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 Abstract 

Vår avsikt med denna rapport är att belysa problematiken med Polisens 

resurser och den låga uppklarningsprocenten av de så kallade 

mängdbrotten. Det vill säga brott av enklare beskaffenhet med polisiär 

förundersökningsledning. Förenklat kan man säga att dessa brott utgörs av 

tillgreppsbrott, lindrigare våldsbrott, skadegörelsebrott och fridsbrott som 

drabbar allmänheten i relativt stor omfattning jämfört med grov 

brottslighet.  

Grunden till denna rapport är att mängdbrotten utgör den absolut största 

delen av den totala brottsligheten samtidigt som de har den lägsta 

uppklaringsprocenten. Detta faktum innebär sannolikt att otryggheten hos 

befolkningen ökar samtidigt som allmänhetens tilltro till rättsväsendet 

sjunker kraftigt. Vi vill undersöka hur det arbetas inom polisväsendet för 

att komma tillrätta med detta problem.  

Rapporten bygger på statistik, rörande ämnet, och därtill även intervjuer 

om hur Polisen arbetar mot mängdbrottslighet bland ett par olika 

myndigheter i Sverige. Vi har kommit fram till att man genom att införa 

ett nytt arbetssätt har kunnat ge mängdbrottsligheten ett större utrymme 

utredningsarbetet samtidigt som intresset för att utreda dessa brott har 

ökat. 
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1  Inledning 

Beroende på hur man definierar uttrycket mängdbrottslighet och vad man väljer att 

innefatta i begreppet så kan man konstatera att denna typ av brottslighet utgör mellan 35 – 

70 procent av den totala anmälda brottsligheten i Sverige. Om man utgår från 

Rikspolisstyrelsen definition av begreppet mängdbrottslighet, vilket vi har valt att göra i 

denna rapport, så utgör mängdbrotten ca. 65 procent av den totala anmälda brottsligheten i 

Sverige per år1. 

Enligt Rikspolisstyrelsens avgränsning faller följande brott in under definitionen 

mängdbrott: alla brott mot 12 kap. BrB, brott mot 3 kap. BrB som avser misshandel mot 

man eller kvinna, alla brott mot 8 kap. BrB inklusive personrån, men med övriga rån samt 

butikstillgrepp undantagna2. 

 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss inom detta område är att vi anser att det är ett 

ämne som berör en stor del av Sveriges befolkning. Det faktum att uppklarningsprocenten 

av de olika mängdbrotten nästan alltid ligger under tio procent3, vilket får anses mycket 

lågt, leder till att otryggheten hos allmänheten ökar samtidigt som förtroende för 

rättsväsendet sjunker. Ytterst kan man uppleva att det är poliser i yttre tjänst som får ta 

emot den negativa kritiken när gemene man uttrycker sitt missnöje.  

Som blivande poliser kommer vi att möta detta problem och därför vill vi utveckla våra 

kunskaper att utreda denna typ av brottslighet.    

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige anmäls varje år totalt drygt 1 200 000 brott och utav dessa utgör de så kallade 

mängdbrotten cirka 65 procent, det vill säga cirka 800 000 brott. Av dessa 800 000 brott är 

det knappt 10 procent som klaras upp och leder till lagföring. Otaliga brott läggs i ett tidigt 

skede ner av Polisens förundersökningsledare på grund av bristande bevisning, vilket 

naturligtvis kan kännas kränkande för den drabbade. Förundersökningsledaren gör i dessa 

fall inget fel när han/hon lägger ner undersökningen eftersom det finns alldeles för lite att 

gå på, men detta kan vara svårt för en drabbad person att acceptera. Många gånger har 
                                                
1 Högre uppklarning av mängdbrotten 
2 Nationellt mål om anmäld mängdbrottslighet 
3 Högre uppklarning av mängdbrotten 
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Polisen inte ens varit på brottsplatsen utan endast tagit upp en anmälan lämnad inne på 

stationen eller via telefon och visst kan man då ha förståelse för att folk börjar fundera över 

Polisens prioriteringar.  

I en undersökning angående svenskarnas förtroende för svenska myndigheter som Svenskt 

kvalitetsindex genomförde under hösten 2005 fick Polisen för andra året i rad bottenbetyg. 

Endast 47 procent av svenskarna hade förtroende för Polisens arbete, vilket mest troligt är 

en följd av den låga uppklarningsprocenten och långa handläggningstider av ärenden.  

 

För att förbättra uppklarningsprocenten av mängdbrottsligheten och därmed också 

allmänhetens förtroende för Polisen så måste bättre brottsplatsundersökningar genomföras 

även vid lindrigare typer av brott som av många poliser kan ses som bagatellartade. Även 

de gånger dessa brottsplatsundersökningar inte leder till uppklarning så har man möjligen 

kunnat stärka den drabbades förtroende för Polisen och öka hans/hennes trygghet i 

vardagen efter att ha blivit utsatt för brott. Om man till exempel pratar om att pensla 

fingeravtryck så kanske detta inte ger något resultat vid det första, andra eller ens elfte 

tillfället, men med lite tur så kanske man får en träff den dagen man lyckas gripa en 

gärningsman. Kan man sedan koppla honom till fler brott till följd av att man tidigare 

genomfört noggranna brottsplatsundersökningar så förbättras uppklarningsprocenten och 

man får lön för mödan för det lilla arbete som man lagt ner. 

