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 Abstract 

Syftet med rapporten är att undersöka hur närpolisreformen har påverkat polisarbetet i 

glesbygden och samtidigt ge en inblick i hur polisen arbetar i Västernorrlands 

glesbygd samt vad det finns för brottslighet. Inledningskapitlet tar upp 

närpolisreformen samt samarbetet mellan polisområdena i glesbygden. Under 

teorikapitlet som följer ges en närmare inblick i förarbetet till närpolisreformen, en 

sammanfattning av närpolisreformen samt en jämförelse mellan anmälda brott i 

stadsmiljö och glesbygdsmiljö. I resultat delen intervjuas poliser i yttre samt inre tjänst 

som ger sin bild av hur närpolisreformen påverkade polisen i glesbygd samt hur 

samarbetet mellan glesbygdsområden fungerar och hur det är att arbeta som polis i 

glesbygd. I det avslutande kapitlet diskuteras bl.a. vilka konsekvenser 

närpolisreformen och samarbetet mellan närpolisområdena har fått.  
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1  Inledning 

Att det i Sverige ser lite olika ut beroende på var i landet man vänder sig har nog 

inte undgått någon, det innebär också att det i Sverige finns en stor variation av 

arbetsmiljöer för svensk polis, från tätbefolkade städer till glesbefolkad landsbygd. 

Att vara polis ser således väldigt annorlunda ut, inte bara beroende på med vad utan 

även var i Sverige polismannen arbetar.  

1.1 Bakgrund 

Sedan 1994 har över 100 polisstationer lagts ner runt om i Sverige, 6 av dem låg i 

västernorrlands län.1 Mellan 1993-1998 påbörjade svensk polis en närpolisreform 

vars syfte var att polisen genom att jobba närmare allmänheten skulle få en bättre 

lokalkännedom och på så sätt kunna agera mot brott istället för att reagera på dem. 

Närpolisreformen skulle dock genomdrivas utan extra anslag vilket gjorde att den i 

mångas ögon blev syndabock för nedläggningarna av polisstationer runt om i landet 

när små polisområden slogs ihop till större.2 

År 2002 lades Långsele och Ramsele närpolisstation ner vilket innebar att det bara 

fanns två polisstationer kvar i Sollefteå närpolisområde, en station i Sollefteå och en 

station i Junsele 8 mil norr om Sollefteå. Sollefteå närpolisområde består mest av 

skog och berg med mindre byar och samhällen spridda på dess 4500km² yta och 

innevånarantalet är ca 21 000.  

Med anledning av de stora avstånden mellan myndigheterna i Norrland påbörjade 

justitiedepartementet 2003 en utredning om ett utökat samarbete mellan 

myndigheterna i Norrland. I utredningen som var klar 2006 framkom det att för att 

skapa ett effektivt rättväsende så är det viktigt att det sker en samordning mellan 

rättsväsendets myndigheter. Detta är, på grund av de stora geografiska avstånden, 

extra angeläget i Norrland. Justitiedepartementet menade också att ett ökat 

samarbete kunde bidra till att medborgarnas krav på tillgängligheten lättare kunde 

tillgodoses. 3 

                                                
1 Riksdagens utredningstjänst 
2 Hur, var Närpolis – BRÅ 2001:5 
3 Ju2006/8099/DOM 
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För att möta regeringens krav startades Nordsam, ett samarbete mellan de 5 

norrländska polismyndigheterna; Polismyndigheten i Gävleborgs län, 

Polismyndigheten i Västernorrlands län, Polismyndigheten i Västerbottens län, 

Polismyndigheten i Norrbottens län och Polismyndigheten i Jämtlands län. 

Nordsam innefattar inte bara ett samarbete mellan de olika polismyndigheterna utan 

även polisens kontakter med åklagare, domstolar och kriminalvård mellan länen 

angående t.ex. brottsutredningar, säkerhetsfrågor och transporter.4 

Nordsam projektet är fortfarande under utveckling men så här långt har en regional 

operativ ledningsgrupp startats och ett operativt samarbete i glesbygd som berör 

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har inletts. Samverkan i yttre 

tjänst äger rum i gränsområdena mellan Jämtland, Västerbotten och Västernorrland 

samt planeras mellan Västerbotten och Norrbotten. 

En gemensam polischefsberedskap har upprättats vilket innebär t.ex. att en polis i ett 

län kan få beslut från den jourhavande polischefen som kan sitta i ett annat län i 

frågor där det behövs.  

I Umeå är en regional KUT-funktion (kriminalunderrättelsefunktion) placerad för 

att underlätta informationsflödet mellan samverkansområdena. Årliga möten i 

samverkansområdet – Nordsam- äger rum, varvid gemensamma frågor diskuteras 

och ytterligare samverkansformer övervägs.5 

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur närpolisreformen har påverkat 

polisarbetet i glesbygden och samtidigt ge en inblick i hur polisen arbetar i 

Västernorrlands glesbygd samt vad det finns för brottslighet. 

 

                                                
4 Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland – redovisning av ett regeringsuppdrag 2007 
5 Polisens årsredovisning 2007 
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1.3  Frågeställningar 

1. Vilka konsekvenser har närpolisreformen fått för närpolisområdet? 

2. Vilken typ av brottslighet finns i området? 

3. Varför startades ett speciellt samarbete mellan polismyndigheterna?  

 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till att enbart fokusera på Sollefteå närpolisområde i 

Västernorrlands län och brottsligheten i det området.  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara min frågeställning har jag tagit del av rapporter och övrig fakta i 

form av Internet och litteratur på svenska och engelska. Jag har också genomfört 

intervjuer med poliser som jobbar i Sollefteå närpolisområde. I och med dessa 

intervjuer ville jag ta reda på om det fanns några likheter, eller eventuella skillnader, 

mellan den vetenskapliga teorin och verkligheten som intervjuerna speglar, och på 

så sätt få svar på mina frågeställningar.  

