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Sammanfattning 

Vi börjar i denna rapport att beskriva den problembild som dem kriminella orsakar samhället i 

form av diverse brott. Det är väldigt få kriminella som står för en majoritet av de brott som 

begås dagligen. Dessa brott har väldigt låg uppklaringsprocent på grund av att polisen saknar 

spaningsuppslag samt inte har de ekonomiska resurserna att utreda dem. De kriminella som 

har avancerat långt i kriminalitet har ofta ett avancerat drogmissbruk och ett asocialt kontakt 

nät. 

 

Med denna rapport belyser vi ett arbetssätt som kallas för ”Tio i topplista”. Det arbetssättet 

går ut på att polisen kartlägger de mest kriminella personerna i området och gör en 

punktmarkering av de mest aktiva brottslingarna. Punktmarkeringen går ut på att samla så 

mycket bakgrunds information som möjligt och sedan börja involvera både polis och 

allmänhet i att hålla ögonen på de personer som begår de flesta brotten. Varefter iakttagelser 

och eventuella konfrontationer med dessa personer uppstår uppdateras listan om dem 

kriminella. Så att polisen hela tiden har koll på dem och att de kriminella känner sig störda i 

sin kriminella verksamhet. 

 

Av metodkapitlet framgår att vi har använt oss av  böcker, Internet, intervju, tidningsartikel 

och våra egna föreläsningsanteckningar från polisutbildningen vid Umeå universitet för att 

kunna skriva denna rapport.  

 

Resultat med att arbeta med ”Tio i topplista” tror vi kan bli att informationen om de 

kriminella personerna ökar hos polisen samt att polisen sedan ska kunna knyta misstänkta 

personer till fler brott än tidigare. Sedan kommer även personerna på listan alltid känna sig 

påpassad genom att polisen alltid har koll på dem och vet vad de gör och vart de är. Förutom 

att det kan bli problem med datalagarna om registrering av personen så finns det ett annat 

problem. Polisen har idag en resursbrist som gör det svårt att kunna serva ”Tio i topp”, det 

krävs därför minst ytterligare en tjänst som bara har till uppgift att uppdatera och behandla 

uppgifter om personerna på listan. Den tjänsten har man inte idag men man har ansökt om att 

få tillsätta en sådan. 

 

I vår diskussion har vi tagit upp problemet med resurser som finns inom polisen idag. Polisen 

måste noga se till att deras resurser utnyttjas där det får mest effekt. Det bästa sättet att satsa 
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resurser på, måste då vara det brottspreventiva arbetet samt arbetet som höjer förtroendet för 

polisen hos allmänheten. Ökar polisen allmänhetens känsla av att de tar vardagsbrottsligheten 

på allvar samt ökar lagföringen av vardagsbrottslighet genom att arbeta med ”Tio i topplista”? 

Vi är övertygade om att polisen kan göra det, men då måste resurser satsas på detta arbetssätt 

samt de olika aktörerna i samhället måste delta och hjälpa de kriminella personerna in i ett väl 

fungerande socialt liv efter avtjänat straff.  De problem som finns med detta arbetssätt 

förutom resursbristen är att samhället kan få en överflyttningseffekt av kriminella som har 

ledsnat på att bli störd i sin verksamhet och därför byter kommun. Ett annat är att det kan bli 

en upptrappningseffekt då de kriminella begår grövre brott eller blir mer fientligt inställ till 

polisen.  
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1  Inledning 

Vi såg en artikel i en lokaltidning
1
 i Sundsvall som väckte vår nyfikenhet på denna nya metod 

att arbeta inom polisen. Metoden har arbetsnamnet ”Tio i topp” och innebär att polisen 

kartlägger väldigt aktiva kriminella som begår en stor del av brotten.  Dessa kriminella 

personer uppmärksammas sedan på en lista och prioriteras av polisen i sitt arbete. Metoden är 

tänkt att börja användas under hösten 2004 eller vintern 2005. 

 

Varje år så begås många brott som inte leder till att någon misstänkt grips. De grövre brotten 

leder oftast till att en förundersökning inleds och att en gärningsman kan knytas till brottet. De 

brott som tillhör den så kallade vardagsbrottsligheten såsom skadegörelse, tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, stöld, stöld ur fordon, snatteri, häleri, bedrägeri m.m. läggs oftast ner 

pga. att spaningsuppslag saknas. Under 2003 anmäldes i Medelpad 8405 stycken så kallade 

vardagsbrott
2
. Dessa brott leder till irritation bland allmänheten och polisen saknar oftast 

resurser till att utreda dessa.  

