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Sammanfattning 

Vi har valt att studera bilinbrottsproblematiken i ett speciellt parkeringshus ur en 

brottspreventiv synvinkel. 

Rapporten redogör för omständigheterna på ”Lisebergs” Parkeringshus på 

Sofierogatan i Göteborg, samt ger förslag på lämpliga åtgärder som kan 

genomföras för att minska antalet stöld ur bil på denna plats.  

Vi har använt oss av så väl kvantitativ informationsinhämtning, som statistik från 

Rationella Anmälnings Rutin- systemet (RAR) så väl som kvalitativ information 

genom intervjuer. 

Bilbrott står för en stor del av den anmälda brottsligheten och medför därför stora 

kostnader för såväl samhället som den enskilde. Detta gör det till ett viktigt 

område att arbeta med. 

Vi har under arbetets gång funnit att det redan tidigare vidtagits brottspreventiva 

åtgärder för att minska bilbrotten i det aktuella parkeringshuset. Våra slutsatser 

visar dock att det finns mycket kvar att göra, främst genom att på olika sätt öka 

upptäckts risken och på så sätt minska antalet brott. 
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1  Inledning 

Stöld ur bil är ett vanligt förekommande brott i hela landet. Många av stölderna 

sker i landets parkeringshus och vi har här valt att utgå i från ett specifikt 

parkeringshus beläget i centrala Göteborg. Genom att arbeta med en specifik 

plats kan vi komma med konkreta lösningar utifrån de lokala förutsättningar 

och krav som finns.  Det är samtidigt tacksamt att arbeta just detta 

parkeringshus eftersom lösningarna med fördel även kan appliceras på andra 

parkeringshus. Parkeringshuset på Sofierogatan skiljer sig inte nämnvärt från 

andra vad det gäller utsattheten för brott utan är ett ganska stereotypt 

parkeringshus.  

 

1.1 Bakgrund 
Bilbrott (stöld ur bil och biltillgrepp) stod 2003 för 16 procent av den totala 

anmälda brottsligheten. sju procent av befolkningen uppgav vid SCB´s årliga 

offerundersökning 2002 att deras hushåll någon gång under året hade utsatts för 

stöld ur bil. (www.bra.se) 

Bilrelaterad brottslighet medför stora kostnader både för samhället och den 

enskilde vilket gör hur man förebygger och minskar antalet stölder ur bil till en 

viktig fråga.   

Anmälningsbenägenheten för brottet stöld ur bil är hög med tanke på 

försäkringsbolagens krav på polisanmälan för att de utsatta ska få ersättning för 

skador på bilen samt ersättning för det gods som blivit stulet. 

Uppklarningsprocenten för detta brott ligger dock på blygsamma tre procent 

(www.bra.se). 

Parkeringshuset på Sofierogatan ligger i den centrala delen av Göteborg och 

nära stora turistattraktioner så som Svenska mässan, Scandinavium och 

Liseberg. 

En intressant iakttagelse är att antalet stöld ur bil ökar i samband med att 

Lisebergs nöjespark öppnar i mitten av april (se fig.1 och 2). Det begås också 

flest antal stöld ur bil i juli månad vilket är den månad som Lisebergs Parken 
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har flest besökare ( 25000-30000/dag ). Antalet brott minskar på samma sätt 

kraftigt vid samma period då parken stänger i september.(www.liseberg.se) 

Det visar sig att brottsfrekvensen är högst under turistsäsongen. Av detta kan 

man dra slutsatsen att många av gästerna i parkeringshuset är turister och att för 

dem blir inbrottet i bilen det bestående minnet från besöket i Göteborg.  

Det aktuella parkeringshuset har tidigare varit föremål för vissa 

brottspreventiva lösningar. Närpolisen på Lorensberg i samarbete med 

Göteborgs stads parkerings AB har bland annat installerat ett visst antal 

videokameror i huset (4.1 tidigare vidtagna åtgärder).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur polisen och Göteborgs stads 

Parkerings AB kan minska antalet stöld ur bil i parkeringshuset på Sofierogatan 

utanför Liseberg i Göteborg. Syftet är dessutom att presentera några konkreta 

förslag på lösningar.   

1.3  Frågeställningar 
Frågeställningarna som ska besvaras i detta fördjupningsarbete är följande: 

1. Hur många stölder ur bil sker på ett år i Lisebergs Parkeringshus och hur är 

dessa brott fördelade över året? 

2. Vilka brottspreventiva insatser har genomförts i parkeringshuset? 

1.4           Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till att enbart studera brottet stöld ur bil med 
brottskod 0840 och därmed bortsett från brott så som försök till tillgrepp av 
fortskaffningsmedel, skadegörelse på motorfordon och andra liknande brott.  
 