1.2 Syfte 

Vår mening med denna rapport är att undersöka hur det arbetas mot mängdbrottslighet på 

ett par olika polismyndigheter i Sverige. Har man ändrat arbetssätt och har man, i så fall, 

sett något resultat till exempel i form av förbättrad/försämrad statistik. Vi vill också försöka 

ta reda på om Polisen, med oförändrade eller endast obetydligt ökade resurser, kan förbättra 

statistiken genom att mer flitigt använda sig utav kriminalteknisk utrustning vid utredning 

av mängdbrott.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar Polisen inom Jönköpings, Norrbottens samt 

Västerbottens polismyndigheter mot mängdbrottslighet? 

• Hur ser statistiken gällande anmälda samt uppklarade mängdbrott ut 
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vid ovanstående polismyndigheter? 

• Kan uppklarningsprocenten av mängdbrott förbättras med hjälp av 

kriminalteknisk utrustning? 

 

1.4  Avgränsningar 

Under arbetet med denna rapport har vi valt att begränsa oss till tre olika polismyndigheter i 

Sverige. Dessa tre är Norrbotten, Västerbotten samt Jönköping. Naturligtvis finns det en 

anledning till varför vi valt just dessa tre.  

Eftersom vi båda kommer att arbeta i Norrbotten i framtiden så valde vi denna myndighet 

för att få en inblick i hur arbetet bedrivs där. Västerbotten torde ha en liknande typ av 

brottslighet som Norrbotten, men sättet att arbeta på behöver nödvändigtvis inte vara 

detsamma. Vi valde alltså Västerbotten för att se eventuella skillnader både arbets- och 

resultatmässigt. Inom Jönköpings polismyndighet har varje ordningspolis viss personlig 

kriminalteknisk utrustning. Detta väckte förstås vårt intresse och därför valde vi att 

undersöka detta lite närmare. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har tagit del av rapporter och statistik rörande ämnet och via telefon intervjuat poliser på  

befälspositioner inom myndigheterna Norrbotten, Västerbotten och Jönköping för att få en 

bild av hur arbetet bedrivs samt för att få in eventuella synpunkter på hur det kan förbättras. 

 

 

 
 

 

2  Teori 
Mängdbrottsproblematiken har givetvis inte bara uppmärksammats av oss, utan den är 

välkänd både hos Rikspolisstyrelsen och bland polismyndigheterna runt om i landet.  
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Vid 1990-talets slut gjorde Rikspolisstyrelsen och Riksrevisionsverket inspektioner av 

Polisens brottsutredande verksamhet och man fann då tydliga brister i hur detta arbete 

bedrevs. Långa handläggningstider av ärenden och dålig kvalitet på utredningar resulterade 

i minskad lagföring framförallt när det gällde mängdbrott. 

Utifrån inspektionerna insåg man att man var tvungen att vidta åtgärder för att komma till 

rätta med problemen. Olika projekt startades upp, ofta på lokal nivå, men förbättringarna 

som man kunde skönja var oftast kortvariga och på de flesta ställen återföll man så 

småningom till gamla invanda arbetssätt och därmed kvarstod problemen. 
 

För att komma tillstånd med mer beständiga förbättringar beslöt Rikspolisstyrelsen 2003 att 

tillsätta en utredning med uppdrag att komma fram till åtgärder för att, med befintliga 

resurser, varaktigt förbättra utredningar av mängdbrott. Utredningens benämning blev 

Polisens nationella utredningskoncept – PNU.  

Målet med Polisens nationella utredningskoncept är att utveckla utredningsverksamheten 

för att öka antalet mängdbrottsutredningar som leder till lagföring samt för att minska 

antalet begångna mängdbrott. Konceptet ska vara infört vid landets samtliga 

polismyndigheter senast vid utgången av 2006. 
 

 

Polisens nationella utredningskoncept 
Detta koncept beskrivs i Rikspolisstyrelsens rapport i fyra grundprinciper enligt följande: 

 

• Det brottsutredande uppdraget (huvudprocess) 

Det vill säga hur det brottsutredande arbetet genomförs. Här är 

förundersökningsledning, utvecklad arbetsmetodik och brottsreduktion tre viktiga 

grundsatser. 

• Ledarskapet (stödprocess) 

Ledarskapet har en mycket viktig roll när det gäller genomförandet med en 

utvecklad arbetsmetodik. 

• Kompetensutveckling och rekrytering (stödprocess) 

Detta är viktigt för att föra utvecklingen av Polisens organisation framåt. 

• Metodförvaltning (stödprocess) 
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För att införa och verkställa utredningens förslag inom landets olika 

polismyndigheter så är det av stor vikt att detta arbete ägnas uppmärksamhet. 

 

Nedan följer en djupare förklaring av de fyra grundprinciperna. 
 

Det brottsutredande uppdraget 

För att skapa en effektiv verksamhet krävs att förundersökningsledare4 har samma juridiska 

kompetens som åklagarna. Utbildning och examination bör i framtiden vara ett krav för 

fortsatt förundersökningsledarskap. Förundersökningsledarens uppgifter ska enbart vara 

knutna till brottsutredning och han/hon ska ansvara för utredningens gång från början till 

slut.5 

En förundersökningsledare ska ha befogenhet att fatta beslut vid samtliga typer av brott av 

enkel beskaffenhet med polisiär förundersökning enligt FAP 403-5. 

På varje myndighet ska en förundersökningsledare finnas tillgänglig under dygnets alla 

timmar. 

 

Många poliser, på olika nivåer, har en negativ inställning till att utreda mängdbrottslighet 

och så länge det är så kommer ingen förbättring att ske. För att förbättra uppklarningen av 

denna typ av brottslighet krävs att utredning av mängdbrottslighet får högre status. 