 

1.1  Statistisk bakgrund 

Följande delar av kapitlet kommer att handla om den statistiska bakgrunden i de tre 

kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge. Av alla brott som begås så har vi valt ut ett antal 

brott som kan kallas för vardagsbrott. För att se en komplett lista på vilka brott, se bilaga 2. 

 

1.1.1  Antal brott 

Den grupp av brott som vi har valt att fördjupa oss i och det som vi i fortsättningen kommer 

att kalla vardagsbrotten är de brott som återfinns i Brottsbalkens 8: e och 12: e kapitel, stöld- 

och skadegörelsebrott. Ofta har dessa brott en låg uppklarningsprocent men ställer ändå till 

med betydande kostnader för samhället och dess medborgare. Enligt Brottsförebyggande 

Rådet (Brå) så begicks det i Medelpad 2003 så många till antalet av följande brott
3
: 

 

Brott    Antal 

Skadegörelse (ej grov mordbrand):  1021st brott. 

Brott mot fordon (stöld av/ur, skadegörelse): 3089st brott. 

Stöld (Snatteri/inbrott/annan stöld):  4295st brott. 

Totalt    8405st brott. 
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1.1.2  Uppklarningsprocent 

Då det inte finns statistik över uppklarningsprocenten i varje kommun så går vi efter 

uppklarningsprocenten i Västernorrland
4
 som helhet. Vi gör den bedömningen att 

uppklarningsprocenten inte skiljer sig allt för mycket åt mellan städerna inom länet då de 

ingår i samma polismyndighet. I den statistiken upptas också fler brott än vad vi har valt att 

titta på, dessa är vid stöldbrotten häleri och rån, och vid skadegörelse räknas grov mordbrand 

in. Det är ett väldigt litet antal brott så den statistiska felmarginalen bör i sin tur bli väldigt 

liten. Om man jämför med antalet brott som begås och uppklarningsprocenten nedan så 

tydliggörs det ännu mer hur få brott som verkligen klarades upp 2003. 

 

Brott    Uppklarade i procent 

Inbrott/ Stöld    5 % 

Cykelstölder    3 %  

Biltillgrepp    13 % 

Bilinbrott    4 % 

Snatteri    60 % 

Skadegörelse    12 % 

 

Att en så hög uppklarningsprocent återfinns på snatteri kan förklaras med att de flesta fall av 

anmälda snatterier sker när en snattare ertappas på bar gärning. 

 

Då dessa ovanstående brott sker i sådan stor omfattning och det ofta är mindre värden som 

försvinner (förutom grova stölder) med väldigt få spår efter en gärningsman drabbas 

brottsoffret och samhället ganska hårt. Det saknas också ofta vittnen till brotten då det rör sig 

om egendomsbrott och inte brott mot person. 

 

 

1.1.3  Vilka begår brotten 

Enligt en BRÅ- rapport
5
 som kom 2000 så har man i en undersökning kommit fram till att  

52 % av brotten begås av 6 % av brottslingarna eller 1,8 % av befolkningen. Denna grupp av 

människor kallas också för kroniska brottslingar. I rapporten har man granskat alla som är 

födda i Sverige 1960 och undersökt hur många som blivit lagförda perioden 1975- 1997 och 

antalet brott de blivit lagförda för. De flesta kroniska brottslingar har ett långtgående 
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drogmissbruk. Dessa personer stjäl för stora summor pengar varje dag. Av det totala värdet 

som stjäls varje dag får brottslingarna ut 10 % från hälarna. Detta är den så kallade 10 % 

regeln. En drogmissbrukare som har drogat i många år behöver droger för ca 5 000 - 6 000 

kronor varje dag, enligt föreläsare Peter Norman
6
. Om polisen då kan störa ut eller i bästa fall 

få dessa kroniska brottslingar att avbryta sin kriminella karriär så innebär det stora vinster för 

samhället i stort.    

