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Sammanfattning 

 

Detta arbete handlar om upprepad utsatthet för brott, vilket enkelt förklarat betyder att vissa 

objekt eller personer utsätts för brott upprepade gånger under en viss tid. Vårt arbetet är 

inriktat på skolor som utsätts för inbrott. Skulle man kunna man förebygga upprepade inbrott 

mot skolor skulle uppemot 90 procent av alla anmälda inbrott på skolor (som anmält minst två   

inbrott tidigare) kunna förhindras. Ur brottsförebyggande syfte har man mycket att vinna på 

att arbeta mot så kallad  upprepad viktimisering, eftersom en stor del av alla anmälda brott är 

upprepade brott samt att insatserna kan sättas in mot en mindre grupp. Viktigt att tänka på är 

att åtgärderna bör sättas in så fort som möjligt efter brottet, då risken är störst för upprepad 

utsatthet. 

 

Vi kommer att visa exempel på olika skolor i Umeå kommun som varit mer utsatta för inbrott 

än andra . Vi kommer även att ge förslag på åtgärder för att förebygga dessa inbrott samt att 

visa på vilka åtgärder som skolorna själva vidtagit. Till vår hjälp har vi bland annat använt 

statistik från Umeå kommun samt intervjuer med personer på olika av de utsatta skolorna. 
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1. Inledning 

 

Under termin fyra på polisutbildningen ingår ett arbete som går ut på att fördjupa sig i ett 

område med anknytning till utbildningen och polisarbetet. 

Vi har valt att titta lite extra på forskningen kring upprepad utsatthet för brott när det gäller 

inbrott i skolor. Vi har även försökt att kartlägga skolornas utsatthet för inbrott i Umeå 

kommun under ett antal år, samt vilka åtgärder skolorna vidtagit.  

I slutet av arbetet kommer vi att presentera egna förslag på åtgärder. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Det är sedan länge känt att en liten grupp gärningsmän står för en stor andel av brotten. Det är 

även känt att det är en liten grupp som utsätts för en stor del av alla brott. Detta ger kunskap 

om var och hur brott kan förebyggas. Engelsk forskning visar att man kan nå framgång på 

detta sätt. Det innebär inte att man behöver använda nya typer av åtgärder, utan ett nytt sätt att 

rikta åtgärderna mot personer eller objekt med särskilt stora behov. I Sverige är kunskapen om 

viktimisering begränsad.(Carlstedt, Brå rapport 2001:3) 

 

1.2  Syfte 

 

Syftet med vår undersökning är att få en bild av omfattningen av den upprepade utsattheten 

för brott, i detta fall inbrott i skolor i Umeå kommun. Målet är att ta fram förslag till åtgärder 

för att förebygga detta, samt att visa på främst de ekonomiska vinsterna  om man lyckas 

förebygga brotten. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

Frågorna vi kommer att försöka besvara är följande: 

- Hur stor är omfattningen av upprepad utsatthet gällande inbrott i skolorna i Umeå? 

- Vilka åtgärder kan vara lämpliga? 

- Vilka vinster finns på att arbeta mot detta problem? 
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2. Teorier  

 

Vi kommer här att ta upp fyra olika teorier, både om  orsaker till utsatthet och hur man kan 

förebygga den upprepade utsattheten.  

 

2.1 Upprepad utsatthet för brott 

   

Studier visar att utsatthet för  brott är ojämnt fördelat. Vissa drabbas oftare, andra aldrig. 

Engelska forskningsresultat från mitten av 1980-talet visar att mindre än tre procent av de 

tillfrågade hade drabbats av 25 procent av de anmälda brotten. En färsk undersökning om 

gatuvåldet i Stockholm, som är gjord av Antivåldsgruppen på Södersjukhuset, visar bland 

annat att det är bara tolv procent som drabbas av 70 procent av brotten. (Carlstedt, Brå rapport 

2001:3) 

 

 En av de främsta anledningarna till att området har fått stor uppmärksamhet är dess potential 

för möjlighet att förebygga brott. Man kan dock påpeka att det kan finnas eventuella 

nackdelar med arbetssättet, till exempel att skulden för brottet läggs på offret. 