Med den nya arbetsmetodiken som ska ge en samsyn och ett ansvar för slutprodukten kan 

man komma tillrätta med detta problem.6 

 

Rapporten visar också att när det gäller utredning av mängdbrott så är det viktigt att 

utredningen startar i så nära anslutning till brottet som möjligt. För att detta ska kunna vara 

möjligt måste personal schemaläggas på de tidpunkter när flest brott inträffar. 

 

En stor och viktig del av det nationella utredningskonceptet är att fler poliser ska börja att 

säkra spår på ett riktigt sätt när ett brott av denna typ ägt rum. I dagsläget används 

kriminalteknisk utrustning i alltför liten utsträckning, vilket innebär att 

utvecklingspotentialen är mycket stor. För att öka polisers motivation att säkra spår finns 

                                                
4 Med förundersökningsledare avses polisiär förundersökningsledare om inget annat sägs. 
5 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
6 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
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förslag att införa ett så kallat återkopplingssystem som innebär att den polis som genomfört 

brottsplatsundersökningen får veta om hans säkrade spår givit någon träff.7 

Jämfört med annan bevisning, exempelvis vittnesmål, så har teknisk bevisning fått allt 

större betydelse och mer trovärdighet i rättegångar.8  

Vi anser att man genom att arbeta mot mängdbrott många gånger kan förhindra en resa 

längs en fortsatt kriminell bana samtidigt som man ibland också kan upptäcka annan grövre 

brottslighet. 

De gånger det blir träff mellan spår och spår bör man göra en undersökning av detta för att 

eventuellt kunna ”binda” en okänd gärningsman till olika brott.9 
 

Ledarskapet 

För att utveckla konceptet framåt krävs en ledare som har kunskap och förmåga att skapa 

resultat genom andra. Detta genom att motivera sina medarbetare samt skapa glädje och 

förtroende. För att en chef ska lyckas i sitt arbete krävs en väl utvecklad social kompetens 

och en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. 

För att säkerställa ledarnas kompetens bör alla chefer få en speciell chefsutbildning.10 

 

Kompetensutveckling och rekrytering 

För att konceptet ska kunna införas och fungera på ett bra sätt med ett bra samarbete och 

snabba lämpliga åtgärder krävs hög kompetens inom myndigheterna. Detta kräver i sin tur 

en konsekvent kompetensutveckling inom alla områden, från spårsäkring till högre standard 

på avrapportering, för all utredande personal. 

Det är också nödvändigt med mer specifik kompetensutveckling inom andra områden så 

som förundersökningsledning, samordning av utredningsverksamhet och chefsutbildning. 

Genom godkända examinationer vid utbildningens slut kan man säkerställa att varje 

kursdeltagare uppnått utbildningens mål. 

 

Under utredningens gång har många polismyndigheter meddelat att det är ett problem att 

rekrytera personal till utredningsarbete av mängdbrott. Eftersom det är av mycket stor vikt 

att ha kompetent utredningspersonal som känner ansvar och engagemang för sin uppgift så 

                                                
7 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
8 Tidningen svensk Polis, nr 12 2002 
9 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
10 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
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måste det, från ledningshåll, visas att detta är ett prioriterat område för att på så sätt göra 

arbetet mer attraktivt. Ett möjligt exempel på att åstadkomma detta är att bedriva någon 

form av arbetsrotation så att personalen kan utveckla en förståelse för hela 

utredningskedjan.11 

 

Ett annat förslag som anges i rapporten för att komma till rätta med problemet kan vara 

extern rekrytering. Det vill säga att ge civilanställda möjlighet att jobba som utredare för 

mängdbrottslighet. 

 

Metodförvaltning 

Konceptet utarbetades för att vara ett stöd för utredningsmetodiken av mängdbrott. För att 

lyckas införa, sprida och utveckla konceptet för att på så sätt erhålla en framgångsrik 

utredningsmetodik så är det viktigt att det sker en kontinuerlig uppföljning av hur arbetet 

bedrivs, annars är det lätt att man återgår till gamla invanda arbetssätt. 

Det krävs också att man aktivt jobbar med konceptet på ett effektivt sätt. För att eventuellt 

underlätta införandet kan man ta del av tidigare erfarenheter, till exempel från arbetet som 

bedrevs vid införandet av IT-verksamheten som idag är väldigt självklar samt införandet av 

Polisens kontaktcenter (PKC).12 
 
 

3 Resultat 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar tog vi kontakt med de tidigare nämnda 

polismyndigheterna. Vår målsättning var att intervjua den ansvarige för 

mängdbrottsprojektet på respektive myndighet. Detta lyckades vi med i Jönköping och 

Norrbotten medan vi i Västerbotten fick ta del av den myndighetens arbetssätt genom ett 

inre respektive ett yttre befäl. 

 

Intervju Jönköping 

Inom Jönköpings län är kommissarie Börje Wilsborn den som är projektansvarig för 

mängdbrottsprojektet. Börje berättar att arbetet mot mängdbrottsligheten i Jönköpings län 

har förändrats till det bättre. Det har blivit en ny syn inom myndigheten och 

mängdbrottligheten har fått en mycket bättre uppmärksamhet. I och med att Polisen idag 
                                                
11 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
12 Polisens nationella utredningskoncept, slutrapport 
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utreder mängdbrotten på ett helt annat sätt än tidigare så menar Börje att man kan skönja en 

positivare syn på Polisens arbete från allmänheten. 