 

 

1.2  Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda om Sundsvallspolisen nya arbetssätt ”Tio i topplista” 

har något stöd i kriminologiska teorier samt om det finns brottspreventiva effekter i 

arbetssättet.   

 

1.3  Frågeställningar 

Kan polisen i Sundsvall/Timrå med en ”Tio i topp”- lista åstadkomma något för att minska 

den så kallade vardagsbrottsligheten och att kunna lagföra fler brottslingar för dessa brott? 

Går det att koppla denna modell till de teorier och statistik som finns? 

Hur skall arbetet gå till? Finns det några problem eller risker med att arbeta enligt denna 

modell? 

 

1.4  Avgränsning 

Vi tar inte upp något om det juridiska problemet med Datalagen, Personuppgiftslagen eller 

Data- Inspektionen, utan bara en kort sammanfattning om hur det är tänkt att lösas praktiskt. 
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2  Teoretisk bakgrund 

Det finns många olika förklarande teorier till varför kriminalitet uppstår. Vi har valt i detta 

arbeta skriva om asociala personer som har avancerat långt i den kriminella ”karriären”. 

Dessa avvikande personer har trillat långt ner på den sociala stegen och har inte de bindningar 

till samhället som de flesta av oss har. Det är därför som vi har valt två teorier som vi tror 

påverkar dessa asociala personer. Det finns en sak som de flesta människor inte vill, det är att 

sitta frihetsberövad, speciellt inte om man är fast i ett drogberoende. Rutinaktivitetsteorin
7
 

(Cohen och Felson) samt beslutsteorin
8
 (Clarke och Cornish) förklarar hur stor chansen är att 

bli upptäckt och gripen.  

 

2.1  Rutinaktivitetsteorin 

Denna teori förklarar hur kriminogena situationer uppstår, varför de uppstår på vissa platser 

vid vissa tidpunkter och varför mängden kriminogena situationer förändras över tiden. I teorin 

plockar man ut tre huvudgrupper av faktorer som påverkar brottsligheten. Dessa tre grupper 

är: 

• Motiverade gärningsmän 

• Lämpliga brottsobjekt 

• Kapabla väktare 

 

Med kapabla väktare avses här någon som kan sätta käppar i hjulet för gärningsmannen 

genom att antingen tillkalla polis, själv ingripa eller någon form av tekniskt skydd så som 

larm och lås. Lämpliga brottsobjekt är objekt som är attraktiva för den brottsbenägne 

individen till exempel en bil eller en dåligt skyddad parkering. Motiverade gärningsmän är 

som det låter, en person som är kapabel till att begå asociala handlingar för att nå sitt mål. 

Finns det en motiverad gärningsman och ett lämpligt objekt och som dessutom har ett dåligt 

skydd uppstår en frestelse. Denna frestelse innebär att en kriminogen situation uppstår det vill 

säga stor risk för att ett brott begås. 

 

2.2  Beslutsteorin 

När vi ska göra en handling så tar vi ett beslut, antingen så genomför vi handlingen eller så 

låter vi bli. Teorin gör ingen skillnad mellan olika individer utan den menar att alla tar ett 

beslut om att begå ett brott eller att avstå. Det finns i huvudsak tre situationella åtgärder som 

påverkar individens beslut om att begå brott. Dessa tre är: 



 5 

• Att försvåra genomförandet av brottet. 

• Att öka upptäcktsrisken. 

• Att minska utbytet av brottet.   

 

 

3  Metod 

Vi har som källmaterial använt oss av böcker, Internet, intervju, tidningsartikel och våra egna 

föreläsningsanteckningar och sedan utifrån detta resonerat kring på vilket sätt detta stöder 

”Tio i topp”. 

 

I böckerna har vi hämtat de empiriska teorierna och sedan sammanfört dessa med ”Tio i topp” 

för att jämföra om den arbetsmetoden har något stöd hos dessa. Av dem som vi tittat på så har 

vi valt ut två stycken, besluts- och rutinaktivitetsteorin som vi tycker verkar mest tillämpliga 

på arbetssättet. Dessa två teorier sammanförde vi sedan med ”Tio i topp” och letade 

förankring i dem hos varandra.  