Geografiskt så har vi begränsat oss till att studera området med områdeskod 

0102000080011859 d.v.s. det område där det aktuella parkeringshuset ligger. 

I tid har vi valt att avgränsa oss till att studera perioden 030101-041231.  
  

   

  

2  Teoretisk bakgrund 
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RUTINAKTIVITETSTEORIN 

Enligt kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felso krävs att tre saker 

sammanfaller i tid och rum för att ett brott skall ske. (Sarnecki, 2003)  

 

 Motiverad Gärningsman (någon som vill begå brottet) 

 Attraktivt objekt (något som gärningsmannen tycker är värt att stjäla) 

 Bristande kontroll (tillfälle för gärningsmannen att begå brottet utan 

att bli upptäckt) 

 

Eftersom alla dessa tre delar behövs för att ett brott skall kunna begås kan vi 

förebygga brott genom att påverka en av delarna. I vårt fall innebär det att vi 

kan arbeta brottsförebyggande i varje punkt genom att till exempel  

 Får vi bort gärningsmännen finns det ingen som kan begå brottet.  

 Finns det inga attraktiva objekt i bilarna finns det inget för 

gärningsmännen att stjäla.  

 Ökar vi risken för att gärningsmannen blir upptäckt så uppstår färre 

brott.  

 

KRIMINELLA KARRIÄRER 

I vårt resonemang, för att hitta brottspreventiva lösningar, kommer vi också att 

använda oss av det faktum att de är en liten del av befolkningen som står för en 

stor del av brottsligheten. Denna lilla grupp i samhället är ofta kriminella 

kroniker. Det är nämligen så att sex procent av befolkningen eller 18 procent av 

brottslingarna står för 50 procent av brottsligheten och att många av de 

gärningsmän som begår bilangrepp är eller kommer att bli specialiserade 

kroniker. (BRÅ 2000:3) 
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3  Metod 

För att få en vetenskaplig bas att stå på har vi sammanställt statistik från RAR. 

Vi sammanställde det totala antalet stöld ur bil på Lisebergs parkeringshus från 

030101 t.o.m. 041231. 

Vi har även sammanställt statistiken månadsvis för att se hur brotten varit 

fördelade över året. 

För att undersöka vilka brottspreventiva åtgärder som polis och andra aktörer 

har genomfört på platsen har vi gjort en telefonintervju med Olof Rydnell på 

närpolisstationen i Lorensberg . Olof har under många år arbetat med 

bilbrottsproblematiken i området runt Sofierogatan och har stora erfarenheter 

och kunskaper i ämnet.  

Vi har även genomfört en telefonintervju med Ralf Ottermark som arbetar på 

Göteborgs Stads Parkerings AB, vilket är företaget som äger parkeringshuset i 

fråga. Ralf gav oss information och synpunkter ur deras perspektiv (se 4.1). 

För att själva få en förståelse för problemet och en möjlighet att komma med 

konstruktiva lösningar genomförde vi fältstudier på platsen. Vi har 

dokumenterat platsen med skiss och bilder som senare analyserades.   

För att kunna konstruera förslag på åtgärder för att minska antalet Stöld ur bil 

på den aktuella platsen så har vi applicerat Rutinaktivitetsteorin på den 

information som vi inhämtat och kom fram till de förslag som finns uppräknade 

under diskussionspunkten. 

Vi har även hämtat information från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), genom 

både webbsida och rapporter, samt studerat i kriminologisk litteratur för att ha 

en bredare grund att stå på i vår rapport. 

 

 

4  Resultat 

Efter att vi sammanställt den information vi fått från RAR-systemet fick vi 

följande resultat: 

Under perioden 030101-040101 har 48 anmälningar om stöld ur bil på den 

aktuella platsen upprättats. 
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Under perioden 040101-041008 har 89 anmälningar om stöld ur bil på den 

aktuella platsen upprättats. 

      

    2003 2004 

  Januari      1 1 

  Februari      0 1 

  Mars     3 4 

  April    2 2 

  Maj      6 10 

  Juni     4 16 

  Juli     12 36 

  Augusti      10 14 

  September    1 4 

  Oktober   2 3 

  November  6 0 

  December  1 

  

figur 1. Diagrammet visar hur antalet stöld ur bil varierar över året 

 
 

          figur 2. Diagrammet visar hur antalet stöld ur bil varierar över året. 

 

4.1 Tidigare vidtagna åtgärder 
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Rydnell och Ottermark tillfrågades under våra intervjuer om vilka 

brottspreventiva åtgärder som tidigare genomförts på platsen. 

Rydnell berättar att det under år 2002 sattes upp kameraattrapper i 

parkeringshuset. Detta medförde att antalet bilangrepp ( bl.a. stöld ur bil) 

mellan 1maj –30sep 2002 minskade med 72 procent, från 186  anmälningar 

samma tid 2001 till 52 anmälningar under perioden 2002. 