Tidigare lade man inte alltid ner det arbete som man borde på denna typ av brottslighet 

eftersom patrullerna ute på fältet tillsammans med de som beordrade jobben visste att brott 

av den här karaktären oftast lades ner väldigt snabbt. Man hade helt enkelt en känsla av att 

det arbete som utfördes såna här gånger oftast var obefogat.  

Med det nya synsättet som finns i Jönköpings län idag har man en målsättning att göra 

brottsplatsundersökningar varje gång som det finns en brottsplats. Oberoende av vilken typ 

av brottslighet det handlar om så är, enligt Börje, förstahandsåtgärderna som vidtas helt 

avgörande. Det är viktigt att första patrullen på plats har kännedom om hur man utför en 

brottsplatsundersökning och det är viktigt att denna utförs i så nära anslutning till det 

begångna brottet som möjligt. Han påpekar dock att det absolut viktigaste är att poliserna 

på plats verkligen vågar utföra en platsundersökning och att de känner sig trygga i 

användningen av den kriminaltekniska utrustningen. Börje menar att detta inte är något 

problem, inom Jönköpings polismyndighet har de flesta har god vana av att hantera denna 

utrustning och det har bara blivit bättre sedan man där, som första polismyndighet i 

Sverige, införde en personlig kriminalteknisk väska för varje ordningspolis. I väskan, som 

är mindre än den vanliga kriminalteknikväskan som brukar finnas i radiobilarna eller på 

stationen, finns pulverburk med sotblandning, zephyrpensel, fingeravtryckstejp, 

fingeravtryckskort, tops för säkring av DNA-spår, destillerat vatten, förpackningspåse, 

måttband, förstoringsglas, sax och för den som vill även mikrosil. Den personliga väskan är 

inte lika avancerad som den ”ursprungliga” väskan, men den innehåller det mesta som en 

polis i yttre tjänst kan tänkas behöva för de typer av brottsplatsundersökningar som han 

eller hon kan tänkas komma i kontakt med.  

Sedan man infört denna mindre väska som personlig utrustning har man kunnat se en 

väsentlig skillnad i antalet säkrade spår från patrullerna, de har ökat markant. 

Inom Jönköpings polismyndighet var det tidigare praxis att varje bostadsinbrott som ägt 

rum skulle undersökas av någon från tekniska roteln. Man upptäckte dock att 

arbetsbelastningen för teknikerna blev allt för stor och det var då man insåg att man kunde 

nyttja ordningspoliserna på ett bättre sätt. Därför försåg man dem med den nämnda väskan 

och gav dem en tvåstegsutbildning inom området brottsplatsundersökning. Dels en teoretisk 

del som innefattade en repetition av vilka tvångsmedel och paragrafer som kan bli aktuella 

vid en sådan undersökning och dels en del där de rent praktisk fick öva på att säkra spår. 



Rapport nr. 334 - Polisens arbete mot mängdbrottslighet 
Kent Isaksson, Marcus Öhlund 
 

 9 

Följden av detta blev inte bara en avlastning av tekniska roteln utan det innebar också en 

mer kompetent ordningsavdelning som blev allt bättre samt, som redan nämnts, flitigare på 

att säkra spår på alla typer av brottsplatser.  

Börje ser bara fördelar med den personliga kriminaltekniska utrustningen och den kostnad 

som det inneburit för myndigheten13 menar han har betalat igen sig i form av en mer 

effektiv polisverksamhet. Det har blivit en större acceptans bland poliser i yttre tjänst att 

arbeta med spårsäkring och man är inte längre begränsad till tillgång av specialutbildade 

tekniker, en patrull finns alltid ute på fältet. 

Tyvärr, säger Börje, blir en del anmälningar ibland blir liggandes hos Polisens 

kontaktcenter (PKC) och kommer därmed inte till Länskommunikationscentralens samt 

patrullernas kännedom. Detta innebär givetvis att de viktiga förstahandsåtgärderna inte kan 

genomföras i nära anslutning till brottet. 

 

Intervju Norrbotten 

På polismyndigheten i Norrbotten pratade vi med projektledaren för mängdbrottsprojektet, 

Tommy Sandén. Han är den ytterst ansvariga för Polisens nationella utredningskoncept 

(PNU) i länet. Vid införseln av utredningskonceptet började polismyndigheten och Tommy 

Sandén med att ha en övergripande information till närpolischefer, kriminalchefer samt 

yttre befäl inom myndigheten. Meningen med detta var att förklara hur implementeringen 

av Polisens utredningskoncept skulle gå till inom myndigheten. 

 

Det man i Norrbotten tycker är bra med konceptet är bland annat tanken på att 

förstahandsåtgärderna på en brottsplats ska bli bättre och snabbare. Detta genom en 

tydligare styrning av en patrulls arbete genom de jourhavande förundersökningsledarna 

som också är en följd av Polisens nationella utredningskoncept. Dessa 

förundersökningsledare granskar alla anmälningar som kommer in och följer i vissa fall 

med i händelserapporter för att kunna fatta snabba beslut.  

Tommy menar att det är av stor vikt att mängdbrottsutredningar inte bara blir en 

”pappersutredning” som blir liggande i ärendebalansen i väntan på att bli utredda, utan att 

patrullerna istället åker ut och gör en platsundersökning i nära anslutning till brottet. Han 

påpekar också att dessa så kallade mängdbrott oftast är relativt svårutredda eftersom 

gärningsman och offer vanligtvis inte träffas vid brottstillfället, åtminstone inte vid 

                                                
13 I dagsläget kostar en sån här väska 350 kr 
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tillgrepps- samt skadegörelsebrotten, vilka är de två absolut vanligaste typerna av 

mängdbrott. Vittnen brukar också vara sparsamt förekommande i dessa fall. Dessa två 

faktorer tillsammans leder till att vikten av väl utförda brottsplatsundersökningar ökar. 