 

Vi har tagit information om statistik och vidare från Internet, dels statistik som man själv tar 

fram och dels publikationer på webben. Allt detta är taget från Brå:s hemsida och den valde vi 

för att de är en stor myndighet som sammanställer statistik för kriminaliteten i Sverige och 

den har stor trovärdighet. Då det fanns problem med att få fram den specifika statistik vi var 

ute efter så fick vi ta ut valda delar och sedan sammanställa den för hand, men alla 

grunduppgifter kommer från Brå. Brå har även publikationer och rapporter som behandlar 

olika uppgifter och vi har även tagit information från dessa. 

 

För att ta reda på hur själva ”Tio i topp” skall gå till så fick vi intervjua de som håller på och 

arbetar fram det i Västernorrland. Vi kontaktade polismyndigheten och blev hänvisade till två 

poliser på Kriminalunderrättelsetjänsten som höll i det hela. Det blev en kvalitativ intervju där 

de två poliserna berättade bakgrunden till hela projektet, hur det skulle gå till och även vilka 

problem man räknar med att stöta på under arbetets gång. 
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4  Resultat 

Här nedan kommer vi att besvara de fyra frågorna i vår frågeställning i början. De kommer att 

komma i en annan ordning än de är ställda i början för att få ett bättre sammanhang i 

resultatet. Första delen besvarar hur man skall arbeta med metoden
9
 och är skriven efter den 

intervju som hölls med poliserna som arbetat fram den i Sundsvall. Intervjun är sedan 

omskriven som en faktatext. De frågor som ställdes var:  

- Hur går metoden till? 

- Varför har Ni tagit initiativ till detta? 

- Vad ser Ni för problem? 

-  

Nästa del förklarar sambandet mellan teori, statistik och ”Tio i topp”.
10

 

Tredje delen handlar om att öka lagföringen och att minska antalet brott. 

Sista delen är en sammanfattning av resultatet. 

 

4.1  Arbetssätt ”Tio i topp” 

En arbetsgrupp inom Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) i Sundsvall går igenom de kända 

brottslingarna som de vet befinner sig i området. Därefter sorterar KUT: en ut de mest aktiva 

brottslingarna och kartlägger dessa i operativa rapporter om varje person. Den rapporten 

innehåller information om personens modus (tillvägagångssätt vid kriminalitet), typ av brott, 

eventuellt drogmissbruk, vilka han umgås med, vart han helst begår brott, vart han rör sig och 

annat som kan vara till vikt att veta om personen i fråga.  All denna information som finns i 

rapporten sparas i en mapp som sedan delges poliserna i yttre tjänst och de som är i behov av 

den inom polismyndigheten. För att få information till detta är tanken att man skall dels 

överföra nuvarande information genom dataslagningar och sedan utöka med sådant man får 

reda på genom egna och andras iakttagelser som KUT: en får in via tips. När det är fullt 

utbyggt är tanken att allt skall finnas på polisens intranät, både information och 

uppgiftslämningen.  

 

Idén är att de poliser som arbetar i yttre tjänst skall anteckna varje gång de ser någon från 

listan och vilka han umgås med, plats och vad han eventuell sysslar med och hur han ser ut 

just nu. Den informationen skall sedan lämnas till KUT: en via Intranätet. Man skall även 

driva informatörer för att få fram annan information som har stor betydelse men som inte 

polisen har möjlighet att få fram på annat sätt. Informatören kan vara en granne eller någon 
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annan person som har inblick i den kriminelles liv. Informatören har ett direkt nummer till en 

kontakt inom polisen som noterar ner dennes iakttagelser. När en person som återfinns på 

listan färdas i ett fordon ska det antecknas vilket fordon det är och vilka som eventuellt finns 

med och även om en fordonskontroll kan göras.  

 

Förutom att öka informationen om personen för att sedan kunna knyta honom till fler brott än 

tidigare är även tanken att personen alltid ska känna sig påpassad. Att polisen alltid har koll på 

dem och vet vad de gör och vart de är. 

 

Tvärtemot det som namnet ”Tio i topp” antyder så kommer det troligtvis inte finnas någon 

ranking av personerna utan man kommer att välja ut dem som grupp. Antalet personer i 

gruppen kommer också att variera beroende på vilka brott man prioriterar och hur aktiva 

brottslingarna är för tillfället.  