I litteraturen diskuteras två olika tolkningar av orsakerna till utsatthet av det här slaget. Den 

ena menar att utsatthet antas öka sannolikheten för framtida utsatthet, det vill säga att det 

finns någon form av samband mellan händelserna.  

Den andra tolkningen menar att utsattheten speglar en sedan tidigare höjd risk. Med detta 

menas  att gärningsmannen ser objektet som ytterst lämpligt utifrån de objektiva 

förutsättningarna, till exempel liten upptäcktsrisk och skyddslösa offer. Enligt Marlena 

Carlstedt, verksam vid Brå, är det viktigt vid denna typ av brottslighet att komma ihåg att 

risken för upprepad utsatthet är störst i nära anslutning till tidigare brott.(Carlstedt, Brå 

rapport 2001:3) 

 

Undersökningar visar att om man kan förebygga upprepad utsatthet för brott kan man 

förebygga uppemot 90 procent av alla anmälda inbrott i skolor. (Carlstedt, Brå rapport 

2001:3)  

Nedanstående exempel kan visa på vad som menas med att utsatthet ökar risken för fortsatt 

utsatthet. 
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En inbrottstjuv som promenerar i ett för honom okänt område ser två olika 

sorters skolor: troligen lämpliga och troligen olämpliga. Han begår därefter 

ett inbrott i den skola han bedömde som lämplig. Nästa gång han befinner sig 

i samma område ser han tre sorters skolor: troligen lämpliga, troligen 

olämpliga och en som han vet är lämpligt. 

 

2.2 Rutinaktivitetsteorin 

 

Enligt denna teori skiljer man på  tre huvudfaktorer  som påverkar om en brottsituation 

uppstår. Dessa tre faktorer är : 

1. Motiverad gärningsman 

2. Lämpliga brottsobjekt (skolor i vårt fall). 

3. ”Kapabla väktare”. 

Med kapabla väktare menas här personer/tekniska skydd (ex. larm) som gärningsmannen 

uppfattar som hinder för att lyckas med sitt mål.(Torstensson,Wikström, 1995) 

 

2.3 Beslutsteorin 

 

Beslutsteorin bygger på fyra olika inriktningar på hur brottslighet kan bekämpas: 

 

• Öka upptäcktsrisken 

• Försvåra genomförandet av brott 

• Minska utbytet av brott 

• Försvåra bortförklaringar. (Dahl,Sundelin, 1999) 

 

2.4  Viktimiseringsprocessen 

 

Enkelt uttryckt hävdar denna teori att nedanstående punkter har betydelse för risken att 

drabbas av utsatthet: 

• Demografiska kännetecken  Kön, ålder, etnisk tillhörighet, utbildning etc. 

• Livsstil, yrke, fritidsaktiviteter etc. 

• Risksituationer Umgänge, uteliv, alkoholanvändning etc. 

• Uppfattas som lämpligt offer kraftigt berusad, omdömeslöst beteende, vistelseplats, 

exponering av stöldbegärlig egendom etc. (Dahl,Sundelin, 1999) 
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2.5 Teorikritik 

 

Vid inbrotten mot skolorna  anser vi att varje teori kan vara aktuell på något sätt. Men främst 

tror vi att den första teorin (2.1) , är den som bäst stämmer in i vårt fall . Det vill säga att 

händelserna på något sätt har med varandra att göra. Se exemplet på föregående sida. 

 

 Att ”kapabla väktare” enligt rutinaktivitetsteorin (2.2) ska avskräcka gärningsmännen vid 

skolinbrotten kan vi inte se att det fungerat vid denna undersökning. De skolor vi pratat med 

har haft fungerande larm som inte avskräckt gärningsmännen. 

