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Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten 
minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta 
fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande 
arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.
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Välkomna till 

Råd för framtiden!
I år är det femtonde gången som Brottsförebyggande rådet (Brå) anordnar den na
tionella konferensen i brottsförebyggande arbete, och den genomförs denna gång 
i samarbete med Sundsvalls kommun. Centralt för årets konferens är bildandet av 
den nya Polismyndigheten, vars verksamhet i högre utsträckning än tidigare ska 
utgå från lokala problembilder, i dialog med medborgarna. 

Råd för framtiden 2015 har undertiteln Trygghet – allas vår rättighet. Med det vill 
Brå fokusera på frågan hur polis och kommun kan arbeta så att förutsättningarna 
för trygghet blir lika i hela landet, oavsett om det gäller en mindre kommun, en 
större stad eller en stadsdel. Med denna konferens vill Brå ge polis och kommun 
verktyg och inspiration att arbeta mer kunskapsbaserat, både för att stärka sam
verkan och för att göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt. Under dagar
na bjuder vi på diskussioner och konkreta exempel på hur problembilder kan tas 
fram och analyseras, hur insatser kan utformas och hur arbetet kan följas upp. 

Justitieminister Morgan Johansson och rikspolischef Dan Eliasson deltar och ger 
sina perspektiv på dagens brottsförebyggande arbete. Vi får även ta del av nya 
sätt att tänka kring social oro och hur vi förhåller oss till det problemet genom 
föreläsningar av professor Otto Adang från Nederländerna och professor Simon 
Hallsworth från Storbritannien. Jag är också glad att Mona Sahlin, nationell sam
ordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, medverkar vid 
konferensen.

Men konferenser handlar inte bara om föreläsningar. 
Minst lika viktigt är det spontana och informella ut
bytet mellan konferensdeltagare. Ta därför tillfället i 
akt att mingla på mässan och nätverka med varandra.

Brå vill främja utbytet av erfarenheter, och konfe
renser är ett sätt att arbeta för detta. Vi tror och 
hoppas att vår samlade kunskap härigenom kommer 
lokalsamhället till nytta och blir användbar för dem 
som arbetar med att förebygga och bekämpa brottslig
heten. Min förhoppning är att ni ska åka härifrån med 
ny kunskap, inspiration och nya kontakter.

Erik Wennerström
Generaldirektör, Brå
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Välkomna till 

Sundsvall! 
För Sundsvalls kommun står det trygghetsskapande arbe
tet och samverkan med Polisen i fokus. Det kändes därför 
både roligt och angeläget att genomföra konferensen  
Råd för framtiden tillsammans med Brå. 

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg, alldeles oavsett vem man är och 
var man är. Det var, och är fortfarande, en av grundtankarna som vi hade, när vi 
för fyra år sedan inledde utvecklingen av vårt trygghetsskapande och brottsföre
byggande arbete, Trygga Sundsvall. 

Det vi vill uppnå med Trygga Sundsvall är att skapa trygghet för alla åldersgrupper i 
kommunens bostadsområden, genom att nå ut via många kanaler i samhället. Trygga 
Sundsvall består av ett strategiskt trygghetsråd och fjorton lokala trygghetsgrupper. 
Redan från starten av utvecklingsarbetet har Polisen haft representanter med i alla 
grupperna. Grundläggande för arbetet är att det genomförs i dialog med medborgar
na, i form av trygghetsvandringar, stormöten och trygghetsundersökningar, men ock
så med hjälp av utbildningar, stödgrupper och information. Som en del i det arbetet 
har vi tillsammans med Brå prövat en form av dialog, med hjälp av digitalt berättan
de och kortfilmer. Några av de filmerna kommer vi att presentera under konferensen.  
Vi hoppas att de ska inspirera till nya tankar hos er, så som de gjorde hos oss. 

Vi är stolta över vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och vill med 
konferensen passa på att presentera en del av detta. Redan kvällen innan konferen
sen bjöd vi in konferensdeltagarna till förmingel och berättade om hur kommun 
Sundsvall och Gävle kommun startade ett eget försäkringbolag 2003. I dag är nio 
svenska och en norsk kommun med i bolaget. Vi finns förstås också med på mi
nimässan, där vi tillsammans med Polisen beskriver hur vi i Sundsvall arbetar för 
ökad trygghet och minskad brottslighet. En alltid lika aktuell fråga är kvinnors rätt 
till trygghet, och som ett av de parallella seminarierna kommer Mittuniversitets 
forskare Susanne Strand med flera att ta sig an frågan, både teoretiskt och praktiskt. 

Idén med Trygga Sundsvall är att med samverkan och engagemang få flera att kän
na sig delaktiga. I grunden handlar det om att involvera människor i deras vardag. 
Redan att bara lära känna och förstå varandra lite bättre gör stor skillnad. Det är 
också min önskan med konferensen – att ni ska få möjlighet att utbyta erfaren
heter. Jag är övertygad om att vi kommer att bli berikade med nya insikter och 
inspirerande möten. Min förhoppning är att ni lämnar konferensen med idéer och 
uppslag och med goda minnen från Sundsvalls kommun.

Bodil Hansson
Vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun
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Praktisk information

Frågor
Vid frågor, kontakta någon av oss från Brå eller Sundsvalls kommun. Vi finns  
utspridda på konferensen och bär knapparna ”Fråga mig om Råd för framtiden”. 
En av oss finns också alltid vid registreringen. 

Namnlappar
Ha gärna på dig din namnlapp under hela konferensen. Den anger vilka parallella 
seminarier du anmält dig till och om du anmält dig till middagen den 24 mars. 

Jackor och väskor
Rummet Mjölnaren är en obevakad garderob. Vårt råd är att du har dina värde
saker med dig. Vi kan inte hållas ansvariga om du förlorar eller skadar egendom. 

Festmiddag
Den 24 mars klockan 19.00 bjuder Brå konferensdeltagarna på middag på restau
rang Aveny, på Quality Hotel Sundsvall. Observera att du måste vara föranmäld 
till middagen; det står på baksidan av din namnlapp om du är det. I mån av plats 
kan vi i registreringen ta emot efteranmälningar. Under kvällen spelar Martin 
Häggström med Band.

Utvärdering
Efter konferensen kommer vi att skicka en utvärdering till den epostadress som 
du angav vid anmälan. Ta dig gärna tid att fylla i den, så att vi får veta vad som 
kan behöva förbättras inför kommande konferenser. 

WIFI
Quality Hotel Sundsvall 
har två öppna WIFInät 
som du kan använda 
utan lösenord. 

Twitter
#rådförframtiden

Digitala berättelser som dialogverktyg! 

Under konferensen visas kortfilmer om trygghet 
och otrygghet knutet till Sundsvalls centrala buss-
station Navet. Genom att visa berättelserna på 
konferensen vill vi förmedla olika perspektiv på 
konferensens tema, Trygghet – allas vår rättighet. 

Berättelserna är korta, runt en minut långa, och 
framtagna i samarbete med Unga Berättar. I filmer-
na delar människor med sig av sina erfarenheter, 
med hjälp av video, bild, berättarröst, musik och 
animationer. Idén är enkel: att låta människor tala 
för sig själva, att låta dem skapa sina egna historier.
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Karta över konferensrummen  
på Quality Hotel

Minimässans utställare
Boverket

Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Civilförsvarsförbundet

Kairos – Kunskap om arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Nämnden för statens stöd till trossamfund

Polismyndigheten

Samverkan mot brott (SAMBO)

Sundsvalls kommun tillsammans med Lokalpolisområde Medelpad

Kök

Konferens-
reception

H
ov

sl
ag

ar
en

Folkan ligger i SF:s lokal på entréplan

Flygaren Glasblåsaren

Tunnbindaren/
Mässan

Hattmakaren Apotekaren

Registrering

Restaurang
Aveny

Mjölnaren
Garderob
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Program den 24 mars

Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

10.00–13.00 Registrering

12.00–13.00 Lunch i restaurang Aveny

13.00–13.15 Välkomsthälsningar

 Bodil Hansson, vice ordförande i Sundsvalls kommunstyrelse

 Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå) 

13.15–14.15 Öppningsanföranden

 Morgan Johansson, justitieminister, Justitiedepartementet

 Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten

14.15–14.40 Kaffe i Foajén

14.40–16.10 Parallella seminarier
 Vilket seminarium du valt står på din namnlapp

16.20–17.00 Vem är framtidens brottsförebyggare? Paneldebatt

 Anders Hall, chef för utvecklingsavdelningen, Polismyndigheten

 Peter Lindström, docent, Malmö högskola 

 Bodil Hansson, vice ordförande, Sundsvalls kommunstyrelse

 Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

 I den nya Polismyndigheten ska verksamheten i högre grad än i dag 
utgå från lokala problembilder, lokala målformuleringar och dialog 
med medborgarna. Vad ställer det för krav på den lokala kompe
tensen, professionen och uppdraget? Hur ska det nationella stödet 
anpassas så att det svarar mot lokala behov och förutsättningar?

17.00–19.00 Mingel på minimässan i Tunnbindaren

19.00–00.00 Middag restaurang Aveny, Quality Hotel Sundsvall 
 OBS! Du behöver vara föranmäld till middagen
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Program den 25 mars

09.00–09.40 Preventing social unrest:  
building relationships with local communities

 (Att förebygga social oro: att bygga relationer med lokalsamhället) 
Föreläsningen hålls på engelska. Läs mer på sidan 12.

 Otto Adang, professor, Polishögskolan, Nederländerna 

 Att bygga relationer med medborgare, kommuner och andra 
intressenter är avgörande för att nå framgång i modernt polisar
bete, inte minst i utsatta områden. Professor Otto Adang kommer 
att berätta varför och presentera en modell för hur man kan för
klara dynamiken i social oro. Han kommer också visa hur denna 
modell kan omsättas i praktiska rekommendationer för att före
bygga våldsamma upplopp.

09.40–09.50 Bensträckare

09.50–10.30 When the rules went down: rethinking riots as performative acts 
 (När reglerna sätts ur spel: upploppens mening finns i agerandet) 

Föreläsningen hålls på engelska. Läs mer på sidan 14.

 Simon Hallsworth, professor, University Campus Suffolk,  
Storbritannien

 Varför attackeras ambulanspersonal, varför vandaliseras och 
plundras affärer i samband med upplopp? Simon Hallsworth 
menar att svaret får sökas i hur människor agerar under upplop
pen. Deltagarnas handlingar är ett uttryck för deras åsikter och 
ställningstaganden.

10.30–11.00 Kaffe i Foajén

11.00–12.30 Parallella seminarier
 Vilket seminarium du valt står på din namnlapp

12.30–13.30 Lunch i restaurang Aveny

13.30–14.00 Att arbeta lokalt mot våldsbejakande extremism
 Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism, Regeringskansliet

14.00–14.20 Avslutande reflektioner och summering av dagarna 
 Lena Bartholdsson, moderator, Folk och Försvar

 Karin Svanberg, enhetschef, Brå
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Parallella seminarier 

1. Varför ska vi bry oss om brott och otrygghet på landsbygden?
I mindre kommuner med få invånare kan uppfattningar om och rädsla för brottslighet vara en 
utmaning för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det är därför nödvändigt att ha god kun-
skap om faktiska lokala förhållanden och bakomliggande orsaker. Under seminariet diskuteras 
och ges exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete i kommuner med få invånare. 

Vania Ceccato, docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Lars Dolmén, forskare, Polismyndigheten
William Wikström, alkoholhandläggare/samordnare, Köpings kommun
Jan Sköldberg, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå
Lokal: Glasblåsaren

2. Lokala åtgärder mot nätdroger
Det är ingen nyhet att droger distribueras via post och utlämningsställen. Detta är inget stor-
stadsfenomen, utan tvärtom ett problem för mindre kommuner och glesbygd. Under semina-
riet diskuteras erfarenheter från ett innovativt förebyggande arbete som bedrivs i Jämtlands 
Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Arbetet handlar om att försvåra tillgäng-
ligheten till nätdroger, genom att så tidigt som möjligt stoppa leveransen. 

Mats Burman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Norrbotten
Ulrika Viklund, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Västernorrland
Josef Wiklund, Polismyndigheten
Sara Winberg och David Lindqvist, Tullverket
Mattias Käller/Stig Berggren, samordnare, Skellefteå kommun
Staffan Lundström, handlare, Sundsvall

Moderator: Lina Nilsson, utredare, Brå
Lokal: 24 mars: Folkan, 25 mars: Apotekaren

3. Kvinnors rätt till trygghet
Forskning har visat att användandet av strukturerade checklistor, för att bedöma och hantera 
risker för våld, är en väl fungerande metod inom både polis, kriminalvård och rättspsykiatri. 
Under seminariet beskrivs hur polisen, i ett projekt med basen i Sundsvall och Östersund, har 
omsatt denna kunskap från forskningen till det vardagliga arbetet. 

Susanne Strand, universitetslektor/docent, Mittuniversitetet (endast 25 mars)
Ingrid Lundberg, Polismyndigheten (endast 25 mars)
Bert Jönsson, Polismyndigheten (endast 25 mars)

Joakim Peterson, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet (endast 24 mars)
Susanne Stoltz, Polismyndigheten (endast 24 mars)
Mikael Törnlund, Polismyndigheten (endast 24 mars)

Moderator: Lars-Ove Johansson, avdelningschef, Sundsvalls kommun
Lokal: Flygaren
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4. Mobilisera goda krafter mot social oro
För att arbeta både långsiktigt och akut med frågan om social oro behöver man nå och enga-
gera människorna på platsen. Under seminariet ges möjlighet att diskutera hur man kan finna 
och engagera de goda krafterna. Vidare finns det möjlighet att ta upp frågor om exempelvis 
vilken roll man har som brottsförebyggare och vilket stöd och mandat man behöver för att 
lyckas med arbetet. 

Beyron Ahxnér, trygghetssamordnare, Botkyrka kommun
Mattias Ydreborg, kommissarie, Polismyndigheten 
Johnny Lindh, poliskommissarie, Polismyndigheten
Manne Gerell, doktorand, Malmö högskola
Therese Berg, enhetschef, SABO

Moderator: Erika Sallander, utredare, Brå
Lokal: Hattmakaren

5. Gränsöverskridande samverkan mellan kommuner med få invånare
Polisen höjer ambitionsnivån för det lokala brottförebyggande arbetet. Mycket av det kommer 
att bedrivas i de nyligen inrättade lokalpolisområdena som omfattar två eller fler kommuner. 
I Norrbotten och Västerbotten har fem kommuner skrivit en gemensam samverkansöverens-
kommelse med två polismyndigheter. Under seminariet diskuteras hur kommuner med få  
invånare kan förbättra sitt arbete genom ett gränsöverskridande samarbete. 

Tony Bohman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Västerbotten
Martin Noréhn, kommunstyrelsens ordförande, Malå kommun
Nina Olofsdotter, ANDT-samordnare, Malå kommun 
Maria Lestander, områdespolis, Polismyndigheten 
Tina Hallin, polisinspektör, Polismyndigheten
Anna Jonsson, polisområdeschef, Polismyndigheten
Ronny Adolfsson, stf. polischef, Polismyndigheten

Moderator: Solveig Hollari, utredare, Brå
Lokal: Hovslagaren

6. Dialog för trygghet
En ambition med den nya polismyndigheten är att medborgardialoger och samarbeten ska 
vässas i det lokala trygghetsskapande arbetet. Men vilka former av dialog finns det och i vilka 
processer och situationer ska de användas? Och hur kan ett jämställdhetsperspektiv bidra till 
ökad trygghet? 

Pernilla Hallberg, processledare, Fastighetsägare Centrala Hisingen
Birgitta Guevara, projektledare, Kairos – Kunskap om och arbetssätt i  
rättvisa och socialt hållbara städer
Daniel Koch, forskare och arkitekt, Kungliga Tekniska Högskola (KTH) 
Henrik Andersson, gruppchef, Polismyndigheten

Moderator: Emma Ekdahl, utredare, Brå
Lokal: 24 mars: Apotekaren, 25 mars: Folkan

Parallella seminarier 

1. Varför ska vi bry oss om brott och otrygghet på landsbygden?
I mindre kommuner med få invånare kan uppfattningar om och rädsla för brottslighet vara en 
utmaning för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det är därför nödvändigt att ha god kun-
skap om faktiska lokala förhållanden och bakomliggande orsaker. Under seminariet diskuteras 
och ges exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete i kommuner med få invånare. 

Vania Ceccato, docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Lars Dolmén, forskare, Polismyndigheten
William Wikström, alkoholhandläggare/samordnare, Köpings kommun
Jan Sköldberg, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå
Lokal: Glasblåsaren

2. Lokala åtgärder mot nätdroger
Det är ingen nyhet att droger distribueras via post och utlämningsställen. Detta är inget stor-
stadsfenomen, utan tvärtom ett problem för mindre kommuner och glesbygd. Under semina-
riet diskuteras erfarenheter från ett innovativt förebyggande arbete som bedrivs i Jämtlands 
Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Arbetet handlar om att försvåra tillgäng-
ligheten till nätdroger, genom att så tidigt som möjligt stoppa leveransen. 

Mats Burman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Norrbotten
Ulrika Viklund, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Västernorrland
Josef Wiklund, Polismyndigheten
Sara Winberg och David Lindqvist, Tullverket
Mattias Käller/Stig Berggren, samordnare, Skellefteå kommun
Staffan Lundström, handlare, Sundsvall

Moderator: Lina Nilsson, utredare, Brå
Lokal: 24 mars: Folkan, 25 mars: Apotekaren

3. Kvinnors rätt till trygghet
Forskning har visat att användandet av strukturerade checklistor, för att bedöma och hantera 
risker för våld, är en väl fungerande metod inom både polis, kriminalvård och rättspsykiatri. 
Under seminariet beskrivs hur polisen, i ett projekt med basen i Sundsvall och Östersund, har 
omsatt denna kunskap från forskningen till det vardagliga arbetet. 

Susanne Strand, universitetslektor/docent, Mittuniversitetet (endast 25 mars)
Ingrid Lundberg, Polismyndigheten (endast 25 mars)
Bert Jönsson, Polismyndigheten (endast 25 mars)

Joakim Peterson, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet (endast 24 mars)
Susanne Stoltz, Polismyndigheten (endast 24 mars)
Mikael Törnlund, Polismyndigheten (endast 24 mars)

Moderator: Lars-Ove Johansson, avdelningschef, Sundsvalls kommun
Lokal: Flygaren

Vi har valt att begränsa antalet  
deltagare till seminarie 4 och 5  
för att underlätta diskussioner  
mellan panel och åhörare.
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Dialog förebygger social oro 
Otto Adang är beteendevetare och professor vid Polis
högskolan i Nederländerna. Hans intresserar sig främst 
för hur individer hanterar konflikter och social spänning 
och hur polisen kan förebygga våld i folksamlingar. 
Under tre år (2006–2009) var han verksam vid Polishög
skolan i Sverige, där han ledde ett forskningsprojekt med 
fokus på kunskapsutveckling inom särskild polistaktik.

Ett av Otto Adangs huvudbudskap är att modernt polisarbete kräver att polisen 
utvecklar sin kapacitet att bygga relationer med medborgare, kommuner och 
andra aktörer. Att minska brottsligheten och öka tryggheten är ett uppdrag som 
polisen inte kan utföra utan medborgarnas tillit och samarbetsvilja. Medborgarna 
måste känna att polisen är där för dem, att polisen är bland dem. Inte minst är 
detta grundläggande för polisarbete i utsatta områden. 

Nederländerna visar vägen
Polisens arbete för att skapa relationer ger utdelning inte minst när det uppstår 
oroligheter i ett i område, menar Otto Adang. En av förklaringarna till att man 
i Nederländerna inte upplevt social oro, med våldsamma upplopp i utsatta om
råden, beror på att den nederländska polisen arbetar kontaktskapande. Arbetet 
mot social oro bygger på att polisen aktivt med hjälp av dialog arbetar för att dels 
identifiera faktorer som kan leda till social oro, dels förebygga eller motverka dem. 

Med hjälp av uppbyggda nätverk och kontakter kan den holländska polisen snabbt 
mobilisera krafter och komma i kontakt med lokala nyckelpersoner. Det kan 
handla om att få till stånd informationsmöten och rundabordssamtal med områ
dets invånare. Genom sina nätverk kan polisen även få direkt återkoppling på hur 
invånarna reagerar på polisens agerande i samband med en incident eller vid oro
ligheter. Otto Adang framhåller att många konflikter kan förebyggas om polisen 
kan bemöta rykten eller om områdets invånare ges möjlighet att uttrycka hur de 
upplever situationen.

De internationella föreläsarna i korthet
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Arbetsmodell mot social oro
Faktorer som leder till upplopp …

Otto Adang och hans kollega Donald L. Horowitz har utvecklat en modell till stöd för 
att avgöra om en händelse kan leda till våldsamma upplopp. Förutsättningar för att 
våldsamma upplopp ska uppstå är att:

• det finns en motsättning, spänning, fientlighet mellan olika grupper 

• någonting har inträffat som skapar upprördhet hos åtminstone en av grupperna – 
en upprördhet som har mer att göra med relationen mellan grupperna, än med de 
objektiva omständigheterna kring den specifika händelsen

• upprördheten delas av en bredare grupp individer och att den hos några inom 
gruppen återspeglas i olika former av våld och i känslan att våld är ett legitimt verk-
tyg för att uttrycka sin upprördhet 

• det finns tillfällen att använda våld utan riskera att straffas för det, eller att risken för 
att straffas uppfattas som lägre än vanligt, och att det finns en solidaritet med och 
ett stöd för dem som använder våld. 

… och metoder för att trappa ner och förebygga 

Utifrån ovan nämnda faktorer presenterar Adang och hans kollegor verktyg för att före-
bygga, dämpa och vända eskaleringsprocessen. Verktygen kan förfinas och utvecklas 
mer, men i alla lägen gäller följande: 

• Fokusera på den relationella aspekten av det som sker och identifiera fientliga  
relationer.

• Känn igen, uppmärksamma och undvik händelser och åtgärder som kan göra att 
upprördheten uttrycks genom våld.

• Skapa utrymme för sätt att uttrycka upprördhet utan våld och se till att de inblanda-
de känner sig säkra nog, så att självförsvar inte kan användas som argument om de 
väljer att ta till våld.

• Begränsa möjligheterna till våldsyttringar som inte straffas. Genomför insatser som 
utgår från de inblandades faktiska beteende, i stället för att bygga på generalisera-
de och stereotypa uppfattningar om vilka som är våldsamma. Beakta effekterna av 
solidaritet och social identifiering med våldsverkarna; betona gemensamma intres-
sen och undvik att stämpla hela grupper som våldsamma.

Nyckelpersoner en viktig kanal
Grundtanken i Otto Adangs resonemang är att förtroendet för polisen stärks och 
tilliten ökar genom en vardaglig närvaro i lokalsamhället. Konkret innebär det 
att polisen aktivt söker kontakt med och involverar nyckelpersoner i utsatta om
råden: kommunen, ungdoms och fritidspersonal, socialtjänsten, ledare för olika 
organisationer, inklusive etniskt baserade organisationer, och religiösa samfund. 
Polisen ska upprätthålla relationer, lyssna till invånarna och ta sig an frågor som 
invånarna tycker är viktiga. Polisen ska känna området och själv vara känd bland 
de boende där. 
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Upploppen sätter  
regler ur spel
Simon Hallsworth är professor i sociologi 
vid University Campus Suffolk, Storbritan
nien. Han har även haft konsultuppdrag åt 
polisen i Storbritannien. I sin forskning un
dersöker Hallsworth frågor om våldsbrotts
lighet i städerna och har bland annat skrivit 
om personrån, gatugäng och användning av 
vapen. Han har även sökt förklaringar till de 
stora upplopp som skedde i London 2011. 
Enligt honom brister många teorier och 
försök till förklaringar i ämnet, eftersom de 
bygger på att man inte ser kravallerna som 
en helhet, utan som en serie händelser. 

Nytt perspektiv på upplopp
Hallsworth menar att tolkningar av kravaller som meningslös kriminalitet, som ett 
uttryck för polisförakt eller som ett resultat av socioekonomisk utsatthet brister. 
Dessa tolkningar utgår från tanken att grupper har medvetna avsikter med upp
loppen. Simon Hallsworth kritiserar forskningen som bygger på att man ställer 
frågan ”varför” till upploppsdeltagare, offer och/eller poliser i efterhand eftersom 
det finns flera svagheter med att söka sådana rationella förklaringar:

• Gruppsykologin och gruppdynamiken har ett stort inflytande över hur  
enskilda individer agerar vid upplopp.

• Upplopp är så komplexa fenomen, att deras mening inte kan vara tydlig  
för dem som är mitt uppe i dem.

• Vi människor har inte alltid klara och tydliga avsikter när vi handlar,  
utan vi styrs ofta av känslor.

Upploppen kan i efterhand låta mer genomtänkta än vad de faktiskt var, efter
som vårt minne lurar oss och vi tenderar att överrationalisera vårt eget agerande. 
För att förstå ett upplopp måste vi istället undersöka det som fenomen, menar 
Hallsworth, och se vad som faktiskt skedde och mot vad deltagarna riktade sina 
handlingar. Vad betyder det att människor:

•  stjäl varor, i stället för att betala för dem?

•  kränker enskild egendom (bränner och vandaliserar), i stället för att  
respektera den?
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•  attackerar myndighetspersoner, i stället för att som i normalfallet respektera 
dem och lyda de regler de förmedlar?

•  bryter mot vedertagna normer och värderingar (skriker, springer, för oväsen, 
vägrar att lyda order, slåss, attackerar  åskådare mm)?

Simon Hallsworth utmanar vårt sätt att tänka kring kravaller och upplopp genom 
att beskriva dem med hjälp av de drag som kännetecknar karnevaler. I likhet med 
karnevaler förenar upploppen människor som annars skiljs åt av exempelvis klass, 
etnicitet eller kön. I likhet med kravaller, och till skillnad från till exempel ett de
monstrationståg, sker upplopp spontant och improviserat, inte noga genomtänkt 
och komponerat. Under upploppet, precis som under karnevalen, gör människor 
saker som de normalt inte skulle göra. I karnevalen ifrågasätter de den rådande 
samhällsordning, narren blir kung för en dag, och under ett upplopp slutar upp
loppsdeltagarna att lyda ordningsmakten och andra auktoriteter. 

Upplopp ifrågasätter samhällsordningen
Ur det här perspektivet kan upploppen ses som politiska handlingar, menar 
Hallsworth, för de ifrågasätter lagar, regler, strukturer och makthierarkier som 
styr våra dagliga liv. De som deltar uttrycker en känsla av att ”vi bryr oss inte” 
och ”vi är inte ni”. Det deltagarna gör, mer omedvetet än medvetet, är att kollek
tivt attackera de värderingar och principer som samhället bygger på.

Missa inte årets Stockholm Criminology Symposium!
Brottsförebyggande rådet arrangerar för tionde året i rad den internationella 
konferensen The Stockholm Criminology Symposium, som i år äger rum den 
8–10 juni på Norra Latin i Stockholm. I år ligger stort fokus på lokalt brottsföre-
byggande arbete. Huvudtemat är Opportunities for crime and situational crime 
prevention, som vanligt finns det också ett mer övergripande tema med namnet 
Contemporary criminology. 

Sista dagen för anmälan är den 4 maj.

www.criminologysymposium.com

http://c.plma.se/?q=54954483402706580086
http://www.criminologysymposium.com
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