 

4.2 Varför har ni tagit initiativ till detta arbetssätt 

Det är en gammal idé som ofta har återkommit i arbetet för att öka lagförningen och minska 

antalet brott men det är inte förrän nu som man har arbetet riktigt seriöst och skissat fram hur 

arbetssätet skall se ut och den kommer troligtvis tas i bruk någon gång under senhösten 2004 

eller vintern 2005. Det finns sedan tidigare ett liknande projekt som drivs av Rikskriminalen i 

samarbete med Tullen som kallas OBIS (Organisera Brottslighet I Sverige) men det fungerar 

inte särskild bra och riktar in sig på de grövsta brotten och brottslingarna och först och främst 

i Sveriges tre storstadsregioner. Det är mycket svårt att använda mot vardagsbrottsligheten.  

 

4.3   Problem med ”Tio i topp” 

Ett problem med listan är hur den skall bearbetas, på data eller på papper. Problemet med att 

föra den på dator är de hårda registerlagarna i Sverige och efter kontakt med Datainspektionen 

(DI) fick man reda på att det kunde tänkas bryta mot Datalagen och Personuppgiftslagen. För 

att komma undan denna problematik kan man söka hos Rikspolisstyrelsen (RPS) för att få 

föra en så kallad Särskild Undersökningsregistrering (SUR). Får man det tillståndet så 

kommer man undan de svenska datalagarna och DI. På andra orter där man arbetar på detta 

sätt så är det via SUR man bedriver registren på data. 

 



 8 

Ett annat problem man har idag är den resursbrist som finns inom polisen. För att kunna serva 

”Tio i topp” så krävs det minst ytterligare en tjänst som bara har till uppgift att uppdatera och 

behandla uppgifter om personerna på listan. Den tjänsten har man inte idag men man har 

ansökt om att få tillsätta en sådan. Andra problem som metoden kan föra med sig är 

överflyttnings- och upptrappningsproblem. 

 

I de fall polisen lyckas störa ut de kriminella från ett område så flyttar de kriminella till ett 

annat och fortsäter begå samma sorts brott där. I sådana fall är problemet löst på ett ställe men 

har uppkommit på ett annat. Alltså kvarstår problemet globalt för det svenska samhället.  

Till motsats kan ju ses att polisen har i detta läge bra information om den kriminelle som har 

flyttat, och kan lämna över den till de poliser som fått ta över honom för att underlätta deras 

arbete. 

 

Ytterligare ett problem är upptrappningseffekten som innebär att de kriminella börjar begå 

grövre brott eller använder sig av ett råare tillvägagångssätt vid brotten. De tar en större risk 

vid ett grövre brott men det ger i sin tur mer utbyte och den kriminelle behöver inte begå lika 

många brott. Detta innebär större risker både för polisen men framför allt för allmänheten som 

riskerar mest att bli utsatt för dessa brott, till exempel personrån. 

 

 

4.4  Teori och statistik 

Genom att arbeta med ”Tio i topp” så kan man öka lagföringen och minska brottsligheten. 

Detta får stöd i flera teorier och i statistik. Om man börjar med rutinaktivitetsteorin som har 

tre beståndsdelar för att ett brott skall begå, avsaknad av kapabla väktare, lämpliga 

brottsobjekt och motiverade gärningsmän. Om poliser, som i detta fall, är kapabla väktare och 

dessa finns hela tiden i närheten av den motiverade gärningsmannen, eller att de kan dyka upp 

när som helst så leder detta till att motivationen hos gärningsmannen sjunker. I det fallet har 

vi tagit bort två beståndsdelar och chansen för att brottet skall begås minskar kraftigt. Ökas 

också lagföringen för de kroniska brottslingarna så finns det inga motiverade gärningsmän 

som kan begå brotten. 

 

Den andra teorin är beslutsteorin. Den har också tre beståndsdelar, upptäcktsrisk, utbyte av 

brott, svårighet att genomföra brottet. Enligt ett liknande exempel som ovan så minskar risken 
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för brottet om gärningsmannen vet att polisen hela tiden antingen följer efter honom eller att 

de när som helst kan dyka upp. Då har man kraftigt ökat upptäcktsrisken och samtidigt även 

försvårat för gärningsmannen att genomföra brottet. 