 

 Vi anser att man med fördel kan använda sig av beslutsteorin (2.3) i skolornas fall. Längre 

fram kommer vi att ge förslag på förebyggande arbete enligt beslutsteorin. 

 

 Viktimiseringsprocessens (2.4) punkter enligt ovan har vi tagit upp enbart för att visa varför 

vissa personer eller objekt kan drabbas oftare än andra. Denna teori tycker vi inte är speciellt 

anpassningsbar på skolorna i vårt fall och kommer därför inte att behandla den mer i det här 

arbetet. 
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3. Metod 

 

Vi har tagit ut alla polisanmälningar av Umeå kommun under tiden 1998  till  2003  som är 

kodade som inbrott i skolor. Efter en sammanställning av informationen kan man utläsa det 

totala antalet inbrott i skolorna samt vilka skolor som drabbats mest. Vi kommer att visa på 

några slumpvis utvalda skolor. 

 

Vi har kontaktat Lennart Sjöstedt på Umeå kommun som har lämnat ut faktaunderlag 

beträffande bland annat  högsta skadekostnad per tillfälle, antal skador, medelkostnad per 

tillfälle m.m.  En del av detta material  kommer att redovisas som statistik. Lokala Brå har 

kontaktas för att få veta om de uppmärksammat problemet och gjort några åtgärder. 

 

För att få skolornas syn på saken har telefonintervjuat tre olika vaktmästare på olika skolor, på 

begäran har vi valt att inte namnge skolorna och därför namnges inte heller vaktmästarna.  
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4. Resultat 

Här följer nu en sammanställning av statistik samt de intervjuer som gjorts. 

 

4.1  Statistiksammanställning 

 

Totalt anmäldes 602 inbrott i skolor i Umeå under åren 1998-2003. Nedan visas fördelningen 

av dessa. Man kan här konstatera att ökningen av inbrotten ökat markant i början på 2000-

talet för att därefter minska igen. Vid studier av enskilda skolor ser man att trenden följer även 

de enskilda skolorna. Efter önskemål har vi valt att ej namnge skolorna utan kallar dem för A, 

B och C. 

 

Nedan visas tre slumpvis valda skolor som blivit utsatta  för upprepade inbrott. Här kan man  

se att trenden följer även de enskilda skolorna och att det inte är några speciellt utsatta skolor 

som höjer statistiken bland brottsanmälningarna. 
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Som tidigare nämnts visar tidigare undersökningar att man genom att arbeta mot upprepad 

utsatthet mot skolor, kan förebygga uppemot 90 procent av alla anmälda inbrott i skolor 

(skolor som tidigare anmält minst två tidigare inbrott), således bör det finnas ett stort intresse 

för det här området. (Carlstedt, Brå rapport 2001:3) 

 

 

 I Umeå kommun var skadekostnaderna fördelade enligt ovan till höger. Av denna statistik 

kan man lätt få ett grepp om vilka vinster det finns att göra inom detta område. Värt att beakta 

när man läser denna statistik över skadebeloppen är att skolorna till den absolut största delen 

får betala dessa kostnader själva, eftersom kommunens självrisk är ca 400 000 kr per 

skadetillfälle. 

  

4.2 Intervjuer 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har intervjuat vaktmästare på 

några av de utsatta skolorna samt personer på Umeå kommun med insyn i problemets 

omfattning.  De frågor som ställdes till dessa personer var följande: 

1. Vad stjäls? 

2. Vad kan ökningen år 2000 ha orsakats av? 

3. När? Tidpunkt? 

4. Någon på skolan? 

5. Har några åtgärder vidtagits? 

6. Anmäls alla brott? 

7. Har tillvägagångssätten liknat varandra? 

8. Förslag på åtgärder? 
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Intervjuerna har vi sammanfattat enligt följande: 

 

Vid samtal med  några av  vaktmästarna på de utsatta skolorna kom det fram att det faktiskt 

gjorts åtgärder som till viss del fungerat. Samtliga var överens om att toppen runt år 2000 

sammanföll med att skolorna köpte in nyare datorer, och att man därefter gjort vissa 

brottspreventiva åtgärder för att förhindra nya inbrott. Datorer är en stor del av det som stjäls 

och inbrotten görs kvälls- och nattetid, både vardagar och helger. Att brotten ofta ligger i nära 

anslutning till varandra är något som också bekräftats. 

 

Åtgärderna skolorna vidtagit har varit så kallad situationell brottsprevention, det vill säga 

åtgärder som avser att minska människors möjligheter att begå brott. Tidigare studier av 

denna typ av brottslighet har visat att det är just den situationella brottspreventionen som 

fungerar bäst i dessa fall. (Dahl, Sundelin, 1999) 

 

Åtgärderna från skolorna har bland annat varit : 

 

• Galler för fönster 

• Larmkort för personal på kvällar, istället för olarmade lokaler. 

• Fastkedjade datorer 

• Nya låssystem(larmkort), då nycklar tidigare blivit kopierade 

• Man låser in datorer i säkrare rum nattetid. 

 

Tillvägagångssättet har i de många fall varit samma som vid tidigare inbrott, exempelvis 

genom samma fönster som föregående gång. Detta tillsammans med att brotten ofta begåtts 

när lokalerna varit olarmade tyder på att gärningsmännen troligen varit där tidigare, samt haft 

en god kännedom om skolan. Enligt personal på skolorna tyder mycket på att gärningsmännen 

möjligen på ett eller annat sätt har anknytningar till skolan. I vissa fall har man sett att brotten 

följt årskullarna, det vill säga att brotten upphört  i samband med att vissa årskullar bytt skola.  

När klasser haft insamlingar av något slag har inbrott och stölder förekommit strax efter. 

Mycket kan alltså få en stark känsla av att brotten har anknytning till personer i skolmiljön. 
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4.3 Slutsatser.  

 

De ekonomiska vinsterna med att förebygga upprepad utsatthet för brott är när det gäller 

skolor stora. Enligt Marlena Carlstedt, verksam inom Brå, skall uppemot  90 procent av de 

anmälda brotten mot skolor kunna förebyggas. Exempelvis så skulle Umeå kommun i sådana 

fall  kunnat spara över 1 miljon kronor år 2001. Vinsterna torde inte bara vara ekonomiska 

utan även sociala, som en tryggare och behagligare skolmiljö utan skadegörelse och stölder. 

Carlstedt påpekar också vikten av att insatserna mot upprepad utsatthet för brott sätts in så 

snart som möjligt efter tidigare brott. Vi har i våra intervjuer och undersökningar fått 

bekräftelse på att skolor i stor utsträckning faktiskt verkar vara särskilt utsatta för upprepade 

inbrott samt att risken för ytterligare inbrott faktiskt verkar vara större en kort tid efter ett 

tidigare inbrott. 

 

Efter att ha granskat tidigare forskning samt de åtgärder som skolorna vidtagit anser vi att den 

situationella brottspreventionen tillsammans med beslutsteorin är den metod skolorna bör 

arbeta med för ett lyckat resultat. 

 

För att lyckas med ett framgångsrikt arbete mot problemet, är det viktigaste som vi ser det, att 

kommuner och skolor först och främst uppmärksammar att problemet finns och på vilket sätt 

man skall arbeta mot det. Lokala brottsförebyggande rådet i Umeå har inte i dagsläget gjort 

några åtgärder inom detta område, vår förhoppning är att  vårt arbete skall uppmärksamma 

vilka vinster som finns att göra med att arbeta mot upprepad utsatthet. 
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5. Diskussion 

Problem vid kartläggning av viktimisering är bland annat osäkerhet om att alla brott verkligen 

anmäls samt om anmälningarna brottskodas rätt. Faktorer som  bland annat kan spela in på 

anmälningsbenägenheten kan vara höga självriskbelopp, dålig publicitet för både privata 

personer, myndigheter och konkurrensutsatta företag. En annan faktor som kan spela in är 

rädsla och den långa rättsprocess som eventuellt väntar.  

 

Som vi tidigare påpekat skulle en mycket stor del av alla anmälningar  gällande inbrott i 

skolor kunna förebyggas om man arbetade med att förebygga upprepad utsatthet (Carlstedt, 

Brå rapport 2001:3). En av de viktigaste åtgärderna borde alltså vara att uppmärksamma 

skolorna på vad man har att vinna på ett sådant arbete. Detta kan förslagsvis göras av ett 

lokalt brottsförebyggande råd som har kompetens inom området och även polisen.  

 

Under intervjuerna med skolpersonal har det framkommit att vissa saker tyder på att 

gärningsmännen har någon form av anknytning till skolan. Detta gör att man bör kunna 

använda sig  av sekundär brottsprevention, det vill säga åtgärder riktade mot en viss grupp av 

människor, i det här fallet eleverna och skolpersonal (Dahl, Sundelin, 1999). Förslagsvis kan 

man gå ut med att man fortsättningsvis kommer att arbeta aktivt för att förebygga inbrotten 

och att vissa åtgärder kommer att vidtas( vi kommer senare att ge  fler förslag på sådana 

åtgärder). 

 

För att minska på kostnaderna vid inbrotten bör man se till att ha olåsta dörrar till rum där 

inget värdefullt förvaras, tex. klassrum som saknar stöldbegärliga föremål. Dessa dörrar bryts 

annars sönder i vilket fall som helst.  

Att låta föreningar eller andra sällskap låna lokalerna under kvällstid är ett effektivt sätt att 

minska tiden när skolan är obemannad, därmed ger man  även gärningsmännen mindre tid att 

begå brott. 
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I arbetet mot upprepad utsatthet kan  man med fördel använda sig av den så kallade 

Beslutsteorin genom att: 

 

• Öka upptäcktsrisken 

• Försvåra genomförandet av brott 

• Minska utbytet av brott 

• Försvåra bortförklaringar 

(Dahl, Sundelin, 1999) 

 

 

Brotten i skolorna har ofta begåtts på samma sätt, detta beror enligt oss på att gärningsmännen 

känner sig säkra och vet att det sättet fungerar. Situationella åtgärder som larm, belysning 

samt att kapa eventuella buskage och träd  där brotten ofta begås är  därmed självklara saker 

som bör vidtagas. Allt för att öka upptäcktsrisken och osäkerheten hos gärningsmännen, samt 

att försvåra genomförandet av brotten.  

Önskemål om kameraövervakning har framkommit från skolorna och skulle alldeles säkert 

öka upptäcktsrisken och försvåra genomförandet. Det krävs dock ett tillstånd från 

länsstyrelsen om detta. 

 

Anmälningsbenägenheten hos allmänheten anser vi vara en viktig faktor att arbeta med. Om 

man ökar kunskapen hos allmänheten om vad inbrotten och skadegörelsen kostar så bör 

anmälningsbenägenheten från allmänheten öka. Därmed ökar också upptäcktsrisken för 

gärningsmännen. 

 

Hos de utsatta skolorna är inte heller anmälningsbenägenheten 100 procent. Skolor vi pratat 

med anger att självrisken är den stora orsaken till att man inte polisanmäler brotten. Här vill vi 

dock påpeka vikten av att anmäla alla brott,  detta som ett led i den sekundära 

brottspreventionen (åtgärder mot en viss grupp av människor, skoleleverna i detta fall). En 

policy att anmäla varje brott ger signaler att skolan ser allvarligt på problemen och även 

kommer att agera mot dessa. Det hjälper även massmedia, föräldrar och t ex lokala 

brottsförebyggande råd att uppmärksamma storleken på problemen. Genom att föräldrar 

uppmärksammas ökar också den sociala kontrollen på ungdomar. 
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