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Abstrakt 

Introduktion: Forskning har visat att brott inte är jämt fördelat på kartan, på vissa platser är 

brottskoncenrationen högre än på andra. Dessa platser kallas för hot spots. Hot spots för 

narkotikabrott kan enligt tidigare forskning vara belägna vid ett gathörn, över flera kvarter 

eller till stora delar av en stad. Syftet i den aktuella studien var att kartlägga och analysera 

anmälningar angående narkotikabrott i Sundsvall mellan åren 2006 och 2015. Metod: Den 

aktuella studien var retrospektiv där en kvantitativ design tillämpades. Materialet som 

nyttjades var anmälningar gällande narkotikabrott tagna från polisens anmälningsregister 

RAR. Studiens resultat har visualiserats med hjälp av diagram, tabeller, samt densitetskartor 

vilka framtagits i SPSS respektive ArcGIS online. Resultat: Anmälningsfrekvensen har 

minskat från år 2006 jämfört med år 2015 i Sundsvall. Fem olika hot spots identifierades, 

varav en var bestående över tid i och med att den förekom under åren 2006, 2010 och 2015. 

Mellan klockan 12.00 och 17.59 gjordes 44% av alla anmälningar angående narkotikabrott de 

tre studerade åren. Slutsats: Vissa platser/områden samt tidpunkter visades vara mer utsatta 

för narkotikabrott än andra i Sundsvalls centrum. Till följd av hur polisen prioriterar sina 

insatser och hur människor rör sig, koncentrerar sig anmälningar angående narkotikabrott till 

utmärkande hot spots. 

 

 

 

Nyckelord: hot spot, anmälningar angående narkotika/narkotikabrott, brottsmönsterteorin 
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Abstract 

Introduction: Research has shown that crime is not equally distributed on the map, and that 

crime concentration is higher at some places than others. These places are called hot spots. 

Hot spots regarding drug offences can, according to previous research, be made up of a single 

street corner, several blocks or larger sections of a city. The aim of the current study was to 

map out and analyze registrations concerning drug offences in Sundsvall between the years 

2006 and 2015. Method: The current study was retrospective and employed a quantitative 

design. The material used was registrations concerning drug offences retrieved from the 

police register RAR. The results of the study have been visualized through charts, tables and 

density maps, which were created through SPSS and ArcGIS online. Results: The registration 

frequency have decreased from 2006 to 2015 in Sundsvall. Five different hot spots were 

identified, one of which had lasted over time, since it was identified during the years 2006, 

2010 and 2015. For these three studied years, 44% of all registrations pertaining to drug 

offences were made between 12.00 and 17.59. Conclusion: Specific places/areas and dates 

showed higher rates of drug offences than others in the center of Sundsvall. The hot spots 

identified were a result of how the police chose to prioritize their interventions together with 

the movement patterns of the inhabitants.  
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Introduktion 

Brott är inte jämnt fördelade på en karta utan kan vara koncentrerade och ihopklumpade på 

vissa geografiska områden, medan i andra områden kan det helt eller delvis råda avsaknad av 

brott (Eck, 2005; Sherman, Gartin & Buerger, 1989; Weisburd, Telep & Braga, 2010). Ett 

område med hög koncentration av brott kan kallas för en hot spot (Eck, 2005). Inom dessa hot 

spots områden har polisarbetet anpassats och strategier har utvecklats med målsättningen att 

reducera brott (Weisburd & Telep, 2014). En sådan strategi är problem-oriented policing 

(POP), som på svenska kan översättas till problemorienterat polisarbete. Strategin utgår från 

ett proaktivt arbetssätt och ämnar åt att identifiera och lösa problem (Goldstein, 1979). 

Specifikt menade Goldstein (1990) att problem är incidenter som är relaterade på något vis 

och blir av den orsaken samlingar av händelser, till exempel incidenter som inträffar på 

samma plats. Ett problem definierades även som ett underliggande tillstånd som ger upphov 

till incidenter eller brott, som allmänheten förväntar sig att polisen ska hantera. Strategin har 

på senare tid blivit välanvänd och utmanar polisen till att identifiera och analysera vad som 

ligger bakom samlingar av incidenter, problem samt allmänhetens oro (Braga, Weisburd, 

Waring, Mazerolle, Spelman & Gajewski, 1999; Taylor, Koper & Woods, 2011; Weisburd & 

Telep, 2014).  

 

Eck och Spelman (1987) utvecklade SARA modellen för att underlätta genomförandet av 

POP, modellen är anpassad för ett problemlösande arbete och står för screening, analysis, 

response och assessment. Modellen kan ses som en fyrastegsprocess, första steget är 

screening där polisen först fastställer problemet (Zahm, 2007). Ett problem existerar när 

incidenter av samma karaktär har uppstått fler än två gånger och har eller kan orsaka skada. 

Vidare beskrevs det att de likartade incidenterna kan ha inträffat på samma plats, begåtts vid 

samma tidpunkt eller av samma individ. Andra steget i SARA-modellen är analys (analysis) 

och har som syfte att samla in information om problemet, i den grad det går, för att därefter 

kunna identifiera vad det var som orsakade det (Zahm, 2007). För att möjliggöra detta är det 

väsentligt att det finns en förståelse för interaktioner och handlingar mellan lagöverträdaren, 

offret samt miljön. Tredje steget är respons (response) och grundar sig på de två tidigare 

stegen och ämnar åt att skräddarsy en lösning på det enskilda problemet (Zahm, 2007). Sista 

och fjärde steget är bedömning (assessment) och innebär att responsen på problemet ska 

utvärderas (Zahm, 2007). Vilken strategi samt modell polisen väljer att tillämpa beror på 

vilket slags problem som existerar på den aktuella hot spoten (Koper, 2014).  
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Som tidigare nämnts är en hot spot ett område eller en plats med en hög koncentration av brott 

(Eck, 2005; Sherman et al., 1989; Weisburd et al., 2010). Hot spots har ingen allmänt känd 

definition utan definitionen kan variera beroende på sammanhang, typ av studie och vem som 

utför studien (Eck, 2005; Marklund, 2011). Studier har visat att en hot spot bland annat kan 

vara belägen vid en busshållplats (Brantingham & Brantingham, 2008), i ett gathörn 

(Weisburd, Groff & Yang, 2014a) eller en del av en stad (Weisburd & Mazerolle, 2000; 

Weisburd & Telep, 2010). Även fast hot spots inte har en allmän definition grundar sig de 

olika definitionerna på ungefär samma grundbestämmelse, att en hot spot är ett område där 

individer löper högre risk för att bli utsatta för brott, samt att området har fler kriminella 

händelser än vad andra områden har (Eck, 2005).  

 

Brott är ofta koncentrerade till vissa platser eller områden, där individer bor, där de reser eller 

rör sig i en stad, och även inom platser där individer som känner varandra spenderar sin tid 

(Brantingham & Brantingham, 2008; Kim & Shin, 2014). Ett tydligt exempel på hur 

koncentrerad brottsligheten kan vara i en stad visades i studien av Sherman et al. (1989). 

Studien baserades på polisutryckningar till olika gatuadresser i den amerikanska staden 

Minnesota, där resultatet uppvisade att 50% av alla inkomna samtal enbart var från 3,5% av 

alla gatuadresser i staden. Brott sker alltså inte slumpmässigt vad gäller den geografiska 

platsen, inte heller tidpunkten sker slumpmässigt (Brantingham & Brantingham, 2008; 

Marklund, 2011; Sherman et al., 1989). Studier har visat att olika brottstyper koncentrerats till 

olika tidpunkter, där till exempel våldsbrott mestadels skedde under kvällar och nätter (Eck, 

2005; Marklund, 2011). Många av dessa våldsbrott som inträffade under kvällar och nätter 

skedde i närheten av nattklubbar och barer, att brotten koncentrerats till dessa specifika tider 

kan ha berott på attraktionernas öppettider (Eck, 2005). En annan brottstyp var personrån som 

mest koncentrerades till helgdagar, där merparten av personrånen inträffade på fredagskvällar 

samt under nätterna mot lördagar och söndagar (Marklund, 2011). Vidare rapporterades det 

att personrån mest frekvent skedde mellan klockan 23.00 och 03.00 medan den mest 

förekommande tiden för våldsbrott var mellan klockan 03.00 och 06.00. Brott kan också vara 

koncentrerade till specifika månader eller säsonger (Eck, 2005). Detta visades i studien av 

Marklund (2011) där 70% av personrånen inträffade under vår- och sommarmånaderna, det 

konstaterades även att våldsbrott främst förekom under samma månader som för personrån. 

