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Sammanfattning (Abstrakt) 

Arbetet har gjorts för att i viss mån kartlägga hur stort problemet med nöjesrelaterat våld1 är i 

Faluns centrum. Målet är att kunna hitta de platser som är mest brottsutsatta, sk ”Hot-Spots”. 

Ett annat mål med arbetet är att kunna lägga fram förslag på åtgärder för att motverka 

problemet. 

 

I Falun finns ett visst problem med nöjesrelaterat våld. Under senare år har antalet 

anmälningar om misshandel ökat i Falu kommun, särskilt stor har ökningen varit då det gäller 

grov misshandel. Vissa platser i innerstaden har en högre frekvens av anmälningar, dessa 

platser går i stor utsträckning att knyta till nöjeslivet. Mönstret för Falun stämmer i stort 

överrens med tidigare forskning om brottslighet, urbanisering och otrygghet. 

 

Åtgärderna som vidtas måste vara av socialt såväl som situationellt brottspreventiv karaktär. 

Åtgärderna som presenteras i detta arbete har föreslagits vid liknande arbeten som gjorts 

tidigare. Det jag har försökt göra är att samla ihop det bästa från dessa arbeten och hitta de 

åtgärder som kan tänkas passa för Falun. 

Stor vikt bör läggas vid att, med hjälp av stadens krögare, minska överserveringen på 

krogarna. Detta kan göras genom att krogens serveringspersonal utbildas i ansvarsfull 

alkoholservering. Utbildningen finns redan utarbetad och beprövad genom STAD-projektet. 

Det har gett mycket goda resultat och har dessutom visat att krögaren inte behöver lida 

ekonomisk skada, bara för att överserveringen upphör. 

 

Samarbetet mellan ordningsvakter och poliser måste förbättras och detta kan göras enligt den 

modell man använt sig av i Helsingborg. Polisen bör också styra sitt arbete till de platser och 

tider som är mest utsatta, om man inte redan gjort det. 

 

Det som sagts ovan är exempel på situationella metoder. Det socialt brottspreventiva arbetet 

är minst lika viktigt om man vill påverka problemet på sikt. För att lyckas med det måste hela 

samhället involveras och inse att polisen inte är de som ensamma ska lösa problemet 

brottslighet. Det främsta målet med ett socialt brottspreventivt arbete är att motverka 

nyrekryteringen till kriminella livsstilar och öka individers självkontroll mm.  

                                                
1 Nöjesrelaterat våld är ett av många samlingsnamn för det våld som sker i det offentliga och med säkerhet kan 
knytas till nöjeslivet. En annan benämning är ”krogvåld” – men det är ju inte krogar som slåss… 
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Inledning 

Efter att ha studerat fyra terminer vid Umeå Universitet, Polisutbildningen, har jag under den 

gångna tiden kommit i kontakt med begreppet ”Problemorienterat polisarbete” och diverse 

teorier om hur ett sådant ska bedrivas. Jag har länge känt ett speciellt intresse för de våldsbrott 

som begås i det offentliga, företrädesvis under helger (nöjesrelaterat våld) och funderat över 

vad polisen kan tänkas göra åt detta (mer än att finnas på plats). 

 

Jag vet att ett antal arbeten och kartläggningar gjorts på detta område och att de haft 

varierande framgång. Jag känner däremot inte till att något sådant ska ha gjorts i just Falun 

och därför tänkte jag att det nu vore på tiden. Jag hoppas att jag samlat ihop en del bra förslag 

som kan verka för att driva arbetet framåt och kanske kan de också bidra till att sänka den 

stigande våldsbrottsligheten. 

 

För att det brottsförebyggande arbetet skall bli framgångsrikt krävs att man utgår från en 

brottspreventionsteori grundad på kunskap, när man samordnar samhällets resurser. 

För polisarbetet innebär detta främst att man framförallt arbetar utifrån kunskapen om 

brottslighetens orsaker och mönster, men även utifrån lokalt inhämtad kunskap – om det 

lokala problemet.1 Arbetet ska inte utgå ifrån personers förförståelse kring ett problem, men 

deras åsikter bör dock vägas in. 

 

Bakgrund 

Sedan 1950-talet har i princip all brottslighet ökat. Jämför man antalet anmälda brott 1950 

med detsamma år 1994 så framgår det att rättsväsendet fått sex gånger fler brott per år att 

hantera. Ökningen är betydligt större i storstäderna än på landsbygden.2 

 

En stor del av de våldsbrott som begås i det offentliga sker på gator, torg och framförallt i 

anslutning till krogar eller de aktiviteter som förknippas med krogbesök (snabbmat). En stor 

del av förövarna är påverkade av alkohol, men även av andra droger. Allt mer av landets 

alkoholkonsumtion sker på krogar eller pubar, restaurangbranschen har överhuvudtaget 

                                                
1 Torstensson, M & Wikström, P O (1995): Brottsprevention och problemorienterat polisarbete. Stockholm: 
Rikspolisstyrelsen 
2 Ibid. 
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expanderat under de senaste åren. Det finns dessutom studier som visar på att en stor del av 

den ökade våldsbrottsligheten kan hänföras till nöjeslivet.3 

 

Kärnan i problemet kan anses vara det faktum att personer som är påverkade av alkohol 

sammanstöter med varandra i det offentliga, på relativt små ytor. Detta bildar en grogrund för 

något som kallas friktioner, osämja uppstår, och för en del individer är denna situation svår att 

hantera. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är dels att besvara mina tre frågeställningar, dels på ett konkret sätt 

försöka lägga fram några förslag på praktiska åtgärder för att förebygga nöjesrelaterat våld. 

En annan aspekt i det hela är att jag snart börjar min polispraktik i Falun och vill därför bilda 

mig en uppfattning om hur stort problemet är och på ett vetenskapligt sätt klargöra var 

ordningsstörningarna finns och vid vilka tidpunkter de inträffar. 

 

Frågeställningar 

 

Är nöjesrelaterat våld ett problem i Falun? (För svar direkt se sid. 19) 

Självklart är allt våld ett problem men jag tänker använda mig av statistiken för att se om 

våldsbrottsligheten stiger eller sjunker i Falun. 

 

Är vissa platser särskilt utsatta? Finns det några ”Hot-Spots”? (Sid. 20) 

När man skissar på brottsförebyggande åtgärder gäller det att veta var insatserna ska sättas in, 

så att man inte slösar med resurserna (som ofta är små). 

 

Kan krogarna påverka problemet? (Sidorna 22 & 29) 

Eftersom en allt större andel av våldet sker under påverkan av alkohol och i anslutning till 

krogmiljön vill jag resonera kring vad man kan göra för att ta bort ”roten till det onda”. 

 

 

 

                                                
3 Grevholm, E (1999): Brottsförebyggande åtgärder i praktiken, Idéskrift #3. Stockholm: Brottsförebyggande 
rådet. Fritzes. Stockholm 
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Falun 

Falun fick sina stadsprivilegier den 30 oktober 1641 och har en lång historia med gruvdrift 

bakom sig. Gruvdriften sträcker sig ända tillbaka till 1000-talet. 

Idag är Falun ett administrativt och kulturellt centrum i Dalarna. Man har bl a länsstyrelse, 

landstingskansli, länslasarett, länsbibliotek, länsmuseum, länsteater och länsmusikstiftelse.  

 

Bland de större företagen kan nämnas Stora Enso, Ericsson Network Technologies, Scania, 

Cederroth International, Remote Control, m fl. Kommunens specifika profilområde är Medier, 

IT, Kultur/Turism och Hälsa/Idrott. 

 

Den 31/12 2002 uppgick invånarantalet i Falu kommun till 54 841. I Falu stad bor det ca 

34 000 invånare. Det finns vidare 26 200 bostäder i Falun. Fördelningen mellan småhus och 

flerbostadshus är 50/50. I april 2003 uppgick arbetslösheten (öppet arbetslösa) till 3,3 procent 

av hela befolkningen, 16-64 år.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Falu Kommun (2003): /fakta 2003 – Falun i siffror. Falun: Falu Kommun. Sahlanders Grafiska AB. Falun 
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Teorier 

 

Brottsbenägenhet & brottsprevention 

 

Modellen förklaras under rubriken ”Att motverka brottsliga handlingar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att motverka brottsliga handlingar 

Om en person ska begå en brottslig handling eller inte bygger i grund och botten på personens 

brottsbenägenhet. Benägenheten bygger i sin tur på moralbildningen i samhället samt 

vardagslivets utformning (den sociala och den byggda miljön). Med vardagslivets utformning 

menas i huvudsak mönstret för hur arbetsliv, familjeliv och fritid är uppbyggt. 