 

Tidigare har myndigheten lagt ner lite jobb på just dessa mängdbrott. Man har haft känslan 

att det inte leder någon vart att utreda dessa brott och det har varit så kallade lågstatusjobb, 

men med ny teknik (DNA) och med ett nytt arbetssätt har det blivit mer intressant att utreda 

mängdbrott säger Tommy Sandén. 

Polismyndigheten i Norrbotten bedriver en såkallad underhållsutbildning en gång per år 

inom ämnet kriminalteknik och då genom tekniskarotelns försorg. Utbildningen hålls dels 

för att friska upp minnet gällande hanteringen av kriminalteknisk utrustning och dels för att 

bli uppmärksam på ny lagtext samt på ändringar i befintlig lagtext. Utbildningen vänder sig 

främst till dom som jobbar i yttre tjänst. 

 

Den personliga kriminaltekniska utrustning som används i Jönköping var, vid vårt 

intervjutillfälle med Tommy Sandén, under införande även i Norrbotten. 

 

Intervju Västerbotten 

I Västerbotten talade vi med ett inre befäl vid namn Anders Sandlund. Han berättade att 

Västerbottens polismyndighet var tidigt ute med införandet av Polisens nationella 

utredningskoncept. Konceptet innebar ett omorganiserat förundersökningsledarskap samt 

ett införande av en jourenhet, båda för att kunna bedriva bättre och snabbare utredningar 

mot mängdbrottslighet.  

Även i Västerbotten är man medveten om vikten av snabba och korrekta 

förstahandsåtgärder. I och med den nya jourenheten ska förundersökningsledare numera 

finnas lättillgängliga under en större del av dygnet. Arbetstiderna är lagda för att täcka upp 

de mest brottsfrekventa tiderna, det vill säga kvällar och helger.  

Jourenheten arbetar främst med utredning av mängdbrottslighet och ungdomsbrott. 

Jourenhetens personal är både ärendehandläggare och det är också de som i första hand 

agerar förhörsledare i så kallade 24:8-förhör när någon misstänkt har gripits. Exempelvis i 

Umeå finns en jourenhet som är uppdelad i två utredningsteam och i varje team finns en 

förundersökningsledare som ska kunna ge snabba direktiv till patruller och 

utredningspersonal. 
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Vi talade även med ett yttre befäl vid namn Thomas Wretling. Han hade mer information 

om den kriminaltekniska utrustning som varje polis i yttre tjänst i Västerbotten förfogar 

över. Enligt Thomas har den nya väskan, vars innehåll är detsamma som i Jönköpings och 

Norrbottens väskor, blivit ett lyft för alla och ingen drar sig längre för att plocka fram och 

använda utrustningen som finns. Med en personlig väska har det blivit bättre ordning på 

innehållet för med ett eget ansvar håller man bättre koll på sin utrustning och fyller på det 

som saknas. 

 

Vid myndigheten hålls en gång per år en utbildning i kriminalteknik av någon av 

polismyndighetens tekniker. Detta för att bibehålla kunskaper och hålla sig ajour med 

förändringar på området. 

 

Statistik  

Tyvärr så hade ingen av våra tre referensmyndigheter någon lättillgänglig statistik att 

presentera över antal anmälda samt uppklarade mängdbrott från år tidigare än 2005. 

Däremot hade alla tre liknande statistik över samtliga anmälda mängdbrott samt antalet 

mängdbrott som redovisats till åklagare för åren 2005 och 2006. Detta är en följd av att 

man först i samband med införandet av Polisens nationella utredningskoncept har börjat att 

föra mer överskådlig och lättillgänglig statistik för på ett enkelt sätt kunna använda denna i 

sina statusrapporter vid återrapportering till Rikspolisstyrelsen av hur konceptet fortlöper 

inom myndigheten.14 

 

 

 

Mängdbrottsstatistik Jönköping15 

Vid en granskning av mängdbrottsstatistiken från Jönköpings län kan man utläsa att endast 

4,9 procent av den totala anmälda mängdbrottsligheten redovisades till åklagare från 1 

januari till 31 september år 2005. För samma period året därpå var denna siffra 5,7 procent 

det vill säga något bättre, men fortfarande väldigt låg. 

                                                
14 Handlingsplan för införandet av Polisens nationella utredningskoncept och Polisens underrättelsemodell vid 
Polismyndigheten i Jönköping/Norrbotten/Västerbotten 
15 http://ux168004.rps.police.se:7001/wijsp/scripts/login/webiStart.jsp?UTCOffset=60 
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Skadegörelsebrotten utgör den brottskategori inom vilken flest utredningar läggs ner. I 

Jönköpings län redovisades endast 2,5 procent av dessa brott till åklagare år 2005 och 2,9 

procent året därpå. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Mängdbrottstatistik Norrbotten16 

I Norrbotten redovisades från 1 januari till och med 31 september år 2005 7,8 procent av 

den totala anmälda mängdbrottsligheten till åklagare. För samma period år 2006 hade denna 

siffra ändrats marginellt till 7,9 procent. 