Jag har spenderat en eftermiddag tillsammans med Els-Marie och Hans, två poliser i 

yttre tjänst som är placerade i Junsele. Intervjun genomfördes från baksätet på en 

polisbil medan de var i tjänst vilket gjorde att det inte var möjligt att genomföra 

intervjun som jag först tänkt mig, men det gav mig istället en större inblick i hur det 

är att vara polis i en liten ort på glesbygden. Under resultat delen kommer jag att 

sammanfatta vad jag fick ut av åkturen. 

En mailintervju har genomförts med ett inre befäl som är stationerad på annan plats 

än Junsele. Svaren från mailintervjun kommer både från det inre befälet och från 

andra personer som han har haft kontakt med i staben för att kunna svara på 

frågorna.  
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Det var också tänkt att intervjuer skulle ha genomförts med personal från 

angränsande polisdistrikt men detta har ej kunnat genomföras utan jag har 

koncentrerat mig på Sollefteå närpolisområde. 

2  Teori 

Under teoridelen kommer jag att beröra några av de faktorer som kan tänkas ligga 

till grund för mitt syfte samt för att kunna besvara mina frågeställningar. 

 

2.1 Närpolisreformen  
Under åren 1993 -1998 startade närpolisreformen runt om i landet, olika län 

påbörjade länspolisreformen olika tidigt men 1998 hade alla län påbörjat 

närpolisreformen. För att följa upp närpolisreformen gjorde BRÅ6 tre utredningar 

mellan 1999-2001 om vilka effekter närpolisreformen fått för svensk polis. 

Utredningarna var BRÅ rapport 1999:7 Svensk polis i förändring, BRÅ rapport 

2000:4 Polisens organisation och verksamhet och BRÅ rapport 2001:5 Hur, var, 

närpolis. 

 

Syftet med närpolisreformen var att förändra polisens arbetssätt som ofta upplevdes 

som reaktivt. För att förebygga sådana problem i lokalsamhället skall polisen 

använda den kunskap om brott och ordningsproblem som de eller andra besitter för 

att angripa dem innan de uppstår. För att kunna genomföra en sådan förändring från 

att ha reagerat på brott till att agera förebyggande mot brott ansågs det nödvändigt 

att decentralisera vissa delar av den grundläggande organisationen. 7 

 

Rent praktiskt innebar det att poliser som tidigare jobbat som vanliga 

ordningspoliser nu blev närpoliser. De skulle jobba med brottsförebyggande 

åtgärder och samarbeta med de lokala brottsförebyggande råden för an utvecklad 

samverkan mellan polisen och kommun.8 

 

                                                
6 Brottsförebyggande rådet 
7 BRÅ rapport 1999:7 Svensk polis i förändring 
8 BRÅ rapport 2000:4 Polisens organisation och verksamhet 
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Mellan 1993 till 1998 genomfördes närpolisreformen successivt över landet. En 

fråga som fick stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, var polisens brist på 

resurser. Närpolisreformen skulle i första hand genomföras utan att nya medel 

tilldelades till polisen. Den politiska utgångspunkten var att resurser från den 

reaktiva och händelsestyrda verksamheten skulle överföras till 

närpolisverksamheten. 

 

Under tiden som närpolisreformen pågick genomfördes det samtidigt en rad andra 

förändringar inom polisen vilket gör det svårt att utvärdera själva närpolisreformen. 

Polismyndigheter slogs samman, antalet civilanställda minskade, polishögskolan 

hade ett längre antagningstopp och det var omfattande pensionsavgångar. 9 

 

 

2.2 Prop. 1989/90:155 

Bakgrunden till själva närpolisreformen grundar sig i proposition 1989/90:155 som 

tog upp ett antal frågor om polisens vidareutveckling av det reformarbete mot ökat 

lokalt självbestämmande och ökad effektivitet. En fortsättning på den polisreform 

som påbörjades under 1980-talet.  

Det viktigaste för närpolisreformen i propositionen var förslaget om en ändring i 

polislagen (1984:387) som innebar att polismyndigheterna skulle få möjlighet att 

inrätta en eller flera polisnämnder för att under polisstyrelsen leda 

polismyndigheterna. Det var grunden till länspolismästarreformen som kom 1991 

där länsstyrelsen fick direktivrätt på polisområdet. Detta för att åstadkomma en 

fördjupad samverkan mellan polismyndigheterna.  

 

I propositionen föreslogs också att riksdagen skulle godkänna vissa riktlinjer för 

polisens arbete, polisens uppgifter, avgiftsfinansiering på polisens område och 

polisens internationella samarbete. Riktlinjerna gick bl.a. ut på att 

polisverksamheten borde bli mer preventivt inriktad och att polisens uppgifter 

skulle renodlas till att i ökad utsträckning koncentrera sig på sin centrala funktion 

att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.  

                                                
9 BRÅ rapport 2001:5 Hur, var, närpolis 
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Utöver det redovisades i propositionen det fortsatta utvecklingsarbetet inom polisen 

i fråga om bl.a. yrkesroller inom polisen, de lokala polismyndigheternas grundläg-

gande organisation, rikspolisstyrelsens framtida roll, utbildnings- och 

forskningsverksamhet, trafikövervakning samt tillsättning av vissa högre tjänster 

inom polisväsendet. 

2.3 Anmälda brott 
År 2007 anmäldes det i Sollefteå kommun totalt 2359 brott till polisen, det kan 

jämföras med de 13 506 brott som anmäldes i Sundsvalls kommun. Skillnaden blir 

mindre när kommunerna jämförs med antal anmälda brott per 100 000 invånare, då 

har Sollefteå kommun 11 361 anmälda brott och Sundsvalls kommun 14 285 

anmälda brott totalt. Sett på antal anmälda brott per 100 000 invånare så är det bara 

på några få brott som det är någon större skillnad mellan städerna, Sundsvall har 

överlag lite högre antal anmälda brott per 100 000 invånare. Den största skillnaden 

finns i brott mot person enl. 3-7 kap. Brottsbalken, där har Sundsvall 2489 anmälda 

brott per 100 000 invånare medan Sollefteå bara har 1849 anmälda brott per 100 000 

invånare. Största skillnaden ligger vid misshandels brott. Intressant att nämna kan 

vara att Sollefteå har 24 anmälda jaktbrott per 100 000 invånare och Sundsvall 2 

anmälda brott per 100 000 invånare vilket tillsammans med brott mot miljöbalken är 

en av de få brottstyper som Sollefteå har fler anmälda brott än Sundsvall.10  

 

Statistiken avser bara anmälda brott och inte utförda brott och bör därför bara ses 

som riktlinjer.  

3  Resultat 

Här kommer två intervjuer att redovisas för att få fram ett resultat och polisens syn 

på hur närpolisreformen och Nordsam samarbetet har påverkat deras arbete. Den 

ena intervjun vänder sig till ett inre befäl i närpolisområdet och den andra intervjun 

till två poliser i yttre tjänst placerade i närpolisområdets ytterområde. 

Det inre befälet kommer från Kramfors/Sollefteå närpolisområde och jag kom i 

kontakt med honom tidigare under min utbildning.  

                                                
10 Statistik tagen från BRÅ´s hemsida www.bra.se , se bilaga II 
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De båda poliserna i yttre tjänst har båda jobbat som poliser i över 30 år och större 

delen av sin tid i stadsmiljö men har under de senaste tio åren flyttat upp och börjat 

jobba i Sollefteå närpolisområde.  

 

3.1 Intervju med poliser i yttre tjänst 

Els-Marie och Hans är båda i 60 års ålder och har tjänstgjort som poliser i över 30 år 

vardera. Els-Marie har tidigare bland annat arbetat i Skövde och flyttade i slutet på 

90-talet upp till Junsele och påbörjade sin tjänstgöring där. Hans har tidigare jobbat 

som hundförare i Värmland och kom till Junsele för ungefär två år sedan.  

Els-Marie och Hans utgår från polisstationen i Junsele och har de närliggande 

byarna under sitt ansvarsområde. Det är ett stort område och mellan de tre större 

byarna, Junsele, Ramsele och Näsåker är det ungefär 4 mil. På polisstationen i 

Junsele är förutom Els-Marie och Hans, ytterligare en polis och en polissekreterare 

stationerad. Tillsammans är det de som sköter de lokala utredningarna samt 

polisarbetet i yttre tjänst. Att de arbetar på annan ort än ledningen tycker inte Hans 

är något problem, utan snarare tvärtom. 

Varken Els-Marie eller Hans var stationerade i Junsele under den tid som 

närpolisreformen genomfördes här och kan inte säga med säkerhet hur det gick till 

eller hur det påverkade polisarbetet i glesbygd. Men både Els-Marie och Hans var i 

tjänst på andra orter när den genomfördes och har naturligtvis vissa åsikter. Hans 

menar att närpolisreformen aldrig hade någon riktigt chans att lyckas då den gick ut 

på att färre folk skulle klara mer jobb och att dyrare lokaler innebar lägre löner. 

Hans tycker att hela konceptet var dåligt presenterat för den enskilde polismannen. 

Det var något som skulle ”prackas” på så det var inte så positiv syn på det, utan 

snarare ett spel för gallerian. Att byta namn från kvarterspolis till närpolis hjälpte 

inte säger Hans.  

När det under intervjun kommer det på tal, att det var många polisstationer som 

uppfördes och senare lades ner efter närpolisreformen, så säger Els-Marie att det 

kanske inte hade lika mycket med reformen i sig att göra utan snarare nedskärningar 

under den tiden. Hon kommer ihåg att polisstationen i Ramsele lades ner 2002 efter 



Rapport nr. 517 

 8 

 

det att Polismannen som jobbade där blev ensam kvar, när folk gick i pension eller 

flyttade till andra orter så ersattes de aldrig. Efter att polisstationen lades ner 2002 så 

fanns där kvar en polisexpedition i några år.  

Els-Marie och Hans berättar att det är samma typ av brottslighet som förekommer 

här på glesbygden som i staden, all sorts brottslighet som finns i större städer 

förekommer även på glesbygden om än i mindre mängd. Procentuellt sett tror de att 

det ser ungefär likadant ut som i städerna fast i en mycket mindre skala. Hans menar 

att det kanske är lite mindre våldsbrott runt omkring Junsele och Ramsele än i 

staden men att det i så fall snarare skulle bero på att de åker till städerna för att slåss 

och då blir registrerade där och inte på hemorten.   

Största skillnaden mellan att vara polis här och i en större stad menar Hans är att i 

storstaden har man ”backup” om det händer något det har man inte i glesbygden, här 

får man klara det själv. Det går inte bara att klampa på här utan man måste ha lite 

fingertoppskänsla. Hans och Els-Marie tror att man måste vara väldigt trygg i sin 

yrkesroll och ödmjuk för att få en bra kontakt med folket.  Els-Marie infliknar att på 

små orter som Junsele känner alla varandra och de människor som de utreder och 

kanske ingriper emot är människor som de träffar dagligen och vilket gör att det 

kanske oftare går att prata sig igenom situationer än i en större stad. Här vet alla 

vilka polisen är och någon som blir tilltalad vid sitt förnamn brukar inte ha samma 

benägenhet att slåss.  

Els-Marie och Hans säger att nackdelarna med att jobba här, om det finns några, 

skulle kanske kunna vara att man inte kan göra vad som helst på ett par poliser men 

det löser ju Nordsam samarbetet.  

Hans och Els-Marie berättar att Nordsam är ett samarbete de har med andra 

polismyndigheter för att underlätta polisarbetet här i norrland. Samarbetet startade i 

januari 2006 och innefattar för närvarande, Junsele, Hoting, Dorotea och Strömsund. 

Anledningen till att det startade var att det fanns för få poliser på de respektive 

orterna för att genomföra ett bra polisarbete. Hans berättar att de nu brukar träffas 

för att genomföra trafikkontroller, spaning och andra saker som kräver större 

resurser. Både Hans och Els-Marie tycker att samarbetet fungerar väldigt bra och att 

det har blivit en stor skillnad att jobba på glesbygden sedan det infördes eftersom de 
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nu har resurser för att genomdriva ett väl fungerande polisarbete. Sedan så är det 

även en bra omväxling att få se nya områden ibland.  

 

3.2 Intervju med befäl i inre tjänst 

Det inre befälet är stationerad i Kramfors/Sollefteå närpolisområde men inte i 

Junsele som poliserna i den tidigare intervjun. En mailintervju har genomförts med 

honom och han har svarat tillsammans med några kollegor inom staben. 

Jag har besvarat frågorna angående Nordsam och lagt ut de andra frågorna på folk 

inom staben som jobbade här under aktuell närpolisreform för att ge så bra svar 

som möjligt. 

1. Hur gick det till när närpolisreformen infördes i Kramfors/Sollefteå? 

Det började runt 1992 med att länspolischefen fick mer att säga till om, tidigare 

hade han bara varit en anställd tjänsteman på länsstyrelsen utan direkt inflytande 

över det praktiska polisarbetet. Sista december 1994 upphör polismyndigheterna i 

västernorrland att existera och dagen efter, den första januari 1995, bildas 

Polismyndigheten i Västernorrland med sex lokala polisområden, Sundsvall, Timrå, 

Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik. Från 1997 centraliseras 

ledningen än mer och de sex polisområdena blir enligt regeringens direktiv 10 

närpolisområden istället.  

2. Vad fick närpolisreformen för konsekvenser för polisen i området? 

Inflytandet över den egna arbetssituationen minskar drastiskt för såväl den enskilde 

polismannen som de lokala befälen i och med att ledningen blir mer centraliserad 

och många beslut går via länspolismästaren i Sundsvall.  

3. Vad har Kramfors/Sollefteå närpolisområde för samarbete med närliggande 

polisområden? 

Vi samarbetar med Dorotea, Åsele, (Västerbotten) samt Hoting (Jämtland). 

Samarbetet går ut på att vi varje helg och flertalet av veckans dagar har en patrull 



Rapport nr. 517 

 10 

 

som åker över alla områden och ar jobb över radion från samtliga tre LKC11. Vid 

speciella händelser som t.ex. ”Angeldons VM”12 kraftsamlar vi i respektive område. 

Planeringen sköts av ett befäl i Västerbotten. 

4. Varför startade samarbetet? 

Det var tydligt både för oss poliser och allmänheten att det var brist på poliser i 

dessa tre länsändar. Det kom ständigt in samtal från allmänhet som tyckte att de 

inte fick den hjälp de hade rätt till. 

5. Vilka effekter har samarbetet fått för polisarbetet i området? 

Poliserna i respektive placeringsort jobbar över hela ytan när de jobbar i yttre 

tjänst, vilket gör att möjligheten eller risken (beroende på hur man ser på det) att 

träffa på en polispatrull nästan tredubblats i de tre områdena sedan samarbetet 

startade. Det mest positiva är nog ändå att personalen tycker att det är så mycket 

roligare att gå till jobbet numera, eftersom de tycker sig göra så mycket mer nytta 

än tidigare. I förlängningen hoppas vi att denna samverkan skall göra det lättare att 

rekrytera poliser till områdena. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Jag grundar diskussionen och slutsatserna på det som framkommit under teoridelen 

samt på vad som framkommit av mina två intervjuer. Eftersom de två intervjuerna 

har bidragit med en stor del till mina slutsatser så måste jag beakta att intervjuerna 

är så få, samt att de på grund av detta inte kan ge en omfattande bild av hur 

situationen verkligen ser ut. Denna rapport belyser alltså bara en liten del av hur 

arbetet som polis i glesbygd ser ut. I det har arbetet har jag tittat på ett specifikt 

område och det är möjligt att det ser annorlunda ut för poliser i glesbygd i andra 

delar av landet.  

                                                
11 LKC = Länskommunikationscentral  
12 Angeldons VM – Stor fisketävling och folkfest i Junsele. 
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4  Diskussion 

BRÅ skriver i sina rapporter om närpolisreformen att dess syfte var att 

omstrukturera polisväsendet så att polisen skulle jobba förebyggande och agera mot 

brott istället för att reagera på brotten som polisen gjorde innan. Grundtanken var att 

polisen skulle ut bland folket och det startades närpolisstationer och lokala 

brottsförebyggande råd runt om i landet. Samtidigt som närpolisreformen infördes i 

länet så gick de nuvarande närpolisområdena från att vara egna styrande 

polismyndigheter till att bli polisområden i Västernorrlands läns polismyndighet. 

Detta ledde i sin tur till att den lokala polisen, enligt intervjun med de inre befälen, 

upplevde att deras möjlighet att påverka ledningen minskade drastiskt. Att sedan 

närpolisreformen enligt BRÅ skulle genomföras utan extra medel gör att det kan 

vara svårt att se vad som är konsekvenser av själva reformen och vad som är 

konsekvenser av andra förändringar inom polisen under samma tid.  

Det stämmer in på vad Els-Marie berättade om att närpolisstationen i Ramsele lades 

ner eftersom de som flyttade därifrån eller gick i pension inte ersattes av nya poliser. 

Samtidigt säger Hans att närpolisreformen mest verkade vara ett spel för gallerian 

och att det inte var konstigt att den inte slog väl ut när samma antal poliser skulle 

göra mer för mindre pengar.  

Statistiskt sett så är det en viss skillnad mellan brott anmälda i en kommun där det 

finns en större stad så som Sundsvalls kommun jämfört med en glesbygdskommun 

som Sollefteå. De stora skillnaderna hittas bland förmögenhetsbrotten och brott mot 

person där Storstadskommunen har ett betydligt högre antal anmälda brott än 

glesbygdskommunen. Däremot så har glesbygdskommunen mer anmälda brott vad 

gäller miljöbrott och jaktbrott. 

Brottsligheten i glesbygd skiljer sig inte så mycket åt från storstaden enligt Els-

Marie och Hans. De menar att det är samma brott som begås här som i städerna fast 

i mindre skala. Att statistiken skiljer sig åt menar de kan ha att göra med att det är 

svårt att jobba mot vissa brott när det bara finns två-tre poliser i tjänst. Något som 

de menar till viss del har ändrats sedan Nordsam samarbetet startade och de kunnat 

jobba ha flera poliser aktiva på samma ställe än tidigare.  
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Syftet med Nordsam var att skapa ett utökat samarbete mellan myndigheterna i 

Norrland för ett effektivare rättsväsende, vilket enligt justitiedepartementets 

utredning var extra viktigt i Norrland på grund av de stora avstånden.  

Både Els-Marie och Hans, samt de inre befälen är överens om att Nordsam 

samarbetet så här långt fungerar bra och att det gör att polisen kan uppfylla 

allmänhetens krav på en närvarande polis på ett bättre sätt. Samt att det bidrar till en 

intressantare arbetsmiljö. 

 

4.1 Slutsatser  

Vad fick egentligen närpolisreformen för konsekvenser för polisen i glesbygd?  

Det är, som BRÅ konstaterade i sin rapport om närpolisreformen, svårt att säga exakt 

vilka konsekvenser som närpolisreformen fick eftersom det under samma tid 

genomfördes en mängd andra förändringar. Många nuvarande närpolisområden gick 

från att vara relativt självstyrande polismyndigheter till att vara ett polisområde i en 

större polismyndighet. Vilket gjorde att många poliser upplevde att de tappade 

kontakten med ledningen och inte hade samma möjlighet att påverka sin arbetsmiljö 

längre. Under närpolisreformens början öppnades många små närpoliskontor och 

polismän skickades ut för att jobba nära folket i några år. Senare lades samma 

närpoliskontor ner i brist på resurser. Idag, 14år efter att närpolisreformen infördes, så 

är det svårt att se vad som närpolisreformen bidrog till och vad som kom via andra 

förändringar, klart står dock att vi idag har poliser som kallas närpoliser och att 

polisområdet fortfarande kallas närpolisområde. Om det sedan är som en Hans 

uttryckte det; ”ett spel för gallerian” eller inte är svårt att säga.  

När jag påbörjade arbetet ville jag ge en bild av vilken sorts brottslighet som fanns i 

glesbygdsområdet. Efter att ha talat med Hans och Els-Marie som är poliser i Junsele 

har jag förstått att all brottslighet som går att finna i städerna även finns på 

glesbygden om än i mindre skala, vilket stöds av anmälningsstatistiken ifrån BRÅ.  

Enligt BRÅ statistiken så är det bara de grövsta våldsbrotten som inte är 

representerade bland anmälningsstatistiken för glesbygdskommunen Sollefteå.  
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Detta kan dock förklaras med att det bor relativt få människor i kommunen och att jag 

i den utdragna statistiken från BRÅ bara har undersökt anmälningar från 2007.  

Jag ville också ta reda på varför det startades ett speciellt samarbete mellan 

polismyndigheterna i mellersta norrland. Jag har pratat med Els-Marie och Hans, 

samt haft mail kontakt med ett inre befäl på staben för Sollefteå närpolisområde och 

ger de alla samma bild av varför det startade. Det var helt enkelt inte möjligt, med de 

resurser de hade, att på ett tillfredställande sätt kunna vara allmänheten till hjälp längs 

polisområdets ytterkanter utan ett samarbete. Sedan samarbetet startade finns det 

alltid en patrull tillgänglig i ytterområdena från något av de olika närpolisområdena.  

Min uppfattning är att anledningen till att det inte finns tillräckligt med poliser i 

glesbygdsområdena inte nödvändigtvis beror på att polisen inte har resurser att sätta 

in. Utan kanske snarare på att det är svårt att få poliser att vilja jobba i de yttersta 

glesbygdsområdena utan att locka med någonting som t.ex. en höjd lön. 
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Tabell 120 
 
     

22 Västernorrlands län     
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, i kommunerna efter brottstyp, år 2007 
     
Brottstyp         
  Sollefteå     Sundsvall  
  Antal   Antal brott  Antal   Antal brott 

  brott   per 100 000  brott  
 per 100 
000 

   av medelfolk-  
 av 
medelfolk- 

     mängden    mängden 
SAMTLIGA BROTT 2 359  11 361  13 506  14 285  

Brott mot brottsbalken 1 902  9 160  10 784  11 406  

3-7 kap. Brott mot person 388  1 869  2 353  2 489  

3 kap. Brott mot liv och hälsa 168  809  1 104  1 168  
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med     

dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 -  -  -  -  
Mot kvinna -  -  -  -  

Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Mot man -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Kön okänt -  -  -  -  
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) -  -  2  2  

Mot kvinna -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Mot man -  -  2  2  
Med användning av skjutvapen -  -  2  2  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Kön okänt -  -  -  -  
Barnadråp (3 §) -  -  -  -  
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 164  790  1 065  1 126  

Misshandel mot barn 0-6 år 2  10  23  24  
Obekant med offret -  -  -  -  

Utomhus -  -  -  -  
Inomhus -  -  -  -  

Bekant med offret 2  10  23  24  
Utomhus 1  5  1  1  
Inomhus 1  5  22  23  

Misshandel mot barn 7-14 år 13  63  89  94  
Obekant med offret -  -  8  8  

Utomhus -  -  6  6  
Inomhus -  -  2  2  

Bekant med offret 13  63  81  86  
Utomhus 7  34  19  20  
Inomhus 6  29  62  66  

Misshandel mot kvinna 48  231  351  371  
Obekant med offret 8  39  91  96  

Utomhus 3  14  56  59  
Inomhus 5  24  35  37  

Bekant med offret 40  193  260  275  
Utomhus 7  34  69  73  
Inomhus 33  159  191  202  
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Misshandel mot man 101  486  602  637  
Obekant med offret 47  226  357  378  

Utomhus 34  164  252  267  
Inomhus 13  63  105  111  

Bekant med offret 54  260  245  259  
Utomhus 29  140  103  109  
Inomhus 25  120  142  150  

Vållande till annans död (7, 10 §) 1  5  2  2  
I samband med trafikolycka -  -  1  1  
I samband med arbetsolycka 1  5  -  -  
Övriga fall -  -  1  1  

Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband     
med trafikolycka (8, 10 §) 1  5  12  13  

I samband med arbetsolycka 1  5  8  8  
Övriga fall -  -  4  4  

Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 2  10  23  24  
Fara som framkallats för arbetstagare 1  5  3  3  
Övriga fall 1  5  20  21  

4 kap. Brott mot frihet och frid 185  891  1 044  1 104  
Människohandel för sexuella ändamål (1a §) -  -  -  -  
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1a §) -  -  3  3  
Grov fridskränkning (4a §) -  -  5  5  
Grov kvinnofridskränkning (4a §) 2  10  18  19  
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 18  87  75  79  
Olaga hot (5 §) 99  477  545  576  

Mot person under 18 år 7  34  49  52  
Mot kvinna 18 år eller äldre 39  188  201  213  
Mot man 18 år eller äldre 49  236  270  286  
Mot grupp 4  19  25  26  

Ofredande (7 §) 59  284  365  386  
Mot person under 18 år 11  53  25  26  
Mot kvinna 18 år eller äldre 30  144  197  208  
Mot man 18 år eller äldre 16  77  125  132  
Mot grupp 2  10  18  19  

Dataintrång (9c §) 1  5  8  8  
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a §) 6  29  25  26  
5 kap. Ärekränkningsbrott 20  96  92  97  

6 kap. Sexualbrott 13  63  107  113  
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 2  10  42  44  

Mot person under 15 år (4 §) 1  5  2  2  
Fullbordad våldtäkt 1  5  2  2  

Utomhus 1  5  -  -  
Inomhus -  -  2  2  

Försök till våldtäkt -  -  -  -  
Utomhus -  -  -  -  
Inomhus -  -  -  -  

Mot person 15 år eller äldre (1 §) 1  5  40  42  
Fullbordad våldtäkt 1  5  33  35  

Utomhus -  -  6  6  
Inomhus 1  5  27  29  

Försök till våldtäkt -  -  7  7  
Utomhus -  -  5  5  
Inomhus -  -  2  2  

Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5, 6, 7 §) 6  29  12  13  
Mot person under 15 år 3  14  8  8  

Nära relation till offret 2  10  5  5  
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Övriga fall 1  5  3  3  
Mot person 15 år eller äldre 3  14  4  4  

Utnyttjande av barn för sexuell posering,     
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (8 §) -  -  -  -  
Köp av sexuell handling av barn (9 §) -  -  -  -  
Sexuellt ofredande (10 §) 5  24  51  54  

Exhibitionism -  -  13  14  
Annat sexuellt ofredande 5  24  38  40  

Mot person under 15 år 3  14  8  8  
Övriga fall 2  10  30  32  

Köp av sexuell tjänst (11 §) -  -  -  -  
Koppleri, grovt koppleri (12 §) -  -  2  2  

7 kap. Brott mot familj 2  10  6  6  
Egenmäktighet med barn (4 §) 2  10  6  6  
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a §) -  -  -  -  

8-12 kap. Brott mot förmögenhet 1 432  6 897  7 910  8 366  

8 kap. Stöld, rån m.m. 1 122  5 404  5 263  5 567  
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 95  458  623  659  

Bil 59  284  365  386  
Försök till biltillgrepp 12  58  84  89  
Fullbordat biltillgrepp 47  226  281  297  

Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller     
lastbärare (container eller motsvarande)     
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1  5  9  10  
Övriga bilar 46  222  272  288  

Motorcykel 12  58  24  25  
Moped 13  63  169  179  
Båt 1  5  12  13  
Annat 10  48  53  56  

Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings-     
medel (1, 2, 4 §) 69  332  375  397  

Cykel 64  308  347  367  
Båt 3  14  22  23  
Annat 2  10  6  6  

Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 336  1 618  884  935  
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för     
kultur 32  154  117  124  

I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 22  106  87  92  
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 10  48  30  32  

I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-,     
samlings- och ungdomslokal m.m. 16  77  58  61  
I butik, apotek, kiosk m.m. 16  77  54  57  

I butik, varuhus o.d. 12  58  38  40  
I kiosk, automat och skyltskåp 4  19  16  17  
I apotek och läkemedelsförråd -  -  -  -  

I industri, verkstad, byggplats, lager, garage,     
hamnområde, kontor m.m. 52  250  182  192  

I kontor 11  53  66  70  
Övrigt 41  197  116  123  

I bostad, fritidshus m.m. 151  727  305  323  
I bostad (lägenhet, villa) 37  178  117  124  

Villa, radhus o.d. 25  120  67  71  
Fullbordat inbrott 20  96  55  58  
Försök till inbrott 5  24  12  13  

Lägenhet 12  58  50  53  
Fullbordat inbrott 8  39  41  43  
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Försök till inbrott 4  19  9  10  
I källare och på vind 10  48  100  106  
I fritidshus 104  501  88  93  

Övrigt 69  332  168  178  
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition     
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 5  24  3  3  

Från militärt förråd/inom militärförläggning -  -  -  -  
Från skytteorganisation, vapenhandlare och     
sprängämnesförråd -  -  1  1  
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 5  24  -  -  
Övrig stöld av skjutvapen o.d. -  -  2  2  

Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 586  2 822  3 192  3 376  
Från fordon m.m. 271  1 305  853  902  

Ur och från motordrivet fordon 253  1 218  811  858  
Från cykel 2  10  13  14  
Från båt 12  58  10  11  
Under yrkesmässig transport 4  19  19  20  

Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn,     
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande)     
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 4  19  9  10  
Under övrig yrkesmässig transport -  -  10  11  

I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för     
kultur 59  284  221  234  

I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 35  169  116  123  
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 24  116  105  111  

I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-,     
samlings- och ungdomslokal m.m. 16  77  209  221  
I butik, varuhus o.d. 44  212  680  719  
I industri, verkstad, byggplats, lager,     
hamnområde, kontor m.m. 12  58  64  68  

I kontor 5  24  20  21  
Övrigt 7  34  44  47  

I bostad m.m. 42  202  210  222  
I bostad (lägenhet, villa) 35  169  195  206  
I källare och på vind 7  34  15  16  

Väskryckning (inte rån) 1  5  18  19  
Fickstöld 20  96  312  330  
Övrigt 121  583  625  661  

Rån inkl. grovt (5, 6 §) 3  14  65  69  
Bankrån -  -  -  -  

Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Postrån -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Butiksrån -  -  2  2  
Med användning av skjutvapen -  -  1  1  
Utan användning av skjutvapen -  -  1  1  

Rån mot värdebefordran -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Rån mot värdetransport -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Taxirån -  -  -  -  
Med användning av skjutvapen -  -  -  -  



Rapport nr. 517 

 VI 

 

Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  
Rån mot funktionshindrad -  -  -  -  

Med användning av skjutvapen -  -  -  -  
Utan användning av skjutvapen -  -  -  -  

Personrån 2  10  46  49  
Utomhus 2  10  38  40  

Med användning av skjutvapen -  -  1  1  
Utan användning av skjutvapen 2  10  37  39  

Inomhus -  -  8  8  
Med användning av skjutvapen -  -  1  1  
Utan användning av skjutvapen -  -  7  7  

Övriga rån 1  5  17  18  
Med användning av skjutvapen -  -  1  1  
Utan användning av skjutvapen 1  5  16  17  

Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 28  135  121  128  

9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 88  424  489  517  
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt     
beteende (1-3 §) 72  347  436  461  

Automatmissbruk 4  19  19  20  
Datorbedrägeri 7  34  21  22  
Med kontokort (inte automatmissbruk) 14  67  62  66  
Med hjälp av Internet 3  14  27  29  
Överskridet eget konto -  -  -  -  
Mot försäkringskassa 2  10  37  39  
Mot försäkringsbolag -  -  2  2  
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 6  29  40  42  
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 6  29  7  7  
Övrigt bedrägeri 30  144  221  234  

Utpressning, ocker (4, 5 §) 2  10  6  6  
Häleri, häleriförseelse (6, 6a, 7 §) 8  39  31  33  

Vanemässigt eller stor omfattning -  -  -  -  
Övrigt 8  39  31  33  

Övriga brott mot 9 kap. (3a, 8-10 §) 6  29  16  17  

10 kap. Förskingring och annan trolöshet 20  96  115  122  
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 5  24  18  19  
Olovligt förfogande (4 §) 13  63  70  74  
Trolöshet mot huvudman (5 §) -  -  4  4  
Olovligt brukande (7 §) 1  5  18  19  
Fyndförseelse (8 §) 1  5  5  5  
Behörighetsmissbruk (6 §) -  -  -  -  

11 kap. Brott mot borgenärer m.m.2 -  -  3  3  
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) -  -  -  -  
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) -  -  -  -  
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) -  -  -  -  
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) -  -  -  -  
Bokföringsbrott (5 §) -  -  3  3  
Okänt -  -  -  -  

12 kap. Skadegörelsebrott 202  973  2 040  2 158  
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 202  973  2 040  2 158  

På motorfordon (inte genom brand) 61  294  461  488  
Genom brand (även på motorfordon) 2  10  23  24  
Klotter mot kollektivtrafik -  -  5  5  
Övrigt klotter 7  34  590  624  
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 30  144  504  533  
Annan skadegörelse (ej klotter) 102  491  457  483  

Tagande av olovlig väg (4 §) -  -  -  -  
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13-15 kap. Brott mot allmänheten 29  140  172  182  

13 kap. Allmänfarliga brott 11  53  68  72  
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 4  19  20  21  
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 6  29  46  49  

Vållande av brand 5  24  40  42  
Annan allmänfarlig vårdslöshet 1  5  6  6  

Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet     
med gift eller smittämne (7-9 §) -  -  -  -  
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 1  5  2  2  

14 kap. Förfalskningsbrott 13  63  57  60  
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 7  34  43  45  

Check -  -  -  -  
Legitimationshandling -  -  17  18  

Handling som  använts för illegal invandring:     
svenskt eller utländskt pass, resedokument,     
främlingspass, stickers för visering och     
uppehållstillstånd -  -  2  2  
Övrig legitimationshandling -  -  15  16  

Övrig urkundsförfalskning 7  34  26  27  
Signaturförfalskning (5, 9 §) -  -  -  -  
Penningförfalskning m.m. (6, 6a, 9, 10 §) -  -  1  1  
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 6  29  13  14  

15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 5  24  47  50  
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) -  -  7  7  
Missbruk av urkund avseende svenskt eller utländskt     
pass, resedokument, främlingspass, stickers för     
visering och uppehållstillstånd (12 §) 2  10  5  5  
Övriga brott mot 15 kap. (4-11, 13 §) 3  14  35  37  

16-20 kap. Brott mot staten 53  255  349  369  

16 kap. Brott mot allmän ordning 6  29  31  33  
Falskt larm (15 § 1, 2 st) -  -  5  5  
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) -  -  2  2  
Hets mot folkgrupp (8 §) -  -  7  7  
Olaga diskriminering (9 §) -  -  1  1  
Barnpornografibrott (10 a §) 1  5  -  -  

Internetrelaterat barnpornografibrott 1  5  -  -  
Övriga barnpornografibrott -  -  -  -  

Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 5  24  16  17  

17 kap. Brott mot allmän verksamhet 41  197  238  252  
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 14  67  54  57  

Mot polisman (1 §) 2  10  22  23  
Mot ordningsvakt (1 §) 7  34  20  21  
Mot annan person (1, 5 §) 5  24  12  13  

Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 11  53  69  73  
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 10  48  46  49  
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15 §) 6  29  69  73  

18 kap. Högmålsbrott -  -  -  -  

19 kap. Brott mot rikets säkerhet -  -  -  -  
20 kap. Tjänstefel m.m. 6  29  80  85  

Brott mot specialstraffrättsliga författningar 457  2 201  2 722  2 879  

Brott mot trafikbrottslagen 217  1 045  895  947  
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 6  29  16  17  
Olovlig  körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 80  385  456  482  
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a §) 55  265  135  143  
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Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 50  241  234  247  
Smitning (5 §) 24  116  35  37  
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 2  10  19  20  

Brott mot narkotikastrafflagen 167  804  1 210  1 280  
Överlåtelse m.m. (1-3a §) 3  14  33  35  
Innehav (1-3 §) 33  159  377  399  
Eget bruk (1-3 §) 130  626  794  840  
Innehav och eget bruk (1-3 §) -  -  -  -  
Framställning (1-3 §) 1  5  6  6  

Brott mot miljöbalken (29 kap.) 19  92  25  26  
Miljöbrott, grovt miljöbrott (1 §) 4  19  16  17  
Vållande till miljöstörning (2 §) 1  5  -  -  
Miljöfarlig kemikaliehantering (3 §) -  -  -  -  
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av     
tillstånd etc." (4 § 1st) 2  10  -  -  
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av     
villkor etc. (4 §  2 st) 1  5  -  -  
Försvårande av miljökontroll (5 §) -  -  1  1  
Bristfällig miljöinformation (6 §) -  -  -  -  
Nedskräpning (7 §) 11  53  8  8  
Brott mot miljöbalken "avseende naturvård och     
artskydd" (8 § 1-5, 8-11, 16, 17, 28 p) -  -  -  -  
Brott mot miljöbalken "avseende miljöskydd och     
vattenverksamhet" (8 § 6, 7, 12-15 p) -  -  -  -  
Brott mot miljöbalken "i samband med     
kemikaliehantering etc." (8 § 18-27 p) -  -  -  -  
"Förbud mot djurhållning m.m." (9 §) -  -  -  -  
"Obehörig befattning m. djur eller växtart etc." (10 §) -  -  -  -  

Brott mot skattebrottslagen m.m.2 -  -  2  2  
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) -  -  2  2  

Grovt skattebrott -  -  -  -  
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott     
avseende mervärdesskattelagen (4 §) -  -  1  1  
Skattebrott (2 §) , skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott     
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) -  -  1  1  
Vårdslös skatteuppgift (5 §) -  -  -  -  
Skatteavdragsbrott (6 §) -  -  -  -  
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös     
skatteredovisning (8 §) -  -  -  -  
Försvårande av skattekontroll (10 §) -  -  -  -  

Lagen om näringsförbud (överträdelse) -  -  -  -  
Aktiebolagslagen -  -  -  -  
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. -  -  -  -  

Insiderbrott (2-7 §) -  -  -  -  
Marknadsmissbruk (8 §) -  -  -  -  
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) -  -  -  -  

Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig     
 brottslighet i vissa fall, m.m. -  -  -  -  
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3     
 författningar 54  260  590  624  
Smugglingslagen (3-13 §) -  -  1  1  

Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej     
narkotika (3-5, 7 §) -  -  1  1  
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av     
narkotika (6, 7 §) -  -  -  -  
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) -  -  -  -  
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Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) -  -  -  -  
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) -  -  6  6  
Alkohollagen (10 kap.) 5  24  124  131  

Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1a, 3 §) 1  5  8  8  
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit     
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit-     
tillverkning (1 § 3 p) -  -  10  11  
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning,     
innehav och olovligt anskaffande av alkohol-     
drycker (2, 3, 5 §) 3  14  26  27  
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) -  -  -  -  
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 1  5  80  85  

Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig     
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) -  -  -  -  
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 13  63  68  72  

Olaga innehav av pistol, kpist 3  14  9  10  
Olaga innehav av jaktvapen 1  5  5  5  
Olaga innehav av annat vapen 3  14  19  20  
Annat brott mot vapenlagen 6  29  35  37  

Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 17  82  123  130  
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 6  29  2  2  

Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur     
och kungsörn) 1  5  -  -  
Övriga brott mot jaktlagen 5  24  2  2  

Fiskelagen (37, 38, 40 §) 1  5  5  5  
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg -  -  -  -  
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1 §) -  -  7  7  
Utlänningslagen (20 kap.) -  -  13  14  

Hjälp till utlänning att illegalt komma in i     
Sverige (8 §) -  -  -  -  
Planlägger eller organiserar verksamhet  i vinstsyfte     
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan     
pass eller tillstånd som krävs för inresa i     
Sverige (9 §) -  -  5  5  
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) -  -  8  8  

Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 2  10  94  99  
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang -  -  -  -  
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 6  29  11  12  
Personuppgiftslagen (49 §) -  -  -  -  
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 2  10  -  -  
Sjölagen (20 kap.) -  -  -  -  

Sjöfylleri (4, 5 §) -  -  -  -  
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) -  -  -  -  

Övriga författningar 2  10  136  144  
     
     
     
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.   
2Statistiken över borgenärsbrott och skattebrott avser endast anmälda brott där det finns en skäligen 
misstänkt person.   
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen 
misstänkt person.   

 