En viss överflyttningseffekt till andra parkertingshus i området kunde dock 

iakttas. 

Ottermark berättar de under hösten 2003 satte upp ett antal ”skarpa” 

övervakningskameror i parkeringshuset. Detta medförde att antalet bilangrepp 

däribland stöld ur bil minskade med 56 procent under 4:e kvartalet 2003 från 18 

st under 4.e kvartalet 2002 till åtta st under samma period 2003.   

Han berättar också att de även använt riktad information till kunderna som 

parkerar i huset genom skyltar med texten ”Töm bilen själv”. 

 

 

 

5            Diskussion 

Med bakgrund av de fakta vi inhämtat har vi med hjälp våra kunskaper om 

brottsprevention kommit fram till olika förslag till lösningar av problemet. 

Vid samtalen med Rydnell och Ottermark framgick att man främst arbetat med 

kameraövervakning för att öka upptäcktsrisken på platsen. Vi har försökt att 

hitta lösningar på fler områden.  

5:1 Öka insynen 
Nedre parkeringsplan har tre heltäckande väggar av brädor. Detta gör att planet 

är mycket mörkt och skyddat från insyn från tre av fyra sidor. Gärningsmännen 

har med andra ord en bra möjlighet att begå sina brott utan att bli upptäckta av 

förbipasserande.  
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                   Bild 1 nedre parkeringsplanet är mörkt och skyddat från insyn. 

Utanför en av parkeringshusets täckta sidor går en vältrafikerad väg samt en 

gångbana. Om man öppnar upp träpanelen på denna sida och ersätter den med 

en vägg i t.ex. plexiglas, samt tar ner det täckande buskage som finns mellan 

parkeringshuset och gångbanan, kommer insynen öka markant. 

 

Bild 2 häcken skymmer insynen från gång och cykelbanan in i parkeringshuset 
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Därmed har vi ökat kontrollen vilket är en av de tre brottspreventiva åtgärderna 

enligt rutinaktivitetsteorin. 

 

5:2 Byte av biljettsystem 
En annan faktor som gör att gärningsmännen kan verka ostört är att det 

biljettsystem som finns i det studerade parkeringshuset visar vilken tid 

fordonens ägare beräknar vara tillbaka på platsen, eftersom de betalar för hur 

lång tid som de beräknar använda parkeringsplatsen. Detta gör att 

gärningsmännen vet ungefär hur lång tid de har på sig att utföra bilinbrottet. Vi 

föreslår att de på platsen byter till ett sådant biljettsystem där man istället 

stämplar in då man kommer till parkeringen med fordonet och därefter stämplar 

vid en anordning då man lämnar huset, och betalar vid utpasseringen beroende 

efter hur lång tid fordonet stått parkerat. Detta skulle medföra att 

gärningsmännen inte vet när ägarna återkommer och upptäcktsrisken skulle 

öka.  

Då vi frågade Ottermark om hans syn på denna åtgärd svarade han att han inte 

tror att ett systembyte skulle ge någon förändring i gärningsmännens 

benägenhet att begå brotten. Han berättar att det idag begås brott såväl dag som 

natt även på de parkeringsplatser där människor cirkulerar konstant och att han 

tycker att det visar på att gärningsmännen inte skräms av ovissheten och 

närvaron av andra. 

Vi tycker ändå det vore att föredra att använda sig av ett sådant system på 

denna plats. Det är mycket svårt att avskräcka samtliga gärningsmän men vi 

tror ändå att ett systembyte skulle kunna göra en viss skillnad. 

 

5:3 Skriftliga och muntliga uppmaningar 
Det har sedan länge funnits skyltar med texten ”töm bilen själv, annars gör 

tjuven det” på flera ställen i parkeringshuset.  
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Bild 3 Töm bilen själv skylt.  

Hur mycket eller lite dessa skyltar har minskat antalet attraktiva brottsobjekt 

och därigenom stöld ur bil är osäkert. Vi är övertygade om att det krävs mer 

drastiska lösningar och mer övertalande skyltar av typ reklampelare där 

budskapet är det samma som i ”töm bilen själv” projektet men där 

utformningen är mer uppseendeväckande Vi föreslår att det monteras upp 

högtalare med en inspelad röstslinga som uppmanar bilägarna att inte lämna 

några värdesaker i bilen. Dessa högtalare borde sitta vid utgångarna på både 

nedre och övre plan. 