Även i Norrbotten är det skadegörelsebrotten som utgör den dystraste läsningen. Av dessa 

redovisades endast cirka 5,7 procent till åklagare under ovan angivna perioder. 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                
16 http://ux168004.rps.police.se:7001/wijsp/scripts/login/webiStart.jsp?UTCOffset=60 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 2 771 2 795 + 0,9 % 
Tillgreppsbrott 7 056 5 285 - 25,1 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 758 831 + 12,0 % 
Personrån 17 24 + 41,2 % 

Summa anmälda mängdbrott 10 602 8 935 - 15,7 % 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 69 82 + 18,8 % 
Tillgreppsbrott 322 282 - 12,4 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 125 140 + 12,0 % 
Personrån 2 9 + 350,0 % 

Summa mängdbrott redovisade till åkl. 518 513 - 1,0 % 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 2 102 2 515 + 19,6 % 
Tillgreppsbrott 5 264 4 914 - 6,6 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 655 656 + 0,2 % 
Personrån 21 13 - 38,1 % 

Summa anmälda mängdbrott 8 042 8 098 + 0,7 % 

Figur 1, Statistik över antalet anmälda mängdbrott i Jönköpings län,  jan – sep 
2005 respektive 2006 

Figur 2, Statistik över antalet mängdbrott redovisade till åklagare i Jönköpings 
län,  jan – sep 2005 respektive 2006 

Figur 3, Statistik över antalet anmälda mängdbrott i Norrbottens län,  jan – 
sep 2005 respektive 2006 
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Mängdbrottsstatistik Västerbotten17 

Från 1 januari till och med 31 september 2005 redovisades i Västerbotten 6,1 procent av 

den totala anmälda mängdbrottsligheten till åklagare. För samma period år 2006 hade denna 

siffra förbättrats till 8,2 procent. 

Precis som i Jönköping och Norrbotten är det skadegörelsebrotten som procentuellt sett 

minst ofta redovisas till åklagare. Under perioden 1 januari till och med 31 september 2005 

tillsammans med samma period under 2006 redovisades 5,8 procent av skadegörelsebrotten 

i Västerbottens län till åklagare.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
17 http://ux168004.rps.police.se:7001/wijsp/scripts/login/webiStart.jsp?UTCOffset=60 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 121 140 + 15,7 % 
Tillgreppsbrott 407 349 - 14,3 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 97 143 + 47,4 % 
Personrån 2 4 + 100,0 % 

Summa mängdbrott redovisade till åkl. 627 636 + 1,4 % 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 1 758 1 866 +6,1 % 
Tillgreppsbrott 3 970 4 404 + 10,9 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 487 578 + 18,7 % 
Personrån 22 17 - 22,7 % 

Summa anmälda mängdbrott 6 237 6 865 + 10,1 % 

 2005 2006 Diff % 
Mängdbrottsärenden jan – sep jan – sep jan – sep 
Skadegörelsebrott 88 121 + 37,5 % 
Tillgreppsbrott 227 310 + 36,6 % 
Misshandel mot man/kvinna obekant med offret 65 129 + 98,5 % 
Personrån 2 2 0,0 % 

Summa mängdbrott redovisade till åkl. 382 562 + 47,1 % 

Figur 4, Statistik över antalet mängdbrott redovisade till åklagare i 
Norrbottens län,  jan – sep 2005 respektive 2006 

Figur 5, Statistik över antalet anmälda mängdbrott i Västerbottens län,  jan – 
sep 2005 respektive 2006 

Figur 6, Statistik över antalet mängdbrott redovisade till åklagare i 
Västerbottens län,  jan – sep 2005 respektive 2006 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Samtliga personer som vi intervjuat har varit involverade i respektive myndighets arbete 

mot mängdbrottslighet och till viss del även i införandet av Polisen nationella 

utredningskoncept. Med detta finns så klart både för- och nackdelar. Fördelen är att deras 

kunskaper om hur detta arbete bedrivs är väldigt goda och därför har det inte varit några 

problem att besvara våra frågor. Nackdelen kan vara att deras åsikter riskerar bli något 

vinklade utifrån deras nära arbete med mängdbrottsprojektet.  

Samtliga intervjuer som ägt rum genomfördes via telefon. Detta innebär att man kan gå 

miste om information genom att man inte kan iaktta respondentens olika kropps- och 

ansiktsuttryck. Vi tror dock inte att detta haft någon större betydelse vid våra intervjuer. 

När det gäller statistiken lämnade den onekligen mer att önska. Den statistik som fanns 

tillgänglig var förd över väldigt kort tid och alla de uppgifter som vi sökte fanns inte 

dokumenterade. Då tänker vi främst på att vi önskat ta del av antalet personuppklarade 

mängdbrott, det vill säga de brott där en person har bundits till brottet genom beslut om 

åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse18.  

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Bland våra tre olika referensmyndigheter fanns ganska många likheter. En av de likheter 

som vi fann var att samtliga myndigheter framhöll vikten av snabba och långtgående 

förstahandsåtgärder. Detta för att utredningarna då får mycket större chans att leda någon 

vart och inte blir liggande i ärendebalansen. En annan likhet var att alla tre myndigheter nu 

hade kommit igång med att arbeta efter Rikspolisstyrelsens nya koncept och samtliga 

upplevde detta arbetssätt som positivt. 

 

Enda egentliga skillnaden som vi fick kännedom om utifrån våra frågor var den att 

Norrbotten i dagsläget inte använde sig utav den personliga kriminalteknikväskan. De 

befann sig dock i uppstartsfasen med detta. 

                                                
18 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003 
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Statistiken som vi tagit del av var, som sagt, inte så omfattande, men man kunde trots detta 

se stora likheter bland mängdbrottsärendena. Hos samtliga myndigheter var det 

skadegörelsebrotten som mest sällan redovisades till åklagare. Omvänt var det med 

misshandelsbrotten, vilka var de som de tre polismyndigheterna oftast redovisade till 

åklagare. 