Individens grad av självkontroll samt dennes band till det konventionella samhället påverkar 

också brottsbenägenheten. 

 

Vardagslivets utformning är också det som påverkar uppkomsten av kriminogena situationer 

(antingen en situation som innebär en frestelse eller en situation som innebär en friktion). De 

kriminogena situationerna är sådant som bidrar till personers motivation att begå brott. Något 

Vardagslivets 

utformning 

Social & byggd miljö 

Moralbildning 

T ex familj & skola 

BENÄGENHET 

Självkontroll & sociala 
band 

Uppfattad straffrisk Kriminogen situation 

Frestelser eller friktioner 

Motivation 

Beslutsfattande 

Handling 
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som också påverkar motivationen att begå brott är den uppfattade straffrisken. Olika individer 

påverkas olika mycket av den uppfattade straffrisken, på samma sätt som med förekomsten av 

frestelser och friktioner.5 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att personers brottsbenägenhet och de kriminogena 

situationer som personerna ställs inför ger motivation till handling. Vissa personer har dock 

redan den motivation som behövs och ”hoppar” således direkt från situation till handling. 

 

Att tänka brottspreventivt 

Som tidigare sagts skall brottspreventiva åtgärder bygga på kunskap och beprövad erfarenhet, 

men man måste ju även vara beredd att prova nya vägar. 

Det ideala, enligt Torstensson och Wikström, är då valet av åtgärder kan styras av den 

kunskap som finns om brottslighetens orsaker och mönster. Men man säger också att en sådan 

kunskap aldrig kan vara fullständig, utan man måste sortera bland möjliga åtgärder. Därefter 

ska åtgärderna prövas i praktiken, utvärderas och tillåtas att modifieras.6 Enligt Torstensson 

och Wikström ska man, för att uppnå ett effektivt brottsförebyggande arbete, försöka minska 

individers brottsbenägenhet (social brottsprevention) eller reducera förekomsten av 

kriminogena situationer (situationell prevention).7 

Vidare säger Torstensson & Wikström att man ska ha klart för sig om åtgärden är sådan att 

den rimligtvis kan ha någon större effekt på det man vill påverka.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Torstensson, M & Wikström, P O 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Social brottsprevention 

 

Självkontroll och sociala band – kontrollteorin 

Kontrollteorin är en av de mest framträdande kriminologiska teorierna om varför vissa 

människor begår brott, medan andra avstår från brottslighet. Teorin utgår från att alla 

människor är mer eller mindre brottsbenägna och att vi alla, någon gång under livet, begår 

någon form av brottslig handling. Man säger vidare att en persons brottsbenägenhet styrs av 

dennes självkontroll och av hur starka band man har till det konventionella samhället. 

 

Följaktligen blir det så att personer med låg självkontroll och svaga band till det 

konventionella samhället, enligt teorin, ska vara mer brottsbenägna. 

 

En individ med stark självkontroll har förmågan att motstå stundens frestelser och även 

friktioner. Motsatt blir att personer med svag självkontroll kännetecknas av impulsivitet, ett 

behov av omedelbar tillfredsställelse och en brist på empati. 

Torstensson & Wikström menar att ett av de effektivaste sätten att förebygga brott är att 

stärka barn och ungdomars självkontroll. De menar också att de sociala banden till samhället 

uppkommer som en följd av att man har stark självkontroll.9 

 

Som ett exempel på att stark självkontroll behövs kan man ta dagens krav på långa 

utbildningar, eller varför inte arbetet med den här uppsatsen. Bägge exemplen ställer krav på 

individens självkontroll, man måste tänka långsiktigt och ha tålamod. 

Som en följd av svag självkontroll riskerar man att hamna i utkanten av samhället, eftersom 

man får svårt att följa de lagliga aktiviteternas oskrivna regler. 

 

Sociala band till det konventionella samhället 

Med detta åsyftas hur mycket en person ”investerat” i det konventionella samhället. 

Investeringen kan t ex vara utbildning eller karriär inom ett företag, men även framgång i 

aktiviteter som sport osv. En annan aspekt i det hela är personens övertygelse om att just 

hon/han ska följa lagar och regler.10 

 

                                                
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Lite generellt skulle man då kunna säga att en högt uppsatt politiker med största sannolikhet 

inte kommer att bryta mot lagen, förutsatt att man ordagrant följer kontrollteorin. Teorin är 

dock inte fullständig vilket verkligheten visar, men huruvida man begår brottsliga handlingar 

eller inte är i hög grad beroende av självkontroll och starka sociala band till samhället. En 

person med svag självkontroll och svaga sociala band till det konventionella samhället kan 

beskrivas enligt nedanstående figur.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situationell brottsprevention 

Situationella faktorer såsom plats, tid, tillgången på frestelser eller friktioner samt avsaknaden 

av adekvat skydd påverkar i stor utsträckning hur brottsbenägenheten tar sina uttryck. Man 

säger att själva brottshandlingen är resultatet av den motivation som uppstår då en 

brottsbenägen person möter ett attraktivt brottsobjekt, därför bör vi skilja på brottsbenägenhet 

och brottsbenägenhetens uttryck. 

 

Som ett exempel kan tas att vi antar att en kroniker vistas ensam i skogen jämfört med att en 

kroniker vistas mitt i centrum en lördag (dag eller natt), vid vilket tillfälle är det störst risk att 

ett brott begås? Det är alltså inte bara brottsbenägenheten i sig som skapar brottshandlingar 

utan det krävs att den förstnämnda sätts in i en kriminogen situation.12 

 

 

 

                                                
11 Ibid. 
12 Läs mer om kriminogena situationer och ”kroniker” på sidorna 9, resp. 13. 

Svag självkontroll Svaga sociala band till det 

konventionella samhället 

Svårt att motstå stundens 
frestelser och friktioner 

Låga sociala kostnader för 

brottsliga handlingar  

Hög brottsbenägenhet 
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Beslutsteorin 

Beslutsteorin handlar i stort om att varje individ gör ett val, att begå eller inte begå brott. 

Beroende av individens enskilda behov (oavsett hur dessa har uppstått), påverkas valet i 

någon riktning. Det råder delade meningar om huruvida man kan integrera kontroll- och 

beslutsteorin. Torstensson & Wikström skriver att själva beslutsfattandet troligtvis påverkas 

kraftigt av hur stark självkontroll och hur starka band till det konventionella samhället en 

person har.13 

Det förefaller sannolikt att en person med stark självkontroll och starka band till det 

konventionella samhället borde ha svårare att besluta sig för att begå ett brott än en person 

med motsatta egenskaper – framförallt kan ju det sociala priset bli högre för den förstnämnde. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att om vi vill verka brottspreventivt enligt beslutsteorin så 

ska vi tänka på att: 

• Försvåra genomförandet av brott 

• Öka risken för upptäckt 

• Minska utbytet från brottet 

 

Rutinaktivitetsteorin 

En rutinaktivitet är ett någorlunda stabilt mönster för hur familjeliv, arbetsliv, fritid etc. är 

organiserat i ett samhälle. Rutinaktiviteterna styr också brottslighetens mönster i viss mån, 

eftersom de i sig själva faktiskt skapar brottstillfällen. Det hela låter paradoxalt men faktum är 

att de lagliga aktiviteterna är en förutsättning för de olagliga. 

Det föreligger i viss mån en intressekonflikt mellan brottsprevention å ena sidan och 

kommersialismen å den andra. Det jag tänker på här är försäljning över disk jämfört med att, 

som nu sker, varan bjuds ut på en hylla ute i butiken – det sistnämnda möjliggör stöld. 

