
Gatuvåld utgör en stor del av all misshandel i Sverige. 
Inte minst i storstädernas nöjestäta områden är brotten ett 
stort problem, och majoriteten av fallen förblir ouppkla-
rade. Samtidigt är gatuvåldet ett priorierat område i poli-
sens arbete.  Nya, platsbaserade polisinsatser och arbetssätt 
riktade mot ”hot spots” har därför under 00-talet införts i 
flera svenska storstäder för att förebygga brotten. Men det 
saknas fortfarande kriminologisk kunskap om gatuvålds-
brottsligheten och om vilka effekter de nya platsbaserade 
insatserna egentligen har.  Vilka är gärningspersonerna och 
hur ofta upprepar de sina brott? Och hur rationella är de 
nya arbetssätten?

I denna undersökning beskrivs gatuvåldsbrotten, dess gär-
ningspersoner och polisens inblandning i brotten utifrån 
polisanmälningar i Stockholm City polismästardistrikt i 
början av 2010-talet. Det visar sig att många gärningsper-
soner upprepat begår brott inom samma område, vilket i 
sin tur kan ge möjligheter till så kallad serieuppklaring av 
brotten. Överlag visar också gatuvåldets karaktär i distriktet 
på goda förutsättningar för brottsförebyggande effekter av 
de nya, platsbaserade polisinsatserna (bland annat i form av 
mobila poliskontor) som införts. Positivt nog tycks också 
de mer allvarligare fallen av gatuvåldsbrott ha blivit färre 
i distriktet i början av 2010-talet jämfört med början av 
2000-talet.

Sven Granath, som genomfört undersökningen och skri-
vit rapporten, är Fil. Dr. i kriminologi. Han har de senaste 
åren arbetat med forskning och utredningar om brott och 
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Förord  

Den undersökning som ligger till grund för denna rapport genomför-
des från början som ett led i utvecklingsarbete vid brottssamordnings-
roteln vid Stockholm City polismästardistrikt i polismyndigheten 
Stockholms län, initierat av rotelchefen Anna Olsson och chefen för 
kriminalavdelningen Torbjörn Nilsson. Syftet var att bedöma möjlig-
heterna för så kallade operativa analyser av ouppklarade gatuvålds-
brott, men också att närmare kartlägga själva utvecklingen av gatu-
våldsbrotten i distriktet. Idéer till undersökningen kom också från två 
polishögskolestudenter, Hampus Johannesson och Sebastian Ylvenius, 
som sedan skrev en uppsats på delar av materialet. Undersökningen 
lades fram som en intern rapport för ledningen i Stockholm City Pol-
ismästardistrikt i november 2012. Tack Anna, Torbjörn, Hampus och 
Sebastian för idéer, tilltro och hjälp i detta arbete! Ett tack också till 
gruppchefen Peter Andersson vid brottssamordningsroteln för värde-
fulla uppslag.   
Jag fick sedan möjlighet att publicera undersökningen som en rapport 
i Linnéuniversitetets serie Linnaeus University Studies in Policing. 
Därmed vill jag rikta ett tack till redaktören, fil. dr. Rolf Granér för 
detta fortroende samt för värdefull genomläsning av rapporten. Tack 
också till Heelena Nilsson och Harriet Öhrn vid Polisskolan i Sö-
renstorp som initierade kontakten med Rolf. Proffessor Felipe Estrada 
vid kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet har läst 
och granskat de kriminologiskt empiriska delarna av undersökningen. 
Stort tack för det Felipe! Och tack också till min kollega David Shan-
non som språkgranskat den engelska sammanfattningen.  



 

Det faktum att undersökningen och rapporten började som ett lokalt 
strategiskt och delvis operativt arbete – och inte som en renodlat sam-
hällsvetenskaplig produkt – har naturligtvis satt viss prägel på hur 
materialet och metoden ser ut. Det är, om än inte en ursäkt, så åt-
minstone en förklaring till att materialet och metoden kanske inte ur 
alla apsekter framstår som helt optimala. Förhoppningsvis utgör ändå 
rapporten ett värdefullt och solitt bidrag till polis- och kriminologisk 
forskning i Sverige. Slutligen bör påpekas att det i första hand är rap-
portförfattaren som ansvarar för slutsatser och reflektioner i rappor-
ten. 
 
Stockholm i maj 2013 
Sven Granath     
     



 

Abstract 

In Stockholm, as in many other Scandinavian cities, violence in public 
places is one of the major crime problems. These crimes are usually 
considered nightlife-related, resulting from situational factors in cer-
tain “hot spots” within the cities concerned. This study examines to 
what extent the perpetrators and victims of police-reported violence in 
public places in Stockholm are repeatedly involved in such crimes in 
the same area, and also their residential status in relation to these 
crimes. The study also examines the seriousness of the violence in-
volved in these offences, and possible differences in this regard be-
tween the beginning of the 2000s and the beginning of the2010s. The 
objective is that the results will provide a basis for discussing possibili-
ties for new situational policing strategies, focusing on “hot spots”, to 
both prevent crimes of this kind and increase the clearance-rate.  
The results show a relatively high level of repeated involvement in 
violence in public places, both among the perpetrators and among the 
victims. For example, 40 percent of the 148 individuals suspected of 
such crimes in the Stockholm City police district in August 2011 had 
been suspected in connection with similar crimes in Stockholm Coun-
ty during the five years prior to the offence. These prior offences had 
mainly been committed in the same area as the current crime, irrespec-
tive of whether or not the perpetrators were residents of the area in 
question (which they most often were not). On the basis of these re-
sults, the new situational, “hot spots”-focused policing strategies 
adopted in Stockholm and other cities may be considered rational, 
both from the perspective of preventing such crimes and from that of 
improving the chances of increasing the clearance rate. Further, the 



 

results show that although the number of reported violent crimes in 
public places had increased between August 2001/2002 and August 
2011/2012, the small number of crimes that involved acts of serious 
violence had decreased by between 30 and 40 percent. It is plausible 
that this positive trend may to some extent be explained by the new 
situational policing strategies.



 

Sammanfattning 

I svenska storsstäders nöjestäta områden är våld på allmänna platser 
ofta ett stort problem. Gatuvåldet är därför en viktig fråga både i ope-
rativt och brottsförebyggande polisarbete, där nya platsbaserade ar-
betssätt införts under 00-talet. I föreliggande undersökning beskrivs 
gatuvåldet och dess utveckling i ett storstadsdistrikt, med syfte att be-
döma vilka förutsättningar som finns för att öka uppklaringen av brot-
ten genom så kallad serieuppklaring, samt att diskutera vilken fram-
gång nya platsbaserade polismetoder kan ha för att förebygga brotten. 
Samtliga anmälningar om misshandel utomhus och personrån utom-
hus från augusti år 2011 i Stockholm City Polismästerdistrikt har gåtts 
igenom, utifrån ett antal variabler rörande bland annat hur polisen 
blandats in i brotten och hur ofta gärningspersoner och offer enligt 
tillgängliga källor tidigare deltagit i sådana brott. Jämförelser har även 
gjorts mellan anmälningar om misshandel utomhus i augusti 2001–
2002 och augusti 2011–2012, med avseende på ett antal omständig-
heter såsom bland annat våldets grovhet. 
Genomgången av anmälningar visar att graden av upprepning hos de 
som begår gatuvåldsbrotten är relativt hög. 40 procent av de miss-
tänkta har tidigare anmälts för liknande brott i samma län de senaste 
fyra åren. Oftast har brotten personerna tidigare misstänkts för också 
skett i samma distrikt (Stockholm City), oberoende av om de själva 
bor där eller inte. Utifrån denna seriekaraktär i brottsligheten finns en 
potential för exempelvis lokal brottssamordning eller kriminalunder-
rättelsetjänst att öka uppklaringen genom att koppla personer som 
gripits för gatuvåldsbrott till tidigare ouppklarade gatuvåldsbrott i 
samma distrikt eller område. Viktigt är då att beakta att brottens serie-



 

karaktär är relativt ”lågintensiv”; oftast har det gått minst en månad 
mellan olika gatuvåldsbrott som samma gärningsperson misstänks för. 
De ouppklarade brotten måste också prioriteras utifrån våldets grov-
het och målsägandens egna intressen och incitament att medverka i 
fortsatt utredning. 
Allmänt visar också genomgången att anmälningarna oftast rör spon-
tana, alkoholrelaterade händelser med ett relativt lindrigt våld. I över 
hälften av fallen är det någon annan än målsäganden som först gjort 
polisen uppmärksam på händelsen – och i en inte obetydlig del är off-
ret helt okänt eller vill uttryckligen inte medverka i fortsatt utredning. 
Både offer och gärningspersoner är oftast unga män som inte själva 
bor i distriktet där brotten skett. Den senare omständigheten kan sägas 
tala för att det platsbaserade, situationellt inriktade polisarbetet är en 
rationell brottsförebyggande strategi i ett storstadsdistrikt som Stock-
holm City. Gatuvåldsproblemen är så att säga knutna snarare till situ-
ationen som råder på vissa tider och platser i distriktet, än till de per-
soner som bor där. 
 
Vidare visar jämförelser mellan augusti 2001–2002 och augusti 2011–
2012 att antalet fall med allvarligare misshandel och tydliga eller allvar-
ligare skador har minskat över tid. Samtidigt har antalet anmälningar 
avseende lindrigare våld ökat påtagligt. Främst gäller ökningarna också 
anmälningar initierade av tredje part, eller polisen själv, och brott där 
de inblandade är unga män som inte själva bor i distriktet där brotten 
skett. Sammantaget talar förändringarna dels för att de nya platsbase-
rade polisinsatserna och en ökad tillgänglighet hos polisen har minskat 
mörkertalet för gatuvåldsbrotten, dels för att de nya insatserna till-
sammans med förändringar på andra områden i samhället faktiskt kan 
ha minskat de allvarligaste fallen av gatuvåld. Den senare slutsatsen 
måste dock dras med stor försiktighet.
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Inledning 

Gatuvåld och nya, platsbaserade polisinsatser i storstäder 
I de svenska storsstadsregionernas nöjestäta områden är våld på allmänna platser ofta ett stort 

problem. Gatuvåldet, som våldsbrotten på allmänna platser också kan kallas, är därför ett av de 

viktigaste problemområdena i både operativt och brottsförebyggande polisarbete i storstäderna. Nya 

platsbaserade polisiära arbetssätt har också införts i exempelvis Stockholm City Polismästardistrikt, 

med satsningar på intensiv bevakning av misshandelstäta så kallade ”hot spots”. Hög synlig 

polisnärvaro med hjälp av mobila polisstationer, snabba omhändertaganden av berusade personer, 

tillfälliga trafikavspärrningar, samt samarbete med krogvakter och föräldravandrare är några av de 

bärande inslagen i strategin (RPS, 2011). Bakom strategin finns också synen på problemen som 

koncentrerade till själva platsen snarare än till enskilda personer. Även i andra städer såsom 

exempelvis Örebro, Nyköping och Sundsvall, har platsbaserade polisinsatser för att motverka 

våldsbrott i anslutning till nöjesliv och offentliga lokaler implementerats under 00-talet (se Brå 

2009a). 

Platsbaserat polisarbete för att motverka misshandel, ordningsstörningar och andra brott på allmän 
plats såsom narkotikabrott, rån och stölder, har praktiserats och exprimententerats med i 
amerikanska storstäder sedan i vart fall början av 1990-talet (se Sherman & Weisburd, 1995; Braga, 
2001). Det har då exempelvis handlat om kraftigt ökad polispatrullering under vissa perioder på 
särskilt brottsintensiva platser. Forskning och studier har visat att sådana insatser gett generella 
effekter i form av minskningar av brott och ordningsproblem i de aktuella städerna, och det 
platsbaserade polisarbetet har överlag värderats ha en stark potential (Eck & Wartell, 1996; Braga m 
fl., 1999). Även för svenska förhållanden har platsbaserat polisarbete bedömts som klart 
meningsfullt, med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Framförallt för just misshandel 
utomhus har det gått att identifiera tydliga Hot Spots i flera större svenska städer. Både effektiva och 
utvärderingbara platsbaserade insatser mot gatuvåldet har därför ansetts möjliga (Brå, 2011a). 

Men mer kunskap om gatuvåldet och hur det påverkas av insatserna behövs    
Vid sidan av att gatuvåldet i större svenska städer funnits koncentrat till så kallade hot spots, är den 

kriminologiska kunskapen om denna brottslighet dock inte särskilt detaljerad. Det har konstaterats 

att en stor del av gatumisshandel, liksom annat fysiskt våld i Sverige, är alkoholrelaterad (Lenke, 

1989; Kuhlhorn, 2004). Offerundersökningar, liksom sjukhusdata och sammanställningar av 

polisanmälningar, tyder på att över hälften av såväl offer som gärningspersoner vid brotten är 

alkoholberusade (Grann & Fazel, 2004; Brå, 2009b; Granath, 2012a). Vidare framgår av 

kartläggningarna att brotten vanligen motiverats av spontana dispyter, att både offren och 

gärningspersonerna allra oftast är unga män, samt att bara små andelar av de inblandade ”framstår 

som kriminella personer” (Brå, 2007; Brå, 2009b, s. 21f.). Genomgångar av lagföringsuppgifter visar 

samtidigt att av unga 15–20 år som misstänks för misshandel (ospecificerat var den skett) så har 

närmare en tredjedel tidigare lagförts för våldsbrott (Granath, 2012a). Det antyder att gatuvåldet 

inte helt och hållet domineras av engångsbrottslingar. 

Seriebrottslighet och serieuppklaring? 

De refererade undersökningarna säger ingenting om huruvida offren och gärningspersonerna vid 

gatuvåld upprepat är inblandade i just sådana händelser – och om det i så fall sker inom samma 
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område. Sådana mönster, det vill säga en seriekaraktär i brottsligheten och att samma 

gärningspersoner ”håller sig” till samma område lokalt, har annars konstaterats när det gäller 

exempelvis inbrottstölder och narkotikabrott – både i Sverige (Persson, 1976) och i anglo-saxiska 

länder (Bowers & Johnson, 2005; Weisburd m. fl., 2006).  

