Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete
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Sammanfattning
Föreliggande rapport är en redovisning av det butiksrånsprojekt som initierades 2005 i
Söderorts polismästardistrikt. Bakgrunden till projektet var den ökning av butiksrån på nästan
hundra procent mellan 2004-2005 (från 56 till 108 rån). Brottsrubriceringen som initialt
utgjorde underlaget som arbetet baserades på var antalet polisanmälda ”Butiksrån – utan
skjutvapen” (brottskod 0864) och ”Butiksrån – med skjutvapen” (brottskod 0870). 1
Information inhämtades vid fyra olika tillfällen som följd av en ny beställning från Operativa
ledningsgruppen (OLG) vid respektive tillfälle. Anledningen till denna procedur var helt
enkelt att ytterligare information behövdes för att möjliga åtgärder skulle kunna identifieras.
Vad som efterhand blev tydligt var att de åtgärder, som skulle behövas för att minska antalet
butiksrån, var sådana som polisen inte ansvarar för. Möjligheten att kunna åtgärda
missförhållanden ägdes av aktörer inom handelns branschorganisationer samt av mark- och
fastighetsägare.
Analysen av den första beställningen visade att det inte fanns något tydligt mönster. Brotten
var spridda i både tid och rum, trots att några butiker hade utsatts vid upprepade tillfällen. Vad
som var intressant var däremot att det var butikskedjor, främst kiosker och matbutiker, som
var mer utsatta än andra. Varför just dessa butiker var mer utsatta än andra blev i detta skede
en central fråga vilket var anledning för en andra beställning.
En inre och en yttre inventering genomfördes tillsammans med butikernas säkerhetspersonal
och resultatet var sådant som är väl känt som sannolika situationella orsaker till brott. Förhållanden i den fysiska miljön som till exempel belysning, vegetation, människors rörelsemönster med mera var sådan som inventeringen gav information om. Varje butik hade sina
speciella förhållanden. Trots att det nu hade genomförts två beställningar var det fortfarande
inga polisiära åtgärder som sannolikt hade minskat risken för brottet. Förvisso skulle en
polisiär närvaro vid en butik med största säkerhet ha avbrutit eller helt förhindrat att brott sker
men med tanke på antal butiker var detta en omöjlig åtgärd.
Därför gjordes en tredje beställning som skulle ge information om gärningspersoner. Det kan
tyckas konstigt att detta inte gjordes inledningsvis eftersom gärningspersonen ofta är i fokus i
det polisiära arbetet. Anledningen var att arbetsgruppen initialt hade en uppfattning om att det
inte var ett bra ingångsvärde för problemet. Detta besannades också genom den tredje
beställningen. Vi ska dock komma ihåg att det finns all anledning att skaffa mer information
kring gärningspersoner och deras rörelsemönster framförallt i utredningssammanhang. Detta
diskuteras i rapportens sista avsnitt.
Arbetet i projektet ledde inte till att några traditionella polisiära insatser gjordes till exempel
intensifierad övervakning. Däremot så vidarebefordrades information om problemets art till
de aktörer, tillika samarbetsparter, som de facto ägde problemen. Detta gjordes genom de
lokala brottsförebyggande råden och genom diskussion med utpekade butikernas
säkerhetschefer.

1

Brottsförebyggande rådet 2007, Kodning av brott, s. 40. Definition av Rån med skjutvapen: våld eller hot med
synligt föremål som av den utsatta personen uppfattas som skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67)
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Slutligen föreslår rapporten några åtgärder som polisen bör genomföra. För att förhindra
upprepad utsatthet kan polispersonal som besöker det utsatta objektet utbildas om vilka
förhållanden som sannolikt orsakat brottet samt lämna information till utsatt objekt.
Informationen bör omfatta vad som kan ha orsakat brottet och vad som kan åtgärdas för att
förhindra upprepad utsatthet. Informationen ska finnas i skriftlig form och kommer att
utarbetas av framtida arbetsgrupp. Beslut om detta har tagits vid OLG i december 2007. OLG
har för avsikt att ansöka om förlängning av det ekonomiska stödet från Brottsförebyggande
rådet (Brå) för att genomföra åtgärderna under år 2008.
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1 Inledning
I ett nationellt perspektiv är butiksrån antalsmässigt sett en relativt liten brottskategori. Risken
för att utsättas för butiksrån är relativt liten i relation till antal försäljningsställen och antal
butiksrån. Sannolikheten för att drabbas av ett butiksrån är ungefär en på hundra. Brottet är
emellertid grovt och skadorna är omfattande, förutom den ekonomiska förlusten 2 är det
vanligt att brottsoffer lider både fysiska och psykiska skador. 3
Bakgrunden till ett ”Butiksrånsprojekt” i Söderorts polismästardistrikt 4 var en knapp hundraprocentig ökning av anmälda butiksrån mellan 2004-2005 (från 56 till 108 rån). Butiksrånsprojektet startades 2005 av Söderorts brottsförebyggande koordinatorer 5 . Det förankrades
först i distriktets ledningsgrupp men kom sedan att övergå till OLG.
Inledningsvis utgjordes arbetsgruppen av de ovan angivna funktionerna. Under projekttiden
kom den dock att utökas med den lokala kriminalunderrättelsetjänstens chef och en
analytiker. Denna rapport är genomförd av den utökade arbetsgruppen. 6
Polisens lednings- och styrningsprocess är det sätt som all planlagd operativ verksamhet ska
utgå från och som används i Söderorts polismästardistrikt. Denna rapport är skriven utifrån
processens olika delar och rubriksättningen i rapporten följer därför lednings- och styrningsprocessen. Lednings- och styrningsprocessens benämning är Polisens underrättelsemodell
(PUM) och de rubriker som kommer att användas i rapporten är ledning och styrning,
kriminalunderrättelser samt uppföljning.
Det avslutande kapitlet, Uppföljning, handlar en hel del om vikten av att ha ett brett
perspektiv i kartläggningsfasen. Varför inhämtar polisen information om gärningspersoner
men inte om andra faktorer och varför granskar inte butiksägarna den fysiska miljön ur ett
brottsförebyggande perspektiv? Slutligen, varför använder vi inte varandras kunskaper så ofta
som det är möjligt för att på så sätt få en betydligt mer omfattande och bred bild av möjliga
orsaker som leder till att brott begås?
Detta dokument är avsett inte bara som en redovisning av ett projekt som påbörjades 2005
och som erhöll ekonomiskt bidrag från Brå. Dokumentet utgör även ett underlag med vars
hjälp OLG i Söderort ska kunna besluta om – och i så fall hur – projektet ska fortsätta. Ett
tredje syfte är att läsaren ska få idéer på hur ett brottsförebyggande arbete kan utföras rent
praktiskt och lära av de slutsatser och frågeställningar som finns här.

2

Inom begreppet ekonomisk förlust inräknas sjukskrivningskostnader, stängd butik etcetera.
BRÅ-rapport 2002:16, Butiksrån
4
Ett av åtta polismästardistrikt i Stockholms läns polismyndighet.
5
Söderorts polismästardistrikt är indelat i tre närpolisområden; Skärholmen, Globen och Farsta. Varje
närpolisområde har sedan 2001 haft funktionen brottsförebyggande koordinator. Funktionen innehas av en
polisinspektör med huvuduppdraget att arbeta brottsförebyggande i samverkan med lokala aktörer, främst
kommunen (stadsdelsförvaltningsområden).
6
Bruno Thoursie (KUT), Per Samuelsson (analytiker), Pia Lindell (BF-koordinator Farsta), Ola Jörgensen (BFkoordinator Globen) och Marie Johansson Meinke (BF-koordinator Skärholmen)
3

5

2 Polisens underrättelsemodell (PUM)
PUM är processen i vilken ledningen och styrningen av all planlagd operativ verksamhet ska
ske. 7 Processen, vilken beskrivs i sin helhet i handboken Polisens underrättelsemodell, startar
genom att verksamhetsplanen (strategisk planering) anger vad som ska prioriteras eller att
OLG för en diskussion kring en särskild brottsutveckling. I nästa steg fattar OLG beslut om
att närmare undersöka förutsättningarna för att göra operativa insatser. I detta skede görs en
beställning till kriminalunderrättelsetjänsten (KUT).
Bilden illustrerar den ”blå” fasen, ledning och styrning. I
denna fas inriktas och prioriteras arbetet av OLG som sedan
avslutar fasen med en beställning till KUT.
Ledning och styrning

Bilden illustrerar den ”gula” fasen d v s kriminalunderrättelseverksamheten. I denna fas planeras för analysen,
information inhämtas, bearbetas och analyseras för att
slutligen delges OLG.
Kriminalunderrättelsefas

I detta skede har OLG underlag för vidare beslut om åtgärder 8 . Beslut fattas om operativa
insatser 9 och ansvarig utses.
Bilden illustrerar den ”gröna” fasen där genomförandet av
insatsen (åtgärden) sker. Ansvarig ska då planera, genomföra
och följa upp sitt uppdrag. Genomförandeplanen bedöms av
OLG.

Genomförandefas

Bilden illustrerar slutet av den ”gröna” fasen där ansvarig för
genomförandet följer upp insatsen.
Bilden illustrerar slutet av den ”gröna” fasen som övergår till
”gul” fas om OLG beslutat om att insatsen ska utvärderas.
Finns sådant beslut ska kriminalunderrättelsetjänsten utföra
uppgiften..
Uppföljnings- och utvärderingsfas

Processen avslutas med att OLG delges resultatet av insatsen. Detta sker antingen genom en
redovisning av insatsledarens uppföljning eller av kriminalunderrättelsetjänstens utvärdering.
Processen är då åter i den ”blå” fasen och OLG fattar beslut.

7

Polisens underrättelsemodell (2006) s. 6
Självklart kan OLG i detta skede fatta beslut om att inte vidta åtgärder, till exempel om analysen visar att det
inte föreligger något behov för vidare insatser.
9
Om underlaget inte ger tillräcklig information för beslut om operativ åtgärd så kan ytterligare beställningar
göras till KUT vilket betyder att blå fas genomgås igen.
8

6

3 Kriminalunderrättelser – bakgrund till projektet
Söderorts polismästardistrikt är ett av åtta polismästardistrikt i Polismyndigheten i
Stockholms län. I distriktet bor ca 282 000 invånare. Med tanke på den tidigare nämnda
ökningen och brottets allvarlighetsgrad fanns det anledning att prioritera området. Med
anledning av den problembild som kartläggningen visade beslutades om att genomföra ett
projekt.
De uppgifter som presenteras ovan var inte tillräckliga för att kunna fatta beslut om
prioritering av problemet eller om insatser av något slag. Däremot fattades beslut om att
beställa ytterligare kriminalunderrättelser i ämnet. Hur detta arbete planerades och genomfördes redovisas nedan. Frågan som ställdes var ”Hur ser den geografiska fördelningen ut?
Fördelar sig butiksrånen lika mellan olika typer av butiker och finns det olika former av
butiksrån?

4 Kriminalunderrättelser – första beställningen
Den första beställningen omfattade följande: en jämförelse mellan år 2004 och år 2005 samt
en prognos för år 2006.
År 2005 användes sedan som utgångspunkt för vidare informationsinhämtning. Informationen
skulle beskriva den geografiska fördelningen, fördelningen mellan butikstyper, upprepad
utsatthet och vapenanvändning.
4.1 Geografisk fördelning
Söderorts polismästardistrikt omfattas av 54 stycken stadsdelar varav 34 var aktuella i detta
fall och av dessa var 13 stycken utsatta fler än tre gånger.

Figur 1. Geografisk fördelning (källa: Hobit)
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4.2 Fördelning upprepat utsatta geografiska områden och butiker
Fördelningen mellan områdena delades upp i två grupper; 1-2 anmälda butiksrån och 3 eller
fler:

2005

Förutom dessa uppgifter gav kartläggningen också information att 13 butiker blivit upprepat
utsatta under kalenderåret. De butiker som var särskilt utsatta var COOP, Pressbyrån och
SevenEleven.

8

4.3 Fördelning mellan butikstyper
Utöver den geografiska fördelningen kunde butikerna delas in i olika typer där typen matbutik
var vanligast förekommande, 37 % av de anmälda butiksrånen hade skett mot butikstypen år
2005.
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Figur 2. Utsatthet i procent fördelning mellan butikstyper för åren 2005-2007 (2007 fram till 15 oktober)

4.4 Typ av butiksrån
I detta skede var det tydligt att brottsrubriceringen ”Butiksrån – med skjutvapen”
brottskod 0864 och ”Butiksrån – utan skjutvapen” brottskod 0870 omfattade fyra olika
former, utöver brottsrubriceringen. Den vanligaste förekommande situationen var ett så kallat
”kassarån”.
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Figur 3. Vilken typ av butiksrån i procent för åren 2005-2007 (2007 fram till 15 oktober)
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Kassarån
Kassarån betecknas av att gärningspersonen genomfört något hot, fysiskt eller verbalt, direkt
vid kassan och därefter tillgripit eller blivit given godset (kontanter i de flesta fallen) för att
slutligen lämna butiken.
Motvärnsfallet
Den näst vanligaste situationen var det så kallade motvärnsfallet det vill säga en tillgreppssituation där gärningspersonen motsätter sig ett tillbakalämnande och därmed sätter sig till
motvärn 10 .
Kontorsrån
Den tredje situationen var ett så kallat ”kontorsrån” som beskrivs som mer välplanerat än
kassarånen. Det krävs mer planering och i vissa fall rekognosering av objektet. Observera att
benämningen kontorsrån används för butiksrån och avser således inte andra former av kontor.
Smash’n Grab
Vid denna typ av rån, ofta i ur- och guldbutiker, slår en gärningsperson sönder en eller flera
montrar för att komma över gods.
4.5 Fördelning mellan typ av vapenanvändning
I fråga om vapenhantering vid brottet gav uppgifterna i polisanmälningarna att skjutvapen
hade använts i 28 % av fallen, annat vapen i 54 % och i 19 % av fallen hade ett så kallat
motvärnsfall skett. Värt att notera är den kraftiga ökningen av vapen under 2005-2007.
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Figur 4. Vilken typ av vapenhantering i procent för åren 2005-2007 (2007 fram till 15 oktober)
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Brå, 2002:16
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4.6 Analys
Till skillnad från landet 11 i övrigt var matbutiker den vanligaste butikstypen. De butiker som
blivit upprepat utsatta var butiker som tillhörde större butikskedjor. Butikskedjorna var
COOP, Pressbyrån och SevenEleven. De två sistnämnda tillhör samma koncern – Reitan.
Andra stora butikskedjor som t ex ICA, Hemköp med flera var inte representerade i samma
utsträckning. Anledningen till detta är okänt vilket beror på att de butiker som inte varit
utsatta inte heller har inventerats. Det är således okänt hur skillnader i antal etablerade butiker
i området skiljer sig, om det är olika grader av säkerhetsnivåer etcetera. Arbetsgruppen gjorde
dock ett försök att inventera förekomsten av butiker och försäljningsställen i området men det
visade sig vara omöjligt. Förvisso inhämtades information som visade på att det fanns ca 1500
försäljningsställen registrerade men huruvida dessa tillhör en speciell kedja kunde inte utläsas
därför att det sannolikt är så att de flesta större butiker drivs enligt den såkallad franchise 12
modellen. Dessutom var siffran osäker så tillvida att en stor del av försäljningsställena upphör
medan nya kommer till i relativt snabb takt.
Slutsats: Den form av butiksrån som var vanligast förekommande var de så kallade kassarånen, de vanligaste butikerna var matbutiker och då främst COOP. Därefter följde Pressbyrån
och SevenEleven. Dessa butiker var dessutom upprepat utsatta. Vissa geografiska områden
var mer utsatta än andra. Här kunde vi se ett mönster men det fanns fortfarande inte
tillräckligt för att kunna sätta in polisiära åtgärder, inte ens intensifierad övervakning eftersom
det inte fanns någon avgränsning i vare sig tid eller rum.
4.7 Ledning och styrning
Denna beställning gav tillräckligt med information för att OLG skulle besluta om att
fortsättningsvis prioritera problemområdet butiksrån. Analysen var dock inte tillräcklig för att
de skulle kunna fatta beslut om polisiära insatser. Mot bakgrund av detta beslutades dock om
att göra ytterligare en beställning till kriminalunderrättelsetjänsten för att denna gång få svar
på frågan ”Varför just dessa butiker?”

5 Kriminalunderrättelser – andra beställningen
Ja, varför var det just dessa butiker som blivit utsatta för butiksrån. Vilka omständigheter
kunde det bero på? Med frågor som dessa gjordes en planering för en inre inventering av
butikerna och en yttre inventering. I detta skede etablerades en kontakt med de utsatta
butikernas säkerhetspersonal och tillsammans med dessa gjordes en överenskommelse om att
dela upp det fortsatta kartläggningsarbetet. Arbetsgruppen i projektet ansvarade för den yttre
inventeringen och säkerhetspersonalen ansvarade självklart för respektive butiks inre
inventering. Därefter gjordes en genomgång av var gränserna för inre respektive yttre
inventering gick och slutligen gjordes en överenskommelse om när i tid detta skulle ske och
återrapporteras.

11
12

Brå 2002:16
Butiken drivs av privatperson och följer koncernens koncept
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5.1 Inre inventering
Den inre inventeringen avser butikens alla utrymmen under
tak. Detta betyder att den inre och den yttre inventeringen
överlappar varandra i frågan om skalskydd och fasad.
Ett av flera arbetssätt i säkerhetsarbetet kring en butik är att
genomföra en säkerhetsanalys. Genom ett utarbetat
poängsystem ger analysen svar på hur butiken fungerar i sitt
säkerhetsarbete. Utifrån butikens behov genomförs
utbildningar i säkerhetsrutiner till exempel ”Skydd mot rån i
handeln” eller liknande. Fysiska förändringar kan också göras
till exempel övervakningskameror, slutna kassasystem och
liknande.
5.2 Yttre inventering
Arbetsgruppen beslutade att besöka samtliga butiker, 47 stycken, inom Söderorts
polismästardistrikt som tillhörde COOP, Pressbyrån och SevenEleven. Planen var att inhämta
information om vilka fysiska förhållanden som rådde på platsen; vägar, människors rörelser,
andra butiker, bebyggelseplanering, ljusförhållanden, vegetation och insyn.
Samtliga butiker fotograferades.

5.2.1 Vägar, människors rörelse och andra butiker
Vissa butiker är placerade på platser där få människor rör sig under en stor del av dagen. De
ligger bredvid bilvägar där det inte råder genomfart och det finns inga andra butiker eller
försäljningsställen. Andra butiker har det motsatta förhållandet. Mycket människor i rörelse
och många bilar och butiken ligger dessutom i centrumliknande områden.

5.2.2 Bebyggelseplanering, vegetation och ljusförhållanden
Flera butiker är placerade i bostadsområden byggda på 1940-1950-talen. Det innebär i sig att
husen är utformade på ett sätt som ibland kan verka bidragande till en brottssituation till
exempel är in- och utgångsdörrar av äldre modell och placerade på sådant sätt att de uppfattas
som enkla att forcera. Det var heller inte ovanligt att till exempel galler för fönster till
butikens lagerutrymmen var trasiga på grund av ålder eller att fönstren i sig var felplacerade.
Ett fenomen som återfanns på i stort sätt samtliga platser där butiken inte låg i eller i direkt
anslutning till inomhuscentra var att skillnaden mellan ljusförhållandet inne i butiken, vid
entrén och utanför var mycket stora. Som exempel var förhållanden på Coop i Gubbängen
405 lux vid kassan, 244 lux vid entrén och 16 lux utanför butiken. Mättningarna gjordes med
hjälp av en ljusmätare. I flera fall var också gatubelysningen utanför butiken både undermålig
och direkt felplacerad. Felplacerad i den meningen att buskar och träd under åren vuxit upp
och ”ätit upp” allt ljus.
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Exempel på gatubelysning som är täckt av vegetation

Fler exempel på butiker där vegetationen kan vara en bidragande orsak till deras utsatthet var
när buskar och träd vuxit till sådan storlek att de dels skymde hela butiken och dels var
placerade så att de skymde eventuella flyktvägar eller presumtiva gärningspersoner som i
avvaktan på tillfälle kunder gömma sig.

5.2.3 Insyn
De allra flesta butiker saknade helt eller delvis insyn genom skyltfönstren. Skyltfönstren var
försatta med allsköns ”bråte”, reklamaffischer eller liknande.

Exempel på butik med dålig insyn.
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5.3 Analys inre inventering
Ingen särskild analys av de inre inventeringarna överlämnades vid uppföljningsmötet.
Samtliga butiker hade dock en pågående planering för ökad säkerhet. Planeringen var gjord
med utgångspunkt från respektive butiks säkerhetsanalys.
5.4 Analys yttre inventering
De butiker som är placerade i närheten av andra butiker och som har möjlighet att nyttja
varandra för en ökad tillsyn genom att man kan se varandra kunde i flera fall inte göra detta
på grund av att sikten skymdes av buskar och träd. Ett av de värsta exemplen var en butik som
var helt skymd av ett buskage, se nedan.

Exempel på butik som är skymd av buskage

Exempel på butik före och efter åtgärd

14

Genomförande: Arbetsgruppen tog kontakt med respektive markägare i de fall där det var
möjligt att klippa buskar och träd. Observera att det inte är fråga om att ta bort träd och buskar
utan om att klippa
Gatubelysningen var i vissa fall undermålig så tillvida att den inte gav en känsla av att platsen
var väl upplyst. Anledningen till detta var dels, som tidigare nämnts, att belysningsstolparna
var placerade på sådant sätt att de under åren blivit skymda av träd och dels beroende på att de
var av äldre modell. En annan anledning var naturligtvis att själva lamporna var trasiga.
En stor skillnad i förhållandet mellan ljuskällor gör att möjligheten till att se ut eller in
minskar eller helt upphör. Är ljuset starkt inne i butiken och näst intill obefintligt utanför är
det omöjligt att ha uppsyn över marken utanför.
Genomförande: I de fall där lamporna var trasiga tog arbetsgruppen kontakt med ägaren för
reparation.
Insyn var hos de flesta butiker näst intill obefintlig. Skyltfönstren var igensatta med all sköns
bråte. Affischer och reklam eller varor. Det var omöjligt att se vad som skedde inne i
butikerna. I ett fall var det dock tvärt om och då var dessutom en kassaplats placerad innanför
skyltfönstret. Kassapersonalen stod med ryggen mot fönstret vilket innebar att när kassalådan
öppnades kunde den som stod utanför fönstret se exakt vad som fanns i kassan. Dessutom var
ingångsdörren placerad precis bredvid skyltfönstret vilket innebär att när tillfället ges kommer
den presumtive gärningspersonen att passa på! Var det dessutom på kvällstid var insynen
ännu bättre på grund av dåligt samspel mellan ljusförhållandena inne och ute.
5.5 Ledning och styrning
Med analysen av den andra beställningen kunde OLG konstatera att åtgärder som både kan
och ska göras måste ske av de som äger problemen. Polisiära åtgärder med anledning av
analysen av den information som hittills inhämtats var inte aktuellt förutom det självklara att
informera ”problemägare” om vad som framkommit så att dessa kan vidta åtgärder. Förutom
det fanns dock anledning att inhämta information kring ytterligare ett område för analys och
det var gärningspersoner. ”Kunde det finnas information som betydde att polisen kunde
effektivisera arbetet med fokus på gärningspersoner?”

6 Kriminalunderrättelser – tredje beställningen
Fokus på gärningspersoner är vanligtvis bland det som sker först i samband med polisens
brottsförebyggande arbete. I detta fall var det inledningsvis inte aktuellt men i den tredje
beställningen var det dags att titta närmare på detta. Fanns det något mönster bland kända
gärningspersoners sätt att ”välja” offer? Upprepade sig gärningspersonerna i den meningen att
de återkom till samma butik eller till samma geografiska område? Valdes butiker som låg i
anslutning till hemorten? Var det ungdomar eller äldre? Frågorna var många och planen för
analysen blev därefter.
Butiksrån 13 kan sägas vara ett ungdomsbrott så till vida att en stor andel av gärningsmännen
är ungdomar (personer i åldern 15-20 år). Av de personer som var misstänkta för butiksrån år
2000 bestod nästan hälften (48 procent) av ungdomar. Motsvarande andel ungdomar bland
13

Antalet skäligen misstänkta i förhållande till antal anmälda butiksrån uppgick till 54 st år 2005.
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misstänkta för samtliga brott detta år var enligt kriminalstatistiken 25 procent (BRÅ-rapport
2002:16).
Information hämtades om gärningspersoner som de tre senaste åren varit skäligen misstänkta
för ett butiksrån. Åldersgruppen 15 – 19 år utgör den absoluta majoriteten med knappa 75%.
Kvinnliga gärningspersoner hör till undantagen. En genomgång av polisanmälningar visade
att nästan samtliga så kallade motvärnsrån begicks av vuxna med ett sannolikt pågående
missbruk.
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Figur 5. Fördelning i procent mellan åldersgrupper

6.1 Analys gärningspersoner
Utöver den information som visar fördelningen i ålder bland kända gärningspersoner kunde
inte arbetsgruppen tillföra ytterligare information.
Det gjordes ett försök att göra en analys av butikens läge i kombination till gärningspersonens
vistelseadress. Detta gav ingen användbar kunskap. Det finns dock anledning att påpeka att
information av detta slag mycket väl skulle kunna hämtas in bland annat genom att tillfråga
de gärningspersoner som döms för brottet dels varför de valde just den butiken och dels, i
förekommande fall, vad det var som gjorde att de gick tillbaka till butiken eller området.
Genom att inhämta mer detaljerad information från gärningspersonen, vid förhör, kan dennes
tillhörighet till området belysas.
6.2 Områdets sociala struktur & demografiska uppgifter
Som komplement till rapporten gjordes ett försök till en riskbedömning av områdets
demografiska svagheter och styrkor. Vissa stadsdelar i Stockholms stad, likväl som i många
andra delar av landet, är mer utsatta än andra. Där råder en högre arbetslöshet, fler
allmännyttans bostäder, högre bidragsberoende etc. Detta är faktorer som kan bidra till
oordning och en försvagad social kontroll. Det är heller inte ovanligt att det finns ett större
problem med ungdomskriminalitet och missbruk i dessa områden än i andra.
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Exempel på demografiska uppgifter från Söderort 2004:
SÖDERORT
Befolkning i Söderort

År 2004
280 679

% av Stockholms stads befolkning

36,7%

13 - 18 år i Söderort
13 - 18 år % av Söderorts
befolkning

19008

Prognos 5 år - 13 - 18 år

19556

Prognos 10 år - 13 - 18 år
Utl.bakgr.% av Söderorts
befolkning

18272

Arb.lös % av Söderorts befolkning

4,1 %

Inkomst medelinkomst 20 - 64 år

239 800

Betyg % - behöriga till nationellt
program

88,7%

6,7 %

22 %

Detta betyder att fler motiverade gärningspersoner kan finnas i denna typ av stadsdelar vilket
också betyder att det kan vara en högre risk för att utsättas för brott. Detta förhållande måste
tas med i en säkerhetsbedömning och bör vara en viktig faktor när prioriteringar (t.ex.
investeringar i säkerhetsprodukter och nyexploateringar) görs.
Ett områdes utsatthet kan också orsakas av en hög genomströmning av människor; en form av
svag social kontroll. En plats som utmärks av att vara lättillgänglig blir inte sällan föremål för
oönskad verksamhet som t.ex. narkotikaförsäljning. Exempel på sådana platser är knutpunkter
för kommunikation; tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar. För de som arbetar i dessa
områden så kan det vara av stor vikt att de är speciellt lämpade med en mycket hög social
kompetens. Att vara en bra konfliktlösare bidrar med största säkerhet till att brott kan
undvikas. Det kan också finnas anledning till att skapa bra kontakter/nätverk i den stadsdel
där man verkar; företagarförening, boendeorganisationer, fältassistenter är några exempel på
viktiga samarbetsparter.
6.3 Ledning och styrning
Efter genomförd analys av 2006 års siffror, så visade det sig att butikskategorin närlivs stod
för den procentuellt största ökningen (8 %) i jämförelse mellan åren 2005 och 2006. Guld &
ur, bensin och video stod för en liten ökning. I kategorin matbutiker och kiosker var det dock
en minskning.
Resultatet föranledde en ny kartläggning och då med fokus på den yttre miljön kring
närlivsbutiker. Aktuella butiker var de som hade blivit utsatta för ett kassarån under 2006.
Sammanlagt inventerades 10 butiker.
Den fjärde beställningen omfattade inhämtning av information kring andra butiker som varit
utsatta för butiksrån. ”Råder liknande förhållanden kring alla butiker som utsatts för
butiksrån, eller skiljer sig den fysiska situationen åt mellan större och mindre butiker?”
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7 Kriminalunderrättelser – fjärde beställningen
Den fjärde beställningen omfattade yttre inventering och genomfördes på samma sätt som
tidigare.
7.1 Yttre inventering
Information inhämtades om vilka fysiska förhållanden som rådde på platsen; vägar,
människors rörelser, andra butiker, bebyggelseplanering, ljusförhållanden, vegetation och
insyn.

7.2.1 Vägar, människors rörelse och andra butiker
Den generella bilden av de butiker som ingick i denna kartläggning var att de var lokaliserade
på platser som besöktes av förhållandevis få människor. Butikerna fanns på platser som oftast
hade en eller flera bilvägar i anslutning till platsen. Butikernas placering var antingen i
utkanten av ett utomhus centrum eller helt ensamma utan närhet till andra butiker.
7.2.2 Bebyggelseplanering, vegetation och ljusförhållanden
Det fanns inte problem med vegetation kring någon av de 10 drabbade butikerna, snarare
tvärtom. Platserna upplevdes ofta som kala och trista med avsaknad av grönska eller annat
som skulle kunna ökat trivseln, se bildexempel nedan:
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7.2.3 Insyn
Genomgående så var insynen väldigt dålig eller helt obefintlig De påtalade bristerna gällande
insynen i vår tidigare kartläggning var än mer påtagliga i denna kartläggning.

Butik belägen i utkanten av centrumanläggning

7.3 Analys yttre inventering
I de flesta fall så ligger dessa butiker placerade på platser där den sociala kontrollen är väldigt
låg eller helt obefintlig. Platserna upplevs ofta som gråa och trista och på kvällstid är
belysningen ofta bristfällig. Denna butikstyp har samma bekymmer som övriga butiker i
kartläggningen men dras även med ytterligare brister eller faktorer som påverkar negativt.
Butiksägarna har ofta små resurser, vilket gör det omöjligt att genomföra förbättringsåtgärder
som t.ex. slutna kassasystem eller fullvärdiga lösningar på skalskydd. Som regel är det
ensamarbete som gäller, vilket kan medföra större risker för rån och personskador vid
angrepp. 14
7.4 Ledning och styrning
Den fjärde beställningen gav fördjupad kunskap om de mindre butikerna och de förhållanden
som rådde kring dessa. Förslag till åtgärd ses under rubrik Uppföljning – Rekommendationer.

8 Uppföljning
Denna sista rubrik ”uppföljning” omfattar också diskussionsdelen, vilket nämndes
inledningsvis. Rapporten i sig är dels en beskrivning av arbetsprocessen inom ramarna för
projektet men också en redovisning till Brottsförebyggande rådet (Brå). Diskussionen
omfattar några av de tankar som väckts under projektarbetets gång. Dessa presenteras utan
inbördes ordning d v s det är inte nödvändigtvis så att första diskussionspunkten är mer viktig
än den sista.
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Forskningens samlade bedömning är att dubbelbemanning är en effektiv åtgärd för att minska risken för rån
och för att minska risken för personskador vid angrepp. Det finns också en koppling till att ensamarbete
framkallar stressituationer vilket kan utlösa våld och hot på arbetsplatsen.
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Polisens Underrättelsemodell (PUM)
PUM har naturligtvis använts som arbetsprocess. Under processens gång så blev det tydligt att
själva underrättelsedelen måste ske flera gånger. Det viktigaste i underrättelsedelen är att
skapa tillräckligt bra material för att kunna bedöma vilka sannolika orsaker som gjort att
problemet uppstått. Att påvisa tid och plats, brottslighetens fördelning i tid och rum, för en
eller flera brottstyper är inte tillräckligt för att kunna göra denna bedömning. Det visade sig i
detta arbete att det var först efter flera analyser som möjliga åtgärder kunde identifieras. Låt
säga att OLG hade beslutat om att intensifiera övervakningen 15 av butiker utsatta för
butiksrån, efter både första och andra beställningen, så hade detta med största sannolikhet
misslyckats. Misslyckandet hade berott på att arbetsmetoden inte är anpassad för det
orsaksförhållande som var kända 16 . Inte heller den tredje beställningen gav information som
möjliggjorde en polisiär insats. Däremot så stod det klart att åtgärder som skulle kunna ge
effekt på problemet låg hos andra aktörer än polisen. Slutsatsen blir att det är synnerligen
viktigt att inhämta information som beskriver sannolika orsaker till varför ett brott sker för att
lämpliga arbetsmetoder ska kunna sättas in och att lämpliga samverkansparter ska kunna
bidra. Polisens bidrag kring detta problem ligger främst i att utreda och lagföra men också i
att sprida kunskapen om problemet till andra aktörer.
Samverkan i brottsförebyggande syfte
PUM omfattar inte enbart det polisiära arbetet som sker utan också samverkan med andra
parter både interna och externa. Effektiv samverkan blir det när respektive part bidrar med sin
kunskap och sina resurser mot ett gemensamt mål. För att nå detta läge så krävs det att
formerna för samverkan är stabila och bestående över tid samt att beslutsmandat följer
respektive deltagare. Först därefter kan en gemensam problembild och en gemensam syn på
vad som orsakar problemet och vad som kan åtgärda detsamma skapas. Inom detta projekt så
fanns det upparbetade samverkansformer genom de lokala brottsförebyggande råden vilket
betydde att de åtgärder som behövdes för att göra förändringar kunde genomföras med hjälp
av ett enkelt telefonsamtal till den part som ägde problemet. Här ska vi också komma ihåg att
det under hela projekttiden fanns arbetsgrupper som var förankrade dels i företagen och dels i
lokala brottsförebyggande råd. Projektet redovisades också kontinuerligt i det chefssamråd
som Söderortspolisen deltar i. Genom förankring i chefssamrådet så gavs mandat till
arbetsgruppen.
Utredning och lagföring
Underrättelserna som analyserades gav vid hand att det inte var sannolikt att polisiära
arbetsmetoder skulle kunna verka effektivt på problemet. Detta avser dock operativa metoder
inom verksamhetsgrenen brottsförebyggande. Verksamhetsgrenen utredning och lagföring
kan däremot bidra med effektivitet mot problemet. Här finns det anledning att diskutera kring
begreppet brottssamordning. Att samordna ärenden har gjorts sedan flera år tillbaka i den
meningen att identifierade gärningspersoners pågående brottsutredningar överförts till en och
samma utredare. Utöver detta så kan brottssamordning ske i ärenden utan identifierade kända
gärningspersoner. Fokus läggs då på t ex tillvägagångssätt; finns det fler brott med liknande
tillvägagångssätt inom eller utom det egna distriktet. Under sådana förutsättningar så finns det
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Intensifiera övervakning betyder att synlig polis riktar sin närvaro till platser som under en avgränsad tid är
utsatta för brott. Detta betyder att det identifierade brottsmönstret måste vara avgränsat i både tid och rum.
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Självklart skulle någon form av ”tips” om aktuella butiker där rån planerats gett andra förutsättningar. Så var
dock inte fallet.
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alla anledning att prova med geografisk profilering förutsatt att det finns tillräcklig
information för att täcka behovet för att en sådan ska kunna komma tillstånd.
Det finns också anledning att fundera på hur man fortsättningsvis fyller behovet av
information. Kan mer information tillföras på brottsanmälan vid anmälningsupptagning och
vilka är då frågorna som bör ställas? Studier har gjorts angående gärningspersoners val av
objekt 17 och de visar att det finns ett logiskt resonemang bakom valet. Brottsanmälan eller
frågor i samband med utredning kan utgöra källa till värdefull information. Det finns även
anledning att titta på fler brottstyper för att på så sätt sammanföra uppgifter. Kan till exempel
gärningspersoner som utfört butiksrån av något slag också genomföra så kallade personrån?
Inom ramen för detta projekt så har tiden inte räckt till för att studera vilka förhållanden som
gäller inom Söderortspolisen. För det framtida arbetet finns det dock anledning att göra en
genomlysning av detta förhållande och då inte enbart butiksrån och personrån utan ett flertal
olika brott. Här kan det finnas anledning att titta närmare på nätverksstudier som bland annat
bedrivits av professor Jerzy Sarnecki. De brottstyper som förekommer inom ett nätverk kan
sannolikt utgöra basen för vidare studier angående dessa förhållanden i Söderort.
Butiksrån, vad är det?
I detta arbete så har vi gjort en uppdelning av typen av rån som förekommit. Vi har delat upp
dessa efter den uppdelning som också Brå gjort i rapport 2002:16. I arbetet med underrättelser
så anser vi att det är viktigt att göra denna uppdelning. I övrigt hänvisas till rubrik 5.4.
Motvärnsfallet
Butiksrånstypen motvärnsfallet är värt att nämna under enskild rubrik. I flera
brottsanmälningar så kan en längre händelsekedja läsas. I ett fall så har till exempel en
gärningsperson kommit in i butiken. Gått omkring, under tiden som personalen betraktade
hans ”konstiga” beteende. Efter ca en timmes tid, efter det att han rotat i glassdisken i gott och
väl 20 minuter så sker ett rån av typen motvärn. Hur är detta möjligt? Ett annat exempel, en
parallell till råntypen, kommer från en butikskontrollants rapportering:
”Jag följde efter den misstänkte i butiken och såg hur han stannade vid
montern, såg sig omkring, och tog sedan en förpackning med hockeybilder som
han stoppade i sin jackficka. Därefter gick han mot kassorna och passerade ut
ur butiken”
Varför avbryts inte ett avvikande beteende innan brott sker och vilka argument ligger till
grund för att handla på detta sätt? Genom att ett avvikande beteende eller ett pågående brott
avbryts så kan grövre brott med risk för stora psykiska, fysiska och ekonomiska skador
förhindras. Det finns således all anledning att påpeka vikten av att avbryta ett felaktigt
beteende.
Förebyggande åtgärder
Att förebygga brott innebär inte enbart att hindra att ett brott uppstår utan också att förhindra
att ytterligare brott sker mot till exempel samma objekt. Vissa objekt är mer upprepat utsatta
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Det finns studier från bland annat England där gärningspersoner beskrivit