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Linna Schmidt & Ida Thor

 

 

Abstrakt 

Inledning: Forskning har visat att miljön där brott sker är avgörande för att förstå 

kriminalitetsmönster och dess koncentration i och till olika områden, även kallade 

hot spots. Socialekologisk teori ämnar förklara distributionen av kriminalitet i 

städer. Syftet med aktuell studie var dels att analysera vilka platser i en stad som 

har flest anmälningar för misshandelsbrott för individer över 18 år, dels att 

analysera polisarbetet i och anslutning till dessa platser i Uppsala innerstad under 

åren 2013 – 2015. I denna studie har Brottsmönsterteorin applicerats för att förklara 

resultatet. Metod: I denna studie tillämpades både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Materialet som användes var polisregister för misshandelsbrott, dokument som 

beskriver polisens arbete samt en intervju. Anmälningarna från polisregistret fördes 

in i ArcGIS, ett datorprogram för visualisering av kartor, för att ta fram hot spots. 

Vidare analyserades polisens arbete på eller i nära anslutning till dessa platser. 

Resultat: I studien identifierades fyra hot spots. Resultatet visade att 

anmälningsfrekvensen hade minskat i två av fyra hot spots (hot spot 2 och 3). Det 

totala antalet misshandelsanmälningar i Uppsala innerstad hade minskat i 

förhållande befolkningsmängden i Uppsala kommun. Det problemorienterade 

polisarbetet fokuserade under treårsperioden på platser med hög 

alkoholkonsumtion och med en stor omsättning av människor. Slutsats: 

Kartläggning av olika typer av brott är effektivt för att arbeta brottspreventivt. För 

vissa typer av brott så som misshandel, kan det för polisen vara väl så effektivt att 

arbeta problemorienterat i hot spots såsom mot individer.  

 

Nyckelord: hot spot, Brottsmönsterteorin, problemorienterat polisarbete, 

misshandel, brott, kriminalitet. 
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Introduktion 

Under 1900-talets början utvecklades en socialekologisk ansats vid Chicagouniversitetet 

i USA (Sarnecki, 2009). En av forskarna som hade betydande inverkan inom denna ansats 

var sociologen Robert Park. Flera av de så kallade Chicagoskolans forskare ämnade att 

förklara kriminalitet och fokuserade på socioekonomiska faktorer såsom fattigdom, 

trångboddhet och bostadsförhållanden (Wang et al., 2012; Wellford & Lum, 2014). Den 

socialekologiska ansatsen utvecklades för att förstå hur brott fördelades i en stad, och den 

har fått stor betydelse för den kriminologiska forskningen (Sarnecki, 2009; Wellford & 

Lum, 2014). Denna socialekologiska inriktning avvisade det faktum att kriminalitet 

berodde på den enskilde individen och dennes moral. Inriktningen menade istället att 

kriminalitet berodde på bristande sociala band och på bristande social kontroll inom 

familjen och i samhället (Zembroski, 2011). Forskare inom Chicagoskolan fortsatte 

arbetet med att analysera sambandet mellan brott, människor och platser genom att 

studera platser med hög kriminalitet (Zembroski, 2011). När uppmärksamheten riktades 

mot platser och inte mot gärningspersoner började forskare istället att argumentera för att 

socialekologiska förhållanden, exempelvis levnadsförhållanden, inte var de enda 

förklaringarna till hur brott fördelade sig i staden (Wellford & Lum, 2014).  

 

I utvecklingen av denna inriktning analyserade Robert Park och andra socialekologiska 

forskare brottsintensiva platser, och de gjorde detta genom att markera bostäder där kända 

kriminella bodde (Wellford & Lum, 2014). Forskarna Shaw och McKay utvecklade 

denna inriktning genom att dela in en stad i fem zoner; (1) affärs- och industriområden i 

stadens centrum, (2) stadens äldre delar, övergångszoner eller slumområden, (3) bostäder 

med yrkesutbildade, (4) bättre bostadsområden med villor och lägenheter och (5) förorter 

(Sarnecki, 2009; Zembroski, 2011). Shaw och McKay upptäckte att brottsligheten 

speciellt i zon två, som de kallade för ett desorganiserat område, var oförändrat stor 

oberoende av vilka etniska grupper som var bosatta där (Sarnecki, 2009). Forskningen 

visade således att orsakerna till brottsligheten inte låg i individernas etniska bakgrund, 

utan i de omständigheter under vilka dessa individer levde. Att arbeta brottsförebyggande 

mot högkriminella områden skulle, enligt kriminologiska forskare inom Chicagoskolan, 

kunna minska brottsligheten generellt i ett samhälle (Sarnecki, 2009; Wellford & Lum, 

2014).  
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Den platsbaserade ansatsen, inriktning på brottsintensiva platser, står i kontrast till 

traditionella föreställningar om polisarbete och brottsförebyggande arbete som ofta har 

fokuserat på insatser mot kriminella individer  (Weisburd & Telep, 2014; Zembroski, 

2011). Chicagoskolan har bidragit dels till modern forskning kring relationen mellan 

brottslighet och plats, dels till forskning om polisiära insatser i områden med 

koncentrerad brottslighet (Sarnecki, 2009; Wang et al., 2012; Wellford & Lum, 2014). 

Kriminologerna Sherman och Weisburd myntade år 1995 begreppet hot spot policing, 

vilket på svenska kan översättas till polisarbete i hot spots (Wellford & Lum, 2014). 

Deras forskning har fått stöd av andra forskare som visat att fördelningen av brott i en 

stad inte fördelar sig geografiskt slumpmässigt. Istället har de visat att koncentrationen 

av brott i specifika områden har stabilitet över tid (Marklund, 2011; Eck & Weisburd, 

2015; Taylor, Koper & Woods, 2011; Wellford & Lum, 2014). Som en följd av att studier 

kunde visa att brottsligheten på vissa specifika platser var stabil över tid utvecklades 

datoriserade program för kartläggning av brottslighet (Wellford & Lum, 2014). Polisen 

fick med hjälp av dessa program möjlighet göra förbättrade analyser och de fick dessutom 

förbättrade förutsättningar att skapa nya hanteringsstrategier för att hantera den 

platsbundna kriminaliteten (Wellford & Lum, 2014). Att studera platsbunden kriminalitet 

utifrån en socialekologisk kriminologisk ansats är givande eftersom den intresserar sig 

för att få kunskap om var brott begås och hur kriminaliteten på dessa platser kan 

förebyggas. I denna studie analyseras hot spots för misshandelsanmälningar i en svensk 

stor stad. I studien analyseras även polisens arbetssätt i och i anslutning till dessa hot 

spots. 

Tidigare forskning 

Begreppet hot spot har ännu ingen allmänt accepterad definition utan den varierar mellan 

olika studier och sammanhang (Braga, 2005; Groff et al., 2010; Koper, 2014; Sherman et 

al., 2014; Weisburd & Telep, 2014). Den kanske mest använda definitionen beskriver hot 

spots som små geografiska områden eller platser med hög koncentration av brottslighet 

(Koper, 2014; Marklund, 2011; Ratcliffe et al., 2011). Dessa områden eller platser kan 

innefatta specifika byggnader, gatuadresser eller kluster av adresser (Koper, 2014; 

Mildon & Harries-Rees, 2012; Sherman et al., 2014). Forskning har visat att miljön där 

brott sker är avgörande för att förstå kriminalitetsmönstret i olika brottsintensiva områden 



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

7 

(Eck & Weisburd, 2015; Wang et al., 2012; Wellford & Lum, 2014). Med hjälp av denna 

information började forskare att utveckla förklaringar till varför brottslighet var 

koncentrerade till vissa specifika platser (Wang et al., 2012; Wellford & Lum, 2014). 

Forskningsstödet för att polisens resurser ska fokuseras till mindre områden eller platser 

med hög brottslighet för att effektivisera brottsbekämpning har med tiden ökat stadigt 

(Mildon & Harries-Rees, 2012; Ratcliffe et al., 2015; Taylor et al., 2011). Inom 

polisväsendet har preventiva åtgärder med fokus på hot spots blivit en populär strategi för 

att effektivt minska brottslighet (Braga, 2005; Koper, 2014; Mildon & Harries-Rees, 

2012; Taylor et al., 2011; Weisburd & Telep, 2014).  

Effekten av interventioner i hot spots. 

En allt mer vanlig strategi internationellt inom polisväsendet, och som visat sig vara 

effektivt i det preventiva arbetet i hot spots, är det som kallas för problemorienterat 

polisarbete (Braga, 2005; Braga et al., 1999; Braga & Schnell, 2013; Granath, 2014; 

Marklund, 2011; Ratcliffe et al., 2011; Ratcliffe, Groff, Sorg & Hartman, 2015; Taylor et 

al., 2011; Wellford & Lum, 2014). Problemorienterat polisarbete innebär kartläggning, 

analysering och utvärderingar av olika brott. Resultat från studier indikerar på att polisen 

bör ha specifika och genomtänkta strategier, exempelvis platsbaserat fokus, för det 

våldsförebyggande arbetet på brottsintensiva platser (Braga et al., 1999; Marklund, 2011) 

Groff, Weisburd och Yangs (2010) studie, gjord i staden Seattle i delstaten Washington, 

visade att 50 procent av alla samtal eller incidenter som anmäldes till polisen var 

koncentrerade till mindre än fem procent av områdena i staden, exempelvis till vissa 

specifika adresser eller kvarter, vilka tillsammans bildade hot spots. I två olika studier, 

gjorda i New Jersey respektive Jacksonville i delstaten Florida, studerades effekterna av 

problemorienterat polisarbete mot våldsbrott (Braga, 2005; Braga et al., 1999; Taylor et 

al., 2011). Studiernas resultat visade att polisens interventioner i hot spots gav 

signifikanta minskningar av den totala anmälningsfrekvensen, och det utan att brotten 

flyttades till närliggande områden (Braga, 2005; Braga et al., 1999; Taylor et al., 2011). 

Studierna visade även att polisarbete i hot spots genererade en ihållande minskning av 

våldsbrottsligheten, däribland misshandel, på dessa platser (Braga, 2005; Braga et al., 

1999; Taylor et al., 2011). Andra studier, gjorda i Philadelphia respektive Minneapolis, 

undersökte vilka effekter patrullering i hot spots hade för brottslighetens volym (Braga, 

2005; Ratcliffe et al., 2011). Studiernas resultat visade att den totala brottsligheten 
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minskade när polisen riktade sitt arbete mot hot spots (Braga, 2005; Ratcliffe et al., 2011). 

Mer specifikt visade resultatet från studien i Minneapolis att hot spotsens andel av den 

totala anmälningsfrekvensen i staden minskade från 13 procent till sex procent under den 

undersökta tioårsperioden (Braga, 2005).  Polisen i Boston genomförde år 2007 en studie 

som kallades för ”Safe Street Teams”, vilken fokuserade på stadens hot spots (Braga & 

Schnell, 2013). Polisen använde sig av problemorienterat polisarbete, och det resulterade 

i en betydande minskning av våldsbrotten på de berörda platserna, och det utan att 

kriminaliteten flyttades till närliggande områden som då skulle kunna ha format en ny hot 

spot (Braga & Schnell, 2013). Dessa studiers resultat utgör viktiga delar i en växande 

mängd forskning som visar stöd för att polisen ska tillämpa specifika strategier riktade 

mot specifika områden. 

Hot spots för svenska förhållanden. 

Aktörer som arbetar med brottsförebyggande arbete har under senare år blivit allt mer 

medvetna om betydelsen av platsen där brottet sker (Eck & Weisburd, 2015; Marklund, 

2011). Polisarbete i hot spots har, enligt forskare, varit en av de viktigaste 

polisinnovationerna de senaste decennierna (Eck & Weisburd, 2015). Polisarbetet i hot 

spots omfattas av en rad insatser, exempelvis patrullering, gripanden och samarbeten med 

relevanta aktörer i lokala närområden (Braga et al., 1999; Marklund, 2011; Weisburd & 

Telep, 2014). Även svensk forskning har visat att polisarbete i hot spots är meningsfullt, 

och att det finns goda förutsättningar att arbetet kan utvecklas ytterligare (Granath, 2014; 

Marklund, personlig kommunikation, 29 januari, 2016). Forskare menar att beroende på 

hur den specifika situationen i en hot spot ser ut, bör polisens problemorienterade insatser 

anpassas därefter (Granath, 2014; Marklund, 2011). I en rapport av Marklund (2011) 

analyserades brottslighet i hot spots i sex svenska städer under en treårsperiod. Rapporten 

tydliggjorde att brott, även beträffande svenska förhållanden, inte sker slumpmässigt över 

tid och rum. En av de brottstyper som studerades i studien var misshandel utomhus, och 

i alla sex städer hade anmälningarna en stark koncentration till ett fåtal platser i respektive 

stad. 

 



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

9 

Misshandelsbrottens karaktär. 

Våld i offentlig miljö handlar ofta om misshandel utomhus som på ett eller annat sätt har 

samband med nöjesliv (Eksten, 2009; Marklund, 2011). Det har konstaterats att en stor 

del av misshandelsbrotten är alkoholrelaterade, och att män dominerar både som 

brottsdrabbade och gärningspersoner (Brå, 2014; Eksten, 2009; Granath, 2014; 

Marklund, 2011). I den ”Nationella trygghetsundersökningen”, som gjordes år 2014, 

uppgav 2,1 procent av Sveriges befolkning att de blivit utsatta för misshandel, vilket 

motsvarar cirka 154 000 personer (Brå, 2014). Ett flertal andra studier har visat att de 

brottsutsatta personerna i uppskattningsvis sex av tio misshandelsfall fått intrycket av att 

gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger (Brå, 2014; Eksten, 2009; 

Granath, 2014; Marklund, 2011). Vidare visade studierna att de brottsutsatta personerna 

i mer än vart tredje fall själva varit påverkade av alkohol vid brottstillfället. Misshandel 

sker i huvudsak på platser omkring krogar, kvälls- och nattöppna snabbmatsrestauranger 

samt vid knytpunkter för transportmedel (Brå, 2014; Eksten, 2009; Granath, 2014; 

Marklund, 2011). Drygt hälften av de anmälda misshandelsbrotten sker utomhus på 

allmän plats på helgkvällar, och fallen innefattar oftast små skador där inga vapen eller 

tillhyggen har använts och där den utsatte inte uppsökt vård (Eksten, 2009).  

 

Misshandel är en av de vanligaste brottsrubriceringarna i Sverige (Eksten, 2009). Enligt 

Rikspolisstyrelsen RPS (2011) omfattar begreppet våld i offentlig miljö all misshandel 

som sker utomhus där brottsoffret är sju år eller äldre. Definitionen kan uppfattas som 

motsägelsefull då ordet ”offentlig” i vardagligt språk associeras till ”allmän”, det vill säga 

till platser såväl inom- som utomhus dit allmänheten har tillträde. Tillämpningen av denna 

definition av våld i offentlig miljö innebär att även misshandelsbrott som sker på platser 

dit allmänheten inte har tillträde, men som sker utomhus inräknas (RPS, 2011). Enligt 

Eksten (2009) kan misshandelns karaktär yttra sig på olika sätt; (1) fall som inrymmer 

knuffar och enstaka slag, (2) fall som inrymmer en serie av knytnävsslag eller sparkar (3) 

fall som inrymmer slag och sparkar på en liggande person eller (4) knivhugg och slag 

med föremål mot huvudet. Grov misshandel innefattar exempelvis livsfarlig misshandel 

med till exempel kniv, yxa eller skjutvapen (Brottsrummet, 2014). Grov misshandel kan 

även vara att sparka på någon som ligger eller att många personer tillsammans 

misshandlar någon. 
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Brottsmönsterteorin 

Uppfattningen om att den fysiska miljön påverkar brottsligt beteende är inte ny. Som 

tidigare nämnts i denna studie diskuterade Chicagoskolans forskare detta redan under det 

tidiga 1900-talet, men ändå är forskningen inom detta område begränsad (Brantingham 

& Brantingham, 1993; Eck & Weisburd, 2015). Brott uppstår inte slumpmässigt eller 

likformigt över tid, eller mellan olika geografiska rum utan det finns möjliga förklaringar 

bakom, vilket brottsmönsterteorin ämnar att förklara (Brantingham & Brantingham, 

2008; Eck & Weisburd, 2015; Marklund, 2011; Taylor et al., 2011). Brottsmönsterteorin 

(The Crime Pattern Theory) ämnar att ge en förklaring till varför brott sker på specifika 

platser. Genom att studera individers rörelsemönster och samhällsstrukturers uppbyggnad 

ämnar teorin att förklara varför vissa platser är mer brottsdrabbade än andra. Denna teori 

skiljer sig från många andra då den fokuserar på platser som är brottsdrabbade snarare än 

på enskilda brottsliga individer (Brantingham & Brantingham, 1993). Fördelningen av 

kriminalitet anses vara relaterat till socialekologiska och geografiska faktorer, men även 

till platser där större populationer tenderar att tillbringa tid (Brantingham & Brantingham, 

1993).  

 

Ett av teorins syften är att erhålla kunskap om var brott sannolikt kommer att ske i 

framtiden, och därigenom skapa en grund för brottsförebyggande åtgärder. Genom 

dagliga aktiviteter lär människor känna sin stad eller de områden de lever i, och det är i 

dessa ofta vardagliga miljöer som individer begår brottsliga handlingar (Brantingham & 

Brantingham, 1993). Enligt teorin inverkar även samhällets utformning på hur och när 

individer rör sig i ett samhälle, och följaktligen när individer kan vara mer utsatta för 

brottslig aktivitet. Teorin hävdar att när potentiella gärningspersoner och potentiella 

brottsutsattas dagliga aktiviteter överlappar varandra så skapas situationer där brott kan 

uppstå. Vissa områden är särskilt brottsdrabbade på grund av sin placering eller på grund 

av de individer som befinner sig på platsen. Exempel på sådana brottsdrabbade områden 

kan vara parkeringsplatser och nöjestäta områden där det finns potentiella brottsoffer 

(Brantingham & Brantingham, 2008).  

Relationen mellan vardagsrutiner och brottslighet. 

Enligt Brantingham och Brantingham (2008) utvecklar individer rutiner och med tiden, 

när dessa rutiner är etablerade, har de också viss stabilitet. Enligt teorin tenderar 
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brottslighet att koncentreras till aktivitetsområden som ofta är i anslutning till 

individernas rutinaktiviteter. Där individer tillbringar tid, exempelvis på jobbet, skolan, 

shopping eller andra aktiviteter, är de som skapar aktivitetsnoder (activity nodes), vilka 

ofta är olika för olika individer (Brantingham & Brantingham, 2008). Vägarna mellan 

dessa aktivitetsnoder (activity space) är ofta mer utsatta för koncentrerad brottslighet 

(Brantingham & Brantingham, 1993). Många brott begås, enligt teorin, i områden med 

mycket folk i rörelse, exempelvis i centrumområden. Brotten kan också ske på tider på 

dygnet då många personer vistas ute, exempelvis när affärer och krogar stänger. 

Brottsligheten tenderar då att forma sig som kluster, exempelvis på gator nära 

tunnelbanestationer eller busshållplatser när individer ska ta sig hem (Brantingham & 

Brantingham, 1993). 

Brantingham och Brantingham (2008) kallar det visuella området inom 

aktivitetsområdena för medvetenhetsområden (awareness space). Alla människor, 

oavsett om de begår brottsliga handlingar eller inte, utvecklar medvetenhetsområden. Det 

är inom dessa områden som gärningspersonen kommer i kontakt med sitt brottsoffer eller 

mål (Brantingham & Brantingham, 1993). För att förtydliga så sker, enligt teorin, 

gärningspersonens val av lämpligt brottsoffer eller mål inte slumpartat utan valet är 

relaterat till den fysiska miljön i staden, dess transportmedel och aktivitetsrytm. Genom 

att kartlägga de områden i en stad där brottsliga handlingar begåtts, går det att urskilja att 

brotten ofta skett i områden där gärningspersonen själv bor, går i skolan, arbetar eller 

tillbringar övrig fritid (Brantingham & Brantingham, 1993). Brottslighet sker därmed i 

anslutning till individers dagliga aktivitetsmönster. Beroende på städers karaktär och 

utformning kan kriminalitet variera i frekvens mellan olika städer, och därmed är det av 

vikt att studera olika typer av städer för att få en bättre bild av hur kriminalitet fördelar 

sig.  

Problemformulering och syfte 

Att förebygga brottslighet på utsatta områden är av yttersta vikt för att skapa ett tryggare 

samhälle. Studier har visat att misshandel i huvudsak sker på platser omkring krogar, 

kvälls- och nattöppna snabbmatsrestauranger samt i anslutning till kollektivtrafik (Eksten, 

2009; Granath, 2014; Marklund, 2011). Enligt Uppsalatidningen var Uppsala en av de 

städer i Sverige som var mest drabbad vad det gäller gatuvåld år 2008 (Sjöberg & 
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Dahlström, 2008, 31 oktober). Uppsala är Sveriges fjärde största kommun och hade 

210 126 invånare år 2015 (Statistiska centralbyrån, 2015). Uppsala brukar benämnas som 

en studentstad, och staden hävdas ha ett expansivt näringsliv och många statliga verk 

(Jönsson, 2015). Statistik från Polismyndigheten i Uppsala, redovisat av Uppsala 

Tidningen, visade att ett 60-tal polisanmälda misshandelsfall inträffade mellan åren 2005 

till 2007 i områden med rikt nöjesliv, mycket människor i rörelse och i anslutning till 

kollektivtrafik (Sjöberg, 2008, 31 oktober).  Förutom de fåtal studier från Brå, råder det 

brist på forskning om hot spots i Sverige. Uppsalas karaktär och avsaknad av forskning 

gör alltså staden till ett intressant analysobjekt.  

Syftet med aktuell studie var dels att analysera och kartlägga anmälningar för 

misshandelsbrott för individer över 18 år, dels att analysera polisarbetet i och i anslutning 

till dessa platser i Uppsala innerstad under åren 2013 – 2015. Syftet kan preciseras med 

hjälp av nedanstående frågeställningar: 

 Hur har anmälningsfrekvensen varierat beträffande misshandelsbrott utomhus 

under åren 2013 – 2015. 

 Vilka var hot spotsen för misshandelsbrott utomhus under åren 2013 – 2015? 

 Hur har polisarbetet i eller i anslutning till kartlagda hot spots bedrivits i Uppsala 

innerstad? 

Metod 

Design 

I aktuell studie har en deduktiv ansats tillämpats, detta med utgångspunkt från 

Brantingham och Brantinghams Brottsmönsterteori (1993, 2008). En deduktiv ansats 

ansågs vara lämplig då en teori ska prövas i en ny kontext, i detta fall Uppsala innerstad 

(Elo & Kyngäs, 2008; Trahan & Stewart, 2013). En kombination av en kvantitativ- och 

kvalitativ metodisk ansats bedömdes vara lämplig då syftet dels var att analysera 

förekomsten av misshandelsbrott i Uppsala innerstad mellan åren 2013 till 2015, dels att 

analysera polisens arbete. Detta gjordes för att skribenterna, precis som Trahan och 

Stewart (2013) menade att analyserna av både de kvantitativa och kvalitativa resultaten 

kan komplettera varandra. För studien användes registerdata för misshandel- och grov 

misshandel, vilken analyserades kvantitativt, samt dokument från Polismyndigheten 
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Uppsala och en intervju med öppna frågor, vilka analyserades kvalitativt. Den 

kvantitativa analysen tillämpades för att möjliggöra kartläggningen av hot spots och för 

att få förståelse för när anmälningarna gjordes (Davies & Hughes, 2014). För den 

kvantitativa metoden användes deskriptiv statistik, då en del av syftet var att studera 

anmälningsfrekvensen för misshandelsbrott. Denna studie har analyserat densitetskartor, 

som gjordes för anmälningar för misshandelsbrott i Uppsala innerstad. För att visualisera 

numerisk data till bilder har grafer och tabeller använts för att på ett enkelt sätt få en 

överblick över anmälningsfrekvensen. Även trendgrafer har använts för att ge en bild av 

enheterna för tid, det vill säga de undersökta åren, dess årstider, månader, dagar i veckan 

och klockslag (Flick, 2014). 

 

Den kvalitativa analysen genomfördes för att få en fördjupad förståelse för hur polisens 

arbete har förhållit sig i förhållande till antalet anmälningar för misshandelsbrott (Davies 

& Hughes, 2014; Trahan & Stewart, 2013). För den kvalitativa metoden användes 

dokument hämtade från Polismyndigheten i Uppsala samt en intervju som innehöll åtta 

huvudfrågor med tillhörande följdfråga (se appendix A). I strukturerade intervjuer 

bestäms kontexten av intervjuaren och det är i förväg definierade fenomen som är av 

intresse. Intervjufrågorna var i denna studie strukturerade i en bestämd ordningsföljd och 

respondenten beskrev sin uppfattning om eller känslan kring det aktuella fenomenet 

(Lantz, 2013). Intervjun var en så kallad expertintervju, vilket innebär att respondenten 

besitter speciell kunskap på ämnesområdet, det är alltså inte respondenten som person 

som är intressant, utan den kunskap som personen har (Davies & Hughes, 2014). 

Respondenten nåddes via skribenternas egna kontakter. Då de egenkonstruerade frågorna 

inte utgjorde någon form av etablerat instrument och inte heller har validitetstestats har 

dessa frågor endast behandlats som komplement till övrig information. 

Material 

Materialet i denna studie har baserats på 694 polisanmälningar, samt på dokument som 

beskrev polisens arbete under åren 2013 – 2015, och på en intervju med ställföreträdande 

chefen på polisen i Uppsala (hädanefter benämnd som SFC). Inklusionskriterierna för 

studien var att den skulle innehålla brottskoderna för misshandel (0355 – 0358) och grov 

misshandel (0375 – 0378) samt att anmälaren var över 18 år (se appendix B). Anledningen 

till att brottskoder där brottet skett utomhus valdes för denna studie var för att dessa 
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brottsplatser kan påverkas genom polisens övervakning eller är platser där polisen har 

insyn under patrullering. I denna studie sattes en minimumgräns vid klassificeringen av 

hot spots på 10 stycken anmälningar. Detta gjordes för att få tillräckligt många hot spots 

att jämföra mellan. Med hjälp av polisens kartprogram Hobit kunde området för Uppsala 

innerstad avgränsas och anmälningarna från detta område kunde därmed användas i 

studien.  

 

För att synliggöra anmälningarna på kartbilder användes datorprogrammet ArcGIS. 

Programmet möjliggjorde visualisering av anmälningarna för misshandelsbrott, och 

programmets onlineversion av ”map viewer” användes för att ta fram kartor som 

visualiserade anmälningarna över respektive år (Esri, 2016). En karta över Uppsala 

kommun valdes ut och Excelfilerna med anmälningarna, erhållna från polisen i Uppsala, 

sorterades efter år, plats (gatuadress), starttid, sluttid, datum samt tid och dag. Sedan 

matades materialet in i ArcGIS som en UTF-16 Unicode-text fil. För aktuell studie ansågs 

densitetkartor vara lämpliga då även etablerade forskare, exempelvis Marklunds rapport 

från 2011, har använt sig av denna typ av visualisering. Densitetskartor valdes eftersom 

det gav en tydlig bild över var anmälningarna koncentrerade sig till för platser. Det första 

momentet i kartläggningen av hot spots var att analysera densitetskartorna. Färgerna på 

områdena där anmälningar gjordes varierade från blått (lägst antal anmälda brott) till gult 

(högst antal anmälda brott).  Andra momentet i studien var att analysera dokument från 

Polismyndigheten i Uppsala, vilka beskrev polisens arbetsmetoder. Dessutom inhämtades 

ytterligare uppgifter genom en strukturerad intervju via e-post med SFC. Då 

intervjufrågorna konstruerades gjordes dessa utifrån det befintliga materialet och 

formades efter studiens syfte. Detta för att fylla de luckor i materialet som saknades i 

polisens dokument. 

Procedur 

Datainsamlingen skedde hos Polismyndigheten region Mitt i Uppsala under perioderna 

2015-10-20 till och med 2015-10-28 respektive 2016-01-07 till och med 2016-01-11. 

Anmälningarna hämtades genom slagningar i Rationell Anmälningsrutin (RAR) för 

perioden 2013-01-01 till och med 2015-12-31 utifrån de angivna brottskoderna. RAR är 

polisens verktyg för registrering av inkomna anmälningar och det innehåller bland annat 

information om brottsplats, aktuell händelse, tidpunkt för brottet samt fritext som kan ge 



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

15 

ytterligare information om brottshändelsen. I RAR uppges i registreringen av anmälan 

både starttid och sluttid för det aktuella brottet, och i studien har brottets sluttid använts 

som tidpunkt för det aktuella brottet. Vid de tillfällen som det inte angivits någon sluttid 

för brottet har starttiden istället används som tid för det aktuella brottet. Detta är möjligt 

eftersom misshandelsbrott ofta sker under en kort tidsrymd. Brottet tilldelades även under 

förutsättning att adressen var känd, en brottsplatsadress av polisen vid anmälan. Att 

systemet fungerar på detta sätt bekräftades av en inspektör vid Polismyndigheten i 

Uppsala (Personlig kommunikation, 2016, 18 februari).  

Analysmetod  

För den kvantitativa analysmetoden tillämpades endast deskriptiv statistik då syftet inte 

avsåg att jämföra populationer eller grupper (Davies & Hughes, 2014; Pallant, 2013). 

Anmälningarna för misshandel- och grov misshandel slogs ihop och räknades 

tillsammans, och därefter räknades procentsatser ut manuellt för varje enskilt års årstider, 

månader, veckodagar samt tidpunkt för anmälan. När det kvalitativa materialet 

analyserades tolkades dokumenten och intervjun tillsammans då dessa var 

kompletterande uppgifter till varandra. Utöver detta tolkades det sammanställda resultatet 

med hjälp av Brottsmönsterteorin (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). I analysen 

ingick att testa en teori i Uppsala innerstad och inte en stad i sin helhet valdes en 

strukturerad deduktiv analys, även kallad riktad innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008; 

Hsieh & Shannon, 2005). Avslutningsvis fördes de kvantitativa och kvalitativa delarna 

ihop till en övergripande slutsats. 

Definitioner 

Uppsala innerstad. 

Som definition av begreppet innerstad användes Uppsala kommuns indelning av 

stadsdelar inom Uppsala tätort. En av dessa stadsdelar är ”innerstaden”, vilken använts 

som analysobjekt i denna studie (Uppsala kommun, 2015). 

Misshandel. 

I denna studie kommer lagens definition av misshandel och grov misshandel att tillämpas. 

Misshandel beskrivs som; “den som orsakar en annan person smärta, sjukdom, 

kroppsskada eller försätter personen i vanmakt döms för misshandel” (3 kap. 5 § BrB). 

Grov misshandel beskrivs som; “grov misshandel gäller om gärningspersonen åsamkat 
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personen svår kroppsskada, försatt personen i livsfara eller visar särskild hänsynslöshet” 

(3 kap. 6 § BrB).  

Definition hot spots. 

Hot spots har i denna studie identifierats genom anmälningsfrekvenser av 

misshandelsanmälningar och kartbilder. Denna studie kommer, likt tidigare studier, att 

definiera hot spots som kluster av gatuadresser (Koper, 2014; Mildon & Harries-Rees, 

2012; Sherman et al., 2014). Vidare ska platsen tydligt skilja ut sig mot övriga platser 

beträffande anmälningsfrekvens.  

Källkritiska överväganden 

Det största problemet vid slutsatser som baseras på brottsstatistik är att långt ifrån alla 

brott kommer med, då det dagligen begås brott som inte kommer till rättsväsendets 

kännedom (Brå, 2015; Sarnecki, 2009). Den dolda brottsligheten finns vid sidan av den 

anmälda brottsligheten, och relationen mellan det faktiska antalet brott och antalet 

anmälda brott är det som kallas för mörkertalet (Brå, 2015). Den dolda brottsligheten 

varierar starkt mellan olika brottstyper, men måste allmänt uppfattas som stor (Sarnecki, 

2009). Avgörande för hur stor del av brottsligheten som anmäls och som därmed kommer 

med i statistiken över anmälda brott är dels möjligheten att upptäcka brottet, dels viljan 

att anmäla brottet till polisen (Brå, 2015). En del av de händelser som anmäls till polisen 

som brott är inte brott, det kan till exempel vara falska larm eller missuppfattningar 

(Sarnecki, 2009). De brott som anmäls till polisen utgör långt ifrån något representativt 

urval av samtliga brott, tvärtom är den (för polisen) synliga brottsligheten kraftigt 

selekterad (Sarnecki, 2009).  

Brottets allvarlighetsgrad har stor betydelse för om en anmälan görs eller inte. Enligt den 

”Nationella trygghetsundersökningen”, som gjordes år 2008, beräknades mörkertalet vara 

så stort som två tredjedelar för misshandelsbrott (Brå, 2015; Eksten, 2009). Även den 

sociala relationen mellan den brottsdrabbade och gärningspersonen har visat sig ha en 

betydande roll för anmälningsbenägenheten (Brå, 2015; Sarnecki, 2009). Våld och hot 

mellan obekanta anmäls oftare än brott där de inblandade känner varandra eller är 

familjemedlemmar. Grövre hot och våld, våld som ger fysiska skador eller brott där vapen 

förekommer, anmäls i högre utsträckning än mindre allvarliga och bagatellartade 

händelser (Brå, 2015). I anmälningsregistret som användes i denna studie förekom vissa 
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anmälningar på samma tid, plats och dag. Då det inte med säkerhet går att säga om dessa 

anmälningar är dubbletter eller ej, har de behållits. Det kan röra sig om att två personer 

anmält varandra eller att två händelser inträffade precis samtidigt.  

Forskningsetiska överväganden 

Materialet som analyserades i studien innehöll känslig data, exempelvis plats för 

anmälan, diarienummer, adressuppgifter för brottsplatsen samt personuppgifter. Vid 

genomförandet av denna studie har forskningsetiska principer tagits i beaktande enligt de 

som presenterats av Vetenskapsrådet (2002). Därav har följande fyra krav ställts på 

aktuell studie; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. En polisanmälan skyddas av 5 kap 1§ i Sekretesslagen (1980:100, OSL) 

samt 9 kap 17§ 1p i samma lag då anmälan är en del av en polisiär förundersökning. 

Sekretessen gäller även för uppgifter rörande enskilds personliga och ekonomiska 

förhållanden. Denna lagstiftning använts för att förebygga, uppdaga, utreda, eller beivra 

brott enligt 9 kap 17§ 4p Sekretesslagen (1980:100).  

För att få ta del av den information som behövdes till studien skrevs ett sekretessavtal 

med ett förbehåll enligt 14 kap 9§ sekretesslagen (1980:100) från Polismyndigheten i 

region Mitt och Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. I förbehållet gavs rätten att 

utsöka och läsa information om anmälningar för misshandelsbrott. Materialet fick endast 

användas i syfte för studien samt på villkor att ingen information fick användas på ett 

sådant sätt att en enskild person eller brottsplats kunde identifieras i det slutliga materialet 

i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. Eftersom undersökningen 

bestod av information från existerande myndighetsregister och myndighetens tillstånd 

givits behövde inte samtycke efterfrågas från personerna i de berörda anmälningarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). För intervjun som använts i studien informerades respondenten, 

i enligt Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav, om syftet med studien samt om 

frivilligheten att delta. I intervjun informerades respondenten om att deltagandet kunde 

avbrytas när som helst fram tills att svaren var inskickade, även detta gjordes i enlighet 

med ett av Vetenskapsrådets (2002) fyra krav, nämligen informationskravet. De 

insamlade uppgifterna behandlades likvärdigt med de anmälningar som användes i 

studien. Insamlat material användes endast till ändamålet för studien, i enlighet med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

Misshandelsbrott i Uppsala innerstad under åren 2013 – 2015 

För tidsperioden 2013-01-01 till och med 2015-12-31 gjordes det sammanlagt 694 

anmälningar för misshandelsbrott i Uppsala innerstad. Från 2013 till 2015 minskade 

antalet anmälningar med 17 procent och befolkningsmängden i Uppsala kommun ökade 

med 2,3 procent under de undersökta åren, vilket visas i tabell 1.  

 

Tabell 1   
  

Antalet anmälningar i innerstadens i förhållande till Uppsala kommuns 

befolkningsmängd (not: informationen är hämtad från Statistiska centralbyrån 2016 

och Polismyndighetens verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 

0375 – 0377 för år 2013 – 2015 i Uppsala). 

År Befolkningsmängd Antal anmälningar 

2013 205 119 254 

2014 207 362 230 

2015 210 126 210 

 

Baserat på det totala antalet misshandelsanmälningar i Uppsala innerstad visade resultatet 

på en nedåtgående trend i misshandelsanmälningarna i innerstaden i förhållande till 

folkmängden i Uppsala kommun. Vid analys av kartbilderna identifierades fyra områden 

i Uppsala innerstad som uppfyllde kraven för studiens klassificering av hot spots. 

Platserna skulle tydligt urskilja sig från övriga platser beträffande anmälningsfrekvens. 

Dessutom skulle varje enskild hot spot ha minst 10 anmälningar varje undersökt år.  

 

I kartbilderna är följande områden utmärkta (se figurerna 1, 2 och 3):  

 Hot spot 1, vilken är en knytpunkt för transporter. Där finns tågstation samt 

bussterminaler.  

 Hot spot 2, som är en central gågata i anslutning till shoppingområden. Där finns 

även restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell och busshållplatser.  

 Hot spot 3, vilken utgörs av ett torg vid den centrala gågatan. I anslutning till 

torget finns en nattöppen snabbmatsrestaurang och en galleria.  
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 Hot spot 4, som utgörs av en central gågata med hotell, busshållplatser, nattöppna 

snabbmatsrestauranger och nöjesrelaterade uteställen. 

 

 

Figur 1. Densitetskarta över markerade hot spots år 2013 (not: informationen är hämtad 

från Polismyndighetens verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375 

– 0377, hämtat för åren 2013 – 2015 i Uppsala innerstad). 

 

Som kan ses i figur 1 var den hot spot med högst koncentration av anmälningar hot spot 

1, där det gjordes 47 anmälningar. Efter det följde hot spot 2, där det gjordes 24 

anmälningar, i hot spot 3 gjordes 19 anmälningar och slutligen i hot spot 4 gjordes 10 

anmälningar. Dessa hot spots stod tillsammans för 39 procent av det totala antalet 

anmälningar för misshandelsbrott i Uppsala innerstad år 2013.  
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Figur 2. Densitetskarta över markerade hot spots år 2014 (not: informationen är hämtad 

från Polismyndighetens verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375 

– 0377, hämtat för åren 2013 – 2015 i Uppsala innerstad). 

 

Som kan ses i figur 2 var den hot spot med högst koncentration av anmälningar hot spot 

1, där det gjordes 59 anmälningar. Efter det följde hot spot 2, där det gjordes 18 

anmälningar, i hot spot 3 gjordes 16 anmälningar och slutligen i hot spot 4 gjordes 10 

anmälningar. Dessa hot spots stod tillsammans för 45 procent av det totala antalet 

anmälningar för misshandelsbrott i Uppsala innerstad år 2014.  

 

 

Figur 3. Densitetskarta över markerade hot spots år 2015 (not: informationen är hämtad 

från Polismyndighetens verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375 

– 0377, hämtat för åren 2013 – 2015 i Uppsala innerstad). 
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Vid en jämförelse av hur övergripande trenden av anmälningarna för misshandelsbrott 

sett ut från år 2013 – 2015 går det att se en procentuell minskning i anmälningar i hot spot 

2 och hot spot 3. I dessa hot spots har det skett en minskning av misshandelsanmälningar 

med 25 procent respektive 47 procent under de undersökta åren. 

 

År 2013 gjordes 100 anmälningar, år 2014 gjordes 103 anmälningar och år 2015 gjordes 

97 anmälningar i studiens identifierade hot spots (1 – 4). Misshandelsbrotten i hot spotsen 

stod för 43 procent av det totala antalet inkomna misshandelsanmälningarna i Uppsala 

innerstad under tidsperioden 2013 – 2015. Den totala anmälningsfrekvensen har minskat 

i Uppsala innerstad, och det har resulterat i en högre procentuell koncentration i de 

aktuella hot spotsen. Hot spotsens andel har ökat från 39 procent till 46 procent, av det 

totala antalet anmälningar. Det går alltså att se att hot spotsens andel av anmälningarna 

utgör en stor del av det totala antalet anmälningar i Uppsala innerstad. Vid en analys av 

samtliga kartor framkom en minskning i anmälningsfrekvenserna för misshandelsbrott 

under åren 2013 – 2015. Vid analys av figur 3 var den hot spot med högst koncentration 

av anmälningar år 2015 återigen hot spot 1, där det gjordes 58 anmälningar. Efter det 

följde hot spot 2, där 18 anmälningar gjordes. I hot spot 3 gjordes 10 anmälningar och 

slutligen i hot spot 4 gjordes 11 anmälningar. Dessa hot spots stod för 46 procent av totala 

antalet anmälningar för misshandelsbrott i Uppsala innerstad år 2015. Vid en närmare 

granskning av kartorna visade resultatet att i hot spot 1 och hot spot 4 har 

anmälningsfrekvensen istället nästintill varit oförändrad över tid, och koncentrationen av 

anmälningar har alltså varit ihållande. För att få en tydligare inblick i hur 

anmälningsfrekvenserna har varierat årsvis har en finare analys gjorts, vilken redovisas 

per årstid, månad, veckodag samt och tid på dygnet. 

Hot spots per årstid, månad, veckodag och tid på dygnet. 

Uppdelningen av årstider har gjorts utifrån den månad varje specifik säsong börjar (se 

tabell 2). Vintermånaderna är angivna som december, januari och februari, vårmånaderna 

är angivna som mars, april och maj, sommarmånaderna är angivna som juni, juli och 

augusti och höstmånaderna är angivna som september, oktober och november. Denna 

uppdelning är gjord för att lättare få en översikt över hur anmälningsfrekvensen varierat 

över de undersökta åren. Totalt sett stod vintermånaderna för 25 procent, vårmånaderna 

för 27 procent, sommarmånaderna för 23 procent och höstmånaderna för 24 procent av 



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

22 

det totala antalet anmälningar (se tabell 2). Detta indikerar på att anmälningsfrekvenserna 

i de undersökta hot spotsen är relativt jämna över de undersökta åren. 

 

Tabell 2         

Årstidsvis fördelning av inkomna polisanmälningar för misshandelsanmälningar under åren 

2013 – 2015 angett i frekvens och procent (not: informationen är hämtad från 

Polismyndighetens verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och  

0375  –  0377, hämtat för åren    2013  – 2015 i Uppsala innerstad). 

 2013  2014  2015 

Årstider Anmälningar %   Anmälningar %   Anmälningar % 

Vinter 20 20  33 32  23 24 

Vår 24 24  35 34  23 24 

Sommar 30 30  16 16  23 24 

Höst 26 26   19 18   28 29 

 

Tabell 2 visar ingen detaljerad information om hur anmälningarna sett ut över de 

undersökta åren. Men vid en närmare analys av anmälningsfrekvenserna månadsvis, går 

det att se en större variation, vilket visas i figur 4. 

 

 

Figur 4. Månadsvis fördelning av inkomna anmälningar för misshandelsbrott i hot spots 

under åren 2013 – 2015 (not: informationen är hämtad från Polismyndighetens verktyg 

för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375  –  0377, hämtat för åren    

2013  – 2015 i Uppsala innerstad). 

 

Anmälningsfrekvenserna för åren 2013 – 2015 är stabila över tid men med en skillnad i 

anmälningsfrekvenserna i augusti månad då anmälningsfrekvensen minskade med nio 
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anmälningar från 2013 – 2015. Året 2014 har en varierad anmälningsfrekvens över hela 

året och följer inte 2013 och 2015 års mönster. Endast sommarmånaden augusti år 2014 

har en liknande anmälningsfrekvens som de två jämförda åren. För en tydligare 

visualisering av anmälningsfrekvensernas variation över tid har även en analys av  

misshandelsanmälningar under veckans olika dagar gjorts, vilket visas nedan i figur 5. 

 

 

Figur 5. Veckodags fördelning av inkomna anmälningar för misshandelsbrott i hot spots 

under åren 2013 – 2015 (not: informationen är hämtad från Polismyndighetens verktyg 

för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375  –  0377, hämtat för åren    

2013  – 2015 i Uppsala innerstad). 

 

Anmälningsfrekvenserna över veckodagarna visar på en stabilitet under de undersökta 

åren 2013 – 2015. Det går att utläsa en högre anmälningsfrekvens under veckans 

helgdagar i jämförelse med veckans vardagar. Däremot har det skett en ökning i 

anmälningsfrekvenser under onsdagar och torsdagar från 2013 till 2015 och en minskning 

i anmälningsfrekvenser på söndagar. Anledningen till att söndagar har en hög 

anmälningsfrekvens är med största sannolikhet att många anmälningar görs under 

lördagsnatten, och därmed redovisas anmälningsfrekvenserna på söndagar. Att 

anmälningarna gjordes nattetid är en rimlig slutsats då tidpunkterna när anmälningarna 

gjordes indikerar på detta, se figur 6. 
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Figur 6. Fördelning av inkomna anmälningar över tidpunkter för misshandelsbrott i hot 

spots under åren 2013 – 2015 (not: informationen är hämtad från Polismyndighetens 

verktyg för anmälningar RAR, brottskoder 0355 – 0357 och 0375  –  0377, hämtat för 

åren    2013  – 2015 i Uppsala innerstad). 

 

För att skapa en översyn över hur anmälningsfrekvensen varierar över de undersökta åren 

har dygnets tidpunkter i figur 6 delats upp i intervaller av tre timmar. Flest anmälningar 

gjordes mellan klockslagen 21.00 – 05.59, vilket indikerar på att misshandelsbrotten 

skedde under dygnets sena timmar. Allra högst är anmälningsfrekvensen under 

tidsintervallet 00.00 – 02.59. 

Polisens arbetsmetoder 

Viktiga arbetsmetoder för Polismyndigheten i Uppsala under åren 2013 – 2015 för att 

förhindra och förebygga våldsbrottslighet har varit att arbeta både långsiktigt med extern 

samverkan med exempelvis krögare och studentnationer. Dessutom har interna 

utbildningar hållits (Polismyndigheten, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b). Polisen uppgav att 

de i Uppsala har fokuserat på utveckling av intern- och extern samverkan vad gäller 

alkoholservering, och tillsynsarbetet effektiviserades genom långsiktiga strategier i det 

preventiva arbetet för våld i offentlig miljö (Polismyndigheten, 2014b). Polisen har även 

arbetat problemfokuserat mot objekt, personer och grupper som varit vanligt 

förekommande i krogmiljön (Polismyndigheten, 2014a). För att uppnå ett bra 

problemfokuserat arbete mot dessa genomfördes regelbundna träffar och aktiviteter för 

att främja samverkan med externa aktörer, exempelvis gjordes orossamtal med lokala 

krögare (Polismyndigheten, 2014b; SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 2016).  

 

Polismyndighetens fokus under åren 2013 – 2015 var tillsyn av krogar, med syftet att 

minska våldet inne på krogarna. Polisens mål var att förflytta  misshandelsbrotten ut från 

krogen, eftersom de menade att det då var lättare att arbeta preventivt och gripa misstänkta 

gärningspersoner utanför krogen (Polismyndigheten, 2014a). Polisen i Uppsala uppgav 

att de tidigare använt sig av den så kallade Kent-modellen för att få ner brottsligheten. En 

del Kent-modellen är att kartlägga och lokalisera eventuella kriminella grupperingar som 

står för våld och handel med narkotika i citykärnan sena helgkvällar (Polismyndigheten, 

2014b). En annan metod som polisen ansåg varit effektiv var att förverka alkohol i tidigt 
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skede av kvällar på platser som parker, centrumbildningar, kollektiv trafik och i 

anslutning till krogköer (Polismyndigheten, 2014b). Under 2015 inledde polisen en 

tillämpning av 15-minutersmodellen, som innebär att polisen cirkulerar mellan olika 

områden och befann sig på platser i intervaller av 15 minuter. Med denna metod skapas 

en illusion av att det är fler poliser aktiva i området (Polismyndigheten, 2015b). Polisen 

hävdar att 15-minutersmodellen gjorde polisens arbete mer synligt, riktat och offensivt. 

Vad det gäller extern brottsprevention och kameraövervakning har polisen använt detta i 

mycket sparsam omfattning, enligt SFC (personlig kommunikation, 31 mars, 2016). 

Polisen hade endast eget tillstånd och egen utrustning i hot spot 3, vilket är ett torg vid en 

central gågata. Detta tillstånd gavs i samband med den senaste valrörelsen. För övrigt 

anser Polismyndigheten att Länsstyrelsen varit mycket restriktiv med att bevilja tillstånd 

för kameraövervakning. Endast två stycken kameror i anslutning till vad denna studie 

benämner som hot spot 1 med en tågstationer och bussterminaler har fått tillstånd (SFC, 

personlig kommunikation, 31 mars, 2016).  

Polisens resurser.  

Planeringsarbetet av polisens resurser i yttre tjänst skedde både lång- och 

kortsiktigt under åren 2013 – 2015 (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 2016). 

Varje år analyserar Polismyndigheten i Uppsala brottsstatistik från föregående år, och 

ställer då den informationen i relation till hur de upplevt trender, tendenser och 

brottslighet  under det aktuella året (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 2016). 

Erfarenheter från tidigare helger och underrättelser från underrättelsegruppen var 

avgörande för att resurserna planerades på rätt sätt (Polismyndigheten, 2015b). Detta 

arbete gjordes i samband med att en omvärldsanalys och en prognos för det kommande 

året skapades (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 2016). Kortsiktigt följdes 

statistik och upplevda händelser upp för att se hur resurserna behövde förändras eller 

prioriteras för kommande veckor och månader (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 

2016). Polismyndigheten i Uppsala kunde inte redovisa precisa siffror gällande hur 

många anställda som arbetade i yttre tjänst under åren 2013 – 2015, varken för hur många 

som arbetade per dag eller per år (Polismyndigheten, 2014a; SFC, personlig 

kommunikation, 31 mars, 2016). Enligt polisen kunde resurserna variera och det fanns 

inget exakt antal för hur många som var i tjänst varje dag (Polismyndigheten, 2014a, 

2015b).  Polismyndigheten hävdar att de hade en hög personalomsättning och de därför 
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inte hann med rekrytering och personalförsörjning i den takt förändringarna skedde (SFC, 

personlig kommunikation, 31 mars, 2016). Vid helger ökade polisens personalstyrka med 

25 – 50 procent i jämförelse med hur bemanningen såg ut under vardagarna (SFC, 

personlig kommunikation, 31 mars, 2016). För normalhelger var det totalt 14 stycken 

poliser i tjänst. Det var två insatsledare som hade tre till fyra grupper under sig med 

sammanlagt 12 stycken poliser (Polismyndigheten, 2015a, 2015b). Under löningshelg 

eller motsvarande förstärktes polisens resurser, och vid denna typ av lägesbild tillsattes 

18 stycken poliser (Polismyndigheten, 2015a, 2015b). Under åren 2013 – 2015 uppgav 

polisen att de lagt jämförelsevis stora polisiära resurser på Uppsala innerstad för att där 

förebygga mot, ingripa vid och utreda brott (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 

2016).  

Polisens positionering. 

Det som var avgörande för hur polisens resurser fördelades i Uppsala innerstad var den 

rådande lägesbilden. Beroende på den skapades nationella-, regionala-, och lokala 

prioriteringar av polisens resurser i yttre tjänst (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 

2016).  Poliser i yttre tjänst hade som prioriterad uppgift att vara synliga på platser och 

tidpunkter där risken för våld bedömdes vara stor (Polismyndigheten, 2014a). Det var, 

vad polisen kallade för, ett lägesgemensamt koncept att fokusera på kvällar och nätter 

under helger samt på platsbevakning av hot spots. Polisen hävdade att de fokuserade på  

nöjesställen, exempelvis krogar, nattklubbar och shoppingområden, eller på platser där 

brott ofta förekom (Polismyndigheten, 2014a). Områden som enligt polisen varit föremål 

för utveckling sedan år 2013 har varit arbete kring krogar och studentnationer 

(Polismyndigheten, 2014b, 2015b). Platser som varit särskilt prioriterade under åren 2013 

– 2015 har varit i anslutning till- eller på de aktuella hot spotsen som analyserats i denna 

studie (SFC, personlig kommunikation, 31 mars, 2016). Dessa platser har varit under 

extra bevakning särskilt på helgkvällar och nätter, enligt SFC (Personlig kommunikation, 

31 mars, 2016). Under år 2013 hade polisen fokus på att rapportera köande gäster till 

krogar i syfte att minska berusningsdrickandet. Detta gjordes för att minska 

ordningsstörningar och riskerna med för hög berusning samt konflikter 

(Polismyndigheten, 2014b). Under år 2014 utvecklades även intern och extern samverkan 

gällande ansvarsfull alkoholservering, och långsiktiga strategier i förebyggandet av våld 

i offentlig miljö togs fram (Polismyndigheten, 2014b).  
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Polisens generella fokusområden under den studerade treårsperioden har varit att ingripa 

mot individer som stör den allmänna ordningen och som är kopplade till de aktuella hot 

spotsen (Polismyndigheten, 2014b). Polisen i Uppsala uppgav att de har arbetat 

kontinuerligt med platsbevakning, och att de har fokuserat på publika platser. Det har 

varit platser med hög genomströmning av människor, tillgång till krogar, knytpunkter för 

kollektivtrafik och taxi samt hög förekomst av anmälda brott (Polismyndigheten, 2014b). 

Arbete i hot spots har varit aktuellt tidigare, men under år 2013 – 2015 tog polisen i 

Uppsala även hänsyn till rapporter och trygghetsvandringar. Rapporterna var kopplade 

till boendemiljöer, naturliga promenad- och cykelstråk som har många förbipasserande 

samt till miljöer som allmänt upplevdes som otrygga (Polismyndigheten, 2014b).  

Diskussion 

Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med aktuell studie var dels att analysera och kartlägga anmälningar för 

misshandelsbrott för individer över 18 år, dels att analysera polisarbetet i och i anslutning 

till dessa platser i Uppsala innerstad under åren 2013 – 2015. Studiens urval bestod av 

694 anmälningar för misshandel- och grov misshandel utomhus där anmälaren var över 

18 år. Beslutet att analysera hot spots för misshandelsanmälningar baserades bland annat 

på att det är en av de vanligaste brottstyperna i Sverige (Brottsrummet, 2014) och 

brottstypen har av Marklund (2011) bedömts vara den som har störst potential för 

platsinriktat polisarbete. Resultatet i studien visade att anmälningarna totalt i de kartlagda 

hot spotsen, i förhållande till befolkningsmängden i analysobjektet Uppsala innerstad, 

inte varierade nämnvärt över tid,  även om anmälningarna minskade i två av fyra hot spots 

(hot spot 2 och 3). Resultatet indikerade däremot på att minskningarna som skett i hot 

spot 2 och hot spot 3 har påverkat den totala anmälningsfrekvensen i Uppsala innerstad. 

Detta i förhållande till att befolkningsmängden i Uppsala kommun ökade med 2,3 procent 

under undersökningsperioden. Det är då sannolikt det är polisens arbete i anslutning till 

hot spot 2 och hot spot 3 som genererat minskningarna i anmälningsfrekvensen på dessa 

platser. 
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Misshandelsbrott i Uppsala innerstad 

I denna studie identifierades fyra hot spots, vilka samtliga har anknytning till exempelvis 

centrala gågator, torg, knytpunkter för lokaltrafik, nattöppna snabbmatsrestauranger, 

shoppingområden samt krogmiljö. De platser som i denna studie har karakteriserats som 

hot spots stärker resultat från tidigare kriminologisk forskning, som visat att 

kriminaliteten ofta skapar kluster kring dessa platser (Granath, 2014). Baserat på 

resultatet i aktuell studie går det att dra slutsatser i enlighet med tidigare forskning vilka 

bekräftar att brott ofta koncentrerar sig till vissa specifika platser i en stad (Eck & 

Weisburd, 2015). År 2005 var den plats som i denna studie benämnts som hot spot 2, en 

av de farligaste platserna i Uppsala, enligt Uppsalatidningen (Victorzon, 2005, 25 

december). Tidningen hävdade också att misshandelsbrott oftast skedde runt krogar i 

anslutning till vad som i denna studie benämnts som hot spot 3 (Victorzon, 2005, 25 

december). Dock visar resultatet i denna studie att polisens arbetssätt i Uppsala innerstad 

har varit effektivt i just dessa två områden, vilka är en central gågata i anslutning till 

shoppingområden och ett torg i anslutning till central gågata, då anmälningsfrekvensen 

procentuellt sett har minskat med 25 respektive 47 procent i dessa hot spots mellan åren 

2013 – 2015. Resultatet från aktuell studie visade att anmälningsfrekvenserna blivit allt 

mer koncentrerade till hot spot 1, vilket är en knytpunkt för transporter och hot spot 4 

vilken är en central gågata. Redan 2011 spådde Uppsalatidningen, att vad som i denna 

studie benämnt som hot spot 1, skulle bli den nya oroshärden i Uppsala innerstad. Trots 

brottsförebyggande lösningar i form av bra belysning och öppna ytor så har 

anmälningsfrekvenser där varit fortsatt hög (Sjöberg & Dahlström, 2008). Varför just 

dessa platser inte minskat i anmälningsfrekvens kan bero på det som framkommit vid 

resultatet av polisens arbete, nämligen att polisen i Uppsala främst fokuserat sina resurser 

i anslutning till krogmiljö, vilka främst förekom i hot spot 2 och hot spot 3. 

 

Resultatet som framkom i föreliggande studie visade att anmälningsfrekvensen har varit 

förhållandevis stabil sett över årstiderna under treårsperioden (se tabell 2) och inga större 

skillnader i anmälningsfrekvensen framkom trots att polisen i regel minskade sina 

resurser under sommarmånaderna juni till augusti. Att polisen minskade resurserna under 

sommarmånaderna bör rimligen ha resulterat i att anmälningsfrekvensen ökade under 

denna period. Anledningen till att anmälningsfrekvensen inte steg kan tänkas bero på att 
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Uppsala är en så kallad studentstad och att ett stort antal studenter väljer att åka till sina 

hemorter under sommaren. Vid analys av veckodagarna visade resultatet att 

anmälningsfrekvensen koncentrerade sig till veckodagarna torsdag, lördag och söndag (se 

figur 5). En tänkbar förklaring till det kan vara att många människor går ut på krogen eller 

liknande nöjesrelaterade platser kvällar innan dessa dagar, vilket leder till fler 

misshandelsanmälningar. Misshandelsanmälningarna i denna studie faller på helgdagar 

och onsdagsnatten (dagar associerade till hög alkoholkonsumtion) och de görs vanligtvis 

nattetid eller tidigt på dygnet. Detta är tider, under dessa specifika dagar, på dygnet då 

många människor är i rörelse och ska ta sig hem med lokaltrafiken eller äta efter 

krogbesöket (Marklund, 2011; Sjöberg, 2008b, 31 oktober; Sjöberg & Dahlström, 2008, 

31 oktober). Detta resonemang stärks empiriskt genom studiens resultat som visat att de 

flesta anmälningar görs mellan klockslagen 00.00 – 02.59 på natten. Resultatet som 

framkommit i denna studie angående att misshandelsbrott sker utomhus på allmän plats 

på helgkvällar/nätter bekräftar Ekstens rapport från 2009 som visade på liknande resultat. 

Polisens arbetsmetoder under åren 2013-2015 

Polisen i Uppsala har under åren 2013 – 2015 använt olika arbetsmetoder för att förhindra 

och förebygga kriminalitet. Gemensamt för dessa arbetsmetoder har varit att polisen riktat 

in sina resurser på helger, sena kvällar och nätter samt på insatser mot alkohol i 

citykärnan. I syfte att minska våldsbrottsligheten i Uppsala innerstad har polisen under 

åren 2013 – 2015 arbetat med tillsyn av krogar, tillsyn vid knytpunkter för kollektivtrafik 

och bevakning på platser med hög genomströmning av människor. Enligt polisen själv 

var det en ”tumregel” att  under löningshelger eller motsvarande inkalla förstärkning av 

poliser i yttre tjänst med uppskattningsvis 25 – 50 procent. Baserat på resultatet i aktuell 

studie bedöms dessa insatser varit lämpliga då anmälningarna för misshandelsbrott 

koncentrerat sig till de veckodagar och tidpunkter som associeras till alkohol och 

nöjesrelaterade aktiviteter. Studiens resultat ligger även i linje med tidigare forskning som 

visat att hälften av den registrerade våldsbrottsligheten, och en stor del av gatuvåldet, sker 

i samband med alkoholpåverkan och nöjesliv (Dahlström, 2008, 31 oktober; Eksten, 

2009; Granath, 2014; Marklund, 2011). Resultatet i denna studie bekräftar den forskning 

som visat att misshandelsbrotten ofta sker i anslutning till krogmiljö, kvälls- och 

nattöppna snabbmatsrestauranger samt till knytpunkter för transportmedel (Marklund, 

2011; Victorzon, 2005, 25 december). Under år 2008 utökades kroglivet i Uppsala 
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innerstad då tre uteställen beviljades tillstånd att ha öppet till 03.00 även på vardagar 

(Sjöberg & Dahlström, 2008, 31 oktober), vilket kan tänkas ha haft en påverkan i 

anmälningsfrekvensen för misshandelsbrott under onsdagar och torsdagar. I Sverige har 

det främst varit forskare vid Brå (Eksten, 2009; Marklund, 2011) som lyft fram 

polisarbete i hot spots och dess preventiva potential. Den begränsade forskning som finns 

gjord i Sverige kring detta ämnesområde har visat stöd för att problemorienterat 

polisarbete i hot spots är ett effektivt arbetssätt för att minska och förebygga kriminalitet 

(Granath, 2014). Enligt forskaren Fredrik Marklund på Brå finns det i dag ingen 

övergripande information om huruvida polisen i Sverige i nuläget tillämpar detta 

arbetssätt i hot spots (Personlig kommunikation, 29 januari 2016).   

Teoriapplicering 

Brottsmönsterteorin erbjuder en möjlig förklaring till varför brottslighet tenderar att skapa 

kluster i vissa geografiska rum. Teorin menar att  när minst två personers rutinaktiviteter 

korsar varandra, exempelvis i krogmiljö, så ökar sannolikheten för att konflikter och/eller 

eventuellt brott ska uppstå (Brantingham & Brantingham, 1993, 2008). Resultatet i denna 

studie stärker brottsmönsterteorin och resultat som tidigare kriminologisk forskning 

presenterat (Brantingham & Brantingham, 2008; Marklund, 2011). Hot spots 

kännetecknas av platser med mycket människor i rörelse, och människors rutinaktiviteter 

(activity nodes) överlappar varandra. Denna studies resultat bekräftar teorins ståndpunkt 

att det vanligtvis är inom det gemensamma aktivitetsområdet, som i detta fall kan 

associeras till krogmiljö, som brott begås. En möjlig förklaring till att just krogmiljöer är 

utsatta för våldsbrott kan vara att det är platser där människor ofta tillbringar ledig tid, 

konsumerar alkohol samt att de är för många väl kända områden. Brott tenderar enligt 

teorin att skapa kluster omkring individers rutinaktiviteter, nära individernas 

aktivitetspunkter, och därmed skapas kluster av brott kring dessa områden. En förklaring 

till misshandelsanmälningarna i krogmiljö kan vara att då krogar har öppet samlas det 

mycket människor på begränsade ytor, och i folkmassan som skapas på dessa platser finns 

potentiella gärningsmän vars rutinaktiviteter korsas med människor som är där av 

legitima skäl. Krogmiljön är ofta bekant för gärningspersonen och hen vet vilka personer 

som normalt sett vistas på platsen (awareness space) samt att hen vet om snabba 

flyktvägar från platsen.  
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Studiens relation till tidigare forskning 

I nuläget visar omfattande forskning som gjorts i andra delar av världen, och främst då i 

USA, att polisarbete i hot spots är ett effektivt brottspreventivt arbetssätt även för andra 

brottstyper än misshandel (Braga et al., 1999; Braga & Schnell, 2013; Ratcliffe et al., 

2011; Taylor et al., 2011). I och med föreliggande resultat bedöms polisarbete i hot spots 

även för fler brottstyper än misshandel få liknande effekt. Därmed skulle polisarbete i hot 

spots med målet att minska eller helt eliminera hot spots områden kunna generera en 

minskning av samhällskriminaliteten. De senaste åren har allt mer forskning gett stöd för 

att polisen bör fokusera sina resurser till platser med hög brottslighet, för att på så sätt 

minska brottsligheten eller helt eliminera hot spots (Mildon & Harries-Rees, 2012; 

Ratcliffe et al., 2015; Taylor et al., 2011). Denna studie bekräftar den tidigare forskningen 

som visat stöd för problemorienterat polisarbete och som understryker vikten av att 

polisens insatser ska fokuseras på platsbunden kriminalitet.  

Begränsningar 

I den aktuella studien har en treårsperiod tillämpats för att jämföra och analysera 

anmälningsstatistiken för misshandelsbrott i Uppsala innerstad. En treårsperiod är en 

relativt kort period att göra en analys på, men möjliggör ändå en överblick för att kunna 

se förändringar över tid. Att denna studie har baserat sin analys på en treårsperiod kan ses 

som en begränsning, dock har andra etablerade forskare visat på intressanta resultat trots 

kort tidsperiod. Exempelvis Marklund hade en kort tidsperiod i sin rapport från 2011. 

Med stöd av detta ansågs valet av tidsintervall lämplig för föreliggande studie då det 

resultatet tydligt visade att brott i olika städer är koncentrerade till ett fåtal platser. Vid 

genomförandet av denna studie var även en del av syftet att beskriva polisens arbete i 

Uppsala innerstad. Studien har även till viss del varit materialstyrd på grund av begränsad 

tillgång till material från Polismyndigheten i Uppsala. Delvis saknades dokumenterad 

information och viss information var sekretessbelagd och kunde inte lämnas ut. För denna 

studie gjordes därför en intervju med SFC för lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta. Detta 

gjordes för att få mer information och för att möjliggöra vidare analyser och bedömningar 

av registermaterialet. Problematiken med att använda sig av intervjuer är att uppgifterna 

inte är särskilt precisa, och att de kan vara baserade på en individs eventuellt partiska 

uppfattningar (Davies & Hughes, 2014).  
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En ytterligare faktor att ta i beaktande i denna studie var att den har fokuserat på enbart 

två brottstyper, nämligen misshandel och grov misshandel. En avgränsning gjordes även 

i urvalsgruppen gällande ålder, då enbart anmälningar med personer över 18 år användes. 

Valet av brottstyp baserades på att misshandel är den näst vanligaste brottstypen i Sverige 

(Brottsrummet, 2014) och att brottet av Marklund (2011) har bedömts att ha störst 

potential för platsinriktat polisarbete. Tidigare forskning har främst fokuserat på hot spots 

i större städer (Granath, 2014), och denna studie har Sveriges fjärde största stad som 

analysobjekt. Vid undersökningar i mindre städer finns nämligen risk att de inte uppfyller 

kriterierna för att hot spotsen ska vara stabila över tid (Marklund, 2011), och Uppsala kan 

ses som en förhållandevis liten stad i jämförelse med studier gjorda i större städer, 

exempelvis Seattle eller New Jersey (Braga, 2005; Braga et al., 1999; Groff et al., 2010; 

Taylor et al., 2011). Men i valet av analysobjekt ansågs Uppsala lämpligt för svenska 

förhållanden. Uppsalatidningen släppte år 2005 en artikel om att det fanns extra utsatta 

områden i staden (Victorzon, 2005, 25 december), och den menade att staden har 

karaktärsdrag, dock i mindre format, som gör att Uppsala går att jämföra med större 

städer, som exempelvis Stockholm. Vid analys av polisarbete i hot spots krävs en 

lokalisering av var kriminaliteten äger rum. Vidare problematik i denna studie har varit 

att adresserna i vissa fall inte varit fullständiga i RAR, och att gatunummer saknades. 

Koordinaterna i ArcGIS placerades i de fallen ungefärligt mitt på gatan där brottet ägt 

rum, och hot spotsen kan därför variera i storlek beroende på gatornas utformning. Denna 

studie har därför utformat sina hot spots som klusterområden, och adresser har således 

inte uteslutits på grund av avsaknad av gatunummer. Det kan även noteras att 

skribenternas förkunskap gällande alkohol och kriminalitet kan ha påverkat analysen då 

förkunskapen säger att alkohol och misshandel har koppling till varandra. Att omedvetet 

ha påverkats av förförståelse kan förslagsvis påverkat hur slutsatser dragits. 

Slutsats 

Med hjälp av applicering av brottsmönsterteorin i en analys av brottsanmälningar finns 

det möjlighet att förutse vilka platser i en stad som kan tänkas vara extra utsatta för olika 

typer av brottslighet. Om polisen grundar sitt arbete i det som denna teori beskriver som 

platsbunden kriminalitet, i kombination med platsbaserade preventiva strategier, skulle 

ett mycket effektivt brottsförebyggande arbete kunna bedrivas. Riktade polisresurser mot 

hot spots har resulterat i en minskad anmälningsfrekvens för misshandelsbrott i 
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förhållandet till folkmängden i Uppsala innerstad. Effekterna som visats i denna studie är 

i linje med vad tidigare forskning visat, nämligen att polisarbete i hot spots har minskat 

brottsligheten (Braga, 2005; Braga & Schnell, 2013; Braga et al., 1999; Groff et al., 2010; 

Mildon & Harries-Rees, 2012; Ratcliffe et al, 2015; Taylor et al., 2011). Denna studie har 

givit indikationer på att insatserna som polisen i Uppsala har gjort har resulterat i en 

minskning av anmälningsfrekvenserna för misshandelsbrott i Uppsala innerstad. Denna 

studie undersökte endast en specifik brottstyp, dock visar tidigare studier att polisarbete i 

hot spots även går att tillämpa på andra typer av brott. För vissa typer av brott som 

misshandel, kan det vara väl så effektivt att fokusera på platser som individer. Det finns 

begränsad information om hur utbrett arbetet i hot spots är i Sverige i dag. Förslaget till 

framtida studier är således att undersöka i hur stor utsträckning polisen arbetar med 

insatser i hot spots i Sverige. Detta är av vikt för att utveckla polisens arbete för att nå 

målet om en generell minskning av samhällskriminaliteten  såväl i Uppsala som i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

34 

Referenser 

Braga, A. A. (2005). Hot spots policing and crime prevention: A systematic review of 

randomized controlled trials. Journal of Experimental Criminology, 1(3), 317 – 

342.  

 

Braga, A. A., & Schnell, C. (2013). Evaluating place-based policing strategies: Lessons 

learned from the smart policing initiative in boston. Police Quarterly, 16(3), 339-

357. 

 

Braga, A. A., Weisburd, D. L., Warring E. J., Green Mazerolle, L., Spelman, W. & 

Gajewski, F. (1999). Problem-oriented policing in violent crime places: A 

randomized controlled experiment. Criminology, 37(3), 541–580.  

 

Brantingham, P., & Brantingham, P. (2008). Crime pattern theory. I R. Wortley & L. G 

Mazerolle (Eds.), Environmental criminology and crime analysis (s. 78-93). 

Cullompton: Willan. 

 

Brantingham, P., & Brantingham, P. (1993). Nodes, paths and edges: Considerations on 

the complexity of crime and the physical environment. Journal of Experimental 

Criminology, 13(1), 3-28.  

BrB 1962:700. Brottsbalken. Stockholm: Regeringskansliets rättsdatabas.  

Brottsförebygganderådet [Brå]. (2014). Våld och misshandel. Hämtad 2016-04-04, från 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html 

 

Brottsförebygganderådet [Brå]. (2015). Mörkertal och dold brottslighet. Hämtad 2016-

02-10, från https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/morkertal-och-dold-

brottslighet.html 

 

Brottsrummet. (2014). Misshandel. Hämtad 2016-02-04, från 

http://www.brottsrummet.se/sv/misshandel 

 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/morkertal-och-dold-brottslighet.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/morkertal-och-dold-brottslighet.html
http://www.brottsrummet.se/sv/misshandel
http://www.brottsrummet.se/sv/misshandel


KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

35 

Dahlström, F. (2008, 31 oktober). Alkohol och våld – ett komplicerat samband. Uppsala 

Tidningen. Hämtad 2016-03-13, från 

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/5474/page/4 

 

Davies, M. & Hughes, N. (2014). Doing a successful research project (upplaga 2). 

Hampshire: Palgrave Macmillan.  

 

Eck, J.E., & Weisburd, D. (2015). Crime places in crime theory. Crime and Place: 

Crime Prevention Studies, 4, 1-33. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem. 

 

Eksten, A. (2009). Misshandel mellan obekanta (Rapport 2009:1). Västerås: Edita 

Nordstedts 

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing, 62(1), 107-115.  

 

Esri. (2016). ArcGIS - Online (1.2.6) [Kartvisare]. Californien: Esri.  

 

Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research (upplaga 5). LA: Sage. 

                                                                            

Granath, S. (2014). Public place violence in stockholm city: Trend, patterns and new 

police tactics. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention, 15(2), 200-208. 

 

Groff, E. R., Weisburd, D., & Yang, S. (2010). Is it important to examine crime trends 

at a local “micro” level? A longitudinal analysis of street to street variability in 

crime trajectories. Journal of Quantitative Criminology, 26(1), 7-32. 

 

Hsieh, H., & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.  

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.direktpress.se%2Fflashpublisher%2Fmagazine%2F5474%2Fpage%2F4&h=yAQH2cwIp


KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

36 

Jönsson, A. (2015). Uppsala. Nationalencyklopedin. Hämtad 2016-02-10, från 

        http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppsala 

 

Koper, C. S. (2014). Assessing the practice of hot spots policing: Survey results from a 

national convenience sample of local police agencies. Journal of Contemporary 

Criminal Justice, 30(2), 123-146. 

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marklund, F. (2011). Hots spots för brott i sex svenska städer (Rapport 2011:17). 

Hämtad 2016-03-07, från 

https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2011-12-09-hot-spots-for-

brott-i- sex-svenska-stader.html 

 

Mildon, M., & Harries-Rees, K. (2012). Hot spots policing is effective in reducing 

crime. Oslo: The Campbell Collaboration. Hämtad 2016-02-14, från Cambell 

collaboration webbplats: 

http://www.campbellcollaboration.org/artman2/uploads/1/CC_PLS_Hot_spot_PRO

DUCTION.pdf 

 

OSL 1980:11. Sekretesslagen. Stockholm: Regeringskansliets rättsdatabas. 

 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using 

IBM SPSS. London: Open University Press. 

 

Polismyndigheten. (2014a). Uppsala/Knivsta våldsbrottslighet 2014. Uppsala: 

Polismyndigheten. 

 

Polismyndigheten. (2014b). Uppsala/Knivsta våldsbrottslighet 2014. Uppsala: 

Polismyndigheten. 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppsala
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2011-12-09-hot-spots-for-brott-i-%20sex-svenska-stader.html
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2011-12-09-hot-spots-for-brott-i-%20sex-svenska-stader.html
http://www.campbellcollaboration.org/artman2/uploads/1/CC_PLS_Hot_spot_PRODUCTION.pdf
http://www.campbellcollaboration.org/artman2/uploads/1/CC_PLS_Hot_spot_PRODUCTION.pdf
http://www.campbellcollaboration.org/artman2/uploads/1/CC_PLS_Hot_spot_PRODUCTION.pdf
http://www.campbellcollaboration.org/artman2/uploads/1/CC_PLS_Hot_spot_PRODUCTION.pdf


KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

37 

Polismyndigheten. (2015a). Översyn med arbetet med Cityhelg (01.00). Uppsala: 

Polismyndigheten. 

 

Polismyndigheten. (2015b). Översyn av arbetet med City upplägg. Uppsala: 

Polismyndigheten. 

 

Ratcliffe, J. H., Groff, E. R., Sorg, E. T., & Haberman, C. P. (2015). Citizens’ reactions 

to hot spots policing: Impacts on perceptions of crime, disorder, safety and police. 

Journal of Experimental Criminology, 11(3), 393-417. 

 

Ratcliffe, J. H., Taniguchi, T., Groff, E. R., & Wood, J. D. (2011). The philadelphia foot 

patrol experiment: A randomized controlled trial of police patrol effectiveness in 

violent crime hotspots. Criminology: An Interdisciplinary Journal, 49(3), 795-831. 

 

Rikspolisstyrelsen [RPS]. (2011). Inspektion av våld i offentlig miljö. Stockholm: 

Rikspolisstyrelsen.  

 

Sarnecki, J. (2009). Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sherman, L. W., Williams, S., Ariel, B., Strang, L. R., Wain, N., Slothower, M., & 

Norton, A. (2014). An integrated theory of hot spots patrol strategy: Implementing 

prevention by scaling up and feeding back. Journal of Contemporary Criminal 

Justice, 30(2), 95-122. 

 

Sjöberg, M. (2008, 31 oktober). Mycket bråk vid Flustret och Max. Uppsalatidningen. 

Hämtad 2016-03-13, från 

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/5474/page/4 

 

Sjöberg, M., & Dahlström, F. (2008, 31 oktober). Här är risken för gatuvåld störst. 

Uppsalatidningen. Hämtad 2016-03-13, från 

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/5474/page/4 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.direktpress.se%2Fflashpublisher%2Fmagazine%2F5474%2Fpage%2F4&h=yAQH2cwIp
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.direktpress.se%2Fflashpublisher%2Fmagazine%2F5474%2Fpage%2F4&h=yAQH2cwIp


KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

38 

Statistiska centralbyrån. (2015). Befolkningsstatistik. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån. 

 

Taylor, B., Koper, C. S., & Woods, D. J. (2011). A randomized controlled trial of 

different policing strategies at hot spots of violent crime. Journal of Experimental 

Criminology, 7(2), 149-181. 

 

Trahan, A., & Stewart, D. M. (2013). Toward a pragmatic framework for mixed-

methods research in criminal justice and criminology. Applied Psychology in 

Criminal Justice, 9 (1), 59-74.  

 

Uppsala kommun. (2015). Befolkningsprognos – utveckling per område. Uppsala: 

Uppsala kommun. 

 

Vetenskapsrådet [VR]. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Victorzon, A. (2005, 25 december). Här löper du störst risk att drabbas av gatuvåld. 

Uppsalatidningen. Hämtad 2016-03-16, från 

pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/GetPdf?id=10058 

 

Wang, D., Ding, W., Lo, H., Stepinski, T., Salazar, J & Morabito, M. (2012). Crime 

hotspot mapping using the crime related factors—a spatial data mining approach. 

Appl Intell, 39(4), 772–781. 

 

Weisburd, D., & Telep, C. W. (2014). Hot spots policing: What we know and what we 

need to know. Journal of Contemporary Criminal Justice, 30(2), 200-220. 

 

Wellford, C. F., & Lum, C. (2014). A new era for hot spots policing. Journal of 

Contemporary Criminal Justice, 30(2), 88-94. 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.direktpress.se%2Fflashpublisher%2Fmagazine%2FGetPdf%3Fid%3D10058&h=yAQH2cwIp


KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

39 

Zembroski, D. (2011). Sociological theories of crime and delinquency. Journal of 

Human Behavior in the Social Environment, 21(3), 240-254.  

 

 

  



KVÄLLAR, KROGAR OCH KÄFTSMÄLLAR 

 

 

40 

Appendix A 

Intervjufrågor 

Vänligen uppge följande uppgifter: 

Titel: 

Ort:  

 

1. Hur många anställda poliser arbetade i yttre tjänst under respektive år 2013, 2014 

och 2015 i lokalpolisområde Uppsala?  

1.2 Vad är Din uppfattning kring dessa antal?  

 

2. Hur många poliser arbetade per dag i yttre tjänst i lokalpolisområde Uppsala?  

2.1 Hur såg skillnaden i bemanning ut vardagar respektive helger?  

2.2 Vad är Din uppfattning angående ovan ställda frågor?  

 

3. Vilka faktorer är avgörande för hur polisens resurser fördelas i Uppsala innerstad? 

 

4. Hur går planeringsarbetet av polisens resurser till i lokalpolisområde Uppsala 

(exempelvis långsiktigt eller kortsiktigt)?  

 

5. Vilka platser eller områden i Uppsala innerstad har varit särskilt prioriterade under 

åren 2013-2015?  

 

6. På vilket sätt och i vilken utsträckning har polisen i lokalpolisområde Uppsala 

använts sig av extern brottsprevention i Uppsala innerstad? (Exempelvis 

kameraövervakning i anslutning till extra utsatta områden). 

 

7. Hur är Din uppfattning av hur polisens bevakning i Uppsala innerstad har sett ut 

under åren 2013-2015? 

 

8. Vilka kriterier måste uppfyllas för att en plats eller ett område ska klassas som en 

hot spot enligt polisens definition?  
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Appendix B 

Beskrivning av inkluderade brottskategorier i studien, brott mot liv och hälsa i 

Brottsbalken 3 kap (SFS 1962:700): 

Annan misshandel än grov, 3 kap. 5 § BrB  

Den som orsakar en annan person smärta, sjukdom, kroppsskada eller försätter personen 

i vanmakt döms för misshandel.  

 

Grov misshandel, 3 kap. 6 § BrB Grov misshandel gäller om gärningspersonen 

åsamkat personen svår kroppsskada, försatt personen i livsfara eller visar särskild 

hänsynslöshet.  

 

0355 Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret 

0356 Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

0357 Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 

0355 Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

 

0375 Grov misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret 

0376 Grov misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

0377 Grov misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 

0375 Grov misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

 

 