Kunskap om i vilken omfattning gatuvåld har, eller inte har, någon form av seriekaraktär skulle dock 

vara värdefullt ur ett polisiärt perspektiv. Det gäller både uppklaring och brottsförebyggande 

insatser. Om samma individer återkommer flera gånger som misstänkta gärningspersoner vid 

gatuvåldsbrotten inom samma område, skulle det teoretiskt finnas möjlighet att öka uppklaringen av 

brotten genom att exempelvis försöka koppla gripna personer till tidigare ouppklarade brott. Vidare 

kan då också satsningar på snabba omhändertaganden eller avlägsnanden av berusade personer 

inblandade i gatuvåldsincidenter lättare bedömas som meningsfulla utifrån den brottsförebyggande 

aspekten. Om deltagande i gatuvåld är ett relativt ofta upprepat beteende, inte bara en 

engångsföreteelse, kan det finnas en klar poäng med snabba ingripanden vid lindriga brott – även om 

det inte nödvändigtvis leder till en lagföring. Andra och allvarligare brott senare under kvällen med 

samma individ inblandad kan då förhindras – den aktuella gärningspersonen ersätts inte helt 

självklart bara av någon annan individ.  

En annan näraliggande kunskap som vore värdefull ur det brottsförebyggande perspektivet, är i 

vilken omfattning personerna inblandade i gatuvåldet själva bor i området eller stadsdelarna där 

brotten sker. Om en stor del av personerna inblandade i gatuvåldet själva bor i andra områden eller 

stadsdelar än där brotten sker, talar det för att det är just platsbaserade polisinsatser som är 

meningsfulla – snarare än mer långtgående individ- eller socialt inriktade insatser i området där 

brotten sker. Det är ju i så fall mer själva platsen än de personer som bor i närheten av den som är 

problemet. 

Och hur har brottsligheten förändrats före och efter de nya insatserna? 

Det saknas i Sverige också utvärderingar av hur de mest tydligt platsbaserade polisinsatserna mot 

gatuvåldet (exempelvis de mobila poliskontoren) eventuellt påverkat gatuvåldsbrottsligheten över 

tid (Brå, 2009a). Att bedöma vilka långsiktiga effekter som polisinsatser har på brottsnivåer över tid 

är dock generellt mycket komplicerat. Det är vanligen svårt i sådana studier att identifiera vad som är 

skensamband och inte (se Sherman m.fl., 1997; Lindström, 2011). Det hänger bland att annat ihop 

med att brottsutvecklingen alltid styrs av en mängd andra betydelsefulla faktorer, samt att 

brottsutvecklingen i sig är mycket svårbedömd – inte minst när det gäller våldsbrott (Estrada, 1999). 

Utöver denna typ av metodologiska problem har Kim (2007) påpekat att det i västvärldens stora och 

decentraliserade polisorganisationer ofta är svårt att få fram säkra, systematiska uppgifter om 

förändringar i exempelvis antal poliser, organisationsstruktur och prioriterade insatser.  

Ändå vore det värdefullt att på ett kriminologiskt hållbart sätt kartlägga nivåerna av våldsbrott i 

gatumiljö i exempelvis Stockholm City Polismästerdistrikt, före och efter att de platsbaserade 

polisinsatserna införts.  Om vissa typer av gatuvåldsbrott minskat lokalt, skulle det vara lättare att 

åtminstone teoretiskt göra antaganden om att de platsbaserade insatserna haft effekter.         

Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av de nya platsbaserade polisinsatserna och de kunskapsluckor som samtidigt finns 

om gatuvåldet i svenska storstäder, är syftet med denna undersökning att närmare beskriva 

gatuvåldsbrotten och dess utveckling i Stockholm City Polismästardistrikt, ett av landets mest 
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nöjestäta storstadsdistrikt. Därigenom kan det lättare bedömas vilken framgång de nya 

polisinsatserna haft, samt vilka förutsättningar som finns för att öka uppklaringen av brotten genom 

så kallad serieuppklaring på samma gärningsperson. 

Centrala frågeställningar för beskrivningen av själva brottsligheten är:  

1) I vilken omfattning är gärningspersonerna vid brotten personer som återkommande är 

inblandade i sådana brott i distriktet? Och i vilken omfattning bor dessa personer och offren 

själva i eller utanför distriktet?  

2) Vem är det som initialt blandat in polisen i ärendena (målsägande, vittne eller polisen själv)? 

Och hur har detta skett (telefon, direktkontakt, internet eller besök på polisstation)?  

3) Vilken typ av våld och skador är vanligast? 

4) Vilka förändringar i ovanstående omständigheter kan konstateras mellan början av 00-talet 

(2001/2002) och början på det nya decenniet (2011/2012)? 

Syftet är också att utifrån resultaten diskutera och ge förslag på möjliga strategier för att öka 

uppklaringen av brotten, eller åtminstone identifiera fler gärningspersoner. Utifrån den fjärde 

frågeställningen ovan ska också den eventuella framgången i de nya, platsbaserade polisinsatserna 

diskuteras. Undersökningen är dock inte någon renodlad utvärdering av de nya insatserna, utan ska 

mer ses om ett led i en bedömning av lämpligheten i dem, samt ett möjligt underlag till en mer 

systematisk, ambitiös utvärdering. 

Med gatuvåld menas i undersökningen misshandel, personrån, våldtäkt och våld mot tjänsteman 

utomhus. Fokus kommer i första hand att ligga på misshandel utomhus, som är den i särklass största 

kategorin av gatuvåldsbrott. I delar av analyserna kommer dock även de andra gatuvåldsbrotten 

inkluderas. Hur och i vilken omfattning framgår närmare i beskrivningen av materialet och metoden 

nedan. 
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Material och metod 

Anmäld misshandel och personrån utomhus i augusti 2011 i Stockholm City 
För att undersöka hur gatuvåldsbrotten generellt ser ut, samt i vilken omfattning gärningspersonerna 

och offren vid brotten återkommande är inblandade i sådana brott, har samtliga polisanmälningar 

avseende brotten misshandel utomhus (inklusive grov, men inte mot barn under 15 år) samt 

personrån utomhus för augusti år 2011 i Stockholm City polismästardistrikt gåtts igenom. 

Anmälningarna har tagits ut från polisens lokala RAR-system (Rationell anmälansrutin) och sedan 

kodats in i ett särskilt kodschema, som tar fasta dels på uppgifter rörande själva brottet (tidpunkt, 

stadsdel, hur brottet anmälts, våldets grovhet och skador som orsakats offret etc.) och dels på 

uppgifter rörande gärningspersonerna och offren (ålder, tidigare förekomst i lokala RAR, boendeort 

etc.). Totalt handlar det om 328 anmälningar varav merparten avser misshandel ”av normalgraden” 

mot person 18 år eller äldre. Rånen utgjorde mindre än en femtedel (se tabell 1). Antalet 

gärningspersoner i termer av misstänkta identifierade individer uppgår till totalt 148 och antalet offer 

i termer av identifierade målsägande uppgår till 313 individer.    

Tabell 1. Antal polisanmälningar på personrån utomhus samt på misshandel utomhus i augusti år 

2011, i Stockholms City Polismästardistrikt. Källa: Lokala RAR.  

 Antal 
ärenden 

Procent 
ärenden 

Misshandel mot person 
18 år eller äldre 

240  73 % 

Grov misshandel mot 
person 18 år eller äldre  

 17   5 % 

Misshandel mot  
15–17-åring 

 12   4 % 

Grov misshandel mot 
15–17-åring  

  0   0 % 

Rån  59  18 % 
Totalt 328 100 % 
Varav misshandel 
totalt 

269 
 

 82 % 

 

Vad innebär det att via polisanmälningar undersöka tidigare och upprepad brottslighet? 

Uppgifterna om gärningspersonernas och offrens tidigare förekomst som misstänkta eller 

målsägande i RAR sträcker sig 5 år tillbaka i tiden från själva undersökningstillfället som var i juni år 

2012. Undersökningen täcker därmed tidigare brottslighet som de aktuella personerna förövat inom 

en period av drygt 4 år före det aktuella brottet (som begicks i augusti 2011). Eftersom det handlar 

om uppgifter i lokala RAR gäller de tidigare anmälningarna och misstänkar endast brott som begåtts i 

Stockholms län. 

Att undersöka eventuell upprepad inblandning i gatuvåldsbrott genom att studera huruvida 

polisanmälda gärningspersoner tidigare polisanmälts för liknande brott är naturligtvis inte 

oproblematiskt. Troligen underskattas den faktiska förekomsten och frekvensen av tidigare 

brottslighet genom att många brott som de misstänkta tidigare begått kanske inte anmälts, eller 
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åtminstone inte anmälts med de misstänkta som gärningspersoner. Samtidigt visar materialet att det 

vid närmare hälften av anmälningarna (148 av 328) finns en misstänkt person. Det innebär att en viss 

frekvens av gatuvåldsbrott ändå borde innebära att man åtminstone vid något av brotten (statistiskt 

sett drygt 1 av 3 eller knappt 1 av 2) blir misstänkt. Hursomhelst ska den frekvens av tidigare 

brottslighet hos de misstänkta som materialet visar, inte ses som den i absolut mening faktiska nivån 

på tidigare brottslighet, utan mer en fingervisning om var den nivån kan ligga. Ett annat problem är 

att den tidigare brottsligheten å andra skulle kunna överskattas för vissa individer i materialet. En 

misstanke i RAR behöver inte innebära att man faktiskt begått det brott man anmälts för. 

Misstankegraden är den allra lägsta, och ingen utom anmälningsupptagaren (oftast polisman i tjänst) 

har prövat den juridiska riktigheten i utpekandet. Kanske har därför några av de individer som i 

materialet står som upprepade gärningspersoner i verkligheten inte alls begått flera gatuvåldsbrott – 

kanske inte ens ett enda. Återigen bör det därför påpekas att frekvensen och förekomsten av tidigare 

brottslighet som materialet visar inte ska ses som motsvarande den absoluta, faktiska nivån.  

Mer allvarligt, utifrån undersökningens syfte, är däremot om riskerna att polisanmälas för 

gatuvåldsbrott är systematiskt olika för gärningspersoner som är engångs- respektive 

seriebrottslingar. Teoretiskt sett skulle personer som är tidigare kända av polisen för gatuvåld kunna 

löpa högre riska att upptäckas för sina brott jämfört med personer som begår ett första eller enstaka 

gatuvåldsbrott. Ett sådant förhållande har exempelvis konstaterats när det gäller narkotikabrott, där 

av polisen välkända återfallsbrottslingar upptar en större andel av alla misstänkta än vad de rimligen 

gör när det gäller den faktiska utbredningen av narkotikabrotten (Brå 2003). Ifråga om gatuvåldet i 

den aktuella undersökningen skulle det i så fall innebära att andelen gärningspersoner som upprepar 

sin brottslighet överskattas, medan brottsligheten begången av engångsbrottslingar underskattas 

och speglas i alltför låg utsträckning i materialet. Det som emellertid talar emot att ett sådant 

problem föreligger, är att gatuvåld inte är ett så kallat spanings- eller ingripandebrott utan istället ett 

tydligt så kallat offerbrott. Det innebär att polisens egna spaningar på presumtiva (och ofta tidigare 

kända) gärningspersoner har mindre betydelse för vilka brott som anmäls. Eventuella skillnader i 

upptäcktsrisk mellan polisiärt välkända återfallsbrottslingar och engångs- eller tillfällesbrottslingar 

torde också minska genom att undersökningen behandlar ett storstadsdistrikt med en stor 

genomströmning av olika poliser i yttre tjänst. Även om vissa individer återkommer är det inte säkert 

att det är samma poliser i yttre tjänst som möter dem gång på gång. Det finns heller inga 

formaliserade anstatser till ”punktmarkering” av personer kända för just gatuvåld i distriktet, 

motsvarande de satsningar på att bevaka personer som är kända så kallade livsstilskriminella som 

polismyndigheterna och distrikten genomfört de senaste åren (RPS, 2012). 

Jämförelser med anmälningar i augusti 2001, 2002 och 2012 
För att undersöka eventuella förändringar i den anmälda gatuvåldsbrottsligheten i distriktet från 

början av 00-talet till början av 2010-talet, har anmälningar på misshandel utomhus mot personer 18 

år eller äldre tagits ut också för i augusti 2001, augusti 2002 och augusti 2012. På så vis kan 

jämförelser av gatuvåldsbrotten i distriktet göras mellan en två olika år innan (augusti 2001 och 

2002) de nya platsbaserade polisinsatserna införts, och två olika år efter (augusti 2011 och 2012) att 

de införts.  

Anmälningarna från 2001, 2002 och 2012 har liksom anmälningarna från 2011 kodats in i ett 

kodschema som tar fasta på uppgifter om hur brottet anmälts, hur polisen kommit i kontakt med 

händelsen, samt vilken typ av våldshandling, motiv och brottsplats det handlar om. Uppgifter om de 
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misstänktas tidigare förekomst har i RAR har dock inte förts in, då det hade varit alltför 

resurskrävande och tekniskt sett mycket svårt att ta fram sådana uppgifter (RAR gallras efter 5 år). Av 

resursskäl har också genomgången av anmälningar från 2001, 2002 och 2012 koncentrerats till 

brotten misshandel utomhus mot personer 18 år eller äldre. Exakt vilka brottskoder som behandlats 

redovisas i bilaga 1. Totalt handlar det om 417 anmälningar från augusti 2001 och 2002 

sammantaget, och 561 anmälningar från augusti 2011 och 2012 sammantaget. Att anmälningarna är 

fler i augusti 2011/2012 än i augusti 2001/2002 följer ökningar som gäller för de hela åren som 

augustimånaderna representerar i undersökningen (se tabell 2). 

Genom att använda två olika mätpunkter från början av 00-talet (augusti 2001 och augusti 2002) och 

två olika från början av 2010-talet (augusti 2011 och augusti 2012) blir jämförelserna mellan 

tidsperioderna mer solida. Om en viss typ av anmälningar blivit vanligare både i augusti 2011 och 

2012 jämfört med både augusti 2001 och 2002, talar det för att förändringen inte bara är en slump 

av att enbart en månads anmälningar granskats. Strukturförändringar observerade i båda de senare 

mätpunkterna får helt enkelt anses som starkare indikationer på en faktisk förändring än sådant som 

bara observerats i en av mätpunkterna.  

Tabell 2. Antal anmälningar om misshandel (ej grov) utomhus mot person 15 år eller äldre i 

Stockholm City PMD åren 2001, 2002, 2011 respektive 2012. Hela åren samt bara i augusti månad. 

 År 2001 År 2002 År 2011 År 2012 Procentuell förändring 
(2001/2002 till 2011/2012) 

Hela året 2143  2091 2972 3126 + 44 % 
varav i augusti   219  198  260  301 + 35 % 

 

Typen av fysiskt våld viktigt i jämförelserna 

En central omständighet i jämförelserna över tid är hur själva våldet i anmälningarna ser ut. Är det 

exempelvis fall med lindrigt våld (enstaka knuffar eller slag), eller fall med mer allvarligt våld (serier 

av knytnävsslag; fall med tydliga skador) som blivit fler över tid? Att utifrån polisanmälningar studera 

brottsutveckling genom att ”spjälka” upp de registrerade brotten på specifika typer av fysiskt våld, i 

teknisk eller medicinsk betydelse, är en beprövad metod inom kriminologin. Sådana uppdelningar 

minskar nämligen de problem med förändrad anmälningsbenägenhet, nya rutiner inom 

rättsväsendet och vidgade definitioner av våld som annars försvårar jämförelser av registerad 

brottslighet över tid (se von Hofer, 2006). Uppdelningar i tidigare studier har exempelvis handlat om 

olika typer av knivvåld vid grov misshandel eller dödligt våld (Harris m. fl. 2002, Granath, 2007), eller 

om typ av vård som skador av trubbigt våld krävt vid misshandel (Estrada, 1999). I föreliggande 

undersökning används Estradas (1999) kategorisering av misshandelsanmälningar utifrån vilken typ 

av våldshandling som utförts (knuff, enstaka knytnävsslag, fortskridande våld mot försvarslös, etc.), 

respektive vilken fysisk skada som orsakats offret (endast smärta, blodvite, hjärnskakning etc.).  

Hur representativa är anmälningarna i just augusti månad? 
Att just månaden augusti valts ut för att få en bild av gatuvåldsbrotten och dess gärningspersoner i 

Stockholm City Polismästardistrikt har flera skäl. För det första kan det behövas anmälningar från ett 

helt, obrutet tidsintervall för att studera det om det med hög intensitet förekommer seriebrottslighet 

(uppklarad eller ouppklarad) av samma person på det lokala planet. Sådan eventuell högintensiv 

seriebrottslighet hade annars kunnat döljas och ”falla bort” om det dragits ett urval från olika 
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månader samma år. Det ansågs därför alltså nödvändigt att gå igenom en hel månads anmälningar. 

Samtidigt innebar en månad inte fler anmälningar än vad som var resursmässigt rimligt.  

För det andra är augusti är en månad med ett för varje år tämligen genomsnittligt antal anmälningar. 

Augusti är alltså typiskt sett varken en av de månader som har allra flest anmälningar (det har istället 

maj-juni respektive oktober), eller en av dem med typiskt sett lägst (såsom februari och mars; se figur 

2). Vidare förefaller uppgångar eller nedgångar i anmälningar om gatuvåld ett visst år också 

motsvaras av samma upp- eller nedgångar i just augusti års anmälningar (se tabell 2, samt Bilaga 2: 

figur B1). 

Figur 1. Anmälda misshandelsbrott per månad i Stockholm City polismästardistrikt (Stadsdelarna Norrmalm, 

Södermalm, Kungsholm och Östermalm, samt Lidingö kommun), år 2009, 2010, 2011 och 2012. Källa: Brå 

kriminalstatistik. 

 

 

När det gäller jämförelserna mellan augusti 2001/2002 och augusti 2011/2012 skulle dock teoretiskt 

sett nya, stora händelser i distriktet – exempelvis festivaler eller ett exceptionellt stort 

idrottsevenemang – kunna ha en påverkan. Kanske har någon enstaka stor händelse ett visst år i 

augusti gett särskilt många anmälningar av en viss typ. Även ett olikt antal helger i augusti 2011 och 

2012 jämfört 2001 och 2002 skulle det kunna påverkat jämförbarheten. En helg genererar ju normalt 

sett fler och andra typer av anmälningar än vad veckodagarna gör. Det kan dock konstateras att 

antalet helger var detsamma (8 st.) i augusti 2001 och 2002 som i augusti 2011 och augusti 2012 

sammantaget. I sammanhanget kan också nämnas att de stora festivaler som sker i distriktet i 

augusti, Ung08 och Pridefestivalen, varit igång såväl år 2001 och 2002 som år 2011 och 2012. Det 

finns alltså ingen anledning att anta att 2011/2012 års augustimånader naturligt sett skulle ha fler 

eller färre anmälningar än 2001/2002 års augustimånader. 
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Stockholm City polismästardistrikt och de platsbaserade insatserna i 

korthet 
Stockholm City Polismästardistrikt är ett av de största distrikten inom Polismyndigheten Stockholms 

län, åtminstone sett till antalet anställda och antalet boende i upptagningsområdet. Rent geografiskt 

är det däremot ett av de mindre distrikten.  Upptagningsområdet täcker innerstadsdelarna 

Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i Stockholms kommun, samt hela kommunen 

Lidingö. En stor genomströmning av människor, hög boendetäthet och intensiv kommersiell 

verksamhet med många affärer, krogar och nöjescentrum bidrar dock till att antalet anmälda brott 

per invånare ligger på en av de högsta nivåerna i landet. Våld på allmän plats, alltså gatuvåld, anses 

vara ett av de större problemen i distriktet och är en prioriterad brottskategori i verksamheten.  

Mobila poliskontor, trafikavspärrningar och utsättningar av ordningsvakter 

I distriktet har det sedan mitten av 00-talet införts flera tydligt platsbaserade polisinsatser riktade 

mot gatuvåld. De är också till stor del kopplade till vad som uppfattats som två av distriktets ”hot 

spots” ifråga om gatuvåld: Medborgarplatsen och Stureplan. Sedan början av år 2006 finns så kallade 

mobila poliskontor på dessa nöjestäta platser varje fredag och lördag kväll. Tanken är att dessa 

kontor genom den höga synliga polisnärvaron de bidrar med ska ha en dämpande effekt på våld och 

ordningsstörningar, samt underlätta för polisen att göra tidiga ingripanden mot sådana problem. På 

samma platser genomförs också sedan år 2009 trafikavspärrningar på vissa delar av gatorna på 

helgkvällar. Syftet är att minska de friktioner mellan bilförare, berusade gångtrafikanter, 

folksamlingar och taxiverksamhet (legal och illegal) som annars uppfattats bidra till våldbrott och 

ordningstörningar. En annan ny polisinsats på de aktuella plasterna under andra halvan av 00-talet är 

så kallade utsättningar med krogarnas ordningsvakter på helgkvällar, med syfte att utbyta 

information och involvera vakterna i det polisiära arbetet mot gatuvåld. Ytterliggare en insats är den 

nyligen (år 2012) införda kameraövervakningen i realtid på delar av medborgarplasten och Stureplan. 

Poliser på distriktes ledningscentral kan därmed direkt observera brott och ordningsstörningar och 

utifrån det bidra till styrningen av det yttre arbetet. 

Ingen av de här nämnda platsbaserade insatserna har ännu utvärderats externt och med 

vetenskapligt granskade metoder, men interna utvärderingar av de mobila kontoren och 

trafikavspärrningarna visar på positiva erfarenheter. Inte minst uppfattas allmänheten ha reagerat 

uppskattande och positivt på insatserna. 

Andra förändringar i organisation, personal och befolkningsunderlag? 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för föreliggande undersökning kartlägga övergripande 

förändringar i organisationen eller personalsituationen i distriktet. Sådana förändringar kan annars 

teoretiskt sett påverka jämförelserna av inflödet av gatuvåldsbrott i början och slutet av den 

undersökta perioden. När det gäller insatserna med de mobila poliskontoren tyder dock allt på att de 

personalmässigt fått fortgå som det var tänkt sedan införandet år 2006. Det finns inga indikationer 

på att svårigheter med resurstilldelningen allvarligt påverkat insatsens genomförande, vilket annars 

uppmärksammats som ett problem i utvärderingar av riktade men kontinuerliga polisinsatser såsom 

exempelvis Särskilda Gäng Insatser (SGI) i södra Stockholm (se Holgersson & Granér, 2013).    

En ökad ungdomsbefolkning 

En annan omständighet som skulle kunna påverka jämförelserna över tid och bedömningen av de 

platsbaserade insatserna, är som själva befolkningsunderlaget i distriktet förändrats väsentligt. 
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Framförallt gäller det om den ungdomsbefolkningen blivit tydligt större eller mindre över tid. Ett 

grundfynd inom kriminologin är nämligen att unga personer står för en oproportionerligt stor del av 

alla våldsbrott – inte minst ifråga om gatuvåld (Granath, 2012a). Det framstår också som relevant att 

i så fall beakta utvecklingen av ungdomsbefolkningen i hela Stockholms län, inte bara Stockholm City 

Polismästardistrikt. Detta eftersom en rimlig utgångspunkt är att gatuvåldsbrott i Stockholms City 

Polismästardistrikt inte bara begås av personer som bor i distriktet, utan till stor del även av personer 

som bor i andra delar av länet. Den utgångspunkten kommer för i övrigt kommer testas empiriskt i 

föreliggande undersökning. 

Som framgår av figur 2 har befolkningen 15–24 år i Stockholms län ökat under 00-talet, framförallt 

under perioden 2005–2009. Den del av ungdomsbefolkningen som är i åldern 15–19 år, den ålder då 

kriminalitet anses som allra vanligast (Estrada & Granath, 2008), minskar något efter år 2009. 

Hursomhelst är såväl antalet 15–24-åringar totalt som antalet 15–19-åringar i vart fall en fjärdedel 

fler i länet i början av 2010-talet jämfört med början av 00-talet. Möjligen kan man därför förvänta 

sig en viss ”naturlig” ökning av gatuvåldsbrotten från den undersökta periodens början till dess slut. 

Om undersökningen tagit sikte på att jämföra åren 2011/2012 med åren 2008/2009 hade man 

däremot kanske kunnat förvänta sig en svag minskning. Det hade i så fall också förutsatt att 15–19-

åringar verkligen är överrepresenterade i gatuvåld i just Stockholm City Polismästardistrikt – något 

som kan ifrågasättas mot bakgrund av att nöjeslivet i distriktet till relativt stor del riktar sig till unga 

vuxna snarare än ungdomar 15–19 år. 

Figur 2. Befolkning 15–24 år i Stockholms län 2001–2012. Källa: SCB.     
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Gatuvåldet i Stockholm City enligt tidigare källor 

Större del av brottsligheten än i andra delar av landet 
Under 2010–2012 anmäldes varje år i Stockholm City Polismästardistrikt närmare 4 000 

misshandelsbrott utomhus och drygt 500 personrån utomhus, enligt den officiella kriminalstatistiken. 

Gatuvåldsbrotten utgör därmed drygt fyra procent av alla anmälda brott i distriktet och närmare två 

tredjedelar av alla våldsbrott. Det är högre andelar än i riket i snitt.1 Av de som under 00-talet på 

Södersjukhusets (SÖS) akutmottagning i Stockholm City sökt vård för våldsskador hade också 

närmare 90 procent utsatts för våld på allmän plats (Carlsson Sanz m.fl. 2008). Gatuvåldsbrotten 

utgör alltså en mycket betydande del av alla våldsproblem i det nöjes- och befolkningstäta område 

som Stockholm City polismästardistrikt utgör. Även i andra storstadsområdens mest tätbefolkade 

delar tycks ofta begås och anmälas fler våldsbrott än i andra områden (Petersson 2011, Brå 2012). 

Det kan ses som en naturlig följd av bland annat den höga genomströmningen av människor som 

storstädernas många krogar, trafikpunkter och butiker innebär. 

Oftast slag- eller sparkvåld mellan unga, berusade och för varandra obekanta män  

Statistik från SÖS akutmottagning visar också att offren som sökt sjukvård vid gatuvåld till närmare 

75 procent utsatts för så kallat trubbigt våld med knytnävsslag eller sparkar (Carlsson Sanz m.fl. 

2008). Samma undersökningar visar att över två tredjedelar av offren var alkoholpåverkade, samt till 

över 80 procent män med 18–24 åringar som enskilt största åldersgrupp. Gärningspersonen uppgavs 

av offren till 90 procent vara en man, samt till närmare tre fjärdedelar tidigare obekant för offret. 

Oftast har misshandeln förgåtts av någon form av verbal kontakt, uppgav offren. Denna bild av 

gatuvåldsbrottens generella karaktär – att det typiskt sett handlar om misshandel utan vapen eller 

tillhygge mellan två berusade unga män som hamnat i spontan dispyt med varandra – stämmer väl 

överens med vad de tidigare refererade undersökningarna visat ifråga om polisanmäld misshandel 

mellan obekanta i riket i stort (Brå, 2009b). Enligt Carlsson Sanz m.fl. (2008) statistik från SÖS hade 

omkring hälften av offren i akutvården polisanmält händelen, eller tänkte göra det.  

Alltfler anmälningar under 00-talet 
Som nämnts i beskrivningen av materialet till undersökningen, har också antalet polisanmälningar 

om misshandel utomhus ökat tydligt de senaste 10 åren i distriktet. Kriminalstatistik visar att den 

trenden följer en utveckling som gäller även för Sverige i stort (se figur 2). I såväl Stockholm City 

polismästardistrikt som i landet som helhet har exempelvis antalet anmälningar om misshandelsbrott 

utomhus ökat med omkring 40 procent mellan år 2001 och 2012. Framförallt är det under 00-talets 

första halva som anmälningarna ökar, även om de i Stockholm City ökat också åren 2009-2011 (se 

figur 3). Rånen utomhus uppvisar däremot inte någon ökning totalt sett i Stockholm City under 

perioden 2001–2011.  

  

                                                           
1
 Våldsbrott på allmän plats utgjorde åren 2011–2012 knappt 3 procent av alla anmälda brott och 47 procent av 

alla våldsbrott i riket, enligt den officiella kriminalstatistiken. 
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Figur 3. Antal polisanmälningar åren 2001–2012 på brottet misshandel utomhus (inkl. grov) mot personer 

15 år eller äldre, i Stockholms City Polismästardistrikt respektive i hela landet.  Källa: Brå kriminalstatistik, 

samt Polismyndigheten Stockholms RAR-system.    

 

Men andra indikatorer visar en mer konstant nivå 

Andra tillgängliga indikatorer antyder dock en mer konstant nivå av gatuvåldsbrott i distriktet under 

00-talet i sin helhet. Möjligen har de till och med minskat något minskande de senaste åren. Statistik 

från Södersjukhusets akutmottagning, som ligger inom det geografiska området för Stockholm City 

Polismästardistrikt, visar att antalet inskrivna där för våldsskador ökade i mitten av 00-talet, för att 

åren därefter minska tydligt. Nivå i början av 2010-talet ligger därför faktiskt är lägre än i början av 

00-talet (se figur 4). Den tillfälliga uppgången, ”puckeln” av antalet våldsskadade i mitten av 00-talet 

har även konstaterats av Jerre (2006) och följer en utvecklingen som gäller även för våldsskadade 

inskrivna i slutensjukvård i riket i stort (Granath, 2012a). Den tydliga nedgången de senaste åren bör 

dock tolkas med viss försiktighet. Det inte givet att den rakt av speglar en faktisk minskat antal 

gatuvåldsoffer i förhållande till början av 00-talet. Det kan också handla om förändringar i den lokala 

akutvårdens rutiner, i polisens och allmänhetens attityder, samt i själva demografin. Som tidigare 

konstaterats har antalet unga 15–19 år boende i Stockholms län minskat något de senaste åren. Det 

torde ha en viss, om än begränsad, betydelse också för hur många personer som blir inskrivna på SÖS 

akutvård de senaste åren.    
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Figur 4. Antalet personer inskrivna på Södersjukhusets (SÖS) i Stockholm akutmottagning, för våldsskador 

orsakade genom övergrepp av annan person åren 2001–2012. Alla åldrar och alla typer av våld. Källa: 

Akutmottagningens datasystem (AKUSYS), södersjukhuset i Stockholm.  

 

Några systematiska, lokala frågeundersökningar som tar sikte på utvecklingen och omfattningen av 

just utsatthet för gatuvåld i Stockholms City finns inte. Stockholms kommuns trygghetsmätningar 

visar dock att andelen gymnasieungdomar och niondeklassare i kommunen som uppger att de 

utsatts för misshandel (av något slag) varit tämligen stabil på 5-6 procent mellan år 2002 och 2011 

(Stockholms Stad, 2011). Till relativt stor del kan dessa svar antas handla om gatuvåld, eftersom det 

är en av de vanligaste typerna av misshandel ungdomar uppger misshandel för i 

frågeundersökningar. På riksnivå kan också nämnas att andelen i befolkningen som i statistiska 

centralbyråns(SCB) levnadsnivåundersökningar uppger att de utsatts för ”något gatuvåld eller -hot” 

är ungefär densamma under andra halvan som under första halvan av 00-talet (Granath, 2012a).  I 

sammanhanget kan också nämnas att antalet fall av misshandel på allmän plats som lett till dödsfall 

snarare minskat än ökat under 00-talet (Granath 2011b).  

Sammantaget talar de tillgängliga källorna för att det totalt sett inte är fler personer som utsätts för 

misshandel på gatorna i Stockholm av 2010-talet jämfört början av 00-talet, trots att 

polisanmälningarna om sådana brott ökat. Den utvecklingen kan istället spegla ett minskat så kallat 

mörkertal, där bland annat de nya platsbaserade polisinsatserna kan ha haft betydelse. En ofta 

framförd synpunkt är att dessa kontor, genom en ökad polisnärvaro, i längden innebär att alltfler 

våldshändelser på de aktuella och närliggande platserna polisanmäls. Enligt Brå (2009b) finns också 

inom polisen en sedan början av 00-talet generellt ökad upptagningsbenägenhet för anmälningar om 

misshandel mellan obekanta – inte minst när det gäller händelser där målsäganden inte är 

intresserad av att medverka i en utredning.2 Frågan om huruvida polisens insatser minskat 

mörkertalet för gatuvåldet, samt hur minskningen av antalet våldsskadade inskriva på SÖS 

                                                           
2 Som förklaring till den utvecklingen lyfts bland annat fram en dom från år 2002 där två poliser dömdes till 

dagsböter efter att ha underlåtit att ta upp en anmälan om misshandel där målsäganden inte vill medverka (Brå 

2009, s. 48f.). 
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akutmottagning ska tolkas, blir förhoppnings bättre belyst av genomgångarna av polisanmälningar 

som följer i denna undersökning.  
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Gärningspersonerna (och offren) enligt polisanmälningarna 
En utpekad misstänkt person finns upptagen i totalt 45 procent av om misshandel eller rån utomhus i 

augusti 2011 i Stockholm City polismästardistrikt.3 Majoriteten av dessa misstänkta i materialet är 

unga män. Endast 11 procent av alla misstänkta i augusti 2011 är kvinnor. Av alla misstänkta är totalt 

sett 40 procent är i åldern 15–25 år. 

Oftast bor de misstänkta inte själva i distriktet (Stockholm City) där brotten skett. Totalt 73 procent 

bor i ett annat distrikt eller i annat län, medan 19 procent bor i själva distriktet (något oftare i annan 

stadsdel än brotten skett) och ytterligare 8 procent saknar fast adress alternativt tillhör en kategori 

där uppgifter helt saknas. Resultaten stöder hypotesen om att gatuvåldsbrott i ett distrikt som 

Stockholms City inte huvudsakligen begås av personer som bor i distriktet, utan till stor del av 

personer som från andra delar av länet eller till och med från andra län. De personer som poliser som 

arbetar och ingriper mot gatuvåldsbrott i distriktet konfronteras med är alltså i liten utsträckning 

”lokala förmågor” – åtminstone i bemärkelsen att de har en fast adress i staddelen där brotten 

begås. Detta in sin tur har, som vi kommer att återkomma till implikationer för det 

brottsförebyggande arbetet och hur de platsbaserade insatserna ska värderas.  

Många misstänkta tidigare anmälda för samma slags brott  
En central fråga denna undersökning är om de som misstänks för gatuvåldsbrotten återkommande är 

inblandade i sådana brott. Hur vanligt är det exempelvis att gärningspersonerna tidigare misstänks 

(polisanmälts) för sådana brott i länet eller distriktet?  

Materialet visar att en relativt stor del av de misstänkta (40 procent) tidigare har anmälts för 

gatuvåldbrott4 i Stockholms län de senaste fyra åren. Ytterligare drygt 20 procent har anmälts för 

andra typer av brott, medan endast omkring 30 procent inte alls anmälts för brott tidigare (se tabell 

6). De resultaten går delvis emot den i en tidigare refererad undersökning (Brå, 2009b) dragna 

slutsatsen att gatumisshandel i Sverige typiskt sett utspelas mellan två unga män som inte har ett 

tidigare kriminellt förflutet eller är missbrukare. En förklaring till skillnaden i kan vara att den tidigare 

undersökningen baserats på anmälningar och förundersökningar vid ett tillfälle (och vad som utifrån 

dessa handlingar i sig framkommit om den misstänkte), medan föreliggande undersökning tagit fast 

även på registeruppgifter om tidigare anmälningar avseende den misstänkte. Det är heller inte 

självklart att förekomst av fler än en anmälning om gatuvåld motsvarar kriteriet för att framstå som 

”kriminell” enligt den tidigare undersökningen. 

Men inte helt nära i tid      

Den absoluta merparten av de som tidigare anmälts för gatuvåldsbrott har dock senast anmälts en 

relativt lång tid (ett halvår eller mer) innan det aktuella brottet i materialet. Tidigare sådana brott 

väldigt nära i tid innan det aktuella brottet är däremot ovanligt (se tabell 6). Därför figurerar endast 

ett mycket litet antal personer (4 stycken) fler än en gång i materialet – och endast två personer har 

                                                           
3
 I absoluta tal handlar det 143 personer vid de 269 anmälningarna om misshandel och 5 personer vid de 59 

anmälningarna om rån. Det betyder inte att 45 procent av anmälningarna därmed är slutgiltigt så kallat 

personuppklarade. Troligen hamnar den andelen på en lägre procentsiffra. Rimligen handlar det om 20–25 

procent, eftersom det av materialet framgår att den misstänkta personen åtalades för det aktuella brottet i 25 

procent av fallen. 

4
 Här definierat som misshandel, våldtäkt, rån eller våld mot tjänsteman utomhus. 
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anmälts för gatuvåldsbrott vid två olika tillfällen samma dygn. Även om de som begår sådana brott 

alltså ofta tycks göra det med viss upprepning, så förefaller det samtidigt ske med relativt låg 

intensitet. 

Tabell 3. Misstänkta för misshandel eller rån utomhus i Stockholm City polismästardistrikt i augusti 2011 

utifrån om de tidigare anmälts för gatuvåldsbrott eller annat brott de senaste fyra åren i Stockholms län.  

 

 Antal Procent 

Ej tidigare anmälda för 
brott 

 47  32 % 

Tidigare anmälda för 
brott, dock ej gatuvåld 

 32 22 % 

Anmälda för gatuvålds-
brott tidigare samma 
månad 

   7  5 % 

Anmälda för gatuvålds-
brott 1–5 månader 
innan aktuellt brott 

 17 11 % 

Anmälda för gatuvålds-
brott 6 månader eller 
längre tillbaka innan 
aktuellt brott  

 35 24 % 

Oklara uppgifter (ej 
svenskt personnr, etc.) 

 10  6 % 

Totalt 148 100 % 

 

Gärningspersonera ofta ”trogna” distriktet vid upprepade VAP-brott 

Vanligen tycks de misstänkta som upprepat begått gatuvåldsbrott ha ”hållit sig” till distriktet även 

tidigare. För majoriteten (66 procent) av de misstänkta som tidigare anmälts för gatuvåldsbrott gäller 

att deras senaste tidigare sådana brott enligt anmälningarna begåtts i Stockholm City 

polismästardistrikt. Det mönstret gäller både de som själva bor i distriktet och de som inte gör det, 

men är särskilt tydligt när det gäller de som själva bor i distriktet (se figur 5). Materialet visar på 

motsvarande sätt att de misstänkta som bor utanför distriktet och som också begått de tidigare 

senaste kända gatuvålsbrotten utanför distriktet, har gjort det i ett distrikt där de själva bor. 

Gärningspersoner som upprepat begår gatuvåldsbrott tycks alltså i någon mening vara trogna sitt 

eget boendedistrikt, alternativt begår brotten i just City polismästardistrikt. Med andra ord tycks det 

ovanligt med seriebrottslighet som begås i såväl City, det egna boendedistriktet, samt ytterligare 

distrikt utanför det. Dessa mönster har vissa implikationer för operativa brottsanalyser, vilket vi 

kommer att återkomma till. 

Figur 5. Plats (andel i %) för senaste tidigare gatuvåldsbrott för misstänkta för misshandel eller rån utomhus 

i augusti 2011 som tidigare anmälts för gatuvåldsbrott. Uppdelat på misstänkta som själva bor i Stockholm 

City Polismästardistrikt respektive inte gör det. Alla uppgifter om tidigare brott avser de senaste fyra åren i 

Stockholms län. 
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De som misstänks för upprepade gatuvåldsbrott skiljer sig annars inte i någon större utsträckning 

från de som bara misstänkts en gång, ifråga om ålder, kön och boendedistrikt. Dominansen av män är 

dock ännu högre (95 procent), samtidigt som andelen ungdomar i 15–24-års åldern är något lägre än 

bland övriga misstänkta. Det senare mönstret är naturligt eftersom ungdomarna inte haft lika lång tid 

på sig att samla på sig tidigare misstankar. Nästan exakt lika stor andel bland de som misstänkts en 

gång som de misstänkts två eller fler gånger bor utanför Stockholm City polismästardistrikt (73 

procent). 

De upprepat misstänkta också mest utsatta för gatuvåld själva 

Det finns dock en omständighet där de som upprepat misstänkts för gatuvåldsbrott tydligt skiljer sig 

från övriga misstänkta för gatuvåldsbrott enligt materialet. Det gäller den egna registrerade 

utsattheten för gatuvålds- och andra brott. Den är avsevärt högre bland de som anmälts för 

gatuvåldsbrott vid fler än ett tillfälle (se figur 6). Det tycks alltså finnas ett starkt samband mellan 

eget upprepat brottsdeltagande och egen upprepad utsatthet för brott. En rimlig tolkning av detta är 

att vissa livsstilar, umgängen och yrkesroller medför en förhöjd risk både att utsättas för och bli 

anmäld för gatuvåldsbrott. Ordningsvakter eller entrévärdar på krogar är ett exempel på en grupp 

där både utsattheten för och misstankar om deltagande i gatuvåldsbrott är högt. Totalt sett utgör 

den yrkesgruppen 15 procent av de misstänkta i materialet som både upprepat anmälts för och 

utsatts för gatuvåldsbrott. 
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Figur 6. Andel (i procent) tidigare själva utsatta för gatuvåldsbrott bland misstänkta för sådana brott i 

Stockholm City polismästardistrikt i augusti 2011, utifrån om de anmälts bara en gång respektive upprepad 

anmälts för gatuvåldsbrott.   

 

Även målsägandena typiskt sett unga män som inte själva bor i distriktet  
Liksom gärningspersonerna är de allra flesta offren för gatuvåldsbrotten män, enligt materialet. 

Totalt utgör männen 85 procent av målsägandena såväl för de anmälda misshandelsbrotten som för 

rånen utomhus i augusti 2011 i distriktet. Det är en högre andel män än bland offer för våldsbrott i 

allmänhet, där knappt två tredjedelar är män enligt den officiella kriminalstatistiken. Den skillnaden 

har i sin förklaring i att allmänna platser är just den arena där män oftast drabbas av våld, medan det 

finns andra arenor där kvinnor mer ofta drabbas av våld, exempelvis i hemmet eller på vissa typer av 

arbetsplatser. 

Vanligen är offren också, liksom gärningspersonerna, relativt unga. Genomsnittsåldern är omkring 26 

år för målsägandena i anmälningarna och totalt omkring 40–50 procent är under 25 år. Troligen är 

dock offren ändå något äldre än riksgenomsnittet för gatuvåldsbrott. Andelen misshandelsbrott som 

riktar sig mot 15–17-åringar är exempelvis lägre i distriktet än i riket som helhet.5 Stora 

frågeundersökningar i Sverige antyder också att närmare tre gånger så många 16–24-åringar som 25–

34-åringar utsätts för misshandel (Brå, 2012). Antalet 16–24-åringar i de anmälda 

misshandelsbrotten från Stockholm City är dock bara marginellt fler än antalet 25–34-åringar. 

Genomsnittsåldern bland målsägande är också något lägre för kvinnorna än för männen. Det ligger i 

linje med tidigare undersökningar om gatuvåld, som visat att överriskerna för män att drabbas är 

ännu högre i åldersgrupperna över 25 år. Utsattheten minskar alltså i en tidigare ålder för kvinnorna 

än för männen.       

Offren bor typiskt sett inte heller i distriktet. Det är annars vanligt att brottslighet utövas lokalt och 

drabbar offren där de bor. Men så är alltså inte fallet vid våldsbrotten på allmän plats i City, där två 

tredjedelar av offren är bor i ett annat distrikt eller i ett annat län (se tabell 4). Återigen tycks alltså 

                                                           
5
 Andelen anmälningar om misshandel mot 15–17-åringar utgjorde 4 procent av alla anmälningar i materialet 

(se tabell1), vilket kan jämföras med motsvarande i riket som helhet år 2011 som låg på 10 procent enligt den 
officiella kriminalstatistiken. 
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det förhållandet att Stockholm City är ett nöjescentrum för en stor del av hela länet, där människor 

från ett mycket stort upptagningsområde rör sig under dygnets sena timmar, avspegla sig i 

gatuvåldsbrotten. Häri finns rimligen också en viktig förklaring till att gatuvåld är ett så pass vanligt 

brott i distriktet; det här inte bara sina egna ”lokala” brottsoffer utan även ett stort antal offer 

hemmahörande i andra distrikt eller i andra län.  

Tabell 4. Offer för misshandel eller rån i Stockholm City PMD utifrån om de själva bor i distriktet och/eller 

samma stadsdel som brottet skett. Uppgifter från samtliga anmälningar augusti 2011. 

 

 Misshandel 
(inkl. grov) 

Rån 

Annat distrikt eller 
annat län 

184 (68 %) 36 (61 %) 

Samma distrikt och 
samma stadsdel 

  35 (13 %) 14 (23 %) 

Samma distrikt, men 
annan stadsdel 

  29 (11 %)   4 (7 %)  

Saknar helt adress     7 (3 %)   4 (7 %) 
Ingen uppgift (offret ej 
identifierat m.m.) 

  14 (5 %)   1 (2 %) 

Totalt 269 (100 %)  59 (100 %) 

 

Utsattheten tycks ofta upprepa sig 

En relativt stor del (33 procent) av offren för gatuvåldsbrotten i augusti har också tidigare utsatts för 

liknade brott inom länet de senaste 4 åren, enligt materialet. Detta har dock vanligen inte skett den 

allra senaste tiden före det aktuella brottet, utan oftast längre tillbaka än det senaste halvåret. 

Ytterligare omkring 33 procent har utsatts för någon annan typ av brott inom länet, medan endast 

omkring 20 procent inte alls tidigare utsatts för brott enligt materialet.   

Många av offren är alltså upprepat utsatta för våld på allmän plats och kan beskrivas som multipla 

brottsoffer. Att utsatthet för brott ofta upprepar sig för en relativt stor del av alla brottsoffer är ett 

välkänt mönster från tidigare kriminologiskt forskning, både i Sverige (se t ex Carlstedt, 2001; Brå, 

2013) och utomlands (se t ex. Farell, 1995; Ashton m fl., 1998). Andelen upprepat utsatta i 

föreliggande studie ligger ungefär på samma nivå som vad tidigare undersökningar på 2010-talet 

visat gäller för utsätta för våldsbrott generellt (jämför Brå, 2012), men på en högre nivå än vad 

undersökningar från 1990-talet visat (jämför Carlstedt, 2001). 

Materialet visar inga tydliga mönster i det multipla brottsofferskapet utifrån offrens ålder, kön eller 

om de bor i distriktet eller inte. Andelen upprepat utsatta är lika hög bland männen som bland 

kvinnorna och bland de yngre som bland de äldre. Den är också ungefär densamma för målsäganden 

som bor i respektive utanför distriktet. 
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Brottens karaktär och polisens inblandning 
Hur ser då de anmälda gatuvåldsbrotten i Stockholm City polismästardistrikt generellt ut, vid sidan av 

att gärningspersonerna och offren ofta tycks upprepat inblandade i sådana brott? Som tidigare 

konstaterats gäller de flesta anmälningarna misshandel av normalgraden. Rånen däremot svarar för 

en knapp femtedel av brotten i materialet och anmälningarna om grov misshandel endast en 

tjugondel.  Merparten av anmälningarna gäller fullbordade brott. För såväl rånen som 

misshandelsbrotten var andelen brott rubricerade som försök 10 procent eller lägre. Anmälningarna 

om grov misshandel följde dock inte det mönstret. Där utgjorde försöksbrotten närmare häften. Det 

innebär att det totalt sett är få anmälningar, knappt 10 stycken, i materialet som avser fullbordad 

grov misshandel.  

Flest anmälningar tas upp av polisman i tjänst nära brottet 
Merparten av gatuvåldsbrotten i distriktet har anmälts direkt till polisman i tjänst. Anmälan har 

därför ofta tagits upp i nära anslutning till själva brottstiden. Över två tredjedelar av såväl 

misshandels- som rånanmälningarna skrivs in inom 4 timmar från att brottet begåtts (se tabell 5).  I 

linje med de mönstren visar materialet också att polisens första kontakt med och ingripande mot 

brotten oftast skedde i form av att yttre personal träffade målsägande, vittne eller misstänkt på eller 

nära brottsplatsen. På detta sätt kom närmare två tredjedelar av misshandelsbrotten och drygt 40 

procent av rånen in ”i systemet”. Näst vanligast var att polisen kontaktades av ett tag efter brottet (> 

4h) av målsägande eller vittne som inte längre befann sig på brottsplatsen.      

Tabell 5. Sätt på vilket polisen i Stockholm City PMD upprättat anmälningar om våld på allmän plats i 

augusti 2011. 

 Misshandel 
(inkl. grov) 

Rån 

Polisman i tjänst 
 Tid från brott: 0-4h 
                           5-12h 
                         13-24h 
                            +25h  

210 (78 %) 
189 
 12 
  8 
  1 

 30 (51 %) 
 27 
  1 
  - 
  1 

Målsägande besöker 
polisstation  

 17 (6 %)  11 (19 %) 

Telefon (PKC) 
Tid från brott: 0-4h 
                          5-12h 
                        13-24h 
                            +25h 

 43 (16 %) 
 25 
  5 
  8 
  5 

 16 (27 %) 
  7 
  3 
  2 
  4 

Internet   0 (0 %)   2 (3 %)  
Totalt 269 (100 %)  59 (100 %) 

 

Resultaten stämmer överens med tidigare studier av misshandel mellan obekanta, som visat att när 

misshandel mellan obekanta kommit till polisens kännedom så har händelsen oftast anmälts snabbt 

efter att själva brottet skett (Brå, 2007). Riktlinjerna för polisen är också att anmälningar ska 

upprättas direkt av den personal som först kommer i kontakt med brottet och dess offer (RPS, 2011). 

Numera är också drygt var tionde anmälan om misshandel mellan obekanta helt och hållet initierad 

av polisen själv (Brå, 2009). Även när det gäller de allra grövsta våldsbrotten, mord och dråp, tycks en 

stor del komma till polisens kännedom snabbt. Specialstudier av materialet till Brå-rapporten Det 
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dödliga våldets utveckling (Brå 2011b) visar att närmare två tredjedelar av alla fall av dödligt våld så 

har polisen på något sätt fått kännedom om brottet inom sex timmar efter att det har begåtts. 

Man kan diskutera varför rånen i lägre grad än misshandel anmäls direkt till patrull som träffar 

målsägande på eller nära brottsplatsen. En enkel förklaring kan vara att målsägande ofta rånas på 

just sin mobiltelefon och därför inte kan kontakta polisen förrän vederbörande tagit sig hem eller till 

en bekant. En näraliggande förklaring kan också vara att rånen oftare än misshandeln sker på mer 

undanskymda platser och att det därför inte lika ofta finns vittnen som kan kalla på polis eller hjälpa 

offret att göra det. Det kan dock heller inte uteslutas att det bland rånen finns en högre andel 

okynnesanmälning (där målsägande har som syfte att t ex genomföra ett försäkringsbedrägeri) 

jämfört med bland misshandelsanmälningarna. Tröskeln för att göra – och risken för att direkt bli 

genomskådad vid – en sådan ”falsk” anmälan torde vara lägre om den görs per telefon eller över 

internet ett tag efter att brottet ska ha skett. Motsvarande ”falska” anmälningar vid misshandel 

torde vara mycket få i sammanhanget, varför också andelen som görs via PKC, internet eller besök på 

polisstation då blir lägre.    

Ofta tredje part som först uppmärksammat misshandeln 

Den som först kontaktat polisen angående misshandelsbrotten är – förvånande nog – något oftare 

tredje part (vittne, bekant till målsäganden, etc.) än målsägande själv (se tabell 6). Det mönstret är 

särskilt tydligt när det gäller de anmälningar där poliser i yttre tjänst upprättat anmälan och träffat 

målsägande eller vittnen på plats i nära anslutning till brottet. Vid drygt 60 procent av anmälningarna 

om misshandel som kom in ”i systemet” på det sättet var det tredje part som först kontaktade polis. 

Vid just rån är det i en övervägande majoritet av fallen målsäganden själv som först kontaktat 

polisen. Denna skillnad gentemot misshandeln kan sannolikt förklaras dels av att det vid rånen finns 

ett ännu tydligare intresse för målsäganden själv att kontakta polisen. Av betydelse i sammanhanget 

kan dock också vara att rånen inte lika ofta som misshandeln sker där det finns andra personer än 

gärningsperson och målsägande som observerar händelsen.   

Tabell 6. Den part som först kontaktat polisen vid våld på allmän plats i Stockholm City polismästardistrikt i 

augusti 2011. 

 Misshandel 
(inkl. grov) 

Rån 

Målsägande 121 (45 %)  47 (80 %) 
Misstänkt      9 (3 %)    0  
Tredje part (vittne, etc.) 128 (48 %)  11 (19 %) 
Polis observerade själv 
händelsen och ingrep 
utan begäran 

   11 (4 %)    1 (1 %)  

Totalt 269 (100 %)  59 (100 %) 
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Oftast kortare slagsmål med synliga men lindriga skador som följd 
Själva våldet som utövas vid de anmälda gatuvåldsbrotten är oftast att beteckna som ”slagsmål”. Det 

handlar oftast om enstaka (1-2) knytnävsslag mot offrets huvud, eller enstaka sparkar mot övrig del 

av kroppen. Den typen av våld har i tidigare undersökningar kategoriserats som ”slagsmål” (se 

Estrada, 1999; Brå, 2007) och svarade totalt för ungefär hälften av misshandelsanmälningarna och en 

tredjedel av rånanmälningarna i augusti 2011. Vid en dryg femtedel av misshandelsanmälningarna 

var det fråga om lite mer allvarligt eller utdraget våld, oftast i form av serier av knytnävsslag eller 

sparkar, alternativt spark mot ansikte (se tabell 7). Ännu mer allvarlig misshandel, såsom 

fortskridande våld när offret ligger försvarslöst, knivhugg eller slag med tillhygge mot huvud, tycks 

mer ovanligt. Vare sig bland misshandels- eller bland rånanmälningarna förekom sådant våld i mer än 

4–5 procent av fallen. Oftast hade dessa händelser rubricerats som grov misshandel i anmälan. 

Eftersom våldet i anmälningarna vanligen handlade om ett kortare slagsmål, var också de skador som 

noterats ofta lindriga. I merparten (omkring två tredjedelar) av fallen förekom dock åtminstone 

någon form synliga märken (enstaka blåmärken, rodnader etc.). Det är ett något så väl 

överensstämmande resultat – om än med en något lägre andel – med tidigare studier av polisanmäld 

misshandel mellan obekanta (Brå 2007; Brå 2009b). När det gäller allvarliga skador var dock andelen 

påtagligt lägre i det aktuella materialet än i tidigare studier som täcker hela riket. Sammantaget är 

alltså de anmälda våldsbrotten utomhus i Stockholm City polismästerdistrikt år 2011 möjligen något 

lindrigare än vad de varit i riket som helhet under 00-talet. En förklaring till skillnaden kan dock vara 

att de tidigare studierna även till viss inkluderar brott som sker inomhus mellan obekanta. 

Kriminologiska studier pekar nämligen på att våldsbrott som sker inomhus och kommer till polisens 

kännedom generellt är något grövre än de som sker utomhus (Granath, 2012b). 
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Tabell 7. Antal polisanmälningar på fullbordad misshandel utomhus (inkl. grov) fördelat på allvarligaste typ av 

våld respektive typ av skada. Augusti 2011 i Stockholm City polismästardistrikt.   

 Ej skada, 
endast 
smärta 

Synliga 
lindriga 
skador6 

Tydliga 
skador7 

Allvarliga 
skador8 

Oklart Summa 

Lindrigt våld: Knuff, 
enstaka slag med 
öppen hand, etc. 

 33  11  -  - -   44 (17 %) 

”Slagsmål”: Enstaka 
knytnävsslag (1-2) 
och/eller enstaka 
sparkar  

 38  60 15   5  5 123 (49 %) 

Misshandel: Serier 
av knytnävsslag och 
sparkar, samt 
sparkar mot 
ansiktet  

   4  29 19   3   4  59 (23 %) 

Allvarlig 
misshandel: 
Fortskridande våld 
när offret ligger 
försvarslöst, 
knivhugg, eller slag 
med tillhygge mot 
huvudet 

    -    1 
   

 5    4  -  10 (4 %) 

Övrig misshandel: 
Knuff/smäll med 
bildörr, bitning etc. 

   7    2   -  - -   9 (4 %) 

Övrigt allvarligt 
våld: Skjutvapen, 
påkörning, 
laserpekare mot 
ögon, etc.  

   2    5   - - -   7 (3 %) 

Totalt  84 (33 %) 108 (42 %)  39 (16 %) 12 (5 %) 9 (4 %) 252(100%) 

  

När det gäller rånen är andelen anmälningar där inget fysiskt våld uppges ha skett högre (närmare 40 

procent) än för misshandeln. Detta är naturligt, då våldet vid rånen oftast inte är huvudsyftet utan 

bara ett medel. Oftast räcker det istället med att gärningspersonen eller gärningspersonerna hotat 

offret. Ändå förekom någon form fysiskt våld vid över hälften av rånen. Den andelen är också ännu 

högre (64 procent) om bara de fullbordade rånen räknas. Tillvägagångssättet vid rånen är lika ofta att 

gärningspersonen eller gärningspersonerna direkt angriper offret med någon form av fysiskt våld och 

sedan kräver värdefulla föremål, som att de först bara hotar offret för att få värdefulla föremål. 

Tillvägagångssätt modell ”väskryckningar” eller avledande manövrar som följs av motvärnsrån är 

däremot mindre vanligt förekommande i anmälningarna. 

                                                           
6
 Rodnader, blåmärken, mindre skrapsår och svullnader 

7
 Blodvite, tandskador, stora bulor i ansiktet 

8
 Hjärnskakning, frakturer och skador av stickvapen 
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Det finns däremot inga tydliga skillnader i hur själva våldet vid brotten ser ut beroende på de 

misstänkta är tidigare anmälda för gatuvåldsbrott eller inte. Både för gruppen som inte tidigare 

misstänkts och för gruppen som misstänkts vid tidigare tillfälle gäller samma dominans av brott av 

typen ”slagsmål” som medfört synliga men lindriga skador. Detsamma gäller även de offer som är 

upprepat utsatta enligt materialet. Det våld som den gruppen utsatts för är generellt sett vare sig 

allvarligare eller lindrigare än våldet som drabbat de som bara utsatts en gång.   

Brotten sker främst mellan obekanta under dygnets sena och tidiga timmar 
När det gäller övriga omständigheter kring brotten kan det utifrån brottskoderna konstateras att 

majoriteten av brotten sker mellan obekanta. Brottskoden ”0357” som innebär misshandel mot 

obekant man utomhus står ensam för över 50 procent av anmälningarna i materialet. Dominansen av 

brott mellan obekant gäller såväl om det är män som kvinnor som utsatts för våldet. För kvinnorna 

som offer är dock kvoten av anmälningar som rör en bekant betydligt större (1 av 3 jämfört med 1 av 

6 för männen). Detta är förväntat då kvinnor som utsätts för våld typiskt sett utsätts av en 

närstående eller åtminstone bekant (se t ex Eliasson & Ellgrim, 2006; Granath, 2012a). 

Tidigare studier av våldsbrott i Sverige har visat att händelserna ofta är koncentrerade till dygnets 

sena och tidigare timmar samt helger och veckoslut. Det mönstret gäller inte bara misshandel utan 

även personrån samt mord och dråp (Brå 2009b, Brå 2011b, Brå 2011c). Ifråga om de anmälda 

våldsbrotten på allmän plats i Stockholm City polismästardistrikt visar material att närmare tre 

fjärdedelar begås mellan klockslagen 22 t o m 05 på morgonen (se figur 7). Det mönstret gäller såväl 

misshandeln som rånen. 

Figur 7. Anmälda misshandels- och rånbrott utomhus i Stockholm City polismästardistrikt fördelat (i 

procent) på tidpunkt på dygnet de uppges ha skett.  Augusti 2011. 

 

     

Den enskilda timme när flest brott sker enligt anmälningarna, är 03.00–04.00. Antalet anmälningar 

minkar sedan med tre fjärdedelar redan under timmen 04.00–05.00. I materialet kan noteras att 

denna minskning är tydligare på stadsdelen Södermalm än på Norrmalm. Det är inte orimligt att det 

hänger ihop med att fler krogar är öppna även efter kl 03.00 på Norrmalm. 
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I linje med att merparten av brotten som anmäls sker under dygnets senare timmar, finns också en 

”snedfördelning” till helger och veckoslut. Omkring två tredjedelar av såväl misshandeln som rånen 

uppges ha skett någon av dagarna fredag, lördag eller söndag. Motsvarande fördelning visar även 

tidigare data över patienter som kommit in till Södersjukhusets akutmottagning för våldsskador, där 

omkring 67 procent inkom Fredag–Söndag (FHI, 2003). Misshandelsbrottens koncentration till 

veckosluten är dock svag i jämförelse med brottens koncentration till dygnets senare timmar.    

Motiven är ofta bagatellbråk och motanmälningar är inte ovanligt 

Tidigare kartläggningar av våldsbrott har visat att motiven vid brotten ofta är tämligen 

bagatellartade, exempelvis hastigt uppflammande dispyter i samband med fest och nöjesliv (RPS 

2011). Dominansen av bagatellbråk och hastiga munhuggningar gäller inte minst misshandel mellan 

obekanta, men även vid grövre och t o m dödligt våld har en stor del av brotten visat sig vara 

initierade av rena bagateller (Rying 2000, Granath 2012b). Det är därför inte förvånande att drygt 60 

procent av misshandelsbrotten i Stockholm City polismästardistrikt i augusti 2011 initierats av 

spontana munhuggningar eller liknande bagatellbråk, eller är helt oprovocerade. Däremot är det 

bara en liten del (6 procent) som har sin rot i längre tids konflikter (se figur 8).  Något förvånande är 

dock att en inte obetydlig del av misshandelsbrotten rör pengar eller värdesaker som 

gärningspersonen vill åt. En förklaring till detta är de relativt ofta förekommande konflikterna mellan 

taxiförare och kunder, som vanligen rör pengar utan att brotten för den skull kan rubriceras som rån. 

I anmälningarna avspeglas även andra friktionsfyllda situationer som rör pengar och som är typiska 

för distriktet; exempelvis tiggande av småpengar som övergår till aggressiva uppträden, eller 

diskussioner kring entréavgifter vid krogar.  

Figur 8. Motiv eller händelse som initierat misshandelsbrott i Stockholm City polismästardistrikt i augusti 

2011. Procent utifrån uppgifter i anmälningarna (N = 269). 
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En inte obetydlig del (14 procent) av anmälningarna är så kallade motanmälningar. Med det menas 

att målsäganden själv är föremål för ingripande och misstanke om brott, men i sin tur anmäler att 

den eller de som anmält honom eller ingripit mot hans eget brott har gjort sig skyldiga till brott. Ofta 

är det vid dessa ärenden ordningsvakter som anmäls för misshandel eller övervåld, när de på olika 

sätt ingripit mot målsäganden. Även i vanliga ”slagsmål” mellan alkoholberusade civila personer 

förekommer motanmälningar. Det framgår också av materialet att närmare 10 procent av brotten 

kom till polisens första kännedom genom att polis ingrep mot brott eller förseelse som målsäganden 

själv gjort sig skyldig till. 

Samma omständigheter även vid seriebrott och upprepad utsatthet  

Det finns inga tydliga skillnader i motiv och omständigheter vid brotten beroende på om 

gärningspersonerna är upprepat misstänkta för gatuvåld eller inte. För båda grupperna gäller att 

bagatellartade småbråk är det vanligaste motivet. Möjligen finns en tendens att de upprepat 

misstänkta oftare har pengar eller värdesaker som ett motiv för våld (även om rånen inte räknas). De 

upprepat anmälda tycks alltså något oftare vara instrumentella i sin våldsutövning.  

Inga tydliga skillnader finns heller mellan brotten mot de upprepat utsatta eller mot ”engångs”- 

utsatta.  Även för brotten där upprepat utsatta personer är målsägande gäller exempelvis att 

bagatellartade motiv dominerar. 
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Möjligheter till serieuppklaring och platsbaserad brottsprevention 

Tydliga inslag av seriebrottslighet 

Resultaten i föregående avsnitt tyder på en relativt hög grad av upprepning hos dem som begår 

gatuvåldsbrotten. Över en tredjedel av alla misstänkta för gatuvåldsbrott under given månad har 

tidigare förekommit som misstänkta för liknande brott i samma län de senaste fyra åren före aktuellt 

brott – dock sällan den allra närmaste tiden (1–3 veckor) före aktuellt brott. Ofta är de upprepat 

misstänkta också ”trogna” distriktet när de begår sina gatuvåldsbrott. Särskilt gäller detta de som 

själva bor i distriktet. Inte sällan har de upprepad misstänkta också själva figurerat som målsägande 

vid gatuvåldsbrott de närmaste fyra åren. 

Ökad uppklaring genom lokalt underrättelseregister? 
Utifrån seriekaraktären i gatuvåldsbrottsligheten finns hypotetiskt sett möjligheter att öka 

uppklaringen genom lokalt underrättelsearbete. Eftersom en liten grupp personer upprepat begår 

gatuvåldsbrott i distriktet svarar rimligen dessa också för många anmälda brott med okänd 

gärningsperson som därmed är ouppklarade. Möjligen skulle det därför inom ramen för lokal 

brottssamordningsverksamhet eller kriminalunderrättelsetjänst gå att skapa ett operativt inriktat 

register, eller ”kartotek”, utifrån de personer som under en viss tidsperiod misstänkts för 

gatuvåldsbrott i distriktet och som själva bor där eller tidigare misstänkts för gatuvåldsbrott. Detta 

register kan sedan användas för att, med hjälp av målsägande eller vittnen, eventuellt kunna 

identifiera gärningspersoner i senare ärenden med gatuvåld där gärningspersonen är okänd. De 

ouppklarade ärendena skulle helt enkelt kunna ”testas” mot katalogen av tidigare misstänkta för 

gatuvåldsbrott i distriktet de senaste månaderna. Utifrån resultaten i föreliggande undersökning är 

det ju högst rimligt att flera av dessa misstänkta har begått nya liknande brott i distriktet. Då denna 

upprepning i brotten tycks ske med visst mått av tid mellan brotten (oftast mer än 3 veckor), är det 

dock viktigt att registret eller ”kartoteket” får ackumuleras under en inte alltför kort period. 

Samtidigt bör det testas mot vittnen och målsägande i de ouppklarade ärendena så nära de 

brottstillfällena som möjligt.  

En variant på ovan föreslagna metod är att under en tid samla anmälningar om allvarligare gatuvåld 

med okänd gärningsperson, i ett särskilt register lokalt. Dessa anmälningar kan sedan ”testas” under 

hand mot gärningspersoner som allteftersom misstänks för andra gatuvåldsbrott i distriktet, 

åtminstone om det handlar om gärningspersoner som även tidigare misstänkts för gatuvådsbrott 

eller själva bor i distriktet.  

Vid båda de förslagna metoderna kan det vara viktigt att prioritera mellan olika ärenden, för att inte 

alltför stora resurser ska krävas i onödan. Inflödet av gatuvåldsärenden är stort, samtidigt som 

genomgångarna i undersökningen visar att många ärenden är av relativt lindrig beskaffenhet och till 

en stor del inte ens anmälts av målsägandena själva. Det kan därför tänkas att många målsägande 

inte är alltför intresserade av att i efterhand i delta i exempelvis nya fotokonfrontationer. En idé kan 

därför vara att särskilt prioritera det mindre antal ärenden där våldet varit av mer allvarlig karaktär 

och där målsäganden själv gjort polisen uppmärksam på händelsen. Vidare antyder resultaten av 

genomgångarna att många målsäganden också själva kan vara gärningspersoner (logiskt sett borde 

det vara så, då en stor del av de misstänkta själva tidigare varit målsäganden i gatuvåldsärenden). 

Sådana omständigheter kan rimligen också spela in för hur angelägna målsägandena är att ställa upp 

på fortsatt samarbete för att klara upp ärendena.    
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Möjligen kan de här skisserade metoderna sägas ha likheter med det lokala underrättelse- och 

utredningsregister som skapats i och varit ett av de framgångsrikt uppnådda målen i det så kallade 

SGI-projektet mot kriminella gäng i södra Stockholm (Holgersson & Granér, 2013). Det registret, 

liksom det här skisserade registret eller ”kartoteket” avseende upprepat misstänkta för gatuvåld, kan 

i sin tur ses som en del av en större ansats till så kallat problemorienterat polisarbete (POP). Sådant 

polisarbete är väl beskrivet och lovordat inom polisforskningen. I korthet går det ut på att polisen 

proaktivt analyserar och bygger upp kunskap om ett visst problemområde, för att sätta in åtgärder i 

flera led mot de aktuella problemen, samt följer upp resultaten av åtgärderna på ett övergripande 

plan (se t ex Goldstein, 1990; Knutsson & Sovik, 2005; Weisburd m fl., 2008; Holgersson & Granér, 

2013). Också de mobila poliskontoren i sin helhet och flera av de andra platsbaserade polisinsatserna 

i Stockholm City polismästardistrikt kan ses som ansatser till problemorienterat polisarbete, såsom 

det beskrivs i litteraturen.  

Platsbaserade insatser rationella utifrån gatuvåldets karaktär i distriktet 
Vid sidan av att relativt många av gärningspersonerna vid gatuvåldsbrotten i distriktet är upprepat 

misstänkta för sådana brott, visar genomgångarna av anmälningar att vare sig de misstänkta eller 

offren vanligen själva bor i distriktet. Vidare är brotten ofta spontana och alkoholrelaterade, med ett 

relativt lindrigt fysiska våld utövat mellan parterna. 

Utifrån dessa typiska omständigheter vid gatuvåldsbrotten framstår de platsbaserade insatserna för 

att förebygga brotten som klart rationella. Eftersom de inblandade gärningspersonerna och offren 

vanligen inte själva bor i distriktet eller stadsdelen där brotten skett, är det rimligt att rikta 

förebyggande insatser just till platserna och situationerna där brotten sker. Någon form av mer 

socialt inriktade, uppsökande eller punktmarkerade och förebyggande insatser riktat istället mot 

vissa polisiärt välkända individer i distriktet framstår däremot som mindre rationellt – av det enkla 

skälet att de flesta personer inblandade i gatuvåldet helt enkelt inte bor i distriktet själva (även om 

de kan återkomma som gärningspersoner i distriktet). Också den spontana karaktären på gatuvåldet 

talar för att det rimligt att inrikta insatser just på själva situationerna där brotten uppstår. Eftersom 

det sällan finns någon mer långsiktig tanke eller planering bakom brotten, kan de antagligen faktiskt 

förhindras om polisen ingriper direkt när de uppstår – de skjuts rimligen inte bara upp till annat, 

”bättre” tillfälle (åtminstone inte mot samma offer). 

Vidare kan det faktum att brotten har en viss seriekaraktär tala till fördel för de snabba ingripanden 

som är en del av de platsbaserade insatserna. Eftersom gärningspersonerna ofta tenderar att 

upprepa sina brott, om än med ny upprinnelse och mot annan person, kan de snabba ingripandena 

vara viktiga för att tillfälligt ”störa” gärningspersonerna och förhindra andra brott senare samma 

kväll. Denna effekt torde uppnås även om ingripandet inte leder till något åtal i slutändan. En 

parallell kan här dras till studier från USA som visat att våldshandlingar med skjutvapen åtminstone 

på kort sikt kunnat förebyggas genom aktivt arbete mot vapen innehav på vissa högriskplatser, 

högrisktidpunkter och mot vissa högriskpersoner (Wilson, 1994; Sherman, 1997). Samtidigt innebär 

inslagen av seriebrott i gatuvåldet i Stockholm att det i längden inte räcker med bara platsbaserade 

insatser för att förebygga brotten; uppenbarligen finns ju en tendens hos en del av 

gärningspersonerna att för eller senare hitta nya tillfällen. Ifråga om skjutvapenvåldet i USA 

formulerar Sherman & Rogan (1995) det som att de platsbaserade insatserna tillfälligt besparar 

många personer från att bli offer, men att högriskpersonerna även framöver kommer att vara 

högriskpersoner och för eller senare sannolikt hittar nya offer.     
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Skillnader i gatuvåldsbrotten 2011/2012 jämfört med 2001/2002 
En central fråga i denna undersökning är hur de anmälda gatuvåldsbrotten i Stockholms City 

polismästardistrikt förändrats under 00-talet. Därför jämförs i detta avsnitt misshandelsbrotten (ej 

grova) som anmälts i augusti 2011 och 2012 med de som anmäldes i augusti 2001 och 2002. Samtliga 

kategorier av målsägande utom de under 15 år ingår i jämförelsen. Som tidigare konstaterats var de 

anmälda misshandelsbrotten utomhus totalt sett drygt tredjedel fler i augusti 2011/2012 än i augusti 

2001/2002, vilket följer allmänna och något större ökningar från hela åren 2001/2002 till 2011/2012 

(se tabell 2).  

Andelen fel- eller dubbelkodningar var något högre i anmälningarna augusti 2011/2012 än i 

anmälningarna augusti 2001/2002. Därutöver hade andelen försöksbrott ökat från totalt 2 procent i 

augusti 2001/2002 till fyra procent i augusti 2011/2012. Utvecklingen mot fler försöksbrott i 

anmälningarna följer en allmän trend för våldsbrotten i Sverige. Särskilt när det gäller sexualbrott har 

andelen anmälningar som rör försök blivit påtagligt större under 00-talet (Brå, 2008). Totalt finns i 

materialet 403 fullbordade misshandelsbrott från augusti 2001/2002 att jämföra med 523 från 

augusti 2011/2012. 

Alltfler anmälningar från tredje part eller offer som själva misstänks 
I såväl augusti 2011/2012 som 2001/2002 har anmälningarna i de allra flesta fall inkommit genom att 

polisman i tjänst tagit upp en anmälan. Oftast har då polisen träffat målsägande eller vittne i nära 

anslutning till brottstiden och brottsplatsen. När det gäller andelen anmälningar som istället kommit 

in genom att målsäganden själv besökt polisstationen, har det dock skett en minskning över tid; från 

22 respektive 26 procent augusti 2001 och 2002 till 7 respektive 6 procent augusti 2011 och 2012. 

Fler anmälningar har i gengälld kommit in via polisman i tjänst eller direkt per telefon 2011/2012. 

En annan skillnad gäller vem som först kontaktat polisen. I augusti 2001/2002 var det oftast 

målsäganden själv, medan det i anmälningarna 2011/2012 faktisk oftast var tredje part (se tabell 8). 

Det har också blivit något fler anmälningar som börjat med att polis ingripit mot målsäganden själv 

med anledning av brott eller förseelse denne själv gjort sig skyldig till (10 respektive 8 procent 

augusti 2011/2012 jämfört med 6 respektive 7 procent augusti 2001/2002). 

De första initiativen till anmälningarna tycks alltså i minskande omfattning komma från 

målsägandena själva – även om det så klart fortfarande är vanligast. Utvecklingen kan sägas ligga i 

linje med en sedan länge allmänt pågående trend mot att misshandel i allt mindre utsträckning blivit 

”privat” angelägenhet (se Estrada 1999, von Hofer 2006). Förändringen kan dock lokalt också, som vi 

kommer att återkomma till, vara ett utslag av ökad synlig polisnärvaro.   

Tabell 8. Den part som först kontaktat polisen vid anmälningar om misshandel utomhus i 

Stockholm City PMD i augusti 2001, 2002, 2011 respektive 2012. 

 2001 2002 2011 2012 

Målsägande 108 (50 %) 102 (52 %) 111 (44 %) 126 (43 %) 
Misstänkt    13 (6 %)   10 (5 %)     9 (4 %)   12 (4 %) 
Tredje part (vittne, etc.)    87 (40 %)   80 (41 %) 122 (48 %) 134 (45 %) 
Polis observerade själv 
händelsen och ingrep 
utan begäran av annan 

     9 (4 %)     3 (2 %)   10 (4 %)   23 (8 %)  

Totalt 217 (100 %) 196 (100 %) 252 (100 %) 295 (100 %) 
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I samklang med att alltfler ärenden initierats av någon annan än målsäganden själv, har också 

andelen som är motanmälningar eller är anmälningar där offret inte är påträffat eller inte vill 

medverka i utredning ökat från augusti 2001/2002 till augusti 2011/2012. Det är dock inga 

dramatiska förändringar utan handlar totalt sett om en ökning från 12 till 15 procent vad gäller 

motanmälningar och från 6 till 8 procent vad gäller ärenden där offret inte är känt eller inte vill 

medverka i fortsatt utredning (redan initialt). Den utvecklingen kan dock vara en liten men 

bidragande orsak till ett försämrat utredningsläge.  

Brottens typiska upprinnelse och placering är oförändrad 
Själva upprinnelsen till brotten är typiskt sett densamma 2001/2002 som år 2011/2012. Så är även 

fallet med relationerna mellan de inblandade. För båda åren gäller att bagatellbråk och munhuggning 

tycks vara de direkta motiven vid närmare hälften av fallen. Andelen brott där de inblandade utifrån 

brottskoderna känner varandra sedan tidigare är också ungefär densamma, det vill säga 15–20 

procent.  

Det sker heller inga förändringar av vare sig typiska tider, veckodagar eller stadsdelar för brotten. 

Både augusti 2001/2002 och augusti 2011/2012 uppvisar brotten en lika stark koncentration till 

veckosluten (ca 65 procent) och till dygnets senare timmar (ca 75 procent sker mellan klockan 22 och 

05 på morgonen), samt till stadsdelarna Södermalm och Norrmalm (80 procent).  

Men de anmäls snabbare 

Kanske hade det annars kunnat förväntas en ökad koncentration över tid till veckoslut och dygnets 

senare timmar. De sedan år 2006 inrättade mobila poliskontoren på helgerna kunde ju tänkas ha 

inneburit att polismän i tjänst kommer i kontakt med fler av just helgernas brott. Skillnaden mellan 

perioderna verkar dock istället ligga på sättet som polisen kommer i kontakt med brotten. Materialet 

visar också att det vid en något högre andel av alla brott augusti 2011/2012 upprättats en anmälan 

redan mellan klockan 22 och 05 (63 respektive 61 procent) jämfört med augusti 2001/2002 (47 

respektive 56 procent). Även om brotten alltså sker på samma tidpunkter som tidigare är det fler 

anmälningar som kommer in redan under dygnets senaste eller tidigaste timmar. Den förändringen 

understryks också av det totalt sett är fler av anmälningarna 2011/2012 jämfört med dem 2001/2002 

som upprättats redan några timmer efter brottet. Den utvecklingen är också logiskt mot bakgrund av 

det 2011/2012 var fler anmälningar som kommit in genom att polis ingripit mot målsäganden själv, 

men samtidigt färre kommit in genom att målsäganden i efterhand besökt polisstationen (se 

föregående rubrik). 

Färre fall med allvarligt våld  
I såväl anmälningarna i augusti 2001/2002 som i augusti 2011/2012 är det våld som rapporteras 

oftast att beteckna som ett kortare slagsmål (ca 50 procent). Även andelen som utgörs av en mer 

utdragen misshandel är relativt oförändrad (se tabell 9). Den lilla andel som utgörs av ännu mer 

allvarlig misshandel (fortskridande våld mot person som ligger försvarslös t ex) har dock minskat 

tydligt från 2001/2002 till 2011/2012. Sådant våld verkar 2011/2012 vara mycket ovanligt i 

misshandelsanmälningarna. Det tycks inte kunna förklaras av att de fallen 2011/2012 istället anmälts 

som grov misshandel. Sökningar i RAR visar nämligen att antalet ärenden med sådan brottskod 

snarare var färre än fler i augusti 2011 och 2012 (16 respektive 15 st.) jämfört med i augusti 2001 och 

2002 (15 respektive 20 st.). 
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Tabell 9. Antal polisanmälningar på fullbordad misshandel (ej grov) utomhus fördelat på 

allvarligaste typ av våld. Augusti 2011, 2002, 2011 samt 2012 i Stockholm City PMD.   

 2001 2002 2011 2012 

Lindrigt våld: Knuff, 
enstaka slag med öppen 
hand, etc. 

  31 (15 %)  24 (12 %)  44 (18 %)  74 (26 %) 

”Slagsmål”: Enstaka 
knytnävsslag (1-2) 
och/eller enstaka sparkar  

112 (53 %)  98 (51 %)  127 (53 %) 130 (47 %) 

Misshandel: Serier av 
knytnävsslag och sparkar, 
samt sparkar mot ansiktet  

  49 (23 %)  55 (29 %)   56 (23 %)  58 (21 %) 

Allvarlig misshandel: 
Fortskridande våld när 
offret ligger försvarslöst, 
knivhugg, eller slag med 
tillhygge mot huvudet 

  12 (6 %)  10 (5 %)    1 (0 %)   1 (0 %) 

Övrig misshandel: 
Knuff/smäll med bildörr, 
bitning etc. 

   5 (2 %)   3 (2 %)    9 (4 %)   9 (3 %) 

Övrigt allvarligt våld: 
Skjutvapen, påkörning, 
laserpekare mot ögon, 
etc.  

   2 (1 %)   2 (1 %)    6 (2 %)   8 (3 %) 

Totalt 211 (100 %) 192 (100 %) 243 (100 %) 280 (100 %) 

 

Vidare så finns också en minskning i det antal och den andel anmälningar där det rapporteras om 

tydliga eller allvarliga skador. Det är logiskt mot bakgrund av att färre av anmälningarna misshandel 

som kategoriserats som allvarlig enligt tabell 9. Totalt har andelen där offrens skador är tydliga eller 

allvarliga minskat till från 26–28 procent till 14–17 procent mellan 2001/2002 och 2011/2012 (se 

tabell 10). Minskningen gäller såväl tydliga men ej allvarliga skador, som allvarliga skador.  

Positivt nog är det alltså i augusti 2011/2012 färre rapporterade fall med allvarlig misshandel 

och/eller misshandel med tydliga eller allvarliga skador jämfört med augusti 2001/2002. Huruvida 

detta representerar en stadig trend mot en minskning av antalet allvarliga fall är så klart svårt att 

bedöma. Det faktum att minskningarna gäller både om augusti 2001 jämförs med augusti 2002 och 

om augusti 2002 jämförs med augusti 2012 talar dock för att resultaten inte bara handlar om 

tillfälligheter. Någon form av konstans i minskningen verkar istället finnas.  

Hursomhelst kan det konstateras att ökningen av misshandelsanmälningar från 2001/2002 till 

2011/2012 i huvudsak ligger på fall med kortare slagsmål eller lindrigare våld, där skadorna varit 

lindriga eller endast bestått i smärta. Det talar för att ökningen av anmälningar främst beror på att 

fler händelser kommer till polisens kännedom, kanske som en effekt av ökad synlig närvaro av 

uniformerad polis och snabbare ingripanden mot ordningsstörningar genom de mobila poliskontoren 

och andra platsbaserade insatser. 



34 
 

Tabell 10. Antal polisanmälningar på fullbordad misshandel utomhus fördelat på allvarligaste typ 

av fysiskt skada som våldet orsakat. Augusti 2011 samt augusti 2011 i Stockholm City PMD.   

 2001 2002 2011 2012 

Ej synliga skador: Endast 
smärta 

 66 (31 %)  42 (22 %)  85 (35 %)  99 (35 %) 

Synliga lindriga skador: 
Rodnader, blåmärken, 
mindre sår och svullnader  

 74 (35 %)  88 (46 %) 107 (44 %) 122 (44 %) 

Tydliga skador: Blodvite, 
tandskador, stora bulor i 
ansiktet 

 45 (22 %)  40 (21 %)  35 (14 %)  37 (13 %) 

Allvarliga skador: 
Hjärnskakning, frakturer och 
skador av stickvapen (dock ej 
direkt livshotande) 

   9 (4 %)  14 (7 %)    7 (3 %)   4 (1 %) 

Oklart   17 (9 %)    8 (4 %)    9 (4 %)  18 (7 %) 
Totalt 211 (100 %) 192 (100 %) 243 (100 %) 280 (100 %) 

 

Alltfler av de inblandade är unga män som inte själva bor i distriktet 
Andelen män respektive kvinnor bland offren i anmälningarna är relativt konstant över tid. Omkring 

en fjärdedel är kvinnor såväl i slutet som i början av 00-talet. En förändring är däremot att andelen 

yngre offer ökat, när antalet anmälningar blivit fler i slutet i 00-talet (se tabell 11). Medianåldern på 

offren har därmed totalt sjunkit från 29 år till 26 år mellan 2001/2002 och 2011/2012.    

Tabell 11. Målsägande vid misshandel utomhus i Stockholm City PMD i augusti 2001 respektive 

augusti 2011, fördelat på män och kvinnor samt på andelen personer under 25 år. 

 2001 2002 2011 2012 

Män 167 (77 %) 148 (76 %) 202 (80 %) 218 (74 %) 
Kvinnor   40 (18 %)   46 (23 %)   39 (16 %)   65 (22 %) 
Inget känt offer   10 (5 %)     2 (1 %)   11 (4 %)   12 (4 %) 
Totalt 217 (100 %) 196 (100 %) 252 (100 %) 295 (100 %) 
varav 15–24-åringar   69 (32 %)  57 (29 %) 109 (43 %) 127 (43 %) 

 

Ifråga om offrens boendedistrikt så har andelen som inte själva bor i distriktet ökat. I augusti 

2001/2002 var den andelen totalt 62 procent, medan den augusti 2011/2012 totalt ökat till 74 

procent. Ökningen av anmälningar ligger alltså främst på personer som bor utanför distriktet, men 

befunnit sig här och då utsatts för brott. På motsvarande sätt finns en både andels- och antalsmässig 

minskning när det gäller offer som bor i samma distrikt och stadsdel som brottet (se figur 8). 

Stockholmare som utsätts för gatuvåld tycks alltså i allt mindre utsträckning utsättas för det på 

”hemmaplan”. 

Sammantaget ligger alltså ökningen av misshandelsoffer i anmälningarna på unga personer som inte 

själva bor i distriktet. Tidigare var en större andel av offren ”sårbara” så till vida att de blev utsatta i 

sitt eget kvarter. Totalt sett var också en något högre andel kvinnor. Den utvecklingen kan mycket väl 

tala för att ökningen av anmälningar har att göra med att alltfler händelser som tidigare inte 

polisanmälts numera blir anmälda. Just när det gäller lindrigare våld av och mot unga (främst män) 

som inte själva bor i distriktet kan det nämligen tänkas att mörkertalet länge varit mycket stort. Den 
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gruppen av offer kanske generellt inte är den mest angelägna om det att våld de utsatts för på gatan 

blir polisanmält, till skillnad från kvinnor, äldre eller personer som utsätts för brott i sin egen stadsdel 

– som troligen upplever det som hänt som allvarligare. Därför kan en ökad polisiär närvaro och fler 

anmälningar från tredje part särskilt beröra just våld av och mot unga män. Förändringen av 

offerbilden kan dock även hänga samman med generella förändringar av vilka som bor i just 

Stockholm City (kanske allt färre unga och risktagande personer), samt faktiskt i själva 

konstruktionen av ungdomlighet och manlighet (inte längre lika skamligt att vara ung, man och 

brottsoffer på en gång).  

Figur 8. Boendedistrikt i förhållande till brottet för offer för misshandel utomhus i Stockholm City 

polismästardistrikt i augusti 2001, 2002, 2011 respektive 2012.  

 

Samma förändring bland de misstänkta 

Bland misstänkta gäller delvis samma förändring som bland offren. Även här ökar andelen yngre 

personer, samt andelen personer som inte själva bor i distriktet. Medianåldern har totalt sett 

minskat från 30 år till 27 år mellan augusti 2001/2002 och 2011/2012. Samtidigt har andelen som bor 

i annat distrikt eller annat län ökat från 70 till 79 procent. 

Andelen kvinnor bland de misstänkta har också ökat något, från totalt 92 procent augusti 2001/2002 

till 87 procent augusti 2011/2012. Ökningen av antalet misstänkta (från 219 till 284 personer) ligger 

alltså både på män och på kvinnor.  

Slutsatser om utvecklingen och möjlig påverkan från de nya insatserna 
Jämförelsen mellan anmälningarna om misshandel utomhus i augusti 2001/2002 och augusti 

2011/2012 visar anmälningarna ökat med totalt omkring 30 procent. Framförallt är det anmälningar 

med ett relativt lindrigt våld och där det är tredje part som uppmärksammat polisen på händelsen 

som blivit fler. Anmälningar med allvarlig misshandel och/eller där offret fått tydliga eller allvarliga 

fysiska skador har däremot minskat. Andelen offer som enligt anmälan själva bor i stadsdelen där 

brottet skett har också minskat, medan anmälningar med yngre personer (<25 år) som inte själva bor 

i distriktet inblandade har ökat påtagligt. Även anmälningar av karaktären motanmälningar har ökat 

något andelsmässigt, till inte obetydlig del i form av ärenden där de inblandade är krogvakter. 
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Brottens fördelning på olika platser, tidpunkter på dygnet och typ av upprinnelse är däremot i stort 

densamma augusti 2001/2002 som augusti 2011/2012. 

Minskat mörkertal genom nya polisinsatser 

Utvecklingen talar tydligt för att mörkertalet för gatuvåldsbrott i Stockholm City polismästardistrikt 

minskat från 2001/2002 till 2011/2012. Att ökningen av antalet anmälningar beror på att alltfler av 

gatuvåldshändelserna i distriktet registreras av polisen, snarare än att våldet faktiskt ökat, framstår 

som mycket rimligt inte minst eftersom bara anmälningar med lindrigt våld ökat – medan de med 

allvarligt våld istället minskat. Även den omständigheten att det främst är unga män som vanligen 

inte bor i distriktet som blivit fler bland offren talar för ett minskat mörkertal, liksom att ökningen 

främst gäller anmälningar initierade av någon annan än offret. ”Tröskeln” för att anmäla och 

registrera våldsbrott utomhus tycks helt enkelt blivit lägre. Detta kan i sin tur mycket väl vara en 

effekt av ökad synlig polisnärvaro och snabbare ingripanden genom bland annat de mobila 

poliskontoren, men även andra nya rutiner och förändrade attityder i polisens anmälningsupptagning 

kan, som tidigare berörts, spela in. I kombination med förändringar inom polisen kan det också finnas 

andra orsaker, exempelvis fler mobiltelefoner bland civila och faktiskt en allmänt större rädsla för 

stökiga händelser. Till stöd för tolkningen att ärendeökningen inte beror på ett faktiskt ökat antal 

våldshändelser i distriktet visar också, som beskrevs i inledningen till undersökningen, statistik från 

Södersjukhusets (SÖS) akutmottagning att antalet patienter som skrivits in för våldsskador var färre 

år 2011 och 2012 än 2001 och 2002. Antalet skadade ökade visserligen år 2005–2007, men minskade 

därefter tydligt (se figur 4, s. 17).  

Att mörkertalet för gatuvåldsbrotten i distriktet minskat är på många sätt positivt. Det är inte minst 

ur ett brottsförebyggande perspektiv viktigt att fler av händelserna blivit föremål för polisingripande 

och anmälan. Bara den omständigheten att den inblandade gärningspersonen konfronteras av polis 

och tillfälligt grips kan förhindra nya våldshändelser med samma person inblandad senare samma 

kväll eller nästa helg, eller att den aktuella våldshändelsen eskalerar till något värre. Som 

undersökningen visar är graden av upprepning i brotten relativt hög och många målsäganden 

tenderar också att vara gärningspersoner vid andra tillfällen. Oavsett om det leder till åtal eller inte 

kan det därför vara viktigt att ingripa mot och ”störa” brottsligheten. Genomgångar av dödligt våld i 

offentlig miljö (Granath, 2012b) har också visat att de brotten ofta begås av just den kategori av 

personer som numera utgör en stor del av de anmälda för misshandel utomhus: Unga män som inte 

själva bor i stadsdelen där brottet skett men som tidigare både anmälts för och varit målsägare i 

ärenden med våld i offentlig miljö. 

Det kan dock också finnas vissa åtminstone kortsiktigt sett negativa aspekter av att fler händelser blir 

föremål för anmälan. Rimligen minskar möjligheten att nå en hög uppklaringsprocent när det blir 

större andelar ärenden som rör lindrigare våld och unga män som inte själva bor i distriktet, 

alternativt rör särskilda ”riskgrupper” såsom exempelvis krogvakter. Förutsättningarna för 

slutredovisning till åklagare är antagligen inte de bästa i ärenden där målsägande är unga män från 

andra distrikt som utsatts för lindrigare våld och kanske inte ens velat anmäla brotten själva, eller i 

ärenden som är motanmälningar av eller mot krogvakter. Materialet från år 2011 visar att det 

numera endast är i knappt 20 procent av ärendena som någon åtalas. En annan konsekvens av ett 

ökat antal anmälningar av fall där mörkertalet annars är stort kan också ge bilden av ett totalt sett 

ökat våld i distriktet, trots att polisen satsat resurser för minska den aktuella brottsligheten.  
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Färre allvarliga gatuvåldsbrott genom de nya platsbaserade insatserna? 

Den viktigaste frågan, slutligen, är dock om de nya platsbaserade insatserna bidragit till att minska 

det faktiska antalet gatuvåldsbrott i distriktet. Att det i början av 2010-talet föreligger en minskning 

av åtminstone de allvarligare händelserna jämfört med början och mitten av 00-talet talar både 

statisten från södersjukhuset och de i undersökningen gjorda genomgångarna av anmälningar för. 

Utvecklingen kan heller inte bara förklaras av att ungdomsbefolkningen 15–19 år i länet totalt sett 

minskat något sedan 2009. Dels är antalet 15–19-åringar fortfarande fler i länet åren 2011-2012 än 

de var under första halvan av 00-talet, dels har antalet äldre ungdomar (20–24 år) ökat även efter år 

2009 (se figur 2, s. 15). Den åldersgruppen svarar utifrån föreliggande undersökning och andra 

tillgängliga källor för en stor del av våldshändelserna i distriktet.  

Samtidigt är det mycket svårt att bedöma i vilken omfattning polisens insatser och nya arbetssätt 

bidragit till minskningen av allvarligare gatuvåldsbrott i Stockholm City. Även andra trender i 

samhället kan nämligen påverka utvecklingen. När det gäller ungdomar har det exempelvis i 

rikstäckande skolundersökningar om brott konstaterats en allmän trend mot en ökad skötsamhet och 

ett minskat deltagande i vålds- och andra brott under 00-talet (Brå, 2013). Även själva utsattheten 

för misshandel har minskat något på riksnivå under perioden 2005–2011 enligt Brås nationella 

trygghetsundersökning (NTU) och statistiska centralbyråns (SCB) undersökningar, både vad gäller 

ungdomar och vuxna (se Granath, 2012a). Vidare kan noteras att alkoholkonsumtionen bland unga 

har minskat under halvan av 00-talet, både ifråga om andelen som överhuvudtaget druckit och ifråga 

om så kallad intensivkonsumtion (CAN, 2012; CAN, 2013). Även bland vuxna finns i Sverige sedan 

1990-talet förändrare mönster i alkoholkonsumtionen (mindre intensivkonsumtion av starksprit) som 

i sin tur ansetts kunna förklara delar av en nedgång i dödligt våld som skett sedan mitten av 1990-

talet (Granath, 2012b). I sammanhanget kan också nämnas att det i internationella studier 

konstaterats en minskning i utsattheten för misshandel i flera europeiska länder sedan mitten av 

1990-talet (Tseloni m fl., 2010). Givitvis kan det i första hand vara dessa nationella och internationella 

trender – och inte det lokala polisarbetet – som speglas i nedgången av våldshändelser i Stockholm 

City. 

Vissa omständigheter talar dock för att polisinsatserna verkligen kan ha bidragit till minskningen 

lokalt. För det första visar genomgångarna av anmälningar att minskningen i allvarligare 

våldsincidenter inte bara gäller ungdomar under tjugo år (den åldersgrupp där den ökade 

skötsamheten på riksnivå konsterats), utan även unga vuxna. När det gäller den åldergruppen finns 

inte några entydiga nedgångar i utsattheten för misshandel på riksnivå enligt Brås och SCB:s 

frågeundersökningar, åtminstone inte om början av 00-talet jämförs med början av 2010-talet 

(Granath, 2012a). I den mån nedgångar finns på riksnivå, exempelvis ifråga om gatuvåld mot unga 

vuxna, kan det heller inte uteslutas att dessa faktiskt till viss del hänger ihop med nya platsbaserade 

polisinsatser – både i Stockholm och på andra orter. För det andra kan det faktum att statistiken från 

södersjukhuset visar att minskningen i patienter inskriva för våldsskador i Stockholm börjar först 

efter mitten av 00-talet tala för att den trenden inte bara hänger samman med en allmän minskning 

av grövre våld i Sverige och andra europeiska länder som pågått sedan andra halvan av 1990-talet. 

Det vore märkligt i så fall att minskningen i Södersjukhusets statistik inte synts förrän efter år 2006. 

Sammanfattningsvis får alltså den försiktiga tolkningen göras att de nya polisinsatserna i viss mån 

torde ha bidragit till minskningen av allvarligare fall av gatuvåld i Stockholm City polismästerdistrikt, 

men att detta är långt ifrån den enda eller kanske ens den viktigaste orsaken.       
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Bilaga 1; Brottskoder som använts i undersökningen 

Misshandel utomhus: 

0355: Mot obekant kvinna 18 år eller äldre  

0356: Mot bekant kvinna 18 år eller äldre  

0357: Mot obekant man 18 år eller äldre  

0358: Mot bekant man 18 år eller äldre  

0375: Grov misshandel mot obekant kvinna 18 år eller äldre 

0376: Grov misshandel mot bekant kvinna 18 år eller äldre 

0377: Grov misshandel mot obekant man 18 år eller äldre 

0378: Grov misshandel mot bekant man 18 år eller äldre 

9317: Mot obekant flicka 15–17 år 

9318: Mot bekant flicka 15–17 år 

9319: Mot obekant pojke 15–17 år 

9320: Mot bekant pojke 15–17 år  

9341: Grov misshandel mot obekant flicka 15–17 år 

9342: Grov misshandel mot bekant flicka 15–17 år 

9343: Grov misshandel mot obekant pojke 15–17 år 

9344: Grov misshandel mot bekant pojke 15–17 år 

Rån utomhus 

0855: Övrigt rån 

0856: Övrigt rån med skjutvapen  

0892: Mot funktionsnedsatt privatperson 

0896: Med skjutvapen mot funktionsnedsatt privatperson 

9806: Mot ej funktionsnedsatt privatperson under 18 år 

9808: Med skjutvapen mot ej funktionsnedsatt person under 18 år 

9810: Mot ej funktionsnedsatt person 18 år eller äldre 

9812: Med skjutvapen mot ej funktionsnedsatt person 18 år eller äldre  
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Bilaga 2; Figur 

Figur B1. Antal polisanmälningar åren 2001-2011 på brottet misshandel utomhus mot personer 15 

år eller äldre, i Stockholms City PMD årsvis (skalan till vänster i diagrammet) respektive bara för 

augusti månad (skalan till höger i diagrammet).        
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