 

4  Diskussion 

Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer med de olika referensmyndigheterna kan 

man konstatera att det nya konceptet i varande stund är infört och igångsatt. Detta nya 

arbetssätt har ju dock inte varit igång så länge, vilket tillsammans med bristfällig statistik 

från tidigare år medför att man inte kan urskilja några förändringar i antalet uppklarade 

mängdbrott, varken i positiv eller negativ riktning. 

Gemensamt för de tre polismyndigheterna är dock att det nya arbetssättet upplevs som 

något positivt och det finns en tro på förbättring. 

Vår idé om att göra den kriminaltekniska utrustningen mer lättillgänglig var, som sagts 

tidigare, redan genomförd eller under införande inom de tre myndigheterna. I och med att 

utrustningen till och med blivit personlig så är den väldigt lättillgänglig och där har 

myndigheterna gått ett steg längre än vad vi hade gjort i vårt resonemang, vilket vi ser som 

enbart positivt.  

Där den personliga väskan har införts har man kunnat se rejäla ökningar av antalet 

genomförda brottsplatsundersökningar och därmed även antalet säkrade spår. Ett större 

antal spårsäkringar innebär givetvis större möjligheter till fler uppklarade brott.  

En annan positiv sak med en personlig kriminalteknikväska, som nämndes under 

intervjuerna, är att de flesta poliser tar ett bättre ansvar för utrustning som är deras enskilda. 

Att hålla ordning i väskan och fylla på material som förbrukats ses nu som mer självklart än 

tidigare. 

Utifrån de resultat vi fått fram under arbetet med denna rapport kan man säga att 

mängdbrottsligheten har börjat att prioriteras på ett helt annat sätt än tidigare ute på 

polismyndigheterna. Detta främst efter påtryckningar från Rikspolisstyrelsen efter att man 

uppmärksammat tydliga brister i hur detta arbete bedrevs tidigare. Man kan också 

konstatera att den personliga kriminaltekniska utrustningen till stor del är en följd av 

införandet av Polisens nationella utredningskoncept, åtminstone i Norrbotten och 
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Västerbotten, i Jönköping fanns den ju redan sen tidigare. Man kan se att detta har skapat 

gynnsammare förutsättningar för patrullerna att utföra goda brottsplatsundersökningar, 

vilket är en del i de så viktiga förstahandsåtgärderna. 

Eftersom att alla som vi intervjuat har haft en väldigt positiv syn på och goda kunskaper om 

det nya konceptet och dess innebörd så kan man ha en förkänsla av och en förhoppning om 

att resultatet kommer att bli positivt sett till antalet uppklarade mängdbrott. 

 

Under vår planering inför detta arbete hade vi en del tankar om hur arbetet mot 

mängdbrottslighet skulle kunna se ut utifrån vårt sätt att tänka. Tankarna vi hade handlade 

mest om att i större utsträckning ha poliser i arbete under de tider på dygnet då flest brott 

begås det vill säga kvällar, nätter och helger. Vi hade också en stark övertygelse om att ett 

flitigare användande av kriminalteknisk utrustning vid spårsäkring skulle medföra en högre 

uppklarning av de mängdbrott som begås. Utifrån den uppfattning vi fått på våra 

fältstudieveckor så var den kriminaltekniska utrustningen inte alltid så lättillgänglig, ibland 

kunde väskan ligga kvar inne på stationen när patrullen befann sig ute på en brottsplats. Vi 

tänkte därför att om man gjorde denna utrustning mer lättåtkomlig, exempelvis genom att 

utrusta varje bil med en väska, så skulle det bli enklare för patrullerna att genomföra en 

platsundersökning. Genom att patrullerna åkte ut och gjorde dessa undersökningar tänkte vi 

också att allmänhetens förtroendet för polisväsendet skulle stärkas. Vi tänkte också att om 

man lyckades öka statusen när det gäller att utreda mängdbrott så skulle den enskilde 

polismannen ta ett större ansvar för sådana utredningar.  

 

När vi sedan började inhämta material för att läsa in oss på området så fann vi att många av 

våra tankar redan var presenterade i en rapport från Rikspolisstyrelsen. Syftet med 

Rikspolisstyrelsens rapport var att införa ett nytt arbetssätt när det gäller utredning av 

mängdbrott. Detta innebar att vi fick ändra vår planering och istället för att skriva en 

rapport med egna idéer och förslag så inriktade vi oss på att undersöka hur det i nuläget 

arbetas efter Polisens nationella utredningskoncept, hur det upplevs fungera och om man 

kunnat se något resultat. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vår första frågeställning rörde våra referensmyndigheters arbetssätt mot mängdbrottslighet. 

Som en följd av införandet av Polisens nationella utredningskoncept så har landets samtliga 
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polismyndigheter mer eller mindre tvingats till att sätta upp liknande riktlinjer i sitt arbete 

mot mängdbrottsligheten. Nya arbetssätt och rutiner har införts på olika plan inom 

myndigheterna med syfte att effektivisera arbetet.  

Konceptet har förmodligen inneburit störst förändring för en del förundersökningsledare 

eftersom en viktigt del i konceptet innebär att dessa, i större utsträckning än tidigare, ska 

förlägga sitt arbete till de mest brottsfrekventa tiderna, det vill säga kvällar och helger. 

Syftet med detta är helt enkelt att de ska bli mer lättillgängliga och på så sätt kunna ge 

snabba direktiv till, framförallt, yttre personal. 

Även för ordningspoliserna har det skett viss förändring i arbetet mot mängdbrottslighet. 