 

5:4 Särskilt inriktade spaningsinsatser 
Enligt Brottsförebyggande Rådets rapport 2000:3  begår ca fem procent 

befolkningen, eller 18 procent av brottslingarna, 50 procent av brotten. Detta 

innebär att en väldigt liten del av vår befolkning begår en stor del av alla brott, 

samt att många av gärningsmännen är kroniker. Om man ska använda sig av 

detta resonemang i vårt fall kan vi anta att det är samma, eller väldigt få, 

gärningsmän som utför stölderna på platsen. En effektiv brottspreventiv åtgärd 

skulle kunna vara att göra särskilt riktade spaningsinsatser mot parkeringshuset 

i början av sommaren. Med tanke på RAR-statistiken ( figur 1) borde dessa 

riktade spaningsinsatser förläggas någon gång i början av maj.  Polisen borde 

genom detta öka sina chanser att gripa och lagföra gärningsmännen som verkar 
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i området. Vi tror att vi på så sätt, genom att ta bort den motiverade 

gärningsmannen, kan minska en stor andel brott över resten av säsongen. 

Då vi frågade Ottermark om han hade förslag på åtgärder berättade han att han 

tror stöld ur bil kan förebyggas genom att Göteborgs stads parkerings AB hyr in 

någon typ av civil väktare som vid händelse har direkt kontakt med en 

polispatrull som sedan snabbt kan vara på plats. Detta är ett förslag liknande det 

vi ovan angivit. Vi tror dock att det är bättre att tillsätta särskilda grupper som 

gör spaningsinsatser I parkeringshuset eftersom risken är stor att 

utryckningsbilarna, som väktaren skulle vara i kontakt med, har fullt upp då 

väktaren ringer och gärningsmännen skulle hinna avvika från platsen.  

 

 

5.5 Slutsats 

Det första som vi kommit fram till är att om träpanelen på nedre plan (bild 1 och 

2) ersätts av plexiglas och buskaget klipps ner så kommer nedre plan att bli 

ljusare och både insyn och upptäcktsrisk kommer därmed att öka markant, från 

gång och cykelbanan. Den aktör som är ansvarig för denna åtgärd är ägaren och 

förvaltaren Göteborgs stads parkerings AB. Även vårt förslag om att ändra 

biljettsystemet i parkeringshuset är Göteborgs parkerings AB ansvar. En slutsats 

som vi dragit är att budskapet om att inte lämna några värdesaker i bilen måste 

förstärkas med nya lösningar.  En annan slutsats är att det finns tillräckliga 

argument för Polisen i Lorensberg att satsa på en riktad, årligt återkommande, 

spaningsinsats mot parkeringshuset. 

 För att åskådliggöra vår slutsats så har vi sammanställt följande uppställning 

över lämpliga brottspreventiva åtgärder. 

Åtgärd Syfte Ansvarig 

Plocka bort träpanelen på nedre 

plan och ersätt med plexiglas. 

Öka insynen, Öka ljusinsläppet på 

nedre plan och på så sätt öka 

upptäcktsrisken.  

Ägaren: 

Göteborgs Stads parkerings AB 

Ändra biljettsystemet, genom  Öka osäkerheten hos 

gärningsmannen och öka 

Ägaren: 

Göteborgs Stads parkerings AB 
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upptäcktsrisken. 

Högtalare med en radioröst vid 

utgången på övre och undre plan 

som uppmanar bilägarna att inte 

lämna värdesaker i bilen.   

Minska antalet attraktiva 

brottsobjekt i bilarna. 

Ägaren: 

Göteborgs Stads parkerings AB 

Ökade spaningsinsatser under i 

början av maj.  

Gripa och lagföra de motiverade 

gärningsmännen.  

Polisen på Närpolisstationen i 

Lorensberg. 

 

  

 

 

 

 

 

5.6           Felkällor 

De statistiska resultat som vi fått från RAR-systemet bör främst ses som en 

fingervisning om hur brotten är fördelade över året i stället för att se resultaten 

som exakta siffror på hur många stöld ur bil som sker på platsen.  

Antalet brott som enligt RAR- systemet sker på platsen är beroende av att rätt 

brottskod samt rätt områdeskod skrivs in i RAR-systemet av den Polis som tar i 

mot anmälan.  

Det finns flera parkeringshus i området vilket medför att det lätt blir 

missförstånd mellan polis och målsägande i fråga om i vilket parkeringshus 

brottet skett. Detta gör det svårt att områdeskoda brottet korrekt. 

En annan felkälla i statistiken kan vara att en målsägande först gör en anmälan 

om skadegörelse på sin bil och att han vid senare tillfälle upptäcker att han även 

blivit bestulen på gods ur sin bil. Brottet är då egentligen stöld ur bil men i de 

fall målsägaren inte bryr sig om att åter ta kontakt med polisen för att anmäla 

stölden kommer brottet fortsätta ligga felaktigt som skadegörelse. 
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