 

Teorin åtskiljer tre viktiga faktorer som påverkar uppkomsten av kriminogena situationer, 

dessa är: 

• Motiverade gärningsmän 

• Lämpliga brottsobjekt 

• ”Kapabla väktare” 

                                                
13 Ibid. 
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Torstensson & Wikström har tagit sig friheten att ändra dessa begrepp något, främst av 

bekvämlighetsskäl. Uppdelningen blir istället: 

• Brottsbenägen individ 

• Attraktivt brottsobjekt 

• Adekvat skydd 

Vad en brottsbenägen individ är tog jag upp tidigare. Attraktiva brottsobjekt redovisas mer 

ingående nedan, men är antingen ”frestelser” eller ”friktioner”. Med adekvat skydd menas 

både människor (poliser, väktare eller personer som kan tänkas tillkalla någon av de nämnda) 

och maskiner (larm, kameror, stängsel eller varför inte vaktrobotar). Skyddet kan också vara 

det som man kallar social kontroll och då finns det både formell sådan (poliser) och informell 

(”civilister” som rör sig i området).14 

 

Kriminogena situationer – frestelser och friktioner 

En frestelse definieras av Torstensson & Wikström som ”…en situation som innehåller ett 

attraktivt brottsobjekt utan adekvat skydd…” 

Enligt rutinaktivitetsteorin styrs uppkomsten av kriminogena situationer av att en 

brottsbenägen individ konfronteras med ett attraktivt brottsobjekt samtidigt som det just då 

saknas adekvat skydd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                
14 Dahl, G & Sundelin, K (1999): Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen. Stockholm: 
Rikspolisstyrelsen 

Brottsbenägen individ 

Attraktivt 

brottsobjekt 
Frånvaro av adekvat 

skydd 
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Friktioner 

Om tillgreppsbrott kan sägas styras av frestelser, gäller att misshandel, ofredande och 

skadegörelsebrott till stor del styrs av friktioner. 

Torstensson & Wikström definierar en friktion som ”…en situation i vilken agg till en annan 

person eller ilska uppkommer som resultatet av en frustration…”, jag kommer att beröra 

frustrationer strax. 

Friktioner kan antingen uppstå i möten mellan främlingar eller vara relaterade till parternas 

relation. Det våld som är betingat till parternas relation (relationsbetingat) är något som oftast 

sker i det privata medan det våld som utspelas i det offentliga oftast är situationsbetingat (man 

kanske bråkar om platsen i en krogkö). 

 

Det relationsbetingade våldet är komplext och kräver särskilda åtgärder och strategier för att 

kunna förebyggas. Eftersom de olika ”typerna” av våld skiljer sig åt så avsevärt och det 

relationsbetingade våldet kräver sin egen, specifika kontext, har jag tyvärr varken utrymme 

eller tid att behandla bägge formerna i denna uppsats. 

 

De friktioner som uppstår i det allmänna föregås, i praktiken, med största sannolikhet av en 

verbal konflikt. Konflikten utvecklas i värsta fall till en våldshandling, men det är heller inte 

ovanligt att våld och skadegörelse uppkommer i en och samma brottshändelse.15 Ibland kan ju 

det ena vara en förutsättning för det andra, t ex då en stöld föregås av skadegörelse eller det 

faktum att våld (läs tvång) utgör en förutsättning för rån. 

 

Frustration är en viktig faktor i uppkomsten av aggressivitet. Om en individs mål blockeras 

och den individen har dålig självkontroll kan blockaden innebära en så stor frustration att 

aggressivitet uppstår. För att ta ett exempel på en form av omedelbar frustration kan man 

nämna det fall då någon passerar krogkön men blir stoppad av vakten, varpå personen börjar 

slåss med vakten. Systemet med VIP-gäster, som en del krogar tillämpar, är också en källa till 

frustration. 

 

Hur väl individer kan hantera frustrationer beror alltså på hur hög grad av självkontroll denne 

besitter. För en individ med låg självkontroll är risken större att han/hon uppfattar 

frustrationen som en provokation. 

                                                
15 Torstensson, M & Wikström, P O 
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De individer som lever utanför det konventionella samhället (missbrukare/kriminella) har en 

livsstil som i högre grad framkallar konfliktsituationer och löper därigenom större risk att 

utsättas för friktioner. Denna livsstil har ett mönster som bidrar till inlärning av våld som en 

lämplig reaktion. Inom socialpsykologisk forskning menar man att individer som lärt sig eller 

tidigare belönats genom våldsanvändning löper större risk att återigen använda våld som 

lösning på en frustration.16 

 

Uppfattad straffrisk 

Ur brottspreventiv synpunkt fungerar uppfattad straffrisk som något avskräckande 

(förhoppningsvis). Ett syfte med fängelsestraff är alltså att vi vill uppnå en situation där 

människor väljer att inte begå brott p.g.a. att straffrisken (risken att ”åka fast”) är för stor och 

straffets stränghet blir för mycket. 

Det viktiga, för att straffrisken ska ha någon effekt, är att individen är någorlunda 

framtidsorienterad och kan tänka klart – straffrisk har således en varierande effekt beroende 

på viken person det rör sig om. 

 

Typen av brott har också betydelse. De brott vi kallar frestelsebrott är mest relevanta ur 

straffrisksynpunkt. Vid friktionsbrotten agerar gärningsmannen ofta i affekt och tänker, 

antagligen, inte lika rationellt.17 

 

Individuella skillnader 

 

Målgrupper och brottsprevention 

Personer med låg brottsbenägenhet har hög självkontroll och påverkas endast undantagsvis av 

frestelser och friktioner. Straffhotet är inte heller väsentligt eftersom dessa personer är så pass 

laglydiga att brott inte ens är ett alternativ. Personer i denna kategori skulle få betala ett högt 

socialt pris om de begick brott.18 

Vi ska sträva efter att så många som möjligt i samhället ingår i denna kategori, det gör vi 

främst genom social brottsprevention. 

                                                
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Större delen av befolkningen tillhör troligen kategorin medelstark brottsbenägenhet och dessa 

personer påverkas starkt av uppfattat straffhot samt stundens frestelser eller friktioner. Den 

här kategorin påverkas sannolikt bäst genom situationell brottsprevention.19 

 

Den lilla grupp i samhället som vi kallar kroniker (återfallsförbrytare) har en hög 

brottsbenägenhet och de står också för större delen av den anmälda brottsligheten.20 De 

grövsta brotten begås oftast av denna lilla grupp i befolkningen. Detta gör kronikerna till en 

intressant grupp, ur brottspreventiv synvinkel, men dock mera svårtydd eftersom de är 

oberäkneliga och impulsiva. 

Kroniker söker aktivt efter brottstillfällen och kommer således att finna dem även om vi 

försöker motverka det. Dessutom präglas de av ett kortsiktigt tänkande och påverkas därför 

inte av straffhotet i lika hög grad som resten av befolkningen. Kronikerna har inte särskilt 

starka band till det konventionella samhället och har därför inte så mycket att förlora. 

Kronikergruppen påverkas inte så mycket av situationella preventionsmetoder, det bästa är att 

rikta det brottsförebyggande arbetet mot att minimera nyrekryteringen till kriminella livsstilar. 

 

Våldsbrottslingar och brottsprevention 

När man studerat kriminella karriärer har man funnit att våldsbrottslingar, grovt kan delas in i 

två kategorier: 

• En mindre grupp, endast kända för våldsbrott. Här handlar det om tillfällesbrott. 

De utgör en minoritet av alla våldsbrottslingar. 

• En större grupp, med omfattande kriminalitet. Här ingår våldsbrottsligheten som 

en del i den övriga kriminaliteten. Nästan alla som upprepade gånger begått 

våldsbrott hör hit. 

Det finns alltså ytterst få ”rena” våldsbrottslingar som upprepade gånger begår våldsbrott. 

Våldet kommer istället som en del av en i övrigt kriminell livsstil. Torstensson & Wikström 

menar att det bästa sättet att minimera antalet ”våldsbrottslingar” är att minimera antalet 

kroniker – eftersom det är den kriminella livsstilen i stort som gör att individer begår 

våldsbrott.21 

 

                                                
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Kriminella karriärer – kroniker 

Forskning visar att de som debuterar tidigt (brottsligt) tenderar att begå fler brott, under längre 

tid och blir överrepresenterade bland de grövre brottslingarna, utvecklingen tenderar att gå 

från lindriga till grova brott. Det är också välbelagt att en liten del av befolkningen står för en 

stor del av brottsligheten. Forskning visar också att kronikerna inte specialiserar sig utan 

begår en mängd olika brott och våldsbrott blir en del av det hela. 

 

När en kroniker väl har utvecklats är denne svår att påverka positivt, eftersom de redan fallit 

djupt ner i den kriminella livsstilen. Det viktiga är att tidigt identifiera ungdomar i riskzonen 

och arbeta för att bryta banan – hjälpa dem i en positiv riktning. Riskzonen kännetecknas av 

skolk, aggressivitet och annat destruktivt beteende. Skolan och framförallt föräldrarna har här 

en viktig roll. Det är denna strategi som är kärnan i den sociala brottspreventionen – vårt 

viktigaste vapen. 

 

Brottsoffer och brottsprevention – upprepad viktimisering 

Kronikerna är en liten grupp av samhället och de står för en stor del av brottsligheten. Det är 

vetenskapligt belagt att samma förhållande gäller för de som utsätts för brott. 

Inom forskningen har man kommit fram till att en relativt liten grupp drabbas av 

oproportionerligt mycket brott. 

 

Resultat från amerikansk forskning visar att personer som drabbats av våldsbrott ofta kom 

från ”lägre” socialklasser eller var personer med alkohol- eller drogproblem, det var även så 

att män var överrepresenterade. Svensk forskning som gjorts på området visar i stort sett 

samma mönster. 

 

Man har vidare kommit fram till att livsstil, social status och yrke (polis, väktare m fl) är 

faktorer som spelar in på risken att utsättas för våldsbrott. En stor grupp kvinnor har också vid 

upprepade tillfällen utsatts för våld i hemmet, men det handlar om en annan typ av våld22. 

När det gäller tillgreppsbrott spelar andra faktorer in, men även här syns det som allmänt 

benämns ”upprepad viktimisering” (alltså att man vid upprepade tillfällen utsätts för brott). 

Det är under tiden närmast efter brottet som risken för upprepning är som störst. Faktumet 

tycks stämma för ett flertal olika brottstyper, särskilt då det gäller bostadsinbrott. 

                                                
22 En ”annan typ” av våld – Se sid. 10 
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En undersökning som gjorts vid Sabbatsbergs sjukhus och vid Södersjukhuset i Stockholm 

visar att mellan 35 och 39 procent av de tillfrågade (offer för gatuvåld), tidigare utsatts för 

misshandel.23 

 

Ur brottspreventiv synpunkt är denna kunskap självklart viktig eftersom en stor del av brotten 

sannolikt skulle förhindras om man kunde motverka den upprepade viktimiseringen. Ett 

problem som uppstår är hur detta ska göras, på ett bra sätt. Vi vill ju inte få en situation där 

brottsoffret utpekas som den skyldige, eller rättare sagt den som på grund av sin livsstil i 

princip orsakat brottet – sådant har vi redan nog av inom rättsväsendet. Men faktum kvarstår 

ändå: att gruppen brottsoffer är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet. 

 

Polisens roll 

 

Pro- eller Re- ? Eller räcker det med att vara aktiv? 

Polisens sätt att arbeta benämns inom kriminologin som proaktivt eller reaktivt. Det proaktiva 

arbetet innebär att målet är att ingenting ska hända, man strävar alltså efter att förebygga ett 

händelseförlopp. Ett reaktivt arbetssätt har karaktären av att ”släcka bränder” och det är till 

stor del så arbetet bedrivs nu. Även om vissa grenar av organisationen (t ex narkotika- och 

ungdomsgrupper) arbetar mindre händelsestyrt (reaktivt) så har utryckningsverksamheten en 

tendens att fastna i det reaktiva arbetet. 

 

Ett konkret exempel på att arbetet fungerar reaktivt är att när ordningspolisen åtgärdat en akut 

händelse så tar ”arbetet slut” – någon annan tar över och problemet försvinner. Effekten av 

detta blir att det aldrig sker någon uppföljning och på så vis riskerar information att gå 

förlorad. Man gör inget av situationens inhämtade kunskap och samma händelse kommer med 

största sannolikhet att uppstå igen, men man har inget gjort för att förhindra den. 

Det reaktiva polisarbetet medför en rad negativa effekter för allmänheten och för poliserna 

själva. Ett reaktivt arbetssätt känns inte lika meningsfullt samt minskar möjligheterna till 

ansvarskännande och feedback.24 

                                                
23 Lindgren, M, Pettersson K-Å, Hägglund, B (2001): Brottsoffer – Från teori till praktik. Stockholm: Jure 
24 Torstensson, M & Wikström, P O 
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Metod och tillvägagångssätt 

 

Datainsamling ur RAR-Systemet 

Datainsamlingen från RAR-Systemet25 gjorde jag för att kunna studera brottsplatsadressen 

och därigenom försöka identifiera särskilt stora koncentrationer av anmäld våldsbrottslighet. 

Min intention var alltså att genom antalet anmälda brott, av en viss kategori, försöka påvisa 

förekomsten av eventuella ”Hot-Spots”26. 

Enligt Torstensson & Wikström är detta en av de viktigare delarna i faktainsamlingen innan 

ett brottsförebyggande arbete påbörjas. Syftet är att åtgärderna (läs resurserna/pengarna) inte 

slösas bort på områden där de ändå inte kommer att göra någon nytta.27 

 

I en så liten stad som Falun kan det verka överflödigt med en sådan här kartläggning eftersom 

det med största sannolikhet står ganska klart var dessa ”Hot-Spots” finns. Det finns dock ett 

värde i att genom en vetenskaplig metod en gång för alla göra klart var 

problemkoncentrationerna finns. Kartläggningar kan inte bygga på förutfattade meningar utan 

ska, som i det här fallet, bygga på konkreta siffror och vetenskapligt belagd teori. 

 

Ett problem har varit att jag inte fått den exakta adressen för händelsen, jag har bara fått 

gatunamnet och inte några nummer. Detta har lett till att positioneringen inte är preciserad 

mer än till gatunamnen, och som vi alla vet finns det ju gator med varierande längd. Följden 

av det här blir att man får dra egna slutsatser till var exakt på angiven gata problemet finns, 

men med tanke på Faluns begränsade storlek blir slutsatserna lite enklare att dra. 

 

Insamlingsperioden sträcker sig mellan 2001-01-01 och 2003-10-31 och denna period 

omfattar 850 stycken anmälningar. De brott jag samlat in uppgifter om är: 

1. misshandel och grov misshandel, mot kvinna och man, 15 år eller äldre såväl inom- 

som utomhus, med obekant samt bekant gärningsman (brottskoder28: 0355, 0356, 

0357, 0358 & 0365, 0366, 0367, 0368, samt 0375, 0376, 0377, 0378 & 0385, 0386, 

0387, 0388) 

                                                
25 RAR, ”Rationell AnmälningsRutin”, är polisens datasystem för att behandla anmälningar. 
26 En ”Hot-Spot” är en plats där t ex exceptionellt många fall av misshandel har anmälts. 
27 Torstensson, M & Wikström, P O 
28 Brottskod är polisens kod för en viss brottskategori 
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2. Olaga hot mot person under 18 år och olaga hot mot man eller kvinna, 18 år eller äldre 

(0409, 0405, 0406) 

3. Ofredande mot person under 18 år och ofredande mot man eller kvinna, 18 år eller 

äldre (0410, 0407, 0408) 

4. Sexuellt ofredande (ej blottning), mot personer över 15 år. 

Jag har försökt att göra urvalet utifrån de brott som med största sannolikhet har att göra med 

det nöjesrelaterade våldet. Vissa av brottstyperna (t ex misshandel mot kvinna, inomhus, med 

en bekant gärningsman) tar självklart sikte på en annan ”sorts” våld, men eftersom de mest 

”våldsbelastade” gatorna i Faluns innerstad har en begränsad mängd bostäder tror jag att 

risken för vilseledande statistik är ganska liten. 

Nu i efterhand kan jag tycka att det skulle vara väldigt intressant att mera i detalj studera 

utvalda anmälningar, med tanke på gärningsman/offer, för att kunna se hur stor del av brotten 

som begås av kroniker och hur mycket begreppet ”upprepad viktimisering” förekommer. 

 

Tidigare forskning 

Jag har i min strävan efter att publicera konkreta förslag på relevanta åtgärder för Falun 

studerat vad tidigare forskning fokuserat på. Jag har utgått från att det i varje skrift ska finnas 

något som är av värde för just Faluns situation. Ett mål har varit att föra samman allt detta 

positiva till en konkret åtgärdsplan, eller lösningsidé om man så vill. 

 

Det forskningsprojekt som jag först och främst studerat är den brottsförebyggande strategin 

för Örnsköldsvik som Bengt Frih och Marie Torstensson-Levander utarbetade under vintern 

och våren 2001. I rapporten tar man upp all brottslighet i kommunen, men jag har studerat 

delarna med nöjesrelaterat våld mest ingående. 

Marie Torstensson-Levander är en av författarna till ”Brottsprevention och problemorienterat 

polisarbete” och även docent i sociologi. De teorier som presenteras i de bägge skrifterna går 

självklart hand i hand och bygger i grund och botten på utländsk forskning. 

Många av de slutsatser som dragits genom kartläggningen i Örnsköldsvik bekräftar att 

forskningen stämmer överens med en mindre svensk stad och stora delar av problemet känner 

jag själv igen från min hemstad Falun. 

 

Ett annat forskningsprojekt jag studerat är STAD´s restaurangprojekt i Stockholm (STAD = 

STockholm förebygger Alkohol och Drogproblem). Projektet startade 1995 och ska pågå tom 
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2005. Det bygger på samarbete mellan restaurangbranschen och myndigheter. Det inriktar sig 

på utbildning av restaurangernas personal. Projektet har haft mycket goda resultat och 

redovisar konkreta åtgärder för hur man kan förebygga och minska nöjesrelaterat våld. 

 

Jag har även använt mig av BRÅ´s idéskrift #3, ”Brottsförebyggande åtgärder i praktiken”. I 

den redovisas bl a åtgärder som vidtagits i Helsingborg för att öka graden av samverkan 

mellan krogarnas ordningsvakter och polisen. Ordningsvakter bevittnar under sina arbetspass 

en hel del händelser och detta kan ofta ha betydelse ur brottsutredningssynpunkt. De förslag 

som redovisas är tänkta att förbättra samarbetet mellan vakter och polisen, utan krångliga 

omvägar. I Idéskrift #3 skriver man även om hur samarbetet bedrivits i den Australiska 

turiststaden Surfers paradise. De åtgärder man vidtagit där hänger till stor del samman med 

det som gjorts i Helsingborg och Stockholm och påvisar ytterligare att man är ”rätt ute”. 
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Resultat 

 

Den lokala problembilden 

 

Dalarna under en 10-årsperiod 

Peter Gehlin, som är verksam vid det lokala brottsförebyggande rådet i Falun, har 

sammanställt en rapport med namnet ”Kartläggning av situationen i Falun – inför 

framtagande av handlingsplan för lokala BRÅ”. Rapporten hänvisar i vissa delar till en 

sammanställning av anmäld brottslighet i Dalarna under åren 1990-1999, sammanställningen 

kallas ”Mats i dalom”. 

I rapporterna dras vissa slutsatser bl a angående misshandel. Antalet anmälda fall av 

misshandel ökade under 1990-1995, för att sedan sjunka under 1996/1997. Under åren 

1998/99 steg åter antalet anmälningar. För Faluns del kan man i statistiken se att antalet fall 

av misshandel stigit under åren 1997-2002, såväl inomhus som utomhus. 

 

Brottsrubricering 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Tom 

031031 

Misshandel utomhus 80 89 95 127 132 154 103 

Misshandel inomhus 96 102 106 161 157 164 77 

Grov misshandel utomhus 5 9 9 4 12 15 19 

 

Att notera är den enormt stora ökningen av grov misshandel utomhus, den har i princip 

fyrdubblats. Misshandel av normalgraden utomhus har också ökat, man ser i stort sett en 

fördubbling mellan 1997-2002. 

Om man detaljstuderar anmäld misshandel för år 2000 kan man se följande dominerande 

siffror 

• Misshandel mot kvinna (inomhus), med bekant gärningsman, toppar listan (73 fall) 

• Strax efter kommer misshandel mot man (utomhus), med obekant gärningsman (70 

fall). 

Dessa två kategorier handlar med största sannolikhet om olika typer av våld. Det mot kvinnor 

är s k relationsbetingat våld medan det som riktas mot män är s k situationsbetingat. Gehlin 

uttrycker det som så att: ”sannolikheten att bli misshandlad är störst om man är kvinna och 

platsen är inomhus av känd gärningsman”. 
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Gehlin säger vidare i sin rapport att misshandelsfallen ofta är alkoholrelaterade. 

•  av gärningsmännen är alkoholpåverkade 

•  av offren är alkoholpåverkade29 

Ovanstående angående gärningsmän stämmer överens med vad som skrivs i BRÅ:s idéskrift 

#3, där det sägs att cirka 80% av de kända förövarna är alkoholpåverkade.30 

 

Trygghet i Dalarna 

Gehlin sammanfattar i sin rapport vissa referat som gjorts efter trygghetsundersökningen 

1996. Mätningen gjordes på uppdrag av länspolismästaren och omfattade 3 360 individer i 

åldern 16-85 år (slumpmässigt utvalda). Undersökningen visade att problemnivån var störst i 

de mest urbaniserade delarna (de största städerna). En större andel av invånarna har här varit 

utsatta för brott och en större andel känner sig mer otrygga. Otryggheten visade sig vara störst 

för de som bodde i ett område med en hög problemnivå, samt för de som tidigare utsatts för 

brott. 

 

I den trygghetsundersökning som gjordes i Borlänge i december 1998 och den efterföljande 

rapporten från BRÅ redovisar man att hela 65 procent av de tillfrågade ansåg att brott och 

ordningsstörningar är stora problem i centrum. Befolkningen tycks helt enkelt vara överens 

om att problemen i centrum är betydande och det är våld samt alkoholrelaterade 

ordningsstörningar som är det största problemet i centrum – enligt de tillfrågades mening. I 

undersökningen har man kommit fram till att ca. 33 procent av de tillfrågade någon gång 

undviker att vistas i centrum på grund av att de inte känner sig trygga.31 

Borlänge har förvisso en del skillnader mot Falun men städerna ligger bara ca 2,5 mil från 

varandra och därav skiljer sig inte sådant som allmänna uppfattningar så mycket åt. 

 

Är då det nöjesrelaterade våldet ett problem i Falun? 

Om man utgår från det faktum att misshandelsfallen ökat under ett antal år och att folk i 

allmänhet verkar uppleva otrygghet i centrum så är min slutsats att nöjesrelaterat våld är ett 

                                                
29 Gehlin, P (2001): Rapport – Kartläggning av situationen i Falun – inför framtagandet av handlingsplan för 
lokala BRÅ. Falun: Brottsförebyggande rådet 
30 Brå-rapport: 2000:1: Brottsförebyggande åtgärder i praktiken – Lokalt brottsförebyggande arbete, Idéskrift #3. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes. Stockholm 
31 Grevholm, E (2000): Brott och otrygghet i Borlänge. Stockholm: Brottsförebyggande rådet 
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problem, våld är förvisso alltid ett problem men när människor upplever otrygghet på grund 

av det så blir det än värre. 

 

Är vissa platser särskilt utsatta? Finns det några ”Hot-Spots”? 

Efter att ha sorterat anmälningarna om misshandel från 2001-01-01 – 2003-10-31 i 

bokstavsordning efter brottsplatsen framträdde ett ganska tydligt mönster. De mest 

framträdande gatorna/platserna är: 

 

1. Holmgatan (40 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 3 

2. Stora torget (36 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 4 

3. Falugatan (31 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 5 

4. Stigaregatan (28 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 6 

5. Åsgatan (21 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 7 

6. Trotzgatan (11 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 8 

7. Östra hamngatan (9 anmälningar om misshandel under studietiden), bilaga 932 

 

Eftersom jag inte fått tillgång till exakta adresser är angivelsen inte fullständig, problem 

uppstår då man har sådana långa gator som Åsgatan och Trotzgatan, men det blir lite enklare 

med kortare gator som de i nr. 1-4. Stora torget är ju en ganska preciserad plats. 

Stigaregatan är också ganska lång, och leder dessutom bort från centrum, men med största 

sannolikhet är det den del närmast centrum som är problemet – bl a eftersom det ligger två 

krogar där. 

 

Andra platser än dessa framträder självklart också, t ex vissa bostadsområden. Men de 

platser/gator som angivits ovan kan anses ha störst betydelse när det gäller det nöjesrelaterade 

våldet. 

Det syns tydligt hur brottstyperna växlar mellan områden. Detta syns särskilt tydligt mellan 

Herrhagsvägen (bostadsområde utanför centrum) och Holmgatan (i stadskärnan). Det 

dominerande misshandelsbrottet på Holmgatan är ”misshandel, ej grov, utomhus, mot man, 

obekant gärningsman” – medan det dominerande på Herrhagsvägen är ”misshandel, ej grov, 

inomhus, mot kvinna, bekant gärningsman”. Samma mönster syns också om man jämför 

Holmgatan med Jungfruvägen (ett annat bostadsområde utanför centrum). 

                                                
32 Bilagorna återfinns längst bak i uppsatsen. 
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Något jag kunnat fastslå efter att ha studerat statistiken är att i kategorin ”misshandel mot 

man, utomhus, med en obekant gärningsman”, begås 37% av kommunens totala antal inne i 

Faluns centrum. 

 

I centrum är Holmgatan den gata som sticker ut mest i undersökningen. Tittar man på brottens 

anmälningsdatum så syns en tydlig ökning under 2003 på Holmgatan. Överhuvudtaget så 

stiger våldsbrottsligheten ju närmare 2003 man kommer, men detta syns särskilt tydligt på just 

Holmgatan. 

Nöjesstället ”Palatset” (som ligger på Holmgatan) fick sitt serveringstillstånd i februari 2003. 

Strax innan (årsskiftet 2002/2003) hade krogen ”Lilla gourmet” (på Stora torget) gått i 

konkurs och stängt. 

Man kan inte se en minskning på Stora torget som motsvarar ökningen på Holmgatan, men 

Stora torget är å andra sidan en så pass central plats i Falun att den troligtvis är ganska 

svårpåverkad, statistiskt (det kommer att röra sig mycket folk där även om krogen ”Lilla 

gourmet” stänger). Faktum kvarstår alltså: brotten på Holmgatan har ökat under 2003. 

 

Intressant i sammanhanget är också att Åsgatan, som sträcker sig minst tre gånger så långt 

genom Falun som Holmgatan gör, har i princip bara hälften så många anmälningar som 

Holmgatan. Dessutom ligger Faluns största och mest välbesökta dansställe (”Harrys”) på 

Åsgatan. Man måste dock ta med följande i beräkningen: 

Trotzgatan (som ligger i anslutning till Åsgatan) har 11 misshandelsfall och de flesta rör 

misshandel inomhus. Det kan vara så att de poliser som skrivit en anmälan om misshandel 

inne på Harrys angivit Trotzgatan som adress för Harrys (hotellet har nämligen ingång både 

från Trotzgatan och Åsgatan) och i sådant fall kan misshandeln tillskrivas Åsgatan likväl som 

Trotzgatan (se bilaga 2). 

 

Detta scenario förändrar siffrorna något men det kullkastar ändå inte faktumet, att 

våldsbrottsligheten stigit på Holmgatan under 2003, och nu toppar listan. 

 

När det gäller olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande ser jag inte samma mönster som 

med misshandelsbrotten. Det går inte alls att på samma sätt knyta dessa brott till centrum och 

till kroglivet – inte som jag kan se i alla fall. Det verkar snarare som att dessa brott har 

anknytning till bostadsområdena – och särskilt de med lägre social kontroll (socialt 
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marginaliserade områden). Visst förekommer olaga hot och ofredande på de sju utvalda 

gatorna, men det handlar om enstaka tillfällen i jämförelse med de mest frekventa platserna, 

och dessa ligger faktiskt utanför centrum. Som exempel på sådana platser kan nämnas 

Herrhagsvägen och Jungfruvägen (bostadsområden). Jungfruvägen framträder särskilt tydligt 

då det gäller ofredande mot kvinna över 18 år, anmärkningsvärt många sådana anmälningar 

kommer härifrån och jag tror att detta problem i sig skulle behöva en särskild studie. Handlar 

detta om en enda gärningsman? Eller är det så att kvinnor blir ofredade rent allmänt på 

Jungfruvägen? Eftersom det sagda om ofredande och olaga hot inte berör nöjeslivet nämnvärt 

tänker jag inte belysa det ytterligare. 

 

STAD-Projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) 

STAD-projektet inleddes 1995 och ska pågå till 2005. Det bygger på ett samarbete mellan 

restaurangbranschen, Citypolisen i Stockholm, tillståndsenheten för Stockholms stad och den 

dåvarande alkoholinspektionen. De involverade restaurangerna har uppgått till så många som 

550 stycken! 

Den centrala delen i projektet har varit utvecklingen och genomförandet av en 

tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare, restaurangpersonal och 

dörrvakter. Utbildningen handlar bl a om att avgöra vem som är för berusad för att beställa in 

ännu en drink men även om alkoholens skadliga effekter, narkotikabruk och symtomen av 

narkotikabruk mm. Deltagarna får också utbildning i hur man på ett smidigt sätt nekar en 

överförfriskad gäst fortsatt servering. Under projekttiden har man analyserat statistiken över 

våldsbrott i Stockholms City (Stureplan, Kungsträdgården och Norrmalm). Analystiden 

sträcker sig från januari 1994 till september 2000. Statistiken visar att våldsbrott som har 

anknytning till alkoholkonsumtion på restauranger (nöjesrelaterat våld) har minskat med hela 

31 procent, eller 77 fall i månaden! 

 

Södermalm är ett område som inte deltagit i projektet utan istället använts som 

referensområde för att bevisa att minskningen inte finns i hela samhället utan är en följd av 

STAD-projektet. I referensområdet hade nämligen våldsbrottsligheten ökat något. 

Utöver minskningen av våldsbrotten uppvisar projektet följande resultat: 

• Restaurangerna nekar oftare berusade gäster alkoholservering (en förbättring med 

42%). 

• Servering av underåriga gäster har minskat (13 %). 
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• Samarbetet mellan restauranger och tillsynsmyndigheterna har förbättrats och 

tillsynsmyndigheterna har effektiviserat sin kontroll. 

• Restaurangpersonalen har stärkt sin yrkesroll 

• Restauranger har utarbetat egna riktlinjer och förhållningssätt när det gäller 

alkohol och droger. 

• Restauranger som har öppet efter kl. 01.00 måste ha personal som utbildats i 

ansvarsfull alkoholservering. 

• STAD´s restaurangverksamhet har permanentats i Stockholms stad.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den brottsförebyggande strategin för Örnsköldsvik 

Den brottsförebyggande strategin för Örnsköldsvik är en kartläggning av kommunens 

brottslighet. Den har gjorts för att det brottsförebyggande arbetet ska effektiviseras. Arbetet 

med kartläggningen utfördes under vintern/våren 2001, av Bengt Frih och Marie Torstensson-

Levander. Kartläggningen bygger till stor del på statistikinsamling i RAR-systemet och 

resultaten från denna insamling visar att 

• Brottsligheten varierar kraftigt inom kommunen, men kan sägas vara särskilt 

koncentrerad till tätorten Örnsköldsvik 

• Inom tätorten varierar brottsligheten också, men den är särskilt koncentrerad till 

stadskärnan samt vissa bostadsområden där det kommunala bostadsbeståndet är stort 

                                                
33 STAD´s Restaurangprojekt (2002): Handbok i att minska alkoholrelaterat våld. www.stad.org (031203) 

Fakta  alkohollagen  
 

• Det är krögarens ansvar att upprätthålla ordning och 

nykterhet på sin restaurang 

• Restauranger som serverar alkohol till ”märkbart” 

berusade gäster eller till gäster som inte fyllt 18 år kan bli 

av med sitt alkoholtillstånd. 

• Serveringspersonal som serverar alkohol till ”märkbart” 

berusade eller underåriga gäster kan straffas med böter 

eller fängelse. 
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• Inom Örnsköldsviks centrala delar varierar brottsligheten och är särskilt hög i det 

område där förekomsten av kommersiella aktiviteter och nöjesliv dominerar. 

Författarna till rapporten har kunnat identifiera ett antal s.k. ”Hot-Spots”. Dessa platser kan 

sägas vara kopplade till kommersiella aktiviteter och nöjesliv men även till sådana platser där 

många människor i övrigt samlas, samt sjukhuset och två skolor. 

Man säger vidare att misshandelsbrotten är fler i stadskärnan och benämns som särskilt 

kopplade till nöjeslivet. 

 

Någon trygghetsundersökning har inte gjorts inom ramen för rapporten men man redovisar 

ändå vissa förhållanden som är kända från tidigare undersökningar. Frih och Torstensson talar 

om den s.k. urbaniseringseffekten, d v s att de mest urbaniserade områdena och särskilt de 

större städerna har den högsta ansamlingen av otrygga och/eller brottsutsatta människor. I de 

områden som har den svagaste informella sociala kontrollen34 finns stadens mest otrygga 

medborgare. Vidare säger man att risken för att utsättas för våld i det offentliga är större för 

yngre personer, särskilt de som har ett högt deltagande i nöjeslivet. 

 

I de slutsatser som rapporten redovisar pekar man på att det brottsförebyggande arbetet i 

centrum är särskilt viktigt. Författarna menar att fokus ska ligga på situationella åtgärder som 

utförs i samverkan mellan flera lokala aktörer. Som exempel nämns kommun, polis, 

bevakningsföretag och företagare. Det viktiga är att problemen angrips från flera håll, vilket 

föreslås i rapporten genom ett antal olika exempel på situationellt och socialt 

brottsförebyggande åtgärder. Vissa av dessa exempel har jag tagit med i min avslutande 

diskussion. 

 

En viktig sak att nämna är att rapporten behandlar all brottslighet i kommunen och pekar 

därför självklart på flertalet olika åtgärder för att angripa andra brott, t ex den stora mängd 

stöldbrott som förekommer.35 

 

Samverkan mellan poliser och ordningsvakter i Helsingborg 

Initiativet till denna samverkan togs av polisen i Helsingborg, som under 1990-talet noterat att 

samarbetet mellan dem och stadens ordningsvakter fungerade dåligt. Ordningsvakternas 

                                                
34 Det gäller då framförallt centrumområden och bostadsområden med en majoritet av allmännytteägda bostäder. 
35 Frih, B & Torstensson-Levander, M (2001): Brottsförebyggande strategi för Örnsköldsvik – 
Utredningsförslag. 
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utbildning var otillfredsställande i vissa fall och det fanns inga fastslagna rutiner för 

kontrollen av vakternas klädsel, eller för hur (och om) de skulle anmäla sig vid början av sitt 

arbetspass. 

 

Ordningsvakterna, å sin sida, ansåg sig som förbisedda av polisen och till historien hör också 

att det vid denna tid fanns två ryktbara MC-gäng i Helsingborg – vilket ytterligare stärkte 

kravet på samverkan. 

 

Den första åtgärden, som polisen vidtog, var att en speciell mobiltelefon införskaffades och 

numret till denna spreds bland vakterna. Syftet var att vakterna skulle kunna ringa till den och 

i andra änden skulle det finnas en polis med särskild kunskap om frågor som rör 

ordningsvakternas arbetsuppgifter. 

 

Polisen utarbetade sedan ett åtgärdsprogram där bl a vakternas utbildning utvecklades och 

byggdes på med en årlig vidareutbildning, som ett krav. Man beslutade också om en enhetlig 

klädsel samt att vakterna skulle anmäla sig i början av arbetspasset. På så sätt fick polisen, 

och allmänheten, klart för sig vilka som arbetade med förordnande. Vakterna uppmanades att 

fortlöpande föra anteckningar över sina iakttagelser, eftersom de ofta blir kallade som vittnen. 

Polisen förbättrade också samarbetet med krögarna, genom att dessa fick komma på 

överläggningar i polishuset, och på så sätt kunde vakternas arbete renodlas mera mot 

ordningsfrågor – tidigare hade de haft flera andra arbetsuppgifter. 

 

Arbetet har inte utvärderats vetenskapligt men vissa slutsatser har ändå dragits kring 

resultaten. 

• Den förbättrade utbildningen gav vakter med färska kunskaper. 

• Fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund rekryterades, samt ett ökat intresse 

överlag för vaktjobbet. 

• Kommunikationerna mellan vakter och polisen förbättrades – detta har lyfts fram av 

såväl poliser som vakter. 

• Vakterna säger sig ha fått ett arbete med högre status och bättre stöd av polisen. 

• Polisen menar att brottsbekämpningen har effektiviserats tack vare att ordningsvakter 

numera reagerar mot annan brottslighet också, t ex narkotikainnehav.36 

                                                
36 Brå-rapport: 2000:1: Brottsförebyggande åtgärder i praktiken – Lokalt brottsförebyggande arbete, Idéskrift #3. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes. Stockholm 



 26 

 

Arbetet har byggts upp på ett konstruktivt sätt och genom ökade kontakter har samarbetet 

förbättrats, man går mot samma mål. 

Det viktiga är att ha en genomtänkt strategi och veta vad man vill påverka och varför. En 

sådan enkel sak som en mobiltelefon kan öka kontakterna och effektivisera det 

brottsförebyggande arbetet. Krögaren har involverats och förstått att brottsprevention är ”allas 

vårt ansvar”37  

 

Surfers paradise – Australien 

Surfers Paradise är en Australiensisk turiststad. Man hade i staden omfattande problem med 

anknytning till nöjesliv och barer. Problemen bestod i ordningsstörningar, våld och 

skadegörelse. 

I strävan efter att lösa problemen sattes ett forum samman, bestående av krögare, andra 

näringsidkare och myndigheter. Forumet utarbetade tillsammans en aktionsplan som berörde 

situationen och säkerheten på nöjesställena, man sammanställde också något som kallades 

”Code of practice” – vilket var en gemensam alkoholstrategi. Strategin gick i stort ut på att 

motverka överservering, happy hour och andra ”system” som uppmanar människor att köpa 

stora och starka drinkar. Tillsynsmyndigheterna skärpte också sin kontroll och gav krögarna 

tydliga anvisningar om regler vid alkoholservering och hur viktigt det är att hålla på 

åldersgränser. 

Effekterna av strategin har utvärderats vetenskapligt och man har funnit belägg för att 

personalen på krogarna ändrat sitt beteende bl a genom att bli mer återhållsamma med 

överservering, vilket har lett till att alkoholkonsumtionen minskat. Antalet våldsamma 

incidenter minskade, såväl inne på som utanför krogarna och på gatorna i området. 

I rapporten menar man att denna typ av insats inte behöver ge ekonomiskt negativa effekter 

för krögarna – trygga kunder utgör en god grund för sunda affärer. 

Det är dock av betydelse att samtliga krögare i området deltar i strategin – för att motverka 

snedvriden konkurrens.38 

Diskussion & slutsatser 

 

                                                
37 Torstensson, M & Wikström, P O 
38 Brå-rapport: 2000:1: Brottsförebyggande åtgärder i praktiken – Lokalt brottsförebyggande arbete, Idéskrift #3. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes. Stockholm 
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Åtgärder inom social brottsprevention 

Social brottsprevention handlar om att påverka människor i ett samhälle (inom situationell 

prevention påverkar man miljön, det fysiska). Det är de långsiktiga åtgärderna som blir 

framgångsrika, eller som åtminstone förändrar saker i grund och botten. Man kan jämföra 

social prevention med att ta bort roten till det onda. 

 

Ett samhälleligt problem är mäns misshandel av kvinnor de känner och/eller lever 

tillsammans med. En viktig åtgärd är att skapa ekonomiska förutsättningar för kvinnojourer 

och socialtjänst mm, så att kvinnan kan bli omhändertagen på ett bra sätt (detta kan ses som 

en form av situationell prevention). Men vill man verkligen utrota problemet och säkra en 

trygg framtid för kvinnor överlag så gäller det att i hela samhället förändra den människosyn 

som nu finns – synen där ett kön är mer värt än ett annat. Det är här problemet ligger och det 

gäller att alla får upp ögonen för det och reflekterar över sin roll i det hela, män såväl som 

kvinnor. 

 

Vad är då problemet med nöjesrelaterat våld? Ja, ska man verkligen gå till botten med det hela 

så kan man säga att problemet är människor som dricker alkohol ihop med varandra. En snabb 

lösning skulle vara att införa undantagstillstånd mellan klockan 18.00 och 04.00 och 

totalförbjuda berusade människor på allmänna platser. Problemet med nöjesrelaterat våld 

skulle garanterat försvinna men andra problem skulle kanske uppstå istället. 

 

Om vi nöjer oss med att säga: Problemet är att vissa individer inte klarar av kombinationen 

alkohol och friktioner – vi gör det helt enkelt till ett individuellt problem. Hur ska man då 

påverka detta? 

På det sociala planet handlar det om något som kan bli ett problem och med tre aktörer som 

kan förväntas lösa problemet. De tre aktörerna är barnet, föräldrarna och samhället. En av 

aktörerna kan bli ett problem om inte alla tre lyckas motverka det. Det jag pratar om här är 

föräldrautbildning (med hjälp av landstinget), identifiering av riskfamiljer och barn i 

riskzonen (skolan och landstinget), bättre utbildning av personalen (skola, landsting, 

socialtjänst). Man ska höja statusen på läraryrket, belysa betydelsen av skolans fostrande roll 

och involvera föräldrarna i denna. Överlag ska samverkan förbättras mellan alla aktörer. 
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Barn/ungdomar med konfliktproblem ska ha särskilt stöd, men man ska också utbilda/hjälpa 

övriga elever angående mobbing, kamratskap osv. Bara för att en elev är bråkig så betyder det 

inte nödvändigtvis att han/hon är problemet utan det kan också vara omgivningen – och vi ska 

väl ta bort roten till det onda, eller? 

 

Befolka centrum 

Ett sätt att engagera befolkningen är att informera om vad brottsförebyggande arbete är och 

hur man kan hjälpa till för att förebygga brott. Befolkningen är överlag intresserad av att 

hjälpa till med brottsförebyggande arbete, de vet bara inte hur och vad de ska göra. Att 

”befolka” centrum efter kl. 18.00 kan ses både som en social och en situationell åtgärd. Vad 

det är spelar mindre roll, det väsentliga i det hela är att ta tillbaka det offentliga rummet. 

 

 

Åtgärder inom situationell brottsprevention 

Social informell kontroll är tre ord som ska fungera som ett mantra när man utvecklar 

situationella åtgärder mot nöjesrelaterat våld. Jag har tidigare talat om adekvat skydd, det kan 

också kallas kapabla väktare, och detta har sitt ursprung i rutinaktivitetsteorin. För att skapa 

social informell kontroll (adekvat skydd) kan man vidta några olika åtgärder. Om man har 

som utgångspunkt att befolka centrum kommer man ganska långt, tänk dock på att vi inte blir 

hjälpta av ännu fler överförfriskade primater utan det ska handla om positiva aktiviteter, vilka 

inte behöver inkludera alkohol men som styr människor mot centrum efter att butikerna 

stängt. 

 

Jag är fullt medveten om att vissa individer förblir opåverkade av upptäcktsrisken och att det i 

en typisk ”slagsmålssituation” kan vara lite av tjusningen att ha åskådare. En klar fördel med 

ett befolkat centrum är att vi i alla fall får vittnen som pratar och att trygghetsfaktorn stiger – 

och den är av betydelse då det kommer till att anmäla brott39. 

Vi ska alltså skapa positiva aktiviteter som drar en annan ”publik” till centrum, vi vill även 

premiera åtgärder som drar bort viss publik från centrum, t ex ungdomar. Ungdomar skulle 

med största sannolikhet trivas mer med någon form av aktivitet istället för att ”hänga på stan”. 

Anledningen till att de gör det sista är att det inte finns något annat tillgängligt. 

 

                                                
39 Frih, B & Torstensson-Levander, M 
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Upplysta skyltfönster och skyltfönster utan galler skapar en viss trygghet, belysning i största 

allmänhet är trygghetsskapande. 

 

För polisens del gäller det att finnas till hands på aktuella platser och under de mest frekventa 

tiderna. I övrigt ger jag polisen ansvaret att enligt ”Helsingborgsexemplet” samverka med 

ordningsvakterna och på samma sätt som i Helsingborg skapa förutsättningar för en öppen 

dialog. Polisen ska bryta vägen för ett konstruktivt samarbete och se till att man styr mot 

samma mål. 

 

De resultat som STAD-projektet redovisat är så pass imponerande att jag vill kalla projektet 

för stommen i en brottsförebyggande strategi mot nöjesrelaterat våld. Vem som skall leda 

projektet är svårt att säga men ett förslag är att det leds av det lokala brottsförebyggande rådet 

eller av polisen. Huvudsaken är att det leds av någon som har mandat från de involverade. 

Projektet måste presenteras för krögarna på ett sådant sätt att de blir positivt inställda – de 

måste förstå att problemet inte är deras enskilda ansvar, men att de har goda möjligheter att 

spela nyckelrollen i det våldspreventiva arbetet och att det inte behöver innebära ekonomiska 

förluster för krognäringen. Jag vill mena att man ska jobba på bred front. STAD-projektet är 

en stor skuta att styra, men man måste ändå titta på andra saker som också kan påverka 

problemet. Varje stad/samhälle och dess problem måste ses i sitt sammanhang och 

uppbyggnaden av det brottspreventiva arbetet bör ta hänsyn till detta. 

Att göra en ”mix” av åtgärder borde få bäst effekt i Falun och den mix jag kan föreslå är 

STAD-projektet ihop med ett samarbete mellan polis och ordningsvakter samt att stadens 

näringsidkare involveras på lämpligt sätt. Utöver detta finns en rad situationellt och socialt 

brottspreventiva åtgärder att vidta tillsammans med ett proaktivt polisarbete. Men krögarna 

och deras personal är de som verkligen har möjlighet att påverka problemet – de skall dock 

inte göra det ensamma. 
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Bilaga 2 

 
 
• Holmgatan är en gågata med affärer och gallerior. Den slutar i höjd med Stora torget. 

• Åsgatan är gågata fram t o m Stora torget (där bussar och taxi får köra). 

• Falugatan är en ”buss & taxigata” 

• Trotzgatan är en lite större genomfartsgata. 

 

 

 



Bilaga 3 
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Totalt (Hela Centrum) 176

Holmgatan 40
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Falugatan 31

Stigaregatan 28

Åsgatan 21

Trotzgatan 11

Östra Hamngatan 9

 
 
 
 

 

Holmgatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Totalt i 
Centru

m 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 2 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 1 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 1 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 2 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 6 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 15 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 1 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 6 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 5 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 27 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 1 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 1 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 5 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 1 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 6 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 40 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-03.00 (lördagar & söndagar) 

Antal anmälda misshandelsfall i Faluns Centrum (2001-01-01 – 2003-10-31) 



Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stora torget (2001-01-01 – 2003-10-31) Tota
lt i 

Cent
rum 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 0 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 4 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 0 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 0 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 4 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 26 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 0 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 2 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 0 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 28 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 4 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 0 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 4 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 36 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-03.00 (lördagar & söndagar) 



 
Bilaga 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Falugatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Tota
lt i 

Cent
rum 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 0 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 4 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 0 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 1 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 5 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 21 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 3 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 2 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 0 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 26 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 0 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 0 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 0 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 31 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-03.00 (lördagar & söndagar) 



 

 
Bilaga 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stigaregatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Tota
lt i 
Cen
tru
m 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 1 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 2 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 0 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 0 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 3 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 17 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 1 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 4 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 1 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 23 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 2 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 0 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 2 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 28 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-03.00 (lördagar & söndagar) 



 

 
 

Bilaga 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åsgatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Tota
lt i 

Cent
rum 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 0 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 1 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 0 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 0 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 1 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 8 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 2 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 3 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 3 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 16 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 0 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 2 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 2 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 4 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 21 176 
 

 

De dominerande tiderna är 23.00-03.00 (lördagar & söndagar) 



 

 
 
 

Bilaga 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trotzgatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Totalt i 
Centrum 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 0 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 0 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 1 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 3 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 4 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 2 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 0 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 5 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 0 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 7 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 0 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 0 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 0 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 0 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 11 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-01.00 (söndagar) 



 

 
 
 

Bilaga 9 
 
 
 
 

 

Östra hamngatan (2001-01-01 – 2003-10-31) Tota
lt i 
Cen
tru
m 

 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, obekant 0 3 
 Misshandel, ej grov, utomhus, kvinna, bekant 1 13 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, obekant 0 2 
 Misshandel, ej grov, inomhus, kvinna, bekant 0 6 
 Totalt (Misshandel, ej grov, kvinna) 1 24 

 

 

 Misshandel, ej grov, utomhus, man, obekant 7 103 
 Misshandel, ej grov, utomhus, man, bekant 0 7 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, obekant 0 22 
 Misshandel, ej grov, inomhus, man, bekant 0 9 
 Totalt (Misshandel, ej grov, man) 7 134 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, utomhus, kvinna, bekant 0 1 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, obekant 0 0 
 Misshandel, grov, inomhus, kvinna, bekant 0 0 
 Totalt (Misshandel, grov, kvinna) 0 1 

 

 

 Misshandel, grov, utomhus, man, obekant 0 11 
 Misshandel, grov, utomhus, man, bekant 0 2 
 Misshandel, grov, inomhus, man, obekant 0 3 
 Misshandel, grov, inomhus, man, bekant 1 1 
 Totalt (Misshandel, grov, man) 1 17 

 

 

 Totalt (Samtliga misshandel, man & kvinna) 9 176 
 

 

De dominerande tiderna är 00.00-02.00 (lördagar & söndagar) 
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