Nu trycker man hårdare på vikten av att patrullerna vidtar de så viktiga 

försthandsåtgärderna ute på brottsplatsen.  

Följden av goda förstahandsåtgärder utförda av patrullerna tillsammans med snabba 

direktiv från förundersökningsledarna torde, även om det fortfarande kan vara svårt, ge 

betydligt större möjligheter till att klara upp ett begånget brott.  

Utifrån den information som vi tagit del av under arbetet med denna rapport så menar vi att 

Rikspolisstyrelsens beslut om att införa detta nya arbetssätt var mycket bra. Även om 

konceptet, i skrivande stund, bara befinner sig i inledningsskedet så erfar vi att det 

mottagits med optimism ute bland våra tre referensmyndigheter och man har där stora 

förhoppningar om att kunna förbättra mängdbrottsuppklarningen. 

 

Den andra frågeställningen handlade om statistiken gällande antalet anmälda samt 

uppklarade mängdbrott. Här kan vi bara konstatera att utifrån den statistik vi kunnat ta del 

av så kan man inte dra så stora slutsatser. I och med att vår statistik inte är förd över någon 

längre tid så kan man inte se huruvida det skett någon förändring varken vad det gäller 

antalet anmälda eller uppklarade mängdbrott.  

Det man däremot kan förstå utifrån statistiken är att mängdbrottsligheten är ett problem för 

våra tre referensmyndigheter. Samtliga tre myndigheter redovisar mindre än 9 procent av 

den sammanlagda mängdbrottsligheten till åklagare, vilket måste anses som en väldigt låg 

siffra. Man kan dock se att det skett en förbättring, även om den i vissa fall är väldigt 

marginell, inom samtliga tre myndigheter under det senaste året jämfört med det föregående 

året. Någon djupare analys av vår statistik anser vi inte vara befogad utan vi konstaterar 

bara att det skulle vara väldigt intressant att följa upp denna statistik på ett par år för att se 
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om det skett någon förbättring och i så fall undersöka om denna förbättring möjligtvis 

skulle kunna härledas till införandet av Polisens nationella utredningskoncept. 

 

Vår tredje frågeställning; om det är möjligt att förbättra uppklarningsprocenten av 

mängdbrott med hjälp av kriminalteknisk utrustning, vill vi mena, är något felaktigt 

formulerad. Uppklarningsprocenten förbättras inte enbart för att man har god tillgång till 

denna utrustning, det krävs även att denna utrustning används ute på brottsplatserna och 

inte nog med det. Eventuella spår som säkras måste analyseras och det krävs även mycket 

annat arbete för att man ska nå fram till ett uppklarat brott. Således kan man konstatera att 

enbart tillgången på kriminalteknisk utrustning i sig inte leder till någon förbättrad statistik. 

Troligt är dock att en mer lättillgänglig spårsäkringsutrustning leder till fler säkrade spår på 

brottsplatserna, vilket ökar chanserna till att bedriva en bra förundersökning som senare kan 

leda till ett uppklarat brott. 

 

Det är lätt att konstatera att arbetet med Polisens nationella utredningskoncept är väl 

genomtänkt. Risken för att denna satsning ska hamna mellan stolarna anser vi vara väldigt 

liten på grund av att konceptet är väl förankrat ute på myndigheterna och en omfattande 

uppföljning sker kontinuerligt genom att myndigheterna är ålagda att göra så kallade 

statusrapporter för återrapportering till Rikspolisstyrelsen. Med anledning av att man, enligt 

vår åsikt, har lyckats väl med införandet av konceptet och utifrån vad som framkommit 

under våra intervjuer så drar vi slutsatsen att viljan till och statusen för att utreda 

mängdbrott har ökat inom myndigheterna, åtminstone inom våra tre referensmyndigheter. 

 

Ett förslag som vi själva har för att, om möjligt, komma ytterligare ett steg på vägen mot ett 

bättre polisarbete mot mängdbrottslighet är att ge detta område ett större utrymme under 

den tvååriga polisutbildningen. Vi upplever att vi inte nämnvärt har berört detta ämne under 

utbildningen, vilken mer varit inriktad på svårare typer av brott. Vi har förståelse för att den 

grövre brottsligheten får ett större utrymme under skoltiden, men vi anser att det ena inte 

behöver utesluta det andra. Visserligen är utbildningen väldigt komprimerad och späckad, 

men vi anser att detta område i framtiden bör beredas plats under utbildningstiden. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
• Hur arbetar Ni idag mot mängdbrottslighet inom Er myndighet?  

Har det under den senaste tiden skett någon förändring i detta arbete med tanke på 
rikspolisstyrelsens utredning (Polisens Nationella Utredningskoncept - PNU) 
gällande mängdbrottslighet? 

 
• Vid spårsäkring i samband med vissa mängdbrott så krävs viss kriminalteknisk 

utrustning. Hur stor är tillgången på denna utrustning, finns en väska i varje 
radiobil? Om inte; hur stora ekonomiska medel krävs för att utrusta varje bil med en 
sådan väska? 

  
• Tror du att poliser ute på ordningen skulle vara hjälpta av att få en 

kompetensutveckling inom området kriminalteknik/spårsäkring eller räcker den 
utbildning som de fått på skolan?  

 
• Finns någon statistik över antalet begångna mängdbrott samt antalet uppklarade 

mängdbrott vid Er myndighet?  
Kan man i så fall se någon förändring i denna statistik som kan sättas i samband 
med ett eventuellt förändrat arbetssätt? (Möjligheter för oss att ta del av denna 
statistik?) 

 
 
 
 

 