 

Forskning har även visat att brott inom hot spots är stabila, jämfört med lagöverträdare som är 

mobila och ständigt förflyttar sig (Braga et al., 1999; Weisburd et al., 2010). Att brott inom 



  
 

       Kartläggning av anmälningar gällande narkotikabrott  

8 
 

hot spots är stabila över tid styrks i studien av Weisburd, Bushway, Lum och Yang (2004) där 

det framkom att relativt små gatusegment stod för 50% av alla brottsincidenter i Seattle under 

en period på 14 år. Genom att utreda och förstå vad som ligger bakom den återkommande 

brottsligheten på dessa platser, och anpassa polisarbetet efter problemet kan brott reduceras 

(Braga et al., 1999; Goldstein, 1979; Sherman et al., 1989; Taylor et al., 2011; Weisburd & 

Telep, 2014). 

 

För att både få en förståelse samt reducera brott inom hot spots är det väsentligt att undersöka 

området för att se om det föreligger faktorer som kan öka respektive minska risken för att ett 

område blir en hot spot för brott (Weisburd, Groff & Yang, 2014b). Sådana faktorer som 

kunde öka risken för att en plats blev en hot spot var områden med barer, nattklubbar, 

köpcentrum och närbutiker (Deryol, Wilcox, Logan & Wooldredge, 2016; Sherman et al., 

1989). I studien av Deryol et al. (2016) framkom det att distans till butiker och restauranger 

som säljer respektive serverar alkohol har en signifikant koppling till hot spots, en kortare 

distans till dessa platser ökade antalet brott. En annan faktor som kunde spela in var den 

socioekonomiska statusen i området, högre status minskade brottsrisken medan lägre status 

ökade risken för brott (Brantingham & Brantingham, 1993; Weisburd et al., 2014b). Ännu en 

faktor som har visat kunna påverka förekomsten av brott var stadsplaneringen, resultatet i 

studien av Kim och Shin (2014) påvisade att brottsfrekvensen var sammankopplad med hur 

stadsplaneringen såg ut i den sydkoreanska huvudstaden Seoul. I studien framgick det att vid 

parker och skolor var brottsfrekvensen relativt låg jämfört med vid områden nära 

tunnelbanestationer. Vid tunnelbanestationer var mycket människor i rörelse, vilket bidrog till 

att brottsfrekvensen var högre inom dessa områden. I enlighet med Brantingham och 

Brantinghams (1981) brottsmönsterteori (The crime pattern theory) visade även Kim och 

Shins (2014) studie att hot spots är starkt relaterade till miljön och den geografiska platsen. 

Brottsmönsterteorin 

I början av 1980-talet utvecklade Brantingham och Brantingham (1981) brottsmönsterteorin 

med utgångspunkt att miljön och den geografiska platsen har inverkan på var brott begås.  

Tidigare har det mestadels fokuserats på lagöverträdare gällande brottsförebyggande insatser 

(Weisburd et al., 2010; Weisburd et al., 2014a), med hjälp av brottsmönsterteorin har dock 

förståelsen ökat för hur viktig platsen är när det kommer till brottsförebyggande arbete (Eck 

& Weisburd, 2015). Teorin är särskilt betydelsefull i det avseende att den kombinerar två 
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andra teorier, vilket hjälper till att förklara fördelningen av brott mellan platser (Eck & 

Weisburd, 2015). Den ena teorin är rational choice (Cornish & Clarke, 1986) som utgår från 

att människan kan ta rationella val, vilket innebär att individen väger risker mot eventuella 

kostnader och vinster innan handlingen utförs. Den andra teorin är rutinaktivitetsteorin av 

Cohen & Felson, (1979), som menar att ett brott begås när tre element är närvarande, lämpligt 

objekt, avsaknad av kapabla väktare samt en motiverad förövare. Sedan brottsmönsterteorins 

uppkomst har flertalet studier hänvisat till den i sina analyser och teorin anses användbar i 

förklaringen till varför brott är koncentrerade och bildar hot spots i en stad (Deryol et al., 

2016; Eck & Weisburd, 2015; Weisburd et al., 2014b).  

 

Idén om att omgivningen influerar kriminellt beteende är inte ny, trots att forskning inom 

området är relativt nytt (Brantingham & Brantingham, 1993). Modifikationer av omgivningen 

formade en betydelsefull del av kontrollinsatser gentemot brottsligheten under 1700- och 

1800-talet (Brantingham & Brantingham, 1993). Detta gestaltades genom att både London 

och Paris införde gatubelysning på 1700-talet, i syfte att öka säkerheten och minska antalet 

brott på gatorna under kvällar och nätter. Vad som utforskas genom att studera de fysiska 

egenskaperna som påverkar kriminellt beteende är att verkligen undersöka hur olika individer 

samt grupper av individer reagerar på den omgivande miljön och vad individerna gör med det 

dem ser (Brantingham & Brantingham, 1993). När individer rör sig genom en uppsättning av 

aktiviteter tas en mängd olika beslut (Brantingham & Brantingham, 2008). Utvecklingen av 

dessa rutinmässiga beslut innefattar både kriminella och icke-kriminella beslut, där kriminella 

beslut kan resultera i brottsliga handlingar. Brott beskrivs som en händelse, eller flera 

ageranden som inträffar när en individ som uppnått en viss beredskapsnivå att begå brott 

hittar en passande situation, och agerar därefter (Brantingham & Brantingham, 2008). 

Förövare ägnar sig åt rutinaktiviteter, precis som icke-förövare, och rör sig mellan hemmet, 

skolan eller arbetet, shopping och nöjen (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008; Eck & 

Weisburd, 2015). Under vissa tider på dygnet vistas det mer individer på vissa platser än 

andra, brottsligheten formar sig därefter (Brantingham & Brantingham, 1993). Exempel på 

dessa platser är gator belägna intill busshållplatser där individer förflyttar sig. Vissa delar av 

städer tycks därmed nästintill aldrig uppleva brottslighet, medan andra delar upplever höga 

volymer av brott (Brantingham & Brantingham, 1993).  

 

Brott är följaktligen en händelse samt ett beteende som är synnerligen varierat och komplext 

(Brantingham & Brantingham, 1993). Beslutet att begå en brottslig handling involverar en 
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uppskattning av situationen och letande efter lämplig plats där brottet kan utföras. Brott är 

sammanbundet till den fysiska uppdelningen av människor och föremål, till det dagliga livets 

mönster av rutinaktiviteter, och till sättet människor uppfattar och använder sig av 

informationen gällande omgivningen (Brantingham & Brantingham, 1993). Vidare verkar 

fördelningen av brott väsentligt relaterad till den socioekonomiska och demografiska 

blandningen av städer liksom placeringen av attraktioner som drar till sig stora delar av 

befolkningen.  

Svensk forskning på hot spots 

Att forska på hot spots ökade på 90-talet runt om i världen till följd av att datorerna och 

särskilt framtagna programvaror gjorde det möjligt att genomföra geografiska analyser 

(Marklund, 2011). Forskning på hot spots har främst bedrivits i olika amerikanska städer och 

när det kommer till Europa är det framför allt i Storbritannien som hot spots studier har 

utförts. I Sverige har det dock gjorts lite forskning på hot spots (Marklund, 2011). 

 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet redovisades en studie av Marklund (2011), där det 

gjorts en hot spot studie för sex svenska städer. De städer som ingick i studien var Eskilstuna, 

Göteborg, Helsingborg, Luleå, Stockholm och Umeå, där de inkluderade brottstyperna var 

misshandel, personrån, bostadsinbrott, förrådsinbrott och bilstölder. Marklund (2011) har i 

studien gjort en bedömning ifall brottslighetens koncentration motiverade polisen till att vidta 

platsinriktade åtgärder. För att detta skulle motiveras krävdes det att två krav uppfylldes, det 

första var att hot spots områdena skulle stå för 20% eller mer av det totala antalet brott av en 

viss brottstyp i staden. Det andra kravet var att av de identifierade hot spot områdena krävdes 

det att minst hälften bestod av ungefär lika många brott under vart och ett av de studerade 

åren, för att klassas som en hot spot i studien. 

 

Studiens resultat visade på en identifiering av sammanlagt 17 möjliga hot spots i de sex olika 

städerna (Marklund, 2011). En hot spot för personrån i Helsingborg identifierades på 

centralstationen för tåg och bussar, en annan var gällande bilstölder och påträffades i 

parkeringshus intill nöjesparken Liseberg i Göteborg. I Stockholm identifierades en hot spot 

angående våldsbrott på den krogtäta mötesplatsen Stureplan. Detta gav slutsatsen att det även 

i Sverige finns belägg för polisen att arbeta platsbaserat, i likhet med vad som framgått i 

utländska studier (Marklund, 2011). Dock uppfylldes inte de två kraven för att polisen skulle 
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utföra platsinriktade arbetssätt i alla städer med alla inkluderade brottstyper. För de mindre 

vanliga brotten såsom personrån och bostadsinbrott verkar det krävas att städerna är större för 

att det ska vara angeläget att utföra platsbaserat arbete (Marklund, 2011). 

Narkotikabrott  

Narkotikabrott innefattar handlingar som har straffbelagts i Narkotikastrafflagen (SFS 

1968:64). Den som döms utefter denna lag har olovligen överlämnat narkotika, framställt 

narkotika i syfte att missbruka eller anskaffat narkotika med avsikt att överlämna till en annan 

individ. Även att förvara, förpacka och transportera narkotika som inte åsyftar för eget bruk 

anses enligt Sveriges rikes lag vara en kriminell handling.  

 

I rapporten av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2014) lyftes det fram 

att det för tillfället inte finns någon tillförlitlig uppfattning gällande omfattningen av dagens 

tunga, eller problematiska narkotikamissbruk i Sverige. I Sverige har anmälningar angående 

narkotikabrott ökat kontinuerligt mellan år 2006 och 2013 (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

År 2006 inkom 66 857 anmälningar medan det år 2013 inkom 96 178 anmälningar, vilket 

innebar en ökning på 31,5%. Efter år 2013 hejdades denna ökning och anmälningsfrekvensen 

började sedan att minska. Dock rapporterades det att under den senaste tioårsperioden har 

antalet anmälningar gällande narkotikabrott ökat med 41%, där det under 2015 var ungefär 94 

000 brott mot narkotikastrafflagen som anmäldes i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Att antal anmälningar gällande narkotikabrott har ökat visades även i en rapport från 

Brottsförebyggande rådet (2017). Rapporten visade att år 2006 gjordes det 73 anmälningar per 

10 000 invånare i Sverige, därefter hade antalet ökat till 96 anmälningar per 10 000 invånare 

år 2015. Befolkningsmängden i Sverige har mellan åren 2006 och 2015 ökat med cirka 728 

000 invånare (Statistiska centralbyrån, u.å.), samtidigt har även tillgängligheten till droger 

ökat (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2014). 

Hot spots för narkotikabrott 

Flertalet studier har undersökt vikten av den geografiska platsen gällande narkotikabrott och 

funnit att platsen har stor betydelse, samt att narkotikabrott i en stad kan vara koncentrerade 

till specifika platser, även kallade hot spots (Hibdon & Groff, 2014; Weisburd & Mazerolle, 

2000). Hot spots för narkotikabrott kan variera i storlek och vara beläget vid ett gathörn, i en 

korsning, över flertalet kvarter eller till delar av en stad (Weisburd & Mazerolle, 2000). Att 
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narkotikabrott kan vara koncentrerade till fåtal platser i en stad visades i studien av Weisburd 

och Mazerolle (2000), där det framgick att 46% av alla gripanden gällande narkotikabrott var 

koncentrerade inom 4,4% av gatusegmenten i Jersey City. Narkotikabrott, likt trafikbrott är 

brottstyper där anmälningsfrekvensen mestadels är ett resultat utav polisens spaning- och 

ingripandeverksamhet (Brottsförebyggande rådet, 2016; Sporre & Standar, 2006), vilket även 

kan speglas i studerandet av narkotikabrott.  

Problemformulering och syfte   

Att brottslighet inte är jämnt fördelat på kartan utan är mer koncentrerade till vissa områden, 

även kallade hot spots, har länge varit känt (Brantingham & Brantingham, 2008; Eck, 2005; 

Marklund, 2011; Sherman et al., 1989; Weisburd et al., 2010). Hot spots är ofta koncentrerade 

till platser där många människor bor och rör sig (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). 

Narkotikabrott kan vara koncentrerade till specifika områden i en stad (Hibdon & Groff, 

2014) eller till delar av en stad (Weisburd & Mazerolle, 2000). Polisen i Sundsvall har 

uttryckt att det finns en drogproblematik som är synlig och omfattande i stadens centrum, och 

att problemet har existerat under många år (Personlig kommunikation, 2017).  

 

Den aktuella studien har utgångspunkt i projektet A problem-oriented policing strategy for a 

drug market in Sundsvall, vilket har utvecklats mellan Mittuniversitet, Polismyndigheten i 

Västernorrland och Sundsvalls kommun. Ramen för den aktuella studien utgick ifrån 

problem-oriented policing och steg två i SARA-modellen, som ämnade åt att analysera 

narkotikaproblematiken som tidigare identifierats av polisen. Instruktionen var att fokuset 

skulle ligga på hot spots, därefter har författarna beslutat om den aktuella studiens 

uppbyggnad samt utformat syftet. Studien var betydelsefull att utföra till följd av att både 

polis och medborgare har uttryckt en oro över drogproblematiken i Sundsvalls centrum, samt 

att narkotikabrott generellt är ett komplext och omfattande problem i Sverige 

(Brottsförebyggande rådet, 2016). Studiens resultat kan bidra till kunskap om 

drogproblematiken och därmed vara en hjälp för framtida polisinsatser på området. Med dessa 

aspekter i åtanke, samt att lite forskning har bedrivits på hos spots i Sverige (Marklund, 

2011), ansågs anmälningar angående narkotikabrott i Sundsvall, med en djupgående analys på 

centrum som ett viktigt och nödvändigt studieobjekt. 
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Därmed var syftet med den aktuella studien att kartlägga och analysera anmälningar angående 

narkotikabrott i Sundsvall mellan åren 2006 och 2015. Syftet specificeras med hjälp av 

följande frågeställningar.  

- Hur har anmälningsfrekvensen förändrats gällande narkotikabrott i Sundsvall under 

åren 2006-2015? 

- Vilka var hot spotsen för narkotikabrott i Sundsvalls centrum åren 2006, 2010 och 

2015?  

- Hur har anmälningsfrekvensen i Sundsvalls centrum varierat åren 2006, 2010, 2015 

gällande årstid/månad, veckodag och tidpunkt?  

Metod 

Design 

I den aktuella studien har en kvantitativ design tillämpats till följd av att materialet bestod av 

statistik och siffror i form av anmälningsregister. En kvantitativ metod är användbar när stora 

mängder av data ska analyseras (Fitzgerald & Fitzgerald, 2013). Studien var retrospektiv 

vilket innebar att fokuset låg på saker som redan har inträffat (Flick, 2014), i detta fall 

anmälningar gällande narkotikabrott som förts in i myndighetsregister. I den aktuella studien 

har deskriptiv statistik tillämpats eftersom denna slags statistik hjälper till att beskriva och 

karaktärisera anmälningarna (Fitzgerald & Fitzgerald, 2013). När det gjordes en mer 

djupgående analys av vilka årstider/månader, veckodagar och tidpunkter som anmälningarna 

angående narkotikabrott var mest förekommande i Sundsvalls centrum valdes åren 2006, 

2010 och 2015. År 2006 valdes av den orsaken att det var det tidigaste tillgängliga året i 

datasetet som erhölls, år 2010 valdes till följd av att det var ett av de två åren som var i mitten 

på det aktuella datasetet. År 2015 valdes eftersom det var det senaste året fullständig data 

fanns till förfogande.  

 

Definitioner 

Hot spots 

Som tidigare nämnts finns det ingen exakt definition av vad en hot spot är, definitionen av en 

hot spot varierar beroende på kontext, studietyp och vem som utför studien (Eck, 2005; 

Marklund, 2011). Majoriteten av tidigare studier som genomförts på hot spots har undersökt 
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andra brottstyper än narkotikabrott (Marklund, 2011; Weisburd, Groff & Yang, 2014a; 

Weisburd & Telep, 2010). Medan de som studerat narkotikabrott har utförts i större städer än 

Sundsvall (Hibdon & Groff, 2014; Weisburd & Mazerolle, 2000). I den svenska studien av 

Marklund (2011) var ett av kriterierna för att ett område skulle definieras som en hot spot att 

20% eller mer av det totala antalet anmälningar i en stad skulle komma från ett och samma 

område/plats. Dock ansågs inte detta genomförbart eftersom i den aktuella studien 

undersöktes både en mindre stad samt ett mindre område än vad Marklund (2011) gjorde. Den 

aktuella studien kunde därmed inte stödja sig på tidigare forskning i vad som ansågs vara 

minimigräns för vad som definierar och identifierar en hot spot. I bedömningen för vad som 

definierades som en hot spot i den aktuella studien togs bland annat områdets storlek i 

beaktning, således gjordes en bedömning gällande hur många anmälningar per år en plats var 

tvungen att ha. Definitionen i den aktuella studien har, i enlighet med andra studier, sin 

utgångspunkt i att en hot spot skulle utmärka sig genom att vara en plats där koncentrationen 

av anmälningarna var högre än på andra platser (Eck, 2005). För att platsen skulle utmärka sig 

och gå i enlighet med grundbestämmelsen av vad en hot spot är provades olika minimigränser 

i den aktuella studien. Först testades en minimigräns på fem anmälningar per plats och år, 

denna gräns resulterade i att många platser identifierades med liknande antal anmälningar och 

stack därmed inte ut. För att platserna skulle skilja sig från varandra och vara utmärkande 

behövde minimigränsen därmed vara högre. Därför gjordes bedömningen att tio anmälningar 

per plats och år var en lämplig minimigräns i den aktuella studien. Detta resulterade i att de 

hot spots som identifierades var platser med utmärkande brottskoncentration, och var därmed 

i enlighet med den allmänna definitionen av en hot spot.  

 

Narkotikabrott  

I den aktuella studien har narkotikabrott definierats utifrån inkluderade brottskoder. De 

brottskoder som inkluderades var gällande narkotikastrafflagen överlåtelse inklusive 

vårdslöshet med narkotika (5005), narkotikastrafflagen innehav (5010), narkotikastrafflagen 

bruk (5011) samt narkotikastrafflagen innehav + bruk (5012). Dessa brottskoder benämns 

fortsättningsvis som narkotikaöverlåtelse, narkotikainnehav, narkotikabruk samt 

narkotikainnehav + bruk. Brottskoden narkotikainnehav + bruk förekom enbart år 2006, 

därefter delades brottskoden upp och anmälningarna gjordes därpå separat gällande 

narkotikainnehav och narkotikabruk (Brottsförebyggande rådet, 2017). Dock gjordes 

bedömningen att den skulle ingå i studien i och med att den innehöll information som ansågs 
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relevant för den aktuella studien. Brottskoder som exkluderades var de som handlade om 

doping, till följd av att dessa inte ansågs vara av intresse för studien samt ingår under 

dopningslagen och inte narkotikastrafflagen.  

Sundsvalls kommun, ort och centrum  

Sundsvalls kommun består av en rad olika orter, där en av dessa är Sundsvall. I datasetet med 

anmälningar angående narkotikabrott i Sundsvalls kommun hade 11 av kommunens orter 

inkluderats. Detta till följd av att det var dessa 11 orter som hade fått in anmälningar gällande 

narkotikabrott under åren 2006-2015 (Personlig kommunikation, 2017). Av dessa 11 orter var 

det enbart Sundsvalls ort som studerades enskilt i den aktuella studien, där även Sundsvalls 

centrum studerades mer djupgående. Sundsvalls ort är den största i kommunen och år 2016 

innefattade orten 67% av hela kommunens invånarantal (Sundsvalls kommuns 

statistikdatabas, u.å.). I tabell 1 i resultatdelen redovisas anmälningarna för centrum som är en 

del utav Sundsvalls ort som i sin tur är en del av Sundsvalls kommun. Vad som i studien 

ansågs vara Sundsvalls centrum kan utläsas i figur 1, och innefattade området innanför de 

rödmarkerade linjerna. Kartan med dess indelning har tagits ifrån polisens definition av vad 

de ansåg vara Sundsvalls centrum (Personlig kommunikation, 2017).  

 

Figur 1. Karta över studiens definition av centrum i Sundsvall.  

Källa: Personlig kommunikation (2017).  
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Material och procedur 

Materialet i den aktuella studien bestod av statistik gällande befolkningsmängden som 

hämtats från statistiska centralbyråns hemsida samt av två dataset med information angående 

anmälningar gällande narkotikabrott. Informationen i dataseten har erhållits från polisens 

register Rationell Anmälningsrutin (RAR), vilket är ett system som polisen använder sig av 

för att registrera anmälningar (Personlig kommunikation, 2017). I RAR ges information om 

anmälningstillfället såsom vilket datum, vilken veckodag, samt vid vilken tidpunkt på dygnet 

händelsen inföll på. Annan information som kan framgå i RAR är bland annat uppgifter om 

brottsplatsen, vilken postort, koordinater samt adress där händelsen inträffade. I studien har 

specifika brottskoder inkluderats för att få fram de narkotikabrott som varit aktuella för 

studien. De två dataseten togs emot 14 februari respektive 9 mars via mejl i form av SPSS-

filer, mejlen mottogs av Teresa Silva som i sin tur erhållit de från Polismyndigheten 

Västernorrland. Dessa datafiler öppnades sedan i programmet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS; Pallant, 2016) vilket är ett datorprogram anpassat för att analysera 

statistik. Programmet SPSS möjliggjorde bearbetningen med dataseten samt gjorde analyserna 

genomförbara och enklare att tolka genom frekvenstabeller och stapeldiagram.  

 

Första datasetet gällde narkotikabrott mellan 2006-01-01 och 2016-11-29 i Sundsvalls 

kommun, datasetet bestod av 12 016 anmälningar. Detta dataset användes för att få ett bredare 

perspektiv på hur anmälningar gällande narkotikabrott var fördelade i Sundsvalls kommun i 

relation till Sundsvalls ort och centrum. Brottskoderna som handlade om doping ansågs inte 

vara av intresse för studien och togs därför bort från datasetet, dessa var 82 anmälningar. 

Sedan gjordes bedömningen att år 2016 skulle exkluderas ur datasetet till följd av att det var 

ofullständigt eftersom anmälningar för december saknades, därmed togs 911 anmälningar 

bort. Gällande “okänd postort” blev det ett bortfall på 2 anmälningar till följd av att 

information om platsen för anmälningarna saknades. Efter dessa två exkluderingskriterier och 

bortfallet resulterade det i att sammanlagt 995 anmälningar togs bort ur datasetet, som i 

slutändan bestod av 11 021 anmälningar. Datasetet bestod därmed av anmälningar angående 

narkotikabrott i Sundsvalls kommun från 2006-01-01 till och med 2015-12-31 utifrån de 

inkluderade brottskoderna.  

 

Andra datasetet bestod av 8 825 anmälningar och gällde alla brottstyper som hade begåtts i 

Sundsvalls centrum mellan 2006-01-01 och 2016-11-04. Eftersom den aktuella studiens syfte 
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var att studera narkotikabrott togs därför de brott som inte var av detta slag bort ur datasetet, 

vilket resulterade i att 7 200 anmälningar exkluderades. Anmälningarna gällande doping togs 

även de bort från detta dataset, dessa var tre anmälningar. Även brottskoden 

narkotikaframställning exkluderades eftersom den inte matchade de inkluderade 

brottskoderna samt bestod av en anmälan som enbart fanns i ena datasetet. År 2016 

exkluderades ur datasetet, till följd av att året var ofullständigt, och därmed togs 138 

anmälningar bort. Efter exkluderingarna bestod datasetet av anmälningar i Sundsvalls centrum 

från 2006-01-01 till och med 2015-12-31 utifrån de inkluderade brottskoderna. De 

anmälningar som kvarstod var 1 483 till antalet, dessa kunde även återfinnas i det första 

datasetet, dock utan koordinater vilka var väsentliga för att genomföra hot spot analysen. 

Därmed nyttjades båda dataseten, det första för att kunna jämföra och ge ett bredare 

perspektiv, och det andra till följd av dess erhållande av koordinater för Sundsvalls centrum. 

 

I den aktuella studien delades årets tolv månader in i den kalendariska årstidsindelningen, 

vilket innebar att vårens månader var mars-maj, sommaren var juni-augusti, hösten var 

september-november och vinterns månader var december-februari (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Denna indelning gjordes i avseende att se om det under någon särskild årstid 

rapporterades fler eller färre anmälningar angående narkotikabrott. Årstidsindelningen 

tillämpades när de 425 anmälningarna för åren 2006, 2010 och 2015 studerades mer ingående. 

Dessa 425 anmälningar studerades även närmare när veckodag för den anmälda händelsen 

inträffade.  

 

För att därefter på ett lättare sätt kunna överskåda under vilka tider på dygnet anmälningar 

gällande narkotikabrott inkom till polisen genomfördes en tidsindelning. Indelningen bestod 

av tre timmars intervaller där första började klockan 00.00 och sista började klockan 21.00, 

vilket resulterade i åtta olika tidsperioder. I datasetet var flertalet klockslag ofullständiga där 

det inte gick att utläsa en specifik tidpunkt när anmälan gjordes. Det som menades när 

klockslaget var ofullständigt var att anmälan gjordes någon gång under dygnet och den exakta 

tiden var okänd och därmed inte utsatt (Personlig kommunikation, 2017). Dessa 33 

anmälningar bedömdes för studien obetydliga och räknades som bortfall när de tre åren 2006, 

2010 och 2015 analyserades. Detta medförde att 392 anmälningar kvarstod när analys av 

tidpunkt gjordes. 
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För att kartlägga hot spots i Sundsvalls centrum och för att mer överskådligt se vart 

anmälningarna var som mest koncentrerade användes kartprogrammet ArcGIS online (Esri, 

2017). Åren 2006, 2010 och 2015 var de aktuella åren som analyserades i kartprogrammet 

ArcGIS online och delades därför upp i tre separata dataset. Innan dataseten kunde användas i 

ArcGIS online var några korrigeringar nödvändiga. Första korrigeringen berörde 

koordinaterna i SPSS- filerna, koordinaterna omvandlades från formatet RT90 till WGS84 

format, vilket var något som krävdes av programmet för att sedan kunna hitta de korrekta 

positionerna. Andra korrigeringen gällde vilken typ av format filen som matades in var 

tvungen att ha, SPSS-filerna omformaterades därför till CSV-filer. När korrigeringarna var 

genomförda valdes en karta över Sundsvalls kommun och sedan fördes en fil åt gången in i 

programmet för att skapa en separat karta över respektive år. 

Analys 

Materialet som bestod av anmälningar från register analyserades kvantitativt i SPSS och 

tolkades genom tabeller och diagram. Anmälningarna för narkotikabrott analyserades genom 

att räkna ut frekvens och procentsatser för årstider, månader, veckodagar och tidpunkter för 

respektive år. Frekvensen gick att utläsa i SPSS medan procentsatsen räknades ut manuellt. 

För att visualisera materialet användes kartprogrammet ArcGIS online (Esri, 2017). Till 

studien valdes en densitetskarta till följd av att den gav en klar och tydlig bild över hur 

anmälningarna var koncentrerade. På densitetskartan tilldelades olika områden skilda färger 

för att indikera hur koncentrationen såg ut. Var ett område färglöst berodde det på att inga 

anmälningar hade rapporterats in därifrån, de blåa områdena däremot hade anmälningar men 

antalet var relativt lågt, röda områden hade något fler anmälningar medan ett gult område 

hade allra flest anmälningar.   

Etiska aspekter  

De etiska aspekterna har värderats utifrån de fyra huvudkraven inom forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och informationskravet. Till följd av att den data som samlats in enbart har 

och kommer att användas i vetenskapliga syften, således inget kommersiellt bruk, har 

nyttjandekravet följts (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har även det följts då 

den aktuella studien inte har behandlat personnummer eller liknande etiskt känsliga uppgifter 

som kan identifiera enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2002), detta genom att denna typ av 
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information inte ges i RAR. Till följd av att den data som använts i den aktuella studien 

bestod av information från redan existerande myndighetsregister, där myndighetens tillstånd 

erhållits, behövdes inget samtycke ges från de individer som fanns med i anmälningarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). I och med att materialet som erhållits var från redan befintliga 

register behövdes inte heller någon information angående studien ges till de individer som var 

involverade i studien, vilket gjorde att informationskravet följdes (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Resultat 

Anmälningsfrekvens i Sundsvalls kommun, ort och centrum 

I Sundsvalls kommun har 11 021 anmälningar angående narkotikabrott dokumenterats mellan 

2006-01-01 och 2015-12-31 utifrån de inkluderade brottskoderna narkotikaöverlåtelse, 

narkotikainnehav, narkotikabruk samt narkotikainnehav + bruk.  Dessa anmälningar redovisas 

i tabell 1. Utav de anmälningar som inkommit i Sundsvalls kommun gällande narkotikabrott 

var majoriteten från Sundsvalls ort, där det inkom 9 140 (83%) av totalt 11 021 anmälningar 

mellan åren 2006 och 2015. I tabell 1 går det även att utläsa att av de 11 021 anmälningar var 

det 1 483 (13%) som inkommit gällande Sundsvalls centrum under den aktuella tidsperioden. 

Under tidsperioden på tio år har anmälningsfrekvensen i Sundsvalls kommun pendlat där den 

som högst var 1 257 anmälningar per år och som lägst var 946 anmälningar per år. År 2010 

var anmälningsfrekvensen som högst. Sedan dess har den minskat med 311 (25%) 

anmälningar fram till år 2015 då den var som lägst. Även i Sundsvalls ort och i Sundsvalls 

centrum har anmälningsfrekvensen gällande narkotikabrott varierat under den aktuella 

tidsperioden. Det som var gemensamt för kommun, ort och centrum var att antal anmälningar 

var lägre år 2015 än år 2006. I tabell 1 går det även att utläsa att befolkningsmängden har ökat 

kontinuerligt varje år från år 2006 till 2015. År 2006 gjordes 120 anmälningar angående 

narkotikabrott per 10 000 invånare, medan det år 2015 gjordes 96 anmälningar per 10 000 

invånare, i Sundsvalls kommun. 
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Tabell 1. Anmälningsfrekvens gällande narkotikabrott. 

                         Antal 

anmälningar 

  

  Sundsvalls 

kommun 

Sundsvalls 

ort 

Sundsvalls  

centrum  

Befolknings- 

mängd i Sundsvalls 

kommun a 

År 2006  1 140    940    141 94 516 

 2007  1 207    961   152 94 575 

 2008   1 141    899   150 94 955 

 2009   1 022    851   151 95 533 

 2010  1 257    973   192 95 732 

 2011   1 174 1 004   176 96 113 

 2012   1 140    993   149 96 687 

 2013      991    855   126 96 978 

 2014  1 003    878   154 97 338 

 2015     946    786     92 97 633 

Total   11 021 9 140 1 483  

Not.a Källa: Statistiska centralbyrån (2017). 

 

I tabell 2 redovisas att brottskoden narkotikabruk var den brottskod med flest anmälningar i 

Sundsvalls kommun, ort samt i centrum. Näst flest anmälningar hade narkotikainnehav följt 

av narkotikaöverlåtelse och till sist brottskoden narkotika innehav + bruk. Av de 11 021 

anmälningar i kommunen stod centrum för 34 (7%) anmälningar gällande 

narkotikaöverlåtelse och för 436 (14%) anmälningar angående narkotikainnehav. Centrum 

stod även för 1 012 (14%) anmälningar angående narkotikabruk och för 1 (10%) anmälning 

gällande narkotikainnehav + bruk.  
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Tabell 2. Anmälningsfrekvens för respektive brottskod för åren 2006-2015. 

     Område  

  Sundsvalls  

kommun 

Sundsvalls  

ort 

Sundsvalls  

centrum 

Brottskod Narkotika  

överlåtelse 

   491    399     34 

 Narkotika  

innehav 

 3 117 2 607    436 

 Narkotika  

bruk 

 7 403 6 125 1 012 

 Narkotika  

innehav + bruk  

     10       9       1 

Total  11 021 9 140  1 483 

 

I figur 2 går det att utläsa att antalet anmälningar gällande narkotikabruk har varierat under år 

2006 till år 2015. Som högst var det 143 anmälningar år 2010 och som lägst 54 anmälningar 

år 2015, vilket innebar en minskning med 89 (62%) anmälningar. Även narkotikainnehav har 

genom åren varierat, dock i mindre omfattning än föregående brottskod. Förutom två toppar 

år 2008 och år 2014 med 59 respektive 64 anmälningar har övriga år varit relativt jämna med 

ett genomsnitt på 44 anmälningar per år angående narkotikainnehav.  

I figur 2 går det även att utläsa att anmälningar gällande brottskoden narkotikaöverlåtelse har 

hållit en jämn nivå mellan år 2006 och 2012, där anmälningarna varit som högst tre och som 

lägst en till antalet per år. Under år 2013 och år 2014 ökade anmälningarna för 

narkotikaöverlåtelse och uppgick till åtta respektive tio anmälningar. Anmälningarna 

minskade sedan till år 2015 där det inte gjordes någon anmälan gällande narkotikaöverlåtelse i 

Sundsvalls centrum. Inom brottskoden innehav + bruk går det inte att se någon variation 

eftersom det enbart har varit en sådan anmälan under den aktuella tidsperioden. 
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Figur 2. Anmälningsfrekvens gällande narkotikabrott utifrån respektive brottskod i 

Sundsvalls centrum.  

Hot spots i Sundsvalls centrum 

År 2006 

I figur 3 går det att utläsa att två hot spots kunde identifieras under år 2006, där hot spot 

nummer 1 var vad polisen benämnde som Navet 12. Hot spot nummer 1 hade 60 (43%) 

anmälningar av totala anmälningsfrekvensen på 141 anmälningar. Hot spot nummer 2, som 

enligt polisen benämndes som Selångersån hade 11 (8%) anmälningar det året.  

 
Figur 3. Densitetskarta över hot spots för narkotikabrott i Sundsvalls centrum år 2006.  

År 2010 

Vilket visas i figur 4, identifierades fyra hot spots i Sundsvalls centrum år 2010. Dessa var 

enligt polisens benämningar Navet 12, Sjögatan, Esplanaden och Skepparegatan. Hot spot 
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nummer 1, vilken var Navet 12, stod för flest anmälningar med 74 (39%) anmälningar av 

totalt 192. Hot spot nummer 2 var Sjögatan som stod för näst flest anmälningar med 17 (9%) 

till antalet. Hot spot nummer 3 var Esplanaden och hot spot nummer 4 var Skepparegatan som 

stod för 13 (7%) anmälningar vardera.  

 
Figur 4. Densitetskarta över hot spots för narkotikabrott i Sundsvalls centrum år 2010.  

År 2015 

I figur 5 går det att utläsa att två hot spots identifierades i centrala Sundsvall under år 2015. 

Hot spot nummer 1, Navet 12 dokumenterades för 29 (32%) anmälningar av totalt 92 som 

gjordes det året. Hot spot nummer 2, vilken benämndes som Esplanaden, dokumenterades för 

13 (14%) anmälningar under år 2015.  

 
Figur 5. Densitetskarta över hot spots för narkotikabrott i Sundsvalls centrum år 2015.  
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Analys av anmälningsfrekvensen för åren 2006, 2010 och 2015  

 Årstid/Månad 

Gemensamt för alla tre åren var att mars var en månad med hög anmälningsfrekvens, vilket 

visas i figur 6. Under åren 2010 och 2015 var mars den månad med högst 

anmälningsfrekvens. År 2006 var juli den månad med högst anmälningsfrekvens och mars 

den med näst högst, dock skiljde det enbart en anmälning dessa månader emellan. Mars 

utgjorde 69 (16%) av alla 425 anmälningar angående narkotikabrott under dessa tre år.  

Gemensamt för åren 2006, 2010 och 2015 var att januari med 14 (3%) respektive december 

med 17 (4%) anmälningar var de månaderna med lägst anmälningsfrekvens varje år. Vintern 

var den årstid som uppvisade lägst anmälningsfrekvens och stod för totalt 56 (13%) av 

samtliga anmälningar under de tre åren. Våren, sommaren och hösten var jämna i antalet 

anmälningar totalt de tre åren, dock stod våren för flest till antalet med 136 (32%). 

 
Not: N= 425 

Figur 6. Anmälningsfrekvens gällande narkotikabrott i Sundsvalls centrum fördelat på 

månader.  

Veckodag 

I figur 7 redovisas det att gemensamt för samtliga år var att söndagar var den veckodag med 

lägst anmälningsfrekvens. Söndagar stod för 20 (5%) av alla anmälningar gjorda under de tre 

studerade åren. Totalt sett under de tre åren var torsdagar, med 86 (20%) anmälningar, den 

mest förekommande veckodagen. I figur 7 går det även att utläsa att torsdagar var den 

veckodag som förekom flest gånger år 2010 samt år 2015. Under år 2006 var det, till skillnad 

från de andra två åren, fredagar som var den veckodag som förekom flest gånger.  
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Not: N= 425 

Figur 7.  Anmälningsfrekvens gällande narkotikabrott i Sundsvalls centrum fördelat på 

veckodagar. 

Tidpunkt 

I figur 8 framgår det att 21.00–23.59 var den mest förekommande tidsperioden under 2006 

och har med åren minskat i frekvens. Bortsett från den höga frekvensen för tidsperioden 

21.00–23.59 under år 2006, var det tidsperioderna 12.00–14.59 och 15.00–17.59 som var mest 

förekommande för samtliga år. Under de tre studerade åren har 173 (44%) av det totala antalet 

på 392 anmälningar inkommit mellan klockslagen 12.00 och 17.59. De lägst rapporterade 

tidsperioderna var 03.00–5.59 och 6.00–8.59, som stod för 9 (2%) respektive 8 (2%) av 

samtliga anmälningar under de tre åren. 

  
Not: N= 392 

Figur 8. Anmälningsfrekvens gällande narkotikabrott i Sundsvalls centrum fördelat på 

tidsperioder. 
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Diskussion 

Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien var att kartlägga och analysera anmälningar gällande 

narkotikabrott i Sundsvall. Studien var ett resultat av ett samarbete mellan Mittuniversitetet, 

Polismyndigheten i Västernorrland och Sundsvalls kommun, med avsikt att bemästra 

drogproblematiken i centrala Sundsvall. Ramen för den aktuella studien utgick ifrån problem-

oriented policing och steg två i SARA-modellen, som ämnade åt att analysera det problem 

som tidigare identifierats. I resultatet framgick det att anmälningsfrekvensen har varit varierad 

under den studerade tioårsperioden, dock har den minskat i kommunen, orten och centrum till 

år 2015 jämfört med år 2006. Mest förekommande var brottskoden narkotikabruk som hade 

flest anmälningar samtliga år under tioårsperioden. För de tre studerade åren som 

analyserades mer djupgående har sammanlagt fem olika hot spots identifierats i Sundsvalls 

centrum. En hot spot med benämningen Navet 12 förekom vid samtliga år, Esplanaden var en 

annan hot spot som identifierades vid två av de studerade åren. Gemensamt för åren 2006, 

2010 och 2015 var att våren var den årstid med flest antal anmälningar, i kontrast till vintern 

som hade lägst antal anmälningar. Sammanlagt för de tre studerade åren var att torsdag var 

den veckodag med flest anmälningar, dock varierade den mest förekommande dagen när varje 

år studerades enskilt. Vanligast var det att anmälningarna gjordes mellan klockan 12.00 och 

17.59 (44%) medan lägst antal anmälningar gjordes mellan klockan 03.00 och 08.59 (4%).  

Anmälningsfrekvensens variation  

I resultatet går det att utläsa att år 2015 uppvisade en lägre anmälningsfrekvens än vad år 

2006 gjorde, däremellan var frekvensen varierad. Sundsvalls kommuns befolkningsmängd har 

i enlighet med Sveriges befolkningsmängd ökat kontinuerligt mellan år 2006 och år 2015 

(Statistiska centralbyrån, u.å.), där befolkningsmängden i Sundsvalls kommun har ökat med 

3,2% under tioårsperioden (Statistiska centralbyrån, 2017). I Sundsvalls kommun år 2006 var 

anmälningar angående narkotikabrott betydligt fler jämfört med Sverige i stort, där det i 

Sundsvalls kommun gjordes 120 anmälningar per 10 000 invånare, medan det i Sverige 

gjordes 73 anmälningar per 10 000 invånare (Brottsförebyggande rådet, 2017). Till år 2015 

hade skillnaden försvunnit och Sundsvall likt Sverige fick in 96 anmälningar per 10 000 

invånare. Samtidigt som anmälningsfrekvensen gällande narkotikabrott har ökat i Sverige från 

år 2006 jämfört med år 2015 (Brottsförebyggande rådet, 2016), har den i Sundsvalls kommun 
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minskat från år 2006 jämfört med år 2015. År 2015 var även det år med lägst 

anmälningsfrekvens i kommunen, orten och i centrum under den studerade tioårsperioden. 

 

Förändringar i brottsstatistiken och anmälningsfrekvensen kan bero på olika faktorer, varav 

myndigheternas insatser kan vara en av dessa. Detta framförallt när det gäller brott som 

vanligen upptäcks som en följd av kontrollinsatser från polisen, såsom narkotikabrott 

(Brottsförebyggande rådet, 2016; Sporre & Standar, 2006). En bakomliggande faktor till att 

anmälningsfrekvensen varierar kan även vara till följd av hur polisen väljer att arbeta på 

platsen, ett platsinriktat polisarbete som anpassats utefter ett identifierat problem har visat 

kunna reducera oroligheter och brott inom hot spots (Braga et al., 1999; Goldstein, 1979; 

Sherman et al., 1989; Taylor et al., 2011; Weisburd & Telep, 2014).  

 

Att det förekommer dold brottslighet och mörkertal när det gäller brottsstatistik är inte några 

nya fenomen och inte heller undantag vid anmälningar gällande narkotikabrott (Sporre & 

Standar, 2006). Detta bidrar till att narkotikaproblematiken kan vara mycket mer omfattande 

än vad som framgick i den aktuella studiens resultat, där mörkertal bidrar till att den faktiska 

brottsligheten inte kommer till polisens kännedom och därigenom inte förs in i 

brottsstatistiken (Sporre & Standar, 2006).  

 

Gällande de olika brottskoderna framgick det i den aktuella studien att narkotikabruk har varit 

mest förekommande varje år i Sundsvalls kommun, ort samt centrum. Detta kan bero på att 

narkotikabruk till skillnad från narkotikainnehav kan vara synligt för betraktare och 

därigenom dra till sig uppmärksamhet. Minst förekommande var narkotikainnehav + bruk, där 

förklaringen till detta ligger i att år 2006 var sista året brottskoden användes 

(Brottsförebyggande rådet, 2017). 

Människors rörelsemönster i hot spots 

Utifrån resultatet i den aktuella studien går det, i överensstämmelse med tidigare forsknings 

konstateranden, att dra slutsatsen att brott ofta koncentrerar sig till specifika platser i en stad 

(Brantingham & Brantingham, 1993, 2008; Deryol et al., 2016; Eck, 2005; Eck & Weisburd, 

2015; Kim & Shin, 2014; Marklund, 2011; Sherman et al., 1989; Weisburd et al., 2010; 

Weisburd et al., 2014b). Tidigare forskning har även fastställt att den geografiska platsen var 

viktig gällande narkotikabrott och att denna brottstyp koncentrerade sig till hot spots (Hibdon 
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& Groff, 2014; Weisburd & Mazerolle, 2000) vilket överensstämmer med den aktuella 

studiens resultat.  

 

Brottsmönsterteorin menar att brott inte sker slumpmässigt vad gäller plats och kan därmed 

hjälpa till i förklaringen till varför brott koncentreras mer till vissa platser än andra 

(Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Det finns vissa faktorer som har visats ha 

inverkan på att ett område har en högre brottskoncentration, exempel på dessa faktorer är 

närhet till busshållplatser och busstationer (Weisburd et al., 2014b), i närheten av närbutiker, 

köpcentrum (Sherman et al., 1989), barer samt systembolag (Deryol et al., 2016). I den 

aktuella studien identifierades fem olika hot spots i Sundsvalls centrum, vilket är ett område 

som innehåller flera av ovan nämnda faktorer. Navet 12, vilken var en av de hot spots som 

identifierades, stod för den högsta anmälningsfrekvensen under samtliga av de tre studerade 

åren. En annan hot spot som förekom vid två av åren var Esplanaden. Gemensamt för dessa 

två hot spots var att båda är belägna intill ovan nämnda faktorer, såsom busshållplats och 

matbutik, som visat dra till sig uppmärksamhet och därmed öka risken för att en plats blir en 

hot spot. Att brott bland annat kan koncentreras intill busshållplatser eller busstationer 

beskriver brottsmönsterteorin beror på att mycket människor är i rörelse vid dessa platser 

(Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Förutom hot spotsen Navet 12 och Esplanaden 

varierade de identifierade hot spotsen en aning, dock går det att utläsa från densitetskartorna 

att anmälningarna var fördelade relativt lika för åren. Detta tyder på att samma platser är 

bestående över tid, där resultatet kan styrkas av andra studier som fastslagit samma fenomen, 

dock i andra städer (Braga et al., 1999; Marklund, 2011; Weisburd et al., 2004; Weisburd et 

al., 2010). Att analysen över år 2010 visade dubbelt antal hot spots än de andra två åren, var 

sannolikt ett resultat till följd av den höga anmälningsfrekvensen det året. År 2010 hade 51 

anmälningar fler än år 2006 samt 100 anmälningar fler än år 2015.  

 

Brottsmönsterteorin menar även att tidpunkten för brottet inte sker slumpmässigt 

(Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Resultatet i den aktuella studien visade att de 

mest förekommande tidpunkterna för anmälningar gällande narkotikabrott var mellan klockan 

12.00 och 17.59. Med hjälp av brottsmönsterteorin går det att förklara detta genom att det 

under dessa tider är många människor som ägnar sig åt nöjen, shopping och transport till och 

från arbete eller skola, teorin menar att risken för att kriminella handlingar ska inträffa ökar 

under dessa aktiviteter (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Tidsperioderna med lägst 

anmälningsfrekvens var mellan klockan 03.00 till 08.59. Detta kan förklaras med det 
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motsatta, att det är färre människor i omlopp under dessa tider (Brantingham & Brantingham, 

1993, 2008). Därmed inträffar färre korsningar av rutinaktiviteter samt färre beslut tas av 

individer, vilket kan minska möjligheten till brottsliga handlingar. En annan anledning till att 

anmälningsfrekvensen är lägre under dessa tidpunkter kan vara att vissa attraktioner är 

stängda under dessa tider. Specifika och begränsade öppettider har tidigare visat sig vara en 

bidragande faktor till att färre brott begås under vissa tidspunkter och veckodagar (Eck, 2005; 

Marklund, 2011).  

 

I den aktuella studien framgick det att söndagar var den veckodag med lägst 

anmälningsfrekvens vilket kan förklaras i att attraktionerna som annars drar till sig 

uppmärksamhet inte gör det till följd av begränsade öppettider (Marklund, 2011). En 

attraktion som drar till sig uppmärksamhet men som är stängd på söndagar är systembolaget. 

Butiker som säljer alkohol har visats ha inverkan på brottsfrekvensen, kortare distans till en 

sådan butik innebar i studien av Deryol et al. (2016) att risken för att ett brott skulle begås 

ökade. Att systembolaget och andra attraktioner är stängda, eller stänger tidigare, bidrar till att 

färre människor är i rörelse på söndagar, jämfört med övriga veckodagar. Att färre människor 

är i omlopp kan minska risken för att brott begås enligt brottsmönsterteorin (Brantingham & 

Brantingham, 1993, 2008).   

 

Gällande månad och årstid för anmälningar av narkotikabrott har polisen uttryckt att det 

synliga narkotikamissbruket i Sundsvalls centrum länge har varit ett problem, där problemet 

framförallt känts mer omfattande vintertid (Personlig kommunikation, 2017). Att vintern 

skulle vara den mest problematiska årstiden går inte att styrka med den aktuella studiens 

resultat, där statistiken pekar åt motsatt håll, nämligen att vintern var den årstid med lägst 

antal anmälningar gällande narkotikabrott. Återigen kan teorin ge en förklaring till detta 

resultat, i och med att vintern är en årstid när färre individer vistas utomhus jämfört med de 

andra årstiderna (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Detta i sin tur gör att färre 

individers rutinaktiviteter korsas och därmed uppstår inte lika många möjligheter till 

kriminella handlingar. 

 

Den aktuella studien styrks därmed av tidigare forskning som fastslagit att brott begås på 

specifika platser och under specifika tidpunkter då människor i större utsträckning är i rörelse 

(Brantingham & Brantingham, 1993, 2008; Eck & Weisburd, 2015; Kim & Shin, 2014; 

Weisburd & Mazerolle, 2000). Det kan dock vara problematiskt att utföra hot spots studier på 
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narkotikabrott av den orsaken att brottstypen tillhör spaning- och ingripandebrott och främst 

är ett resultat av hur olika myndigheter prioriterar sitt arbete (Brottsförebyggande rådet, 2016; 

Sporre & Standar, 2006). Brottsmönsterteorin förklarar att människor är i rörelse mer på vissa 

områden och platser än andra (Brantingham, 1993, 2008), som till exempel i Sundsvalls 

centrum där åtråvärda attraktioner drar till sig människor. Detta bidrar till att människor är i 

rörelse på dessa platser, mer under vissa tidpunkter, vilket kan bidra till att även polisens 

närvaro ökar. Som ett resultat av polisens närvaro kan narkotikabrott upptäckas och anmälas. 

Olika typer av narkotikabrott kan även ha olika hot spots. Till exempel kan narkotikabruk 

upptäckas genom att individer är i rörelse och genom polisens spaningsarbete, medan 

narkotikaöverlåtelse däremot troligtvis sker på andra platser där färre människor är i omlopp. 

Detta speglas även i resultatet där det framkom att narkotikabruk var den brottskod som var 

mest förekommande i Sundsvalls centrum under samtliga studerade år.  

 

Det som även problematiserar att studera hot spots för narkotikabrott är att brottstypen i 

många avseenden anses ”offerlöst”, där det är otydligare vem som är offret jämfört med vid 

till exempel ett våldsbrott. Andra brottstyper likt våldsbrott, personrån och inbrott som 

studerades i studien av Marklund (2011) innebar tydligare offer där brotten med stor 

sannolikhet oftast anmäls av de inblandade eller utsatta och inte främst av polisen. 

Narkotikabrott kommer främst till polisens kännedom genom spaning eller ingripande, vilket 

medför att det finns ett stort mörkertal och dold brottslighet (Sporre & Standar, 2006). 

Resultatet i den aktuella studien kan därmed vara en följd av polisens arbete, snarare än var 

och när narkotikabrott verkligen inträffar.  

 

Brottsmönsterteorin kan generellt anses svårare att applicera på narkotikabrott än andra 

brottstyper, exempelvis tillgreppsbrott, eftersom den fokuserar på den geografiska platsen 

istället för lagöverträdare. När det gäller hot spots för narkotikabrott är dock teorin fullt 

användbar, då den förklarar varför en specifik plats kan bli särskilt utsatt för brott jämfört med 

andra platser. Teorin är även användbar då den fokuserar på miljön vilket är väsentligt då det 

inte finns någon information om varken gärningspersoner eller offer i det material som 

använts i den aktuella studien. Det har enbart erhållits information gällande platsen, vilken är 

en stor del av brottsmönsterteorin. 
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Begränsningar 

Det är även problematiskt att jämföra den aktuella studiens resultat med tidigare forskning i 

och med att den forskning som gjorts på hot spots i Sverige har fokuserat på andra brott än 

narkotikabrott (Marklund, 2011). Därmed uppstår det svårigheter vid jämförelse av var den 

aktuella studiens hot spot identifierades med var Marklund (2011) identifierade hot spotsen i 

andra svenska städer eftersom det är olika brott som studerats. De studier som har studerat hot 

spots för narkotikabrott är oftast utförda i större amerikanska städer (Hibdon & Groff, 2014; 

Weisburd & Mazerolle, 2000). Även detta problematiserar jämförelsen med den aktuella 

studien i och med att Sundsvall är en betydligt mindre stad än de städer som inkluderats i de 

amerikanska studierna angående hot spots för narkotikabrott. Den aktuella studien har, i 

enlighet med tidigare forskning, konstaterat att brott koncentreras till områden som är belägna 

i närheten av köpcentrum, barer, närbutiker, butiker och restauranger som säljer/serverar 

alkohol (Deryol et al., 2016; Sherman et al., 1989) samt områden som är lättillgängliga för 

många människor (Eck & Weisburd, 2015). Dock försvåras jämförelsen även här i och med 

att dessa studier har fokuserat på brott generellt och inte enbart på narkotikabrott.  

 

Väsentligt att tillägga är även att vilka och hur många hot spots som identifierats i den 

aktuella studien till stor del är ett resultat av den minimigräns som bestämdes i definitionen av 

en hot spot. Ifall minimigränsen i definitionen av en hot spot varit annorlunda hade det 

inverkat på vilka hot spots som identifierats samt påverkat antalet. Det är även viktigt att 

belysa att även fast flera platser inte enskilt nådde upp till minimigränsen på tio anmälningar 

per år, går det ändock att utläsa att dessa platser är områden med flertalet anmälningar. Två 

exempel på sådana platser där flertalet anmälningar existerat varje år, men inte identifierats 

som hot spots, var Hamngatan där Kulturmagasinet är placerat samt Skepparegatan som är 

beläget på bortre sidan av Selångersån. Det framgick även i den aktuella studien att 

koordinaterna för anmälningarna i flera fall nästan inte skiljer sig åt, ett exempel på detta var 

år 2010 då både Sjögatan och Navet 12 identifierades som hot spots fastän det enbart skiljde 

ungefär 15 meter dem emellan. Att hot spotsen är belägna nära varandra kan förklaras genom 

att Sundsvalls centrum är ett litet område. I och med att de enskilda hot spotsen var belägna 

på följande sätt går det att säga att Sundsvalls centrum identifierades som en enda stor hot 

spot. Detta i enlighet med Weisburd och Mazerolle (2000) som konstaterade att delar av en 

stad kan identifieras som en hot spot.  
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Förslag på framtida forskning 

För att kunna bemästra narkotikaproblematiken är mer forskning på hot spots för 

narkotikabrott nödvändig. Detta är väsentligt för att kunna anpassa polisarbetet utefter 

problemet på platsen, platsinriktat arbete har visat kunna reducera oroligheter och brott på hot 

spots (Braga et al., 1999; Goldstein, 1979; Sherman et al., 1989; Taylor et al., 2011; Weisburd 

& Telep, 2014). Framtida forskning skulle kunna ta vid där den aktuella studien slutar och 

därmed fortsätta med steg tre och fyra i SARA-modellen, de två sista stegen ämnar åt att hitta 

en lösning på det identifierade problemet för att sedan utvärdera arbetet (Zahm, 2007). 

 

Framtida forskning bör även fokusera på samtliga år under en tioårsperiod då delar av 

resultatet i den aktuella studien bygger på tre specifikt utvalda år. Hade andra år inkluderats 

hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. För att få en fullständig bild av tidsperioden 2006-

2015 bör därför alla åren analyseras enskilt. Detta också för att kunna överskåda vilka hot 

spots som identifierades under de övriga åren och därmed kunna jämföra dessa med de 

identifierade hot spotsen i den aktuella studien. Även undersöka ifall den aktuella studiens hot 

spots förekommit under övriga år och därmed ytterligare styrka påståendet att hot spotsen är 

bestående över tid.  I framtida forskning bör även definitionen av vad en hot spot är grunda 

sig på andelar istället för antal. Detta bidrar till att gränsen blir statisk och mer representativ 

ifall anmälningsfrekvensen drastiskt skulle ändras. En minimigräns med en förbestämd 

procentsats, som i studien av Marklund (2011) skulle vara att föredra.  

 

I den aktuella studien framgick det att Sundsvalls ort stod för en hög anmälningsfrekvens, 

orten stod för 83% av samtliga anmälningar under tioårsperioden. Av anmälningarna gjorda i 

Sundsvalls ort under åren 2006-2015 stod centrum för 16% av dessa anmälningar. Att 

undersöka vart resten av anmälningarna i orten är belägna skulle ge en tydligare bild över vart 

drogproblematiken är som mest omfattande. Det den aktuella studien kan säkerställa är att det 

har identifierats fem hot spots inom centrum, och att Navet 12 och Esplanaden är två av dessa. 

I framtida forskning bör även den exakta positionen för anmälningarna i Sundsvalls ort 

identifieras. Därutöver, ifall hot spots i övriga delar av Sundsvalls ort identifieras möjliggörs 

en jämförelse som kan styrka respektive förkasta att de identifierade hot spotsen i den aktuella 

studien är hot spotsen för narkotikabrott i Sundsvalls ort, och inte enbart för Sundsvalls 

centrum. 
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Slutsats 

Genom kartläggning och analysering av anmälningar gällande narkotikabrott framkom det att 

vissa platser/områden samt tidpunkter var mer utsatta än andra i Sundsvalls centrum. Detta 

kunde förklaras genom att många individers rutinaktiviteter korsades vid dessa platser och 

tidpunkter. Anmälningsfrekvensens omfattning, variation samt koncentration på kartan var 

inte enbart ett resultat av människors rörelsemönster utan även ett resultat av polisens arbete. 

Till följd av hur polisen prioriterar sina insatser och hur människor rör sig, koncentrerar sig 

anmälningar angående narkotikabrott till utmärkande hot spots. 
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