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Abstrakt 

När orsakerna till brottslighet har studerats har kriminologisk forskning och teori 

traditionellt fokuserat på individuella egenskaper och på riskfaktorer hos brottslingar, 

eller på olika socioekonomiska faktorer. Kriminologisk forskning om brottslighetens 

geografiska fördelning har dock ökat och fått större utrymme och acceptans både bland 

forskare och bland de samhällsinstanser som arbetar mot brottslighet. Hot spots utgörs av 

små områden där det sker mycket fler brott än i omgivande områden. Flera studier har 

visat att några få områden står för merparten av brottsligheten när enskilda brottstyper 

studeras. Syftet med denna studie var att analysera hur brottsligheten koncentrerar sig 

geografiskt i Sundsvall, samt att jämföra hur brottslighetens fördelning har förändrats 

mellan åren 2010 och 2015. Studien bygger på en analys av anmälningar inkomna till 

polisen i Sundsvall under perioderna 1 januari till 31 december 2010 samt 1 januari till 

31 december 2015. Anmälningarna som studerades delades sedan upp i de fyra 

brottstyperna våldsbrott, narkotikabrott, inbrott samt tillgreppsbrott. Resultatet visade att 

brottsanmälningarna i Sundsvall koncentrerade sig till hot spots. Var dessa hot spots var 

placerade geografiskt skiljer sig åt mellan olika brottstyper, men en viss 

överrepresentation av anmälningar kunde ses på ett antal platser oavsett brottstyp. Varje 

undersökt brottstyp diskuteras utifrån socialekologisk teori och Crime pattern theory. I 

diskussionen ges även förslag på i vilka situationer det kan vara effektivt att använda sig 

av platsbaserat polisiärt arbete och i vilka situationer andra preventiva åtgärder kan vara 

mer effektiva. 

 

Nyckelord: Hot spots, platsbaserat polisiärt arbete, brottsintensiva platser och 

brottslighetens geografiska fördelning. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 Vetskapen om att vissa platser uppvisar mer kriminalitet än andra är gammal. Redan 

under 1800-talets första hälft kartlade Guerry och Quételet hur brottsligheten fördelade 

sig över olika geografiska områden i franska städer (Hopkins Burk, 2005). Studier om 

brottslighetens geografiska fördelning mellan byar, distrikt och städer utfördes även i 

Storbritannien under samma tidsperiod (Hopkins Burk, 2005). Dessa studier om hur 

brottsligheten koncentrerar sig till olika platser visade att vissa platser och områden inom 

städer och byar hade mycket högre nivåer av kriminalitet än omgivande platser (Hopkins 

Burke, 2005). 

 

 Trots vetskap om platsens betydelse för nivån av kriminalitet har forskning om 

brottslighetens geografiska fördelning inom städer haft en liten plats inom kriminologin. 

När orsakerna till brottslighet studerats har kriminologisk forskning och teori traditionellt 

fokuserat på individuella egenskaper och på riskfaktorer hos brottslingar, eller på olika 

socioekonomiska faktorer hos de grupper som varit överrepresenterade i brottsstatistiken 

(Sarnecki, 2009).  

 

Forskning kring brottslighetens geografiska fördelning har dock ökat och fått större 

utrymme och acceptans både bland forskare och bland de samhällsinstanser som arbetar 

mot brottslighet (Weisburd, Groff & Yang, 2014). Flertalet studier har visat att kunskap 

om den geografiska platsen där brotten begås spelar stor roll när det kommer till att 

förhindra brottslighet och till att förstå var brotten begås (Brantingham & Brantingham, 

1999; Gorr & Lee, 2015; Groff et al., 2015; Nasar & Fisher, 1993; Ratcliffe & McCullagh, 

2001; Sherman, Gartin och Buerger, 1989; Telep & Weisburd, 2014; Weisburd, 

Bushway, Lum och Yang, 2004; Weisburd et al., 2006; Weisburd et al., 2014). Sherman 

(1995) har sträckt sig så långt som att argumentera för att brott koncentrerar sig mer till 

vissa små geografiska platser än vad brottslighet koncentrerar sig till vissa kriminella 

individer, vilket till viss del går emot traditionell kriminologisk forskning som fokuserat 

på vilka individer det är som begår brott (Weisburd et al., 2010).  
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Forskningen om den geografiska fördelningen av brottslighet har påverkat polisens arbete 

för brottsprevention och prediktion av kriminalitet på så sätt att polisen i vissa städer har 

börjat att använda sig av så kallat platsbaserat arbete (Weisburd et al., 2010). Denna 

utveckling har bidragit till fler studier om den geografiska fördelningen av brottslighet 

samt studier om förekomsten av så kallade hot spots, det vill säga särskilt brottsbelastade 

platser, i många olika städer (Weisburd et al., 2010). Huvudämnet för denna studie är att 

undersöka förekomsten av hot spots samt att analysera förändringar över tid inom dessa 

brottsintensiva områden i Sundsvall. En sådan analys av kriminalitetens geografiska 

fördelning kan hjälpa polisen med underlag för att fördela insatser och resurser till 

områden som karaktäriseras av höga nivå av kriminalitet. 

 

1.2 Hot spots 

 Det faktum att brottslighet inte fördelar sig jämt över ett geografiskt område har 

länge varit känt (Hopkins Burke, 2005). Chicagoskolans indelning av städer i olika zoner 

var ett tydligt sätt att skilja de områden med hög kriminalitet från de med låg kriminalitet. 

Forskarna i Chicago sökte även förklara vad det är som skiljer dessa områden åt och vad 

som orsakar de olika nivåerna av kriminalitet inom området (Hopkins Burke, 2005).   

 

Flertalet studier som utförts från 1980-talet och framåt har inte bara visat att brottslighet 

koncentrerar sig till vissa geografiska områden, zoner eller distrikt, utan även att dessa 

brottsintensiva områden kan vara så små som ett kvarter, en gata, en viss del av en gata 

eller en specifik gatuadress (Brantingham & Brantingham, 1999; Pierce, Spaar & Biggs, 

1986; Roncek, 2000; Sherman et al., 1989; Weisburd & Green, 1994; Weisburd et al., 

2004; Weisburd, Morris & Groff, 2009; Weisburd et al.,  2014). Groff, Weisburd och 

Yang (2010) menar att det är av stor vikt att skilja på gator och gatuavsnitt, och att inte 

lägga fokus på större områden, när det kommer till analys av de centrala delarna i en stad. 

Brottsfrekvenser och brottsutveckling mellan gatorna i centrum varierar mycket på grund 

av olika egenskaper som gatorna kan ha, vilket kan underlätta eller försvåra att brott på 

en specifik gata begås (Groff et al., 2010).  De gator eller gatuavsnitt som uppvisar 

påtagligt höga nivåer av kriminalitet kan liknas vid en hot spot för brott (Weisburd et al., 

2014). 
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Hot spots utgörs av små områden i en stad eller ort som tydligt skiljer sig från omgivande 

områden avseende kriminell aktivitet (Sherman et al. 1989). Flera studier har visat att 

några få, ofta mycket små områden, står för merparten av brottsligheten när enskilda 

brottstyper studeras (Eck, Gersh & Taylor, 2000; Sherman et al., 1989; Weisburd et al., 

2004; Weisburd & Mazerolle, 2000). Weisburd et al. (2002) utförde en 14 år lång studie 

som undersökte kriminalitet i hot spots i Seattle. Studiens resultat visade att hälften av 

alla brott som begicks i Seattle skedde på endast 4,5 procent av stadens gator. Liknande 

resultat fann Sherman et al. (1989) när de studerade hot spots i Minnesota. 

Undersökningen av brottslighetens geografiska fördelning i staden visade att hälften av 

alla samtal till polisen kom från endast 3 procent av stadens alla gator. Liknande resultat 

fann Weisburd och Mazerolle (2000) då de studerade brottslighetens geografiska 

fördelning och hot spots i staden New Jersey. Ungefär 20 procent av alla ordningsbrott 

samt 14 procent av brott mot person inom New Jersey var koncentrerade till endast 56 

hot spots, vilka dessutom uppvisade höga nivåer av narkotikabrott.  

 

I Sverige har få studier om brottslighetens geografiska fördelning utförts 

(Brottsförebyggande rådet, 2011). Den största studie av hot spots i Sverige har utförts av 

Brottsförebyggande rådet (2011). I studien undersöktes hot spots för enskilda brottstyper 

i sex svenska städer. Studien visade, i enlighet med de amerikanska studierna, att 

brottsligheten var koncentrerade till hot spots. Studien kunde även visa skillnader i 

aktivitet i dessa hot spots vid olika veckodagar och tidpunkter. Slutsatsen var att Sverige, 

precis som amerikanska städer, kan använda sig av platsbaserat polisiärt arbete. En 

förutsättningar för den typen av arbete är att hot spotsen består av tillräckligt stort antal 

brott i jämförelse med den totala brottsanmälda statistiken i den aktuella staden 

(Brottsförebyggande rådet, 2011).  

 

1.3 Förutsättningar för platsbaserat polisiärt arbete 

 Att brottslighet kan koncentrera sig till mycket små geografiska platser har således 

visats i ett flertal studier internationellt och i en större studie i Sverige. Kunskap om var 

brotten begås skapar förutsättningar för att använda sig av platsbaserat polisiärt arbete 

(Weisburd et al., 2014). Det innebär att polisens resurser kan fördelas till de platser där 

de kan användas mest effektivt (Weisburd et al., 2010). Enligt Weisburd et al. (2008) kan 
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denna kunskap om var brott begås skapa förutsättningar för polisen att rikta sina resurser 

mot brottsintensiva geografiska platser istället för mot kriminella individer, och genom 

det bekämpa brottsligheten på ett mer effektivt sätt. Weisburd (2008) har styrkt detta 

argument genom att i sin studie över brottslighetens fördelning i Seattle visat att om 

polisen fokuserade sina insatser mot brottsintensiva platser i stället för mot brottsintensiva 

individer kunde polisen vid varje insats komma åt fyra gånger så mycket kriminalitet. 

 

En förutsättning för att sådant platsbaserat polisiärt arbete skulle vara effektivt är att dessa 

brottsintensiva platser är stabila och inte hela tiden förändras eller flyttar på sig. Om hot 

spots vore snabbt föränderliga skulle det inte vara någon idé att sätta in speciella åtgärder 

mot dessa områden, då de skulle försvinna av sig själv med tiden eller flytta på sig till 

andra områden, oavsett om polisen eller samhället satte in särskilda insatser (Weisburd et 

al., 2010). Det skulle i sådana fall inte heller vara meningsfullt att studera dessa 

brottsintensiva platser. 

 

Studier om hot spots har antagit att den geografiska platsen är beskaffad med vissa 

egenskaper som gör att det begås mycket fler brott just där än på andra närliggande 

platser, och att dessa egenskaper inte snabbt förändras (Weisburd et al., 2010). Weisburd 

et al. (2004) visade att kriminaliteten på platser är relativt stabil över tid. I studien 

undersöktes utvecklingsmönster för brottslighet, och resultatet visade att kriminalitet är 

mycket mer stabil vid geografiska platser än vad den är hos enskilda kriminella individer, 

som ofta uppvisar mycket stor förändring även under kortare tidsperioder. Brottsligheten 

koncentrerar sig till samma små geografiska platser i städer, och koncentrationen av 

kriminalitet till dessa platser uppvisar inte någon större förändring över tid (Weisburd et 

al., 2004). En hot spot för kriminalitet fortsätter att vara en hot spot om inga insatser sätts 

in mot platsen. Förutom denna studie över brottslighetens mönster har ett flertal studier 

visat att brottslighetens mönster i hot spots är stabila (Spelman, 1995; Taylor, Koper & 

Woods, 2011; Weisburd et al., 2002; Weisburd et al., 2009; Weisburd et al., 2014). 

 

Enligt Sherman (1995) kan kunskapen om platser där brotten begicks förutsäga framtida 

brott bättre än kunskapen om vem det var som begick brottet. Weisburd (2008) har 

kommit fram till liknande resultat. Han menar att polisen behöver använda mycket mer 
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resurser för att komma åt samma antal brott när dom fokuserar på människor istället för 

att fokusera på platser. Detta beror på att en människans kriminalitet är instabil och 

föränderlig, medan en plats sällan förändrar sin miljö (Weisburd et al., 2004). 

 

I en rad studier har det alltså visats att ett polisärt arbete riktad mot hot spots kan leda till 

betydelsefulla minskningar i brottslighet (Braga, 2001; Sherman & Weisburd; 1995; 

Sherman & Organ, 1995; Eck & Wartell, 1996).  I ett experiment utfört av Sherman och 

Weisburd (1995) fördubblades polisens insatser i hälften av hot spotsen, och den andra 

hälften lämnades som tidigare. Det visades att i de hot spots där polisens patrullering 

fördubblades minskades signifikant antalet polisanmälningar (Sherman & Weisburd, 

1995). Ett liknande resultat finns i Sherman och Organs (1995) studie, där platser som 

var kända för narkotikabrott sattes under hårda kontroller av polisen, och som ett resultat 

av detta minskade samtal till polisen från allmänheten som levde vid dessa platser. 

 

Det har funnits misstankar om att brottslighet i hot spots förflyttas till andra platser, begås 

på ett annat sätt eller att brottstypen vid platsen förändras. Flertalet studier har dock 

kommit fram till att inga eller väldigt få och oväsentliga omfördelningseffekter funnits 

när dessa problem undersöks (Barr & Pease, 1990; Eck, 1993; Hesseling, 1994; Guerette 

& Bowers, 2009). Tvärtom har det visat sig att om brottsförebyggande insatser sätts in i 

en hot spot är effekten avskräckande samt att detta även sprids till andra omgivande 

områden (Clarke & Weisburd, 1994). När brottsförebyggande insatser sätts in i särskilda 

områden kan en långsiktig och spridande effekt förväntas (Weisburd et al., 2010). 

 

Vad är det då som gör att vissa geografiska områden uppvisar mycket högre nivåer av 

kriminalitet än andra, och vad är orsakerna till den höga kriminella aktivitet som uppvisas 

i dessa platser? 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 Ett teoretisk perspektiv som är relevant när det kommer till de kriminella mönstren 

som uppvisas i hot spots är socialekologisk teori. Detta teoretiska perspektiv kan även 

leda utvecklingen av brottsförebyggande åtgärder i dessa geografiska platser framåt 
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(Weisburd et al., 2014). En av de mest användbara teorierna för analys av hot spots inom 

det socialekologiska området är teorin om social desorganisation. 

 

Social desorganisation. Grunden för teorin om social desorganisation är att områden 

med hög bostadsinstabilitet, – det vill säga hög omsättning av befolkningen samt 

eftersatta bostäder, hög arbetslöshet, låg socioekonomisk status och hög etnisk 

heterogenitet – är mer benägna att drabbas av sociala oroligheter och kriminalitet än andra 

områden (Steenbeek & Hipp, 2011). När människor hela tiden flyttar in och ut från 

området, när invånarna  har ekonomiska problem eller när de inte kommer överens med 

varandra skapas det en “social brist” i området. Denna sociala brist orsakar i sin tur att 

den sociala kontrollen i området försvinner. Detta innebär i förlängningen att människor 

som bor i desorganiserade områden har svårt att organisera sig, och därmed blir området 

mer sårbart för hot och kriminalitet (Shaw & McKay, 1969). 

 

Mot bakgrund av den geografiska forskningen inom kriminologin som ägde rum i början 

av 1900-talet utvecklade Robert E. Park (1925), som var en av Chicagoskolans 

portalfigurer, en teori om den stora stadens evolution. Stora städer kunde delas in i olika 

underpopulationer som hade komplicerade band och relationer till varandra (Park, 

Burgess & McKenzie, 1925). Burgess (1925) utvecklade dessa idéer och tankar om 

stadens evolution, och argumenterade för att städers geografi inte utvecklade sig 

slumpmässigt utan att den följde ett specifikt mönster. Han menade även att den sociala 

utvecklingen i städerna, inte heller var slumpmässig, utan följde samma mönster som den 

geografiska utvecklingen.  

 

Städer kan, enligt Burgess (1925), delas in i fem zoner som visar sig som cirklar kring 

stadens centrum. I den innersta zonen finns det kommersiella centrumet med kontor, 

affärer och transport. I den yttersta zonen finns de dyraste bostäderna som ligger långt 

ifrån föroreningarna och fattigdomen i stadens centrum (Burgess, 1925). Mellan dessa 

zoner finns det som Burgess (1925) kallar för “zoon in transition”. När stadens handel 

växer och utvidgas blir de bostäder som finns närmast centrum eftersatta och 

förslummade eftersom det inte är någon mening att renovera bostäder som ändå måste 

rivas för att ge plats för det växande kommersiella området (Burgess, 1925). I denna zon 
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bor de fattigaste människorna som inte har medel eller möjlighet att bosätta sig någon 

annanstans än i de mest nedgångna bostäderna (Burgess, 1925). Så fort individer bosatta 

i denna zon blir integrerade i samhället, till exempel genom att få ett arbete, flyttar de ut 

till någon av de yttre zonerna och lämnar således plats till nya fattiga individer som flyttar 

in i de eftersatta bostäderna (Burgess, 1925). Denna zon är aldrig stabil utan hela tiden i 

förändring, och zonerna saknar social ordning i form av exempelvis fungerande 

socialtjänst, sjukvård, skola, och som ett resultat av denna “sociala oro” är brottsligheten 

på dessa platser hög (Burgess, 1925).  

 

Shaw och McKay (1931) studerade kriminaliteten i dessa zoner genom att undersöka 

ungdomsbrottsligheten i “zoon in transition”. Resultatet av studien visade att 

brottsligheten var som högst i den zoon där de fattigaste människorna levde och där 

omsättningen av befolkningen var hög. När de kriminella individerna flyttade från “zoon 

in transition” ut till de bättre zonerna sjönk individernas kriminella aktivitet. 

Brottsligheten i den sämre zonen sjönk dock inte, vilket fick Shaw och McKay (1931) att 

dra slutsatsen att det är platsen som orsakar kriminaliteten snarare än individerna som 

lever på platsen. Shaw och McKay (1969) menar att i den sämre zonen i en stad pågår en 

ständig social oordning som de benämnde “social desorganisation”. Shaw och McKay 

(1931) visade på empiriskt belägg för Park och Burgess teori om att det förekommer olika 

zoner i städer. Utifrån dessa arbeten utvecklade Shaw och McKay (1969) teorin om social 

desorganisation. 

 

Att teorin om social desorganisation är användbar för förståelsen om hur kriminalitet 

förebyggs på dessa små, brottsintensiva platser har visats i en studie av Weisburd, Groff 

och Yang (2014). Det har dock riktats kritik mot teorin om social desorganisation för att 

den inte kan förklara förekomsten av hot spots i andra områden än desorganiserade, som 

till exempel hot spots i områden med hög socioekonomisk standard eller i områden inom 

stadens centrum som utgörs av distrikt för handel och industri (Bursik, 1988). Denna 

kritik ledde till att Brantingham och Brantingham (1999) började utveckla en ny teori om 

varför vissa platser, som inte upplever social desorganisation, ändock uppvisar höga 

nivåer av kriminalitet. 
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Crime Pattern Theory - Brottsmönsterteori. Att hot spots uppträder på platser med 

hög socioekonomisk status eller där det i allmänhet råder social ordning kan förklaras 

med Crime Pattern Theory (Brantingham & Brantingham, 1999). Platser som normalt sett 

ligger inom området där det råder social ordning, men som ändå uppvisar höga nivåer av 

kriminalitet, kan utgöras av till exempel resecentrum, shoppingcentrum eller stadens 

nöjescentrum, med restauranger, krogar, pubar och nattklubbar (Brantingham & 

Brantingham 1999).  

 

Enligt Crime Pattern Theory tenderar brott att koncentrera sig till platser som uppvisar 

hög aktivitet och dessa platser kallas ibland för “crime generators” (Brantingham & 

Brantingham, 1999). Platser som är attraktiva för den generella befolkningen är också 

attraktiva för personer som är motiverade till att begå brott (Brantingham & Brantingham, 

1999). Förutom att kriminalitet koncentrerar sig till attraktiva platser uppvisar även 

vägarna mellan dessa platser höga nivåer av kriminalitet (Brantingham & Brantingham, 

1999). Det gäller främst för platser för kollektivtrafik, sådana som busstationer, 

tågstationer eller huvudgator (Brantingham & Brantingham, 1999).  

 

Utifrån ovanstående socialekologiska perspektiv och teorier om var det kan förväntas att 

brottsintensiva platser uppträder, är det av värde att undersöka om förhållandena även 

gäller för svenska städer. En sådan analys är av stort kriminologiskt värde och skulle även 

kunna hjälpa den svenska polisen att bättre fördela sina resurser till de platser där de mest 

effektivt kan användas. 

 

1.5 Syfte 

 Syftet med denna studie var att analysera hur brottsligheten koncentrerar sig 

geografiskt i Sundsvall, samt att jämföra hur brottslighetens fördelning har förändrats 

mellan åren 2010 och 2015. För att kunna uppnå detta syfta ska två frågor besvaras: 

 

1.  Hur koncentrerar sig brottsligheten i Sundsvall till olika geografiska platser? 

2.  Hur har koncentrationen av brottsligheten i de hot spots som identifieras i Sundsvall 

förändrats mellan åren 2010 och 2015? 
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2. Metod 

Denna studie bygger på en analys av brott anmälda till polisen i Sundsvall, fördelade på 

de fyra brottstyperna våldsbrott, narkotikabrott, inbrott samt tillgreppsbrott. Perioderna 

som studerats är 1 januari till 31 december 2010 samt 1 januari till 31 december 2015. 

Information som använts i  studien hämtades från uppgifter i Polismyndighetens register 

över anmälda brott (RAR). Sundsvall är en mellanstor stad i södra Norrland, med en 

befolkningsstorlek som år 2010 uppgick till 50 712 invånare (Statistiska Centralbyrån, 

2013). Sundsvall har av oss bedömts som en lämplig stad för analys av hot spots eftersom 

det inte tidigare gjorts någon studie kring brottslighetens fördelning i denna stad samt att 

staden är tillräckligt stor för att hot spots-analysen ska kunna appliceras på material 

insamlat under enstaka år. Undersökningen av brottens geografiska fördelning har utförts 

i postort Sundsvall. Anledningen till denna geografiska avgränsning var att polisens 

register över upptagna anmälningar om brott är ordnat efter postorter.  

 

2.1 Materialets sammansättning 

Materialet till studien var organiserat i tabeller innehållande polisens brottsrubricering för 

den aktuella anmälan, samt adress, datum, tidpunkt och veckodag för anmälningen för 

åren 2010 och 2015. Totalt är analysen utförd på 4 914 brott fördelade på fyra brottstyper 

med totalt sex underkategorier. De fyra huvudkategorier som undersökts är våldsbrott, 

narkotikabrott, inbrott och tillgreppsbrott. Att dessa huvudkategorier valts beror på att 

dessa brottstyper är olika till sin natur vilket ger en mer övergripande analys. De sex 

underkategorier som analyserats är: 

 

1. Misshandel med brottsrubriceringarna Misshandel, utomhus/inomhus, mot 

man/kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret; Misshandel, utomhus/inomhus, 

mot man/kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret; Misshandel, ej grov, 

utomhus/inomhus mot man/kvinna 18 år eller äldre, bekant men ej i nära relation; 

Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 15-17 år, bekant med 

offret; Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 15-17 år, obekant 

med offret; Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 7-14 år, 
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obekant med offret; Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 7-14 

år, bekant med offret; Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 0-

6 år, bekant med offret; Misshandel, ej grov, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 

0-6 år, obekant med offret; Misshandel grov, inomhus/utomhus, mot man/kvinna 

18 år eller äldre, obekant med offret; Misshandel grov, inomhus/utomhus, mot 

man/kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret; Grov misshandel, 

utomhus/inomhus mot flicka/pojke 15-17 år, obekant med offret; Grov 

misshandel, utomhus/inomhus mot flicka/pojke 15-17 år, bekant med offret samt 

Grov misshandel utomhus/inomhus mot man/kvinna 18 år eller äldre, bekant men 

ej i nära relation. 

2. Hot och våld mot tjänsteman med brottsrubriceringarna Hot eller förgripelse 

mot tjänsteman; Våld mot tjänsteman, mot ordningsvakt; Våld mot tjänsteman, 

mot polisman, arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn samt Våld mot 

tjänsteman, övriga fall. 

3. Våld i nära relation med brottsrubriceringarna Misshandel, ej grov, 

utomhus/inomhus mot man/kvinna 18 år eller äldre i nära relation; Grov 

misshandel utomhus/inomhus mot man/kvinna 18 år eller äldre i nära relation; 

samt Grov kvinnofridskränkning. 

4. Narkotikabrott med brottsrubriceringarna bruk; innehav; förbud mot vissa 

dopingmedel samt överlåtelse. 

5. Inbrott med brottsrubriceringarna Fullbordat inbrott i lägenhet; Fullbordat inbrott 

i villa/radhus; Stöld genom inbrott i apotek, apoteks- och läkemedelsförråd; Stöld 

genom inbrott i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal; Stöld genom 

inbrott i butik, varuhus, kommersiell utställningslokal; Stöld genom inbrott i 

fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad); Stöld genom inbrott i fritidshus; Stöld 

genom inbrott i hotell, pensionat o.d.; Stöld genom inbrott i idrotts-, bad- och 

sportanläggning; Stöld genom inbrott i kafé, konditori, restaurang, näringsställe; 

Stöld genom inbrott i kassaskåp, kassavalv, bank-, servicebox o.d. (oavsett lokal); 

Stöld genom inbrott i kiosk, automat, skyltskåp; Stöld genom inbrott i kontor; 

Stöld genom inbrott i källare, vind; Stöld genom inbrott i läkar- eller 

tandläkarpraktik, sjukhus; Stöld genom inbrott i skola, bibliotek, 
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undervisningslokal, förskola, fritidshem samt Stöld genom inbrott på byggplats, i 

bod (tillfällig barack, vagn o.d.). 

6. Tillgreppsbrott med brottsrubriceringarna Tillgrepp av ej motordrivet 

fortskaffningsmedel, annat (ej husvagn, släpkärra, m.m.); Tillgrepp av ej 

motordrivet fortskaffningsmedel, båt; Tillgrepp av ej motordrivet 

fortskaffningsmedel, cykel; Tillgrepp av lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 

lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran; 

Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat (bl.a. snöskoter); Tillgrepp 

av motordrivet fortskaffningsmedel, fullbordat biltillgrepp; Tillgrepp av 

motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp; Tillgrepp av motordrivet 

fortskaffningsmedel, moped samt Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, 

motorcykel. 

 

2.2 Bortfall och materialets kvalitet 

 Det har inte utförts någon övergripande kontroll av kvaliteten av data över anmälda 

brott som finns i polisens system RAR, och som tillhandahålls av Polismyndigheten 

(Brottsförebyggande rådet, 2011). Det har inte heller funnits någon möjlighet att inom 

ramen för denna studie utföra en egen kvalitetsundersökning. Ett antal osäkerheter 

uppstod i analysen av materialet i denna studie beträffande val av rådata samt adresser. 

Nedan redovisas dessa osäkerheter samt anledningar till varför anmälningar exkluderats 

ur analysen. 

 

1. En anmälan till polisen om att brott har begåtts registreras i Polisens RAR-system 

(Brottsförebyggande rådet, 2011) och materialet i denna studie bygger på 

information från detta system. Det innebär inte att alla de brott som ingår i studien 

faktiskt har begåtts. Det kan vara fråga om falskanmälningar och att det de facto 

inte har begåtts ett brott över huvud taget. Ett alternativ för att undvika denna typ 

av fel i datan är att i stället för att använda sig av anmälda brott i analysen använda 

sig av register för brott där det förkunnats dom och därmed konstaterats att ett 

brott har begåtts. Dock skulle det få konsekvensen att många av de brott som 

begås inte skulle finnas med i analysen. Endast ca 33 procent av de anmälda 

brotten i Sverige leder till personuppklaring (Brottsförebyggande rådet, 2014). 



 
 
 

12 

Det innebär att ca 66 procent av de anmälda brotten skulle exkluderats ur 

analysen. Ställd inför dessa problem med materialets kvalitet har det i denna 

studie varit mer relevant att använda sig av anmälda brott för att identifiera hot 

spots trots en viss osäkerhet finns kring hur många av de anmälda brotten som 

faktiskt har begåtts.  

 

2. Det finns inte, från Polisen, några uppgifter om hur väl de angivna adresserna i 

anmälningarna stämmer överens med den faktiska plats där brottet har begåtts då 

polisen inte utför denna typ av kontroll i myndighetens system för upptagning av 

anmälningar (Polismyndigheten Sundsvall, personlig kommunikation, 25 

februari, 2016). Det kan innebära att vissa områden felaktigt uppvisar en något 

högre eller något lägre koncentration av brottslighet än den verkliga. Dessa 

felaktigheter kommer av att den plats som angetts i anmälan är den första 

uppgiften om var det anmälda brottet har ägt rum. Även om det senare kan visa 

sig att brottsplatsen är en annan geografisk plats ändras inte den första angivna 

adressen i anmälan (Polismyndigheten Sundsvall, personlig kommunikation, 25 

februari, 2016). I denna studie har det inte funnits möjlighet att utföra en egen 

kontroll över materialets kvalité med avseende hur väl den angivna adressen för 

brottsplatsen stämmer överens med var brottet begicks. 

 

3. I vissa fall råder det av olika anledningar osäkerhet om var exakt ett brott har 

begåtts. I en del av dessa fall har det använts så kallade “slaskpunkter” i anmälan. 

En “slaskpunkt” är en punkt som är geografiskt ospecifik, exempelvis ett helt 

område utan adress eller “E4” då brottet har begåtts på en Europaväg men då ingen 

exakt geografisk punkt har angetts. Dessa geografiskt ospecificerade anmälningar 

om brott har exkluderats ur analysen, se bilaga A.  

 

4. Vissa av de anmälda brotten har ingen angiven adress. I de flesta fall är dessa 

kodade som “Okänd plats”. Det beror främst på att det inte finns någon 

information om var brottet begåtts eller på att det råder osäkerhet kring adressen. 

I ett fåtal fall är adressen censurerad från polisens sida. Dessa fall gäller särskilt 

känsliga anmälningar såsom till exempel våldtäkt mot barn. Brott som är kodade 
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med “Okänd plats” eller som censurerats av polisen är exkluderade ur analysen, 

se bilaga A.  

 

5. En del av de anmälda brotten i det analyserade materialet har kodats på en 

geografisk plats utan adress. Det gäller främst de brott som anmälts vid allmänna 

platser, till exempel Sundsvalls Busstation, även kallad för “Navet”. I dessa 

anmälningar har “Navet” angetts som adress. “Navet” är dock inte en gatuadress 

vilket gör att dessa anmälningar i kartanalysen placeras på slumpmässiga platser 

inom Sundsvall. För att komma till rätta med detta problem har alla de brott som 

av polisen kodats med namn på allmänna platser kodats om med den gatuadress 

som ligger nära den aktuella platsen. I fallet med “Navet” har adressen Esplanaden 

7, 852 31 Sundsvall använts. Omkodning har även skett för de fall där den 

allmänna platsen som använts av polisen i brottsanmälan har en gatuadress. I de 

fallen har gatuadressen för den allmänna platsen använts i analysen. Det gäller till 

exempel adress “Södra Berget” som är ett hotell som i realiteten har adressen 

Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall vilket är den adress som använts i analysen. 

För övriga omkodningar av allmänna platser till gatuadresser se bilaga B. 

 

6. En del av de gator som ligger i Sundsvall är väldigt långa. Det gäller till exempel 

Storgatan och Esplanaden. Det datorprogram som använts för att utföra analysen 

av hot spots placerar slumpmässigt ut punkterna för anmälningarna någonstans på 

den gata som stämmer överens med informationen i brottsanmälan. När det gäller 

Storgatan har programmet placerat punkterna kodade med adressen “Storgatan” 

ungefär mitt på gatan. I fallet med adressen “Esplanaden” har programmet valt en 

punkt längst ut på gatan. För att analysen ska bli lika för alla långa gator har 

adressen “Esplanaden” kodats om till Esplanaden 7, som är en adress som ligger 

i mitten av den långa gatan. Ett alternativ för att komma runt detta problem är att 

använda exakta adresser för de anmälda brotten. I denna studie har det dock inte 

varit ett alternativ, eftersom anonymitet för anmälare, brottsoffer och misstänkt 

gärningsman i sådana fall inte kan garanteras samt att polisen i vissa fall inte 

lämnat ut exakta adresser. 
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7. Brottsanmälningar där det har angetts ett geografiskt område istället för en adress 

har omkodats med en gatuadress i det område som angivits i anmälan. 

Omkodningen av dessa platser har skett genom att den adress som visas av den 

webbaserade karttjänsten Google Maps (https://www.google.se/maps) vid 

sökning på områdesnamnet använts som geografisk punkt för den aktuella 

brottsanmälan. I vissa anmälningar har det angetts ett så stort eller diffust område 

att det varit svårt att avgöra var brottet har begåtts. Ett exempel är adressen 

“Selånger” som är en församling och ett stort geografiskt område och där Google 

Maps inte lyckats identifiera en tydlig adress i området. Dessa anmälningar har 

exkluderats ur analysen. För exakt information om hur anmälningarna har 

omkodats samt exkluderats se bilaga A och B.  

 

2.3 Definition av hot spots 

 Det finns ingen exakt definition av hot spots för kriminell aktivitet 

(Brottsförebyggande rådet, 2011). En hot spot är ett litet geografiskt område där 

kriminaliteten är märkbart högre än i omgivande miljö (Weisburd et al., 2011). Utöver de 

höga nivåerna av kriminalitet vid platsen finns inga generella egenskaper som ska 

föreligga för att ett ett område ska kunna klassas som en hot spot (Hirschifield & Bowers, 

1997).  Begreppet definieras utifrån sammanhanget som till exempel vilket typ av brott 

det handlar om och hur många brott av denna kategori som föreligger i närheten 

(Brottsförebyggande rådet, 2011). Enligt Weisburd et al. (2010) bör hot spot-områdena 

sammantaget stå för minst 20 procent av det totala antalet brott av en viss typ i en stad 

för att vara relevanta för platsbaserat polisiärt arbete.  

I denna studie har kriterierna för att en plats ska klassas som är hot spot varit följande: 

 

1. Platsen ska tydligt skilja sig från omgivande områden beträffande antal 

anmälningar om brott. 

2. Överstiger antalet hot spots sex stycken, har de sex mest brottsintensiva platserna 

använts i analysen. 

 

Ambitionen har i denna studie varit att välja ut och analysera de hot spots som tydligt 

skiljer sig från omgivningen på kartan. För vissa kategorier av brottsanmälningar har det 
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dock varit svårt att på kartan se vilka platser som tydligast avviker från omgivningen. 

Detta har medfört att det på vissa kartbilder ser ut som att lika brottsintensiva områden 

behandlats olika. Antalet anmälningar om brott vid dessa platser, som visuellt ser ut att 

vara lika intensiva, kan dock skilja sig åt så pass mycket att en plats uppfyller kriterierna 

för att vara en hot spot medan en liknande plats inte gör det. 

 

2.4 Program för identifiering av hot spots 

 Det program som använts för att identifiera hot spots i materialet heter ArcGIS 

Online. Programmet består av en live-karta, vilket innebär att kartan ständigt uppdateras 

för att vara aktuell (ArcGIS Online, 2016). För att identifiera hot spots har de anmälda 

brotten importerats till kartan och märkts ut på aktuell adress tillsammans med 

information om brottsrubricering. För att tydligt kunna se var det begåtts flest antal brott 

har en densitetskarta använts. En densitetskarta är enkelt förklarat en karta som genom 

fält av olika färger visar var koncentrationen av de brott som importerats till kartan är hög 

respektive låg. De platser på kartan som inte är färgade är platser där det inte anmälts 

några brott under den aktuella perioden. De områden på kartan som visar litet antal 

anmälda brott färgas ljusblå, och därefter går sedan färgskalan från rosa till röd och 

slutligen till gul, som innebär den högsta koncentrationen av anmälda brott. Hur många 

brott som begåtts i varje hot spot, samt i omkringliggande områden, redovisas i en tabell 

vid respektive kartbild. 

 

2.5 Etiska överväganden 

 I denna studie har de fyra etiska huvudkraven för forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga rådet, 

2002), beaktats. Denna studie bygger på avidentifierad data från Polismyndigheten och 

för att ytterligare säkerställa att brottsoffer, vittnen eller misstänkta gärningsmän inte kan 

identifieras genom denna studie har gatunumren för adresserna exkluderats ur analysen. 

De gatunummer som finns med i studien är adresser för allmänna platser. 
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3. Resultat 

 

 Den information från Polisens register över anmälda brott som har använts i denna 

studie bestod av 2 754 anmälningar från 2010 samt 2 406 anmälningar från 2015. Efter 

att anmälningar som inte kunde användas i analysen exkluderats, bestod materialet av  

2 610 brott begångna under 2010 samt 2 304 brott begångna under 2015, vilket visas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Antal anmälda brott i Sundsvall per brottstyp per år  

Brottstyp 2010 2015  

Misshandel 624 503  

Hot och våld mot tjänsteman 117 88  

Våld i nära relation 96 92  

Narkotika 924 795  

Inbrott 428 330  

Tillgrepp 421 496  

Bortfall -144 -102  

Totalt 2 610 2 304  

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

Av de undersökta anmälningar om brott i Sundsvall koncentrerade sig anmälningarna för 

alla brottstyper i någon mån till hot spots. Var dessa hot spots var placerade geografiskt 

skiljde sig åt mellan olika brottstyper, men en viss överrepresentation av anmälningar 

kunde ses på ett antal platser oavsett brottstyp. Nedan redovisas koncentrationen av 

brottsanmälningar för varje undersökt brottstyp. 

 

3.1 Misshandel 

 

2010. De undersökta anmälningarna om misshandel år 2010 fördelade sig till sex hot 

spots. Den hot spot som tydligast skiljde sig från omgivningen var platsen “Centrum” 

som benämnts “1” i figur 1. Denna plats utgjorde 38,7 procent av de totala antalet 

anmälda fall av misshandel under 2010. Den plats som var näst mest anmälningsintensiv 

var området “Nacksta” som i figur 1 benämnts “2”. Detta området utgjorde 5 procent av 
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de totala antalet anmälda fall av misshandel under 2010. Den plats som benämnts “3” i 

figur 1 utgörs av området “Granloholm”. Denna plats stod för  4 procent av de totala 

antalet anmälda fall av misshandel under 2010.  

 

Tre hot spots uppvisade en lägre koncentration av anmälningar om misshandel år 2010 

men uppfyllde ändå kriterierna för att räknas som en hot spot i analysen. Dessa områden 

har benämnts “4”, “5” och “6” i figur 1 och utgörs av områdena ”Skönsberg”, 

”Paviljongvägen” och ”Bredsand”. Dessa områden stod tillsammans för 10 procent av de 

totala antalet anmälda fall av misshandel under 2010. Totalt koncentrerade sig 56,7 

procent av anmälningarna om misshandel under 2010 till de sex analyserade hot spotsen. 

 

 

Figur 1. Densitetskarta över hot spots för misshandel 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

2015. De undersökta anmälningarna om misshandel 2015 koncentrerade sig till sex hot 

spots som hade olika hög koncentration av anmälningar. Den största koncentrationen av 

anmälda fall av misshandel återfanns i Sundsvalls Centrum. De gator som uppvisade 

störst antal anmälda fall av misshandel i Sundsvall var “Esplanaden” samt “Sundsvalls 

Busstation”. 18, 8 procent av det totala antalet anmälda fall av misshandel under 2015 var 

koncentrerade till denna hot spot som i figur 2 benämnts “1”. Den näst största 

Tabell 2. Antal anmälningar om 

misshandel per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 270 

1 242 

2 33 

3 26 

4 22 

5 16 

6 15 

Totalt 624 
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koncentrationen av anmälningar om misshandel återfanns längs ”Storgatan” (8,7 procent) 

i centrala delarna av staden, benämnd “2” i figur 2, samt i området Bredsand (8,3 procent) 

som benämnts “3” i figur 2. Den fjärde hot spoten på kartan återfanns i området Nacksta, 

benämnd “4” i figur 2, och anmälningarna var i huvudsak koncentrerad till 

“Nackstavägen”. Denna hot spot utgjorde 3 procent av det totala antalet anmälda fall av 

misshandel i Sundsvall under 2015.  

 

Två hot spots stod för en mindre mängd av det totala antalet anmälda fall av misshandel 

under 2015. Dessa hot spots har benämnts “5” och “6” i figur 2, och utgörs av områdena 

Södermalm/Östermalm och Skönsberg. Dessa platser utgjorde tillsammans 7,3 procent 

av den totala mängden anmälda fall av misshandel under 2015. Totalt sett koncentrerade 

sig 48,1 procent av alla anmälda fall av misshandel i Sundsvall under 2015 till dessa sex 

hot spots. 

 

 

Figur 2. Densitetskarta över hot spots för misshandel 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. När anmälda fall av misshandel i Sundsvall jämfördes mellan år  2010 och 

år 2015 sågs en minskning av antalet anmälda brott. Den största skillnaden som sågs 

beträffande de hot spots för misshandel som kunde identifieras i Sundsvall var att hot spot 

Tabell 3.  Antal anmälningar om 

misshandel per hot spot 2015. 

Hot spots N 

Utanför 260 

1 95 

2 44 

3 42 

4 24 

5 22 

6 15 

Totalt 503 
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“Centrum”, benämnd “1” på kartbild 1 och 2, minskat från 38,7 procent av det totala 

antalen anmälda fall av misshandel 2010 till 18,8 procent av det totala antalet anmälda 

fall av misshandel under 2015. En annan skillnad mellan år 2010 och år 2015 vad gäller 

anmälda fall av misshandel var att tre av de hot spots som identifierades 2010 hade 

minskat så pass mycket att de 2015 inte uppfyller kriterierna för hot spots. Det gällde de 

platser som på kartbild 1 benämnts “3” och “5”,  och utgörs av platserna Granloholm och 

Paviljongvägen. I övrigt sågs samma mönster för anmälningarnas koncentration mellan 

2010 och 2015 vilket är ett resultat som ligger i linje med tidigare forskning om olika hot 

spots stabilitet över tid (Weisburd et al., 2010). 

 

När anmälningarna 2015 delades upp i anmälningar om misshandel utomhus och 

anmälningar om misshandel inomhus sågs en tydlig koncentration av anmälningar vid 

hot spots i de centrala delarna av staden. De anmälda fallen av misshandel utomhus 

fördelade sig på ungefär samma sätt som den totala andelen anmälda misshandelsfall. De 

anmälda fallen av misshandel inomhus uppvisade inte en lika hög koncentration till hot 

spots även om de anmälda brotten fortfarande koncentrerade sig till hot spots i Centrum, 

Nacksta och Bredsand, vilket visas i figur 3 och 4. 

 

 

Figur 3. Densitetskarta över hot spots    Figur 4. Densitetskarta över hot spots för misshandel 

för misshandel utomhus 2015.     inomhus 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 
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3.2 Hot och/eller våld mot tjänsteman 

 

2010. Anmälningarna om hot och/eller våld mot tjänsteman koncentrerade sig till tre hot 

spots som alla uppfyllde kriterierna för analys och som tillsammans utgjorde 57,2 procent 

av det totala antalet anmälningar. I figur 5 syns två lika stora hot spots som ligger i stadens 

centrala delar. Hot spot benämnd “1”, “Centrum”, stod 2010 för 27,3 procent av de totala 

antalet anmälningarna om hot och/eller våld mot tjänsteman 2010. Hot spot benämnd “2” 

utgörs av “Storgatan” och stod 2010 för 23 procent av de totala antalet anmälda fall av 

hot och/eller våld mot tjänsteman. Den tredje hot spoten utgjordes av stadens 

sjukhusområdet och har benämnts “3” i figur 5. Denna plats utgjorde 2010 6 procent av 

det totala antalet anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman. 

 

  

Figur 5. Densitetskarta över hot spots för hot  

och/eller våld mot tjänsteman 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

 

2015. Av anmälningarna om hot och/eller våld mot tjänsteman under året 2015 

grupperade sig  54,5 procent till tre hot spots. Den mest brottsintensiva platsen var 

“Centrum” benämnd “1” i figur 6. Denna hot spot stod för 29,5 procent av det totala 

antalet anmälda brott om hot och/eller våld mot tjänsteman under året 2015. Den näst 

mest brottsintensiva platsen i analysen var “Storgatan”, benämnd “2” i figur 6, som stod 

för 15,9 procent av det totala antalet anmälningar för den aktuella brottstypen. Hot spot 

Tabell 4.  Antal anmälningar om 

misshandel per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 50 

1 32 

2 27 

3 8 

Totalt 117 
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“3” i figur 6, består av ett stadens sjukhusområde och anmälningarna på denna plats 

utgjorde 9 procent av de totala antal anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman 

under året 2015. 

 

 

Figur 6. Densitetskarta över hot spots för hot  

och/eller våld mot tjänsteman 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. Vid jämförelse av antalet anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman 

under 2010 och under 2015 sågs mellan dessa år en minskning av antalet anmälda brott 

med 7,3 procent Under 2010 anmäldes 126 fall av hot och/eller våld mot tjänsteman, 

varav 117 användes i hot spot analysen, och under 2015 anmäldes 92 fall av denna 

brottstyp, varav 88 användes i hot spot analysen. 

 

Samma tre hot spots återfanns då förändringen av dessa områden mellan 2010 och 2015 

studerades. Den största förändring som visuellt ses på kartan är att även om antalet 

anmälningar av denna typ hade minskat mellan år 2010 och år 2015 hade anmälningarna 

Tabell 5.  Antal anmälningar om 

misshandel per hot spot 2015. 

Hot spots N 

Utanför 40 

1 26 

2 14 

3 8 

Totalt 88 
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i större utsträckning koncentrerat sig till hot spot “Centrum”, benämnd “1” i figurerna 5 

och 6. Ökningen var dock inte så stor som den på kartan ser ut att vara. Under 2010 stod 

hot spot “Centrum” för 27,3 procent jämfört med 29,5 procent under 2015. Faktum är att 

även om det visuellt ser ut som att dessa hot spots var mer intensiva under 2015 än under 

2010 hade koncentrationen av anmälda brott till de tre identifierade hot spotsen minskat 

från 59 procent under 2010 till 54,5 procent 2015. En förklaring till detta kan ses i att 

anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman flyttat från en hot spot till en annan.  

 

Vid jämförelse av hot spot “Storgatan”, benämnd “2” i figurerna 5 och 6  sågs en tydlig 

minskning av antalet anmälningar mellan åren 2010 och 2015. Under 2010 stod hot spot 

“Storgatan” för 23 procent av det totala antalet anmälningar om hot och/eller våld mot 

tjänsteman jämfört med 15,9 procent av det totala antalet anmälningar under 2015. 

Anmälningarna hade alltså  flyttat sig från en hot spot till en annan. I detta fall till en 

angränsande hot spot i form av “Centrum”, benämnd “1” i figurerna 5 och 6. 

 

3.3 Våld i nära relation 

 

2010. Anmälningarna om våld i nära relation år 2010 koncentrerade sig till över 20 

stycken hot spots men endast tre uppfyllde kriterierna för analys. Anmälningarna i dessa 

tre hot spots utgjorde 25 procent av de totala antalet anmälningar om våld i nära relation 

år 2010. Den mest intensiva hot spoten återfanns i området Bredsand som benämnts “1” 

i figur 7. Denna plats stod för 13,5 procent av det totala antalet anmälningar under 2010. 

Hot spot benämnd “2”, i figur 7, återfanns i området “Nacksta” och utgjorde 6 procent av 

det totala antalet anmälningar. Den tredje hot spoten, benämnd ”3” i figur 7, återfanns i 

området “Vinkeltået”, och stod för 5,2 procent av alla anmälningar om våld i nära relation 

som inkom till polisen under 2010. 
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Figur 7. Densitetskarta över hot spots för våld i nära  

relation 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

2015. Anmälningarna om våld i nära relation år 2015 koncentrerade sig till drygt 20 hot 

spots varav fem hot spots uppfyllde kriterierna för analys. Tillsammans utgjorde dessa 

fem hot spots 36,9 procent av de totala antalet anmälda fall av våld i nära relation under 

2015. De fem hot spotsen innehöll ungefär lika många anmälningar om brott. De två 

största hot spotsen återfanns i områdena ”Bredsand” och ”Nacksta”, benämnda “1” 

respektive “2” i figur 8. Dessa utgjorde var för sig 8,6 procent av de totala antalet 

anmälningar om våld i nära relation under 2015. De tre övriga hot spotsen utgjorde alla 

var för sig 6,5 procent av det totala antalet anmälningar. Dessa hot spots återfanns i 

områdena ”Vinkeltået”, ”Korsta” och ”Granloholm”, benämnda “3”, “4” och “5” i figur 

8. 

Tabell 6.  Antal anmälningar om våld 

i nära relation per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 72 

1 13 

2 6 

3 5 

Totalt 96 
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Figur 8. Densitetskarta över hot spots för våld i nära  

relation 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. När antalet anmälningar om våld i nära relation 2010 jämfördes med antalet 

anmälningar 2015 sågs ingen förändring. Det anmäldes 99 fall under båda åren. Mellan 

dessa år hade det dock uppkommit tre nya hot spots samtidigt som en plats inte längre 

uppfyllde kriterierna för en hot spot. De tre nya hot spotsen utgjordes av områdena 

”Kubikenborg”, ”Korsta” och ”Granloholm”, som i figur 8 benämnts “3”, “4” och “5”. 

Hot spot ”Vinkeltået” hade minskat så mycket att den 2015 inte längre var en hot spot för 

anmälningar om våld i nära relation. 

 

3.4 Narkotika 

 

2010. Antalet narkotikabrott som anmäldes år 2010 var 970, varav 924 användes i hot 

spots analysen. Sex stycken hot spots identifierades och dessa stod tillsammans av 46,3 

procent av de totala antalet anmälningar om narkotikabrott år 2010. De två mest intensiva  

Tabell 7.  Antal anmälningar om våld 

i nära relation per hot spot 2015. 

Hot spot N 

Utanför 66 

1 8 

2 8 

3 6 

4 6 

5 6 

Totalt 92 
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hot spotsen som tydligast skilde sig från omgivningen var “Storgatan” och “Centrum” 

som benämnts “1” och “2” i figur 9. Dessa två hot spots bestod av 17,3 procent samt 14,8 

procent av alla anmälningar om narkotika brott under år 2010.  

 

De resterande hot spots som identifierades var “Birsta”, benämnd med “3”, 

“Kolvägen/Landvägsallén”, benämnd med “4”, “Nacksta”, som benämnts “5”, samt 

“Granloholm”, benämnd “6”, i figur 9. Dessa fyra hot spots stod tillsammans för 14,2 

procent av alla anmälningar om narkotikabrott under året 2010.  

 

 

Figur 9. Densitetskarta över hot spots för narkotikabrott 

 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

2015. Anmälningarna om narkotikabrott år 2015 grupperade sig till sex hot spots, som 

tillsammans stod för 45,4 procent av alla anmälningar om narkotikabrott under 2015. Den 

mest brottsintensiva platsen var “Storgatan”, benämnd “1” i figur 10. Denna hot spot 

utgjorde 14 procent av de totala antalet anmälningar om narkotikabrott under året 2015. 

Den näst mest brottsintensiva platsen, som i figur 10 benämnts “2”, var “Centrum” som 

Tabell 8.  Antal anmälningar om 

narkotikabrott per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 496 

1 160 

2 137 

3 44 

4 36 

5 26 

6 25 

Totalt 924 
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stod för 10,5 procent av alla anmälningar om narkotikabrott under år 2015. Den 

brottsintensiva plats som benämnts “3” i figur 10, identifierades på 

“Kolvägen/Landvägsallén” och  bestod av 6,9 procent av de totala antalet anmälningar 

för den aktuella brottstypen. De resterande hot spotsen, som benämnts “4”, “5” och “6” i 

figur 10, var “Skönsberg”, “Södermalm/Östermalm” samt “Birsta”. Dessa, mindre hot 

spots, utgjorde tillsammans 13,8 procent av de totala antalet anmälningar om 

narkotikabrott år 2015.  

 

 

Figur 10.Densitetskarta över hot spots för narkotikabrott 

 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. En jämförelse av de anmäla narkotikabrotten under åren 2010 och 2015 

visade att antalet anmälda narkotikabrott minskade med 14,3 procent mellan dessa år.  

Hot spot “Storgatan”, som i figur 9 och 10 benämnts “1”,  utgjorde under året 2010 av 

17,3 procent av de totala antalet anmälda narkotikabrott, jämfört med 14 procent året 

2015. Denna hot spot var dock fortfarande den mest intensiva platsen under året 2015. En 

liknande minskning kunde ses vid hot spot “Centrum”, som i figur 9 och 10 benämnts 

Tabell 9.  Antal anmälningar om 

narkotikabrott per hot spot 2015. 

Hot spots N 

Utanför 434 

1 112 

2 84 

3 55 

4 44 

5 35 

6 31 

Totalt 795 



 
 
 

27 

“2”. Antalet anmälningar vid denna plats minskade från 14,8 procent, till 10,5 procent. 

Hot spoten som i figur 9 benämnts “3” hade minskat i intensiteten och blivit hot spot 

nummer “6” året 2015. I figur 9 hade hot spoten som benämnts “4” under året 2010 ökat 

i intensitet från 3,8 procent till 6,9 procent och därmed uppfyllt kriterierna för en hot spot 

året 2015.  

 

Ytterligare skillnader mellan år 2010 och 2015 var att hot spoten “5” och “6” året 2010 

hade minskat så mycket i intensitet mellan 2010 och 2015 att de inte längre uppfyllde 

kriterierna för en hot spot. Istället identifierades två nya hot spots under året 2015 som 

var “Skönsberg” samt “Östermalm/Södermalm”, benämnda “4” samt “5” i figur 10.  

 

3.5 Inbrott 

 

2010. Av de undersökta anmälningar om inbrott koncentrerade sig 35,5 procent till sex 

olika hot spots. Den tydligaste hot spoten var “Centrum”, benämnd “1” i figur 11, som 

2010 utgjorde 13 procent av de totala antalet inbrottsanmälningar. Vid denna plats bestod 

den största delen av anmälningarna av stöld genom inbrott i butik/varuhus/kommersiell 

utställningslokal, men även källare och vind. Den näst mest intensiva hot spoten 

identifierades i “Granloholm” och har benämnts “2” i figur 11. Denna hot spot utgjorde 

6 procent av alla anmälda inbrott detta år. På denna plats gällde de flesta anmälningarna 

inbrott i skola/bibliotek/undervisningslokal samt fritidshem och inbrott i  källare/vind. 

“Universitetsallén”, som benämnts “3” i figur 11, utgjorde 5,3 procent av de totalt antalet 

anmälda inbrott, och även här bestod majoriteten av anmälningarna i stöld genom inbrott 

i skola/bibliotek samt undervisningslokal.  

 

Hot spot “Skönsberg”, som i figur 11 benämnts “4”, utgjorde 4,7 procent av alla anmälda 

inbrott år 2010. Vid denna hot spot skedde framförallt inbrott i källare och vind. De flesta 

fullbordade lägenhetsinbrott anmäldes i “Bredsand”, som i figur 11 benämns “5”. Denna 

hot spot stod för 3,5 procent av de totala antalet anmälda inbrott. Den hot spot som hade 

lägst antal anmälda inbrott men som fortfarande uppfyllde kriterierna för en hot spot var 

“Mogatan”, som är benämnts “6” i figur 11. Denna hot spot utgjorde endast 2,8 procent 

av alla anmälda inbrott år 2010. På denna plats var det främst stöld genom inbrott på 
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byggplats som föranledde anmälan om inbrott men även inbrott på kontor var vanligare 

på denna plats.  

 

 

Figur 11.Densitetskarta över hot spots för inbrott 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

2015. Inbrottsanmälningar år 2015 uppgick till 346, varav 330 användes i hot spot-

analysen. Den mest anmälningsintensiva hot spoten detta år var “Centrum” som i figur 

12 benämnts “1”. Denna hot spot utgjorde år 2015  9,1 procent av de totala antalet 

anmälda inbrott. De vanligaste rubriceringarna för inbrott vid “Centrum” var stöld genom 

inbrott i kafé, konditori, restaurang/näringsställe, stöld genom inbrott i 

butik/varuhus/kommersiell utställningslokal samt stöld genom inbrott i 

kiosk/automat/skyltskåp. Den näst mest intensiva platsen som identifierades 

var  “Granloholm”, benämnd “2” i figur 12. Denna hot spot utgjorde 8,2 procent av de 

totala antalet anmälda inbrott år 2015. Vid denna hot spot anmäldes de flesta typer av 

inbrott till exempel stöld genom inbrott i villa/radhus/lägenhet, kontor, 

skola/bibliotek/undervisningslokal, källare/vind samt stöld genom inbrott i 

garage/bensinstation/bilverkstad. Hot spoten som i figur 12 benämnts “3” identifierades 

Tabell 10.  Antal anmälningar 

om inbrott per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 276 

1 56 

2 26 

3 23 

4 20 

5 15 

6 12 

Totalt 428 
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i “Skönsberg”. Denna plats stod för 7,6 procent av alla anmälda inbrott år 2015. På denna 

platsen anmäldes flest stölder genom inbrott i källare/vind och stöld i 

butik/varuhus/kommersiell utställningslokal.  

 

Resterande hot spots, som i figur 12 är benämnda “4”, “5” och “6” identifierades i 

“Nacksta”, “Södermalm/Östermalm” och “Bredsand”. Dessa hot spots stod tillsammans 

för 13,3 procent av de anmälda inbrotten året 2015. I “Nacksta” samt 

“Södermalm/Östermalm” anmäldes till största del stöld genom inbrott i källare/vind, samt 

stöld genom inbrott i kontor. I “Bredsand” föranleddes de flesta anmälningar av inbrott i 

skola/bibliotek/undervisningslokal.  

 

 

Figur 12. Densitetskarta över hot spots för inbrott 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. Vid jämförelse av de anmälda inbrotten mellan åren 2010 och 2015 sågs en 

minskning av antalet anmälda inbrott om 23,3 procent. Vidare konstaterades det att hot 

spot “Centrum”, benämnd “1” i figurerna 11 och 12, hade minskat i intensitet, men var 

2015 fortfarande den mest intensiva hot spoten. “Granloholm” som i figurerna 11 och 12 

benämnts “2” hade däremot ökat i intensitet och spridit sig till närliggande områden, 

Tabell 10.  Antal anmälningar 

om inbrott per hot spot 2015. 

Hot spots N 

Utanför 204 

1 30 

2 27 

3 25 

4 19 

5 13 

6 12 

Totalt 330 
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vilket orsakat att denna hot spot året 2015 var mer utdragen. Hot spot “Skönsberg”, 

benämnd “3” i figur 11, hade mellan åren 2010 och 2015 blivit mer intensiv. År 2010 

identifierades en hot spot på Universitetsallén, som benämnts “3” i figur 11. Denna hot 

spot hade 2015 minskat i intensitet och uppfyllde inte längre kriterierna för en hot spot. 

Ytterligare en plats uppfyllde år 2015 inte längre kriterierna för en hot spot. Denna hot 

spot benämns “6” i figur 11.  

 

Mellan de två undersökta åren hade det uppkommit två nya hot spots som inte 

identifierades under året 2010, men som var tydliga år 2015. Dessa två var hot spots 

benämnd “4” samt “5” i figur 12, och identifierades i “Nacksta” samt 

”Södermalm/Östermalm”. Utöver de nykomna hot spotsen  hade hot spot “Bredsand” 

benämnd “5” i figur 11 blivit mindre intensiv. 

 

3.6 Tillgreppsbrott 

 

2010. Anmälningarna om tillgreppsbrott koncentrerade sig till cirka tio hot spots varav 

sex stycken valdes ut för analys. De sex analyserade hot spotsen stod tillsammans för 29,6 

procent av det totala antalet anmälda fall av tillgreppsbrott under 2010. Hot spot benämnd 

“1” i figur 13 var placerad på Storgatan och utgjorde 6,6 procent av det totala antalet 

anmälda tillgreppsbrott. Hot spot benämnd “2” i figur 13 återfanns i  “Centrum” som 

angränsar till hot spot ”Storgatan”. Denna hot spot utgjorde 6,4 procent av det totala 

antalet anmälningar. Lika intensiv som Centrum var hot spot Nacksta, benämnd “3” i 

figur 13. Tre av de analyserade hot spotsen uppvisade en något lägre koncentration av 

anmälningar om tillgreppsbrott. Dessa platser var ”Granloholm”, sjukhusområdet och 

”Birsta”, benämnda “4”, “5” och “6” i figur 13. Dessa tre hot spots stod tillsammans för 

10 procent av det totala antalet anmälda fall om tillgreppsbrott under 2010. 
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Figur 13. Densitetskarta över hot spots för tillgreppsbrott 2010. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

2015. Anmälningarna om tillgreppsbrott år 2015 koncentrerade sig till över tio hot spots 

varav sex stycken uppfyllde kriterierna för analys. Dessa sex hot spots stod tillsammans 

för 27,8 procent av det totala antalet anmälda tillgreppsbrott under 2015. Den mest 

intensiva hot spoten återfanns i Centrum, benämnd “1” i figur 14. Denna plats utgjorde 

7,2 procent av det totala antalet anmälningar om tillgreppsbrott under 2015. Den 

angränsande platsen ”Storgatan”, benämnd “2” i figur 14, stod för 6, 2 procent av 

anmälningarna under samma tid. Hot spot Universitetet, benämnd “3” i figur 14, stod för 

4,8 procent av det totala antalet anmälda tillgreppsbrott. 

 

Tre av de analyserade hot spotsen stod för en lägre koncentration av anmälningar. Dessa 

platser var Landsvägsallén, Skönsberg och Granloholm, benämnda “4”, “5” och “6” i 

figur 14. Dessa platser stod tillsammans för 9,4 procent av det totala antalet anmälningar 

om tillgreppsbrott under 2015. 

Tabell 11.  Antal anmälningar om 

tillgreppsbrott per hot spot 2010. 

Hot spots N 

Utanför 296 

1 28 

2 27 

3 27 

4 18 

5 14 

6 11 

Totalt 421 
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Figur 14. Densitetskarta över hot spots för tillgreppsbrott 2015. 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Jämförelse. När antalet anmälningarna om tillgreppsbrott 2010 jämfördes med antalet 

anmälningar under 2015 syntes en ökning av anmälningar om 15,4 procent. Analysen av 

förändringar inom de identifierade hot spotsen visade att det mellan år 2010 och år 2015 

var tre platser som inte längre uppfyllde kriterierna för att vara hot spots samtidigt som 

fyra platser, som under 2010 inte identifierades som hot spots, uppfyllde kraven under 

2015.  

 

De tre platser som mellan dessa år försvunnit var Nacksta, benämnd “3” i figur 13, 

Sjukhusområdet, benämnd “5”, på kartbild 12 och Birsta, benämnd “6” i figur 13. De 

platser som under samma tid tillkom som hot spots var Universitetet, Skönsberg och 

Landsvägsallén, benämnda “3”, “4” och “5” i figur 14. 

 

 

 

Tabell 12.  Antal anmälningar om 

tillgreppsbrott per hot spot 2015. 

Hot spots N 

Utanför 358 

1 36 

2 31 

3 24 

4 19 

5 14 

6 14 

Totalt 496 
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4. Diskussion 

Resultatet av denna studie visar, i enlighet med annan forskning om brottslighetens 

geografiska fördelning (Gorr & Lee, 2015; Groff et al., 2015; Nasar & Fisher, 1993; 

Sherman, Gartin och Buerger, 1989; Telep & Weisburd, 2014; Weisburd, Bushway, Lum 

och Yang, 2004; Weisburd et al., 2006; Weisburd et al., 2014), att brottsligheten i en stad 

ofta koncentrerar sig till hot spots. För alla de undersökta brottstyperna identifierades hot 

spots som markant skiljer sig från omgivningen vad gäller antalet anmälningar om brott 

under de undersökta åren. Innan studiens övergripande slutsatser presenteras, diskuteras 

först varje analyserad brottstyp. 

 

4.1 Misshandel 

 Av de sex mest brottsdrabbade platserna i Sundsvall var det endast en plats som 

markant skiljde sig från omgivningen i fråga om antalet anmälningar om misshandel. Hot 

spot ”Centrum” stod 2010 själv för mer än dubbelt så många anmälningar om misshandel 

som resterande fem hot spots tillsammans. Dessutom har ”Centrum” nästan lika många 

anmälningar om misshandel som hela det område som låg utanför samtliga hot spots. 

”Centrum” var även den enda hot spot som var stabil över tid. Under både år 2010 och år 

2015 anmäldes flest antal fall av misshandel i denna hot spot. 

 

Antalet anmälningar om misshandel i ”Centrum” minskade dock markant mellan år 2010 

och 2015. Detta kan förklaras med att polisen i Sundsvall under denna period arbetade 

målinriktat, mot just de centrala delarna av staden, för att minska den kriminella 

aktiviteten där (Polismyndigheten Sundsvall, personlig kommunikation, 25 februari, 

2016). Det faktum att antalet anmälningar har minskat samtidigt som polisen ökat sin 

närvaro ger stöd för att platsbaserat polisiärt arbete är effektivt när det kommer till att 

minska antalet fall av misshandel, och då främst misshandel som sker utomhus. 

 

Att brott som misshandel främst koncentrerar sig till stadens centrala delar förklaras av 

Crime Pattern Theory. ”Centrum” har många nattklubbar, restauranger, krogar och 

knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa egenskaper gör ”Centrum” till en attraktiv plats 

med hög aktivitet, och till vad som av Brantingham och Brantingham (1999) kallas för 

en ”crime generator”. På platser där många olika människor möts, och speciellt på platser 



 
 
 

34 

där det finns tillgång till alkohol, ökar risken för att våldsbrott begås, vilket även påtalas 

av Brantingham och Brantingham (1999).   

 

4.2 Hot och/eller våld mot tjänsteman 

 Anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman koncentrerade sig under 2010 

till tre hot spots. Dessa hot spots var alla mycket stabila över tid och samma tre platser 

identifierades som hot spots även under 2015. Hot spotsen var placerade på de platser i 

samhället där det naturligt finns tjänstemän. I ”Centrum” arbetar många ordningsvakter 

på restauranger och nattklubbar. Ordningsvakternas arbetsplats kan förklara varför denna 

plats är den mest brottsintensiva för den aktuella brottstypen. På restauranger och 

nattklubbar serveras alkohol som ökar risken för att människor begår brott (Room, Babor 

& Rehm, 2005). Ordningsvakternas uppgift är ofta att avlägsna personer som är för 

berusade och risken för viktimisering är då större. 

 

Den näst mest intensiva hot spoten för anmälningar om hot och/eller våld mot tjänsteman 

identifierades på ”Storgatan”. Denna gata går igenom ”Centrum”, och således genom 

stadens nöjesdistrikt. Gatan kan även liknas vid vad Brantingham och Brantingham 

(1999) kallar för en huvudgata. På Storgatan ligger även stadens polisstation. Polismän 

är den grupp som löper störst risk att utsättas för brottet hot och/eller våld mot tjänsteman 

(Brottsförebyggande rådet, 2015) vilket förklarar varför anmälningarna koncentrerar sig 

till denna plats. Den tredje hot spoten identifierades i stadens sjukhusområde. Även 

sjukhus är en plats där det arbetar många tjänstemän som kommer i kontakt med individer 

som är motiverade att begå brott. I denna hot spot finns både akutmottagning och 

avdelningar för rättspsykiatri, som är platser där hot och våld mot vårdpersonal har ökat 

(Menckel, 2000). 

 

4.3 Våld i nära relation 

 För våld i nära relation identifierades under 2010 tre stycken hot spots. De 

identifierade platserna var dock mycket instabila. Mellan åren  2010 och 2015 både 

försvann och tillkom hot spots för våld i nära relation. Endast två hot spots identifierades 

på samma platser under de båda undersökta åren. Denna instabilitet kan förklaras med 

det låga antalet anmälda fall av våld i nära relation under de båda undersökta åren, vilket 
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gör att små förändringar av antalet anmälningar får stora konsekvenser i en hot spot 

analys.  

 

De två mest brottsintensiva platserna för anmälningar om våld i nära relation, ”Nacksta” 

och ”Bredsand”, är belägna utanför stadens centrala delar. Båda områdena karakteriseras 

av en stor andel kommunala och privata hyresrätter (Balder Din Bostad, 2016; Mitthem, 

2016). De bostäder i dessa områden som inte är hyresrätter har ett betydligt lägre 

försäljningspris än snittpriset i hela Sundsvall för liknande bostäder (Hemnet, 2016). 

Enligt teorin om social desorganisation karakteriseras områden med låg socioekonomisk 

status av bostäder som inte är lika attraktiva som i områden med högre socioekonomis 

status (Shaw & McKay, 1969). Låg socioekonomisk status är i sin tur en av de största 

riskfaktorerna för våld i nära relation (Capaldi, Knoble, Shortt & Kim, 2012). 

 

Shaw och McKay (1969) menar vidare att områden som har en bristande social kontroll, 

på grund av bland annat hög etnisk heterogenitet, är mer benägna att ha hög kriminell 

aktivitet. I hot spot ”Nacksta” bodde under året 2014 39,9 procent personer med 

invandrarbakgrund och för ”Bredsand” var andelen 36,1 procent (Sundsvalls kommunala 

statistikbas 2016). Denna andel personer med invandrarbakgrund kan jämföras med 

andelen för Bergsåker, som 2014 var 7,8 procent (Sundsvalls kommunala statistikbas 

2016). Bergsåker är ett liknande område utanför Sundsvalls centrum med hyreslägenheter 

och villor, men området var inte en intensiv plats varken för anmälningar om våld i nära 

relation eller någon annan av de undersökta brottstyperna under åren 2010 och 2015. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2014) är personer som är födda utomlands arbetslösa i 

större utsträckning än de som är födda i Sverige. Arbetslöshet leder i stor utsträckning till 

låg socioekonomisk status. Detta faktum kan bidra till att förklara varför de hot spots för 

våld i nära relation, som identifierats i denna studie, är förlagda till områden med flera 

egenskaper som är karaktäristiska för låg socioekonomisk status. 

 

Även om hot spots för våld i nära relation kan identifieras, är inte platsbaserat polisiärt 

den mest lämpliga strategin för att förhindra dessa våldsbrott. För denna brottstyp kan det 

vara mer effektivt för polisen att bevaka de individer som begår dessa brott, istället för 

att bevaka de brottsintensiva platserna, eftersom brottet sker i det privata rummet. 
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Preventiva åtgärder kan även bestå i att rikta insatser mot social problematik hos 

förövarna.  

 

4.4 Narkotikabrott 

 De anmälda fallen av narkotikabrott fördelade sig till sex hot spots, varav endast 

två var stabila vid jämförelse av åren 2010 och 2015. Dessa två hot spots utgjordes av 

”Storgatan” och ”Centrum”, och förutom att vara de mest stabila hot spotsen, var de även 

de mest brottsintensiva platserna under både år 2010 och 2015. Antalet anmälda fall av 

narkotikabrott på dessa platser minskade markant mellan de två undersökta åren, på 

samma sätt som antalet anmälda fall av misshandel minskade på dessa två platser. 

Förklaringen till denna minskning ligger sannolikt i det tidigare nämnda faktum att 

polisen ökat sin närvaro i Sundsvalls centrala delar mellan åren 2010 och 2015. 

 

Även för narkotikabrott kan koncentrationen av anmälningar till ”Storgatan” och 

”Centrum” förklaras med Crime Pattern Theory på samma sätt som koncentrationen för 

anmälningar om misshandel på samma platser. Storgatan kan beskrivas som en 

”huvudgata” i Sundsvall och går förbi både stadens nöjeskvarter och stadens centrum. 

Förutom antagandet att platser med hög aktivitet attraherar individer som är motiverade 

att begå brott, menar Brantingham och Brantingham (1999) att även vägarna till dessa 

platser, som busstationer, tågstationer och huvudgator, är ”crime generators”.  

 

4.5 Inbrott 

 För koncentrationen av inbrott under 2010 syns endast en egentlig hot spot. Denna 

återfinns, i likhet med de övrig hot spotsen för mängdbrottslighet, i ”Centrum”. År 2015 

har anmälningarna om inbrott minskat i ”Centrum”, vilket även för denna brottstyp kan 

förklaras med polisens ökade närvaro i det aktuella området (Polismyndigheten 

Sundsvall, personlig kommunikation, 25 februar, 2016). Anmälningarna om inbrott har 

dock under 2015 spridit sig ut till de områden som ligger utanför de centrala delarna, som 

exempelvis områdena Granloholm, Nacksta och Skönsberg. Att inbrotten flyttat från hot 

spot ”Centrum” till hot spots som finns i utkanten av städerna kan bero på en viss 

omfördelningseffekt eftersom polisen fokuserat sina resurser till den under 2010 mest 

intensiva platsen för anmälningar om inbrott. Då antalet anmälningar om inbrott totalt 
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sett är relativt få är det dock problematiskt att avgöra hur stor denna omfördelningseffekt 

egentligen har varit. Förutom en möjlig omfördelningseffekt, kan de ökade antalet 

anmälningar om inbrott utanför stadens centrum vara en följd av ligor som har riktat in 

sig på villainbrott.   

 

4.6 Tillgreppsbrott 

 Tillgreppsbrotten under 2010 koncentrerade sig i huvudsak till tre ungefär lika stora 

hot spots. Återigen koncentrerar sig de flesta anmälningarna till stadens centrala delar. 

En hot spot identifierades dock i ett område utanför centrum. Två av dessa identifierade 

hot spots var stabila och det var igen stadens centrum.  

 

Jämfört med 2010 hade anmälningarna 2015 ökat av tillgreppsbrott i hot spot ”Centrum”, 

trots att polisen ökat sin närvaro på denna plats. Detta resultat går emot tidigare forskning 

om effekten av platsbaserat polisiärt arbete (Weisburd et al., 2010), och det ökade antalet 

anmälningar förklaras troligen inte heller av att polisen, genom att vara på platsen, 

upptäck fler tillgreppsbrott. Cykelstölder stod för majoriteten av ökningen av 

anmälningarna i hot spot ”Centrum” och ”Storgatan”. Denna ökning av antalet 

cykelstölder bör dock inte ses som ett misslyckande för platsbaserat polisiärt arbete utan 

förklaringen finns troligtvis i att det, enligt den lokala polisen, under de aktuella åren 

genomfördes flera organiserade masstölder av cyklar (Vikström & Brinck, 2014, 7 juni). 

 

4.7 Slutsats 

 Denna studie av hot spots ger stöd för att platsbaserat polisiärt arbete kan fungera 

väl för vissa, men inte alla, brottstyper. För de brottstyper som kan kallas mängdbrott, 

som misshandel, narkotikabrott och inbrott, ses i denna studie en minskning av antalet 

anmälningar när polisen fokuserat på brottsprevention genom ökad närvaro på de mest 

brottsintensiva platserna. För dessa brottstyper är hot spot-analys ett viktigt verktyg för 

att identifiera de platser där polisen, genom att öka sin närvaro, kan nå effektiva, 

preventiva åtgärder för att minska kriminaliteten.  

 

Att rikta de polisiära resurserna mot geografiska platser i stället för individer fungerar 

dock sämre för de typer av brott som sker i det privata rummet. Analysen av hot spots för 
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våld i nära relation visar att hot spots för denna typ av brottslighet är instabila och snabbt 

föränderliga. För denna brottstyp kan det räcka med att en individ flyttar för att en hot 

spot ska försvinna eller uppstå. För att komma åt denna typ av kriminalitet hjälper det 

inte att öka den polisiära närvaron i området. Preventiva åtgärder bör i stället, i enlighet 

med den traditionella synen på brottsprevention, fokusera på individuella faktorer hos de 

som begår denna typ av våldsbrott. Hot spot för våld i nära relation identifierades i de 

områden som karaktäriseras av lägre socioekonomisk status. Enligt teorin om social 

desorganisation bör arbete med åtgärder som i dessa område till exempel ökar 

sysselsättning, minskar missbruk och stärker den sociala kontrollen fungera bättre än 

platsbaserat polisiärt arbete för att minska brottsligheten. 

 

Genom analyser av hot spots för olika brottstyper har vi visat att det är viktigt att inte 

arbeta med samma typer av preventiva åtgärder för olika typer av brott. Det gäller inte 

minst för våldsbrott, där det i denna studie tydliggörs att platsbaserat polisiärt arbete 

fungerar bra för misshandel men inte för våld i nära relation. Det kan för vissa typer av 

brott vara mer meningsfullt att fokusera på individuella faktorer eller på socioekonomiska 

åtgärder för kriminalitet än att fokusera på var brottet begås. För andra brottstyper kan en 

förändring i beteende uppnås genom att endast öka den polisiära närvaron. I Sverige har 

endast en större studie av hot spots utförts. För att kunna utvärdera hur effektivt 

platsbaserat polisiärt arbete kan vara när det fokuseras mot mängdbrott, behövs fler 

studier som undersöker förekomsten av hot spots i Sverige samt utvärderar effektiviteten 

i platsbaserat polisiärt arbetet. 

 

4.8 Begränsningar 

 Att utföra en hot spot-analys av två år, i en relativt liten stad, medför vissa 

begränsningar. I jämförelse med större städer, begås det få brott i Sundsvall under ett år. 

Även små förändringar i den kriminella aktiviteten i och utanför de identifierade hot 

spotsen kan ge konsekvenser för analysen. För en utförligare diskussion om 

begränsningar för denna studie, se avsnittet ”Metod” s. 12. 
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Bilaga A- Borttagna platser för respektive brott samt år 

Tabell 14. Borttagna platser för respektive brott år 2010 

Platser Brottskategori      

 Misshandel 

Hot och/eller 

våld mot tjänsteman 

Våld i nära 

relation Narkotika Inbrott Tillgrepp Totalt 

E4 1 0 0 31 0 1 33 

E14 0 0 0 4 0 0 4 

Okänd plats 52 9 3 11 16 8 99 

Tunbyn 0 0 0 0 5 1 6 

Selånger 1 0 0 0 1 0 2 

Totalt 54 9 3 46 22 10 144 

 

Tabell 15. Borttagna platser för respektive brott år 2015 

Platser Brottskategori      

 Misshandel 

Hot och/ eller 

våld mot tjänsteman 

Våld i nära 

relation Narkotika Inbrott Tillgrepp Totalt 

E4 1 1 0 19 0 1 22 

E14 0 1 0 0 0 0 1 

Okänd plats 14 2 7 27 12 12 74 

Tunbyn 0 0 0 0 1 0 1 

Norrböle 0 0 0 0 1 0 1 

Lörudde 0 0 0 0 1 0 1 

Jeriko 0 0 0 0 1 0 1 

Silje 1 0 0 0 0 0 1 

Totalt 16 4 7 46 16 13 102 
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Bilaga B- Ändrade namn på gator/områden för respektive brott samt år 

     

Tabell 2. Ändrade namn på gator/områden för misshandel 2010 

Från Till Antal 

Bergsåker Travbanevägen 2 

Sidsjö Sidsjövägen 1 

Granlo Frejavägen 1 

Skönsberg Medborgargatan 1 

Busstation Esplanaden 7 1 

Birsta Gesällvägen 1 

Stora hamnkajen Nya hamngatan 2 

Sporthallsbron Ågatan 15 1 

Esplanaden Esplanaden 7 74 

Bosvedjan Bågevägen 1 

Navet Esplanaden 7 1 

Hamnplan Hamngatan 1 

Stora torget Torggatan 12 

Totalt  99 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 3. Ändrade namn på gator/områden för Hot och/eller våld mot tjänsteman 2010 

Från Till Antal 

Hotell Södra Berget Södra Stadsberget 1 2 

Södra Berget Södra Stadsberget 1 1 

Esplanaden Esplanaden 7 16 

Sjukhus Lasarettsvägen 21 1 

Totalt  20 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 
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Tabell 4. Ändrade namn på gator/områden för Våld i nära relation 2010 

Från Till Antal 

- - 0 

Totalt  0 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 5. Ändrade namn på gator/områden för Narkotika 2010 

Från Till Antal 

Birsta Gesellvägen 3 

Totalt  3 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 6. Ändrade namn på gator/områden för Inbrott 2010 

Från Till Antal 

Baldershov Idrottsanläggning Lasarettsvägen 22 1 

Norra Kajen Skepparegatan 1 

Totalt  2 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 7. Ändrade namn på gator/områden för Tillgreppsbrott 2010 

Från Till Antal 

Bergsåker Travbanevägen 1 

Birsta Gesällvägen 1 

Granloholm Granloholmsvägen 1 

Korsta Korstavägen 1 

Finnkajen Murarvägen 1 

Totalt  5 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 8. Ändrade namn på gator/områden för misshandel 2015 

Från Till Antal 

Bredsand Sommarvägen 2 

Navet Esplanaden 7 17 

Totalt  19 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 
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Tabell 9. Ändrade namn på gator/områden för Hot och/eller våld mot tjänsteman 2015 

Från Till Antal 

Navet Esplanaden 7 7 

Esplanaden Esplanaden 7 4 

Totalt  11 
Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 10. Ändrade namn på gator/områden för Våld i nära relation 2015 

Från Till Antal 

Inre hamnen Esplanaden 7 1 

Totalt  1 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 11. Ändrade namn på gator/områden för Narkotika 2015 

Från Till Antal 

Bredsand Sommarvägen 1 

Stenstan Esplanaden 7 5 

Navet Esplanaden 7 32 

Totalt  38 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 12. Ändrade namn på gator/områden för Inbrott 2015 

Från Till Antal 

Baldershov Idrottsanläggning Lasarettsvägen 22 1 

Granloholm Granloholmsvägen 2 

Stora Hamnkajen Nya Hamngatan 1 

Inre Hamnen Esplanaden 7 1 

Totalt  5 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016. 

 

Tabell 13. Ändrade namn på gator/områden för Tillgreppsbrott 2015 

Från Till Antal 

- - 0 

Totalt  0 

Källa: RAR,  Polismyndigheten Sundsvall, 2016 