 

Enligt statistiken så är det ju bara 6 % av brottslingarna som begår 52 % av brotten. Kan man 

lagföra dessa så minskar man brottsligheten med drygt hälften. Detta pekar på att om man 

bara lyckas lagföra någon av dessa så finns betydande vinster i uteblivna brott för samhället. 

Och en ökad lagföring för dessa brottslingar är ju syftet med ”Tio i topp”. 

 

4.5  Att öka lagföringen 

Genom att arbeta med ”Tio i topp” så kan man genom ett teoretiskt perspektiv också ha bättre 

koll på de kriminella och deras göromål och i sin tur få ett bättre utgångsvärde i en utredning. 

Går det via anteckningar och PM att spåra att en kriminell varit i närheten av en brottsplats 

och han tidigare är känd för den sorts kriminalitet så har man redan en misstänkt från början, 

jämfört med att man på morgonen skulle få ta emot en anmälan om brottet. Om man med 

dessa riktade insatser kan lagföra dessa personer som begår stora mängder brott så får det 

automatiskt med sig att antalet brott minskar, eftersom det finns mindre kriminella som kan 

begå dem. 

 

4.6  Resultatsammanfattning 

Genom att arbeta med ”Tio i topplista” får samhället många kapabla väktare, både polis och 

engagerad allmänhet. Ordningspolisen får en ökad kunskap om dom lokala brottslingarna och 

vet vart och hur dom ”arbetar”. Detta innebär då att lämpliga objekt inom området kan 

sorteras ut och ett mer riktad problem baserat polisarbete kan riktas mot dessa objekt. De 

kriminella får nu fler ”ögon” på sig samt att deras lämpliga brottsobjekt är mer svåråtkomliga. 

Detta kan få till följd att dem kriminella avstår att begå brott, byter modus till ett annat eller 

byter område att begå brott i. Lyckas polisen lagföra de mest aktiva brottslingarna så kommer 

brottsligheten att minska med ca 50 % och det kommer att få stora positiva konsekvenser för 

samhället i stort.   

 

De individer som har avancerat långt i den kriminella karriären är oftast svåra att påverka 

med olika brottspreventiva insatser. Men det borde vara möjligt att även kunna påverka dessa 

personer med att avstå från att begå brott om de känner att risken med att bli upptäckt är stor 
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eller att utbytet av brottet minskar. Om man nu får dessa personer att avstå från att begå ett 

brott mot ett objekt så letar De oftast efter ett nytt objekt. Det har då uppstått en så kallad 

överflyttningseffekt.  Ett annat problem kan uppstå när man sätter in olika preventiva åtgärder 

för att skydda olika objekt. Brottslingarna kan då utveckla mera avancerade metoder för att 

kringgå skyddet eller i värsta fall begå grövre brott det uppstår då en upptrappningseffekt.  

 

 

5  Diskussion 

Följande diskussion innehåller våra personliga reflektioner och tankar kring detta arbetssätt. 

Detta skall inte ses som några allmänna värderingar eller åsikter som framkommit eller som 

representerar detta arbetssätt, utan är våra helt egna. 

 

Om man med detta arbetssätt kan minska brottsligheten på något sätt så är det bra, frågan som 

ska ställas är om det uppväger de resurser som krävs. För att Kut:en skall kunna sköta själva 

arbetet krävs det att det anställs ytterligare en person som bara sysslar med detta. 

Men blir effekterna att man lyckas öka lagföringen hos de mest notoriska brottslingarna så ger 

det i sin tur med automatik att brotten minskar kraftigt. Men detta arbete är ändå kortsiktigt 

mellan samhället och den kroniska brottslingen. Man löser problemet för stunden men risken 

för återfall i brott är mycket hög. Det är det enda liv som den kriminelle känner till och han 

har troligtvis ett missbruk sedan flera år tillbaka. Därför måste man också tänka långsiktigt. 

En brottsling som har levt genom brott och eventuellt missbruk under flera års tid kommer 

troligen att falla tillbaka på det. Det är där han har sina kamrater som han umgås med och 

även sin gruppidentitet. Får den kriminelle inget stöd från samhället när han kommer ut igen 

efter ett fängelsestraff så är risken mycket stor att han återfaller i brott igen. 

 

Därför bör det komma som ett andra led efter lagföringen att samhället går in och hjälper den 

kriminelle att få ordning på sitt liv. För att detta skall fungera krävs det att samarbetet mellan 

olika instanser och myndigheter blir bättre, samt att de får mer resurser att röra sig med. De 

kostnader som de kriminella kostar samhället varje år genom sin brottslighet, tror vi, skulle 

man tjäna in genom att ge dem de stöd som de behöver för att komma bort från den brottsliga 

banan. Detta stöd bör vara i form av drogavvänjning, hjälp med att komma in på 

arbetsmarknaden och stöd från socialtjänst och även hjälp via andra organisationer 

exempelvis Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) att komma bort från det gamla livet.  
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Känslan hos brottslingen bör vara att han hela tiden känner sig övervakad men samtidigt inte 

på ett kränkande sätt. Det krävs att polisen som skall arbeta med detta har ett professionellt 

förhållningssätt och att det inte går överstyr. Men tanken är ändå att brottslingen aldrig skall 

känna sig säker på att begå brottet utan att åka fast. Men en fråga som man kan ställa sig är 

var gränsen går mellan närgången övervakning och vart man kränker den övervakades 

integritet? 

Kan man öka lagföringen på dessa brott och samtidigt visa det för allmänheten så känner även 

de att polisen inte struntar i alla småbrott och att de läggs ner i brist på spaningsuppslag. Detta 

skulle innebära en ökad positiv syn på polisen samt att allmänheten tjänar på det i längden 

genom minskad risk att utsättas för brott. Kan polis och åklagare genom iakttagelser och 

andra uppgifter knyta brottslingarna till flera brott än tidigare så ökar också påföljderna 

tidsmässigt för dessa. Och om brottslingen sitter på anstalt så kan han inte begå några brott. 

En kortsiktig lösning. Efter detta krävs samverkan mellan myndigheter som vi tagit upp 

tidigare. 

 

En negativ effekt av detta arbetssätt som är mycket trolig är att brottslingen för att undvika att 

hela tiden känna sig bevakad är att han flyttar till en annan kommun eller stad. Man får en 

överflyttningseffekt till någon av de närmaste städerna i regionen som då får ta över den 

brottsligheten. Då har man nått sitt syfte i den staden där man arbetar efter ”Tio i topplistan” 

med minskad brottslighet men problemet kvarstår för samhället i stort. Och att hindra någon 

person från att flytta eller begränsa hans rörelsefrihet är svårt om personen inte sitter i 

fängelse. Den enda lösningen på detta problem att få brottslingen att ge upp sin kriminella 

bana så han inte kan komma att kosta samhället samma pengar fast på ett annat ställe. 

 

De kriminella kan också välja att byta brottslig bana. En kriminell som nästan bara begår 

snatterier byter kanske till ett annat grövre brott som ger mer pengar per tillfälle men bara 

marginellt ökad upptäcktsrisk. Då har man fått en upptrappningseffekt, som också är väldigt 

svår att komma i underfund med. Den enda lösningen som vi ser det är också i detta fall att 

lyckas avbryta den brottsliga karriären. 

 

Ökar polisen samtidigt skyddet av begärliga objekt och övervakningen av dessa kriminella 

kan det bli så att det fullständigt struntar i detta och genomför sina brott ändå, men på ett 

uttänkt och tekniskt sätt än tidigare. Det kan till och med tänkas att det byggs upp en kraftig 
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irritation mot polisen när de stoppas för fjärde gången i sin bil på lika många dagar som 

utmynnar i ett våldsammare och hotfullare beteende gentemot polisen. Det kan bli en 

upptrappning från brottslingarnas sida som svar på polisens nya arbetssätt.           
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Bilaga 1 – Artikel ur Dagbladet 
 

Publicerad: 2004-08-19  
 

Bovar på topplista ska punktmarkeras  

Chefen för länskriminalpolisen: "De ska veta om att vi har ögonen på dem  
 

Med en tio-i-topp-lista över Medelpads värsta brottslingar ska polisen bekämpa 
kriminaliteten.  

De som hamnar på listan ska intensivbevakas.  
- De ska känna att vi har ögonen på dem, säger Börje Öhman, chef för 

länskriminalpolisen i Västernorrland.  
 

En liten grupp kriminella ligger bakom en mycket stor del av de brott som begås i länet. Det 
handlar om alla typer av brott och personerna kan betecknas som yrkesbrottslingar. De tjänar 

sitt uppehälle genom att stjäla, bedra och sälja narkotika.  
     

   - Det är ingen tvekan om att det är en begränsad grupp som står för en stor del av den 
kriminalitet vi ser, säger Börje Öhman.  

     
   Så nu upprättar polisen en tio-i-topp-lista över de mest aktiva brottslingarna i Medelpad.  

     
   Och den som hamnar på listan kommer att känna av det.  

     
   - Vi ska intensivbevaka de här personerna, vi kan kalla det punktmarkering, säger Börje 

Öhman.  
     

   Genom att listan ska vara tillgänglig för samtliga poliser ska det vara lätt att hålla dem under 
bevakning. Så fort någon av de aktuella brottslingarna observeras av en polis ska en notering 

om var de befann sig, tidpunkt och vilka de var med rutinmässigt göras. Åker de i en bil ska 

bilen stoppas och kontrolleras, och även det noteras.  

     
   Samtliga noteringar sammanställs sedan av kriminalpolisens underrättelsetjänst, och kan 

sedan fungera som underlag vid brottsutredningar. För de här personerna återkommer gång på 
gång, och att redan i förväg veta var de var vid en speciell tidpunkt kommer enligt Börje 

Öhman att underlätta polisens arbetet.  
     

   - Då kan vi redan i ett tidigt skede se om de är intressanta för en speciell utredning eller om 

de kan avfärdas direkt, säger han.  

     
   I ett inledande skede kommer det att innebära en hel del arbete för polisen att upprätta 

listan. Men Börje Öhman menar att det kommer att löna sig i ett lite längre perspektiv.  
     

   - De ska veta om att vi har ögonen på dem, det handlar om brottsförebyggande arbete. En 
sådan här uppmärksamhet gör det inte lättare för dem att begå brott, säger han.  

     
   Den här modellen har provats på andra platser i landet, bland annat i Kramfors, med gott 

resultat.  
     



   Exakt hur listan ska utformas är ett arbete för kriminalpolisens underrättelsetjänst. Men 

grunden är att det ska vara de mest kriminellt aktiva personerna som hamnar på den. Men 
listan ska vara dynamisk. Dyker det upp nya väldigt aktiva brottslingar sätts de upp på listan 

medan någon som sitter i fängelse eller av någon annan anledning håller en lägre profil 
plockas bort.  

     
   - Tanken är att vi ska arbeta aktivt med den här listan och på så sätt kunna hålla ögonen på 

dem som begår mest brott.  
     

   Att det blir just tio personer har flera förklaringar.  
     

   - Det är ju en liten grupp som begår väldigt många brott, och blir listan för stor blir den svår 
att överblicka, säger Börja Öhman.  

     
   Meningen är att listan ska vara klar under hösten.  

     
     

     
     

     
    

Av: Anders Moverare   
anders.moverare@dagbladet.nu   

Tel: 060-66 35 47   



Bilaga 2 – Statistik över brott kommunvis 
 

Anmälda brott Brottsförebyggande rådet, År  2003, utskriven 2004-11-23 
       

Sundsvall kommun      Antal 
Inbrottsstöld     1 057  

Stöld och snatteri    2 414  
Övriga stöldbrott    48  

Bilbrott     2 451  
Skadegörelse (inkl. mordbrand)   1 341  

  Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan  1 321  
    Genom brand (även på motorfordon)   32  

    Klotter     250  
    Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  160  

    Annan skadegörelse (ej klotter)   419  
 

Timrå kommun    

Inbrottsstöld     235  

Stöld och snatteri    252  
Övriga stöldbrott    8  

Bilbrott     450  
Skadegörelse (inkl. mordbrand)   171  

  Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan  166  
    Genom brand (även på motorfordon)   4  

    Klotter     19  
    Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  18  

    Annan skadegörelse (ej klotter)   59  
 

Ånge kommun    

Inbrottsstöld     158  
Stöld och snatteri    122  

Övriga stöldbrott    1  
Bilbrott     188  

Skadegörelse (inkl. mordbrand)   98  
  Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan  97  

    Genom brand (även på motorfordon)   0  

    Klotter     6  

    Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  13  
    Annan skadegörelse (ej klotter)   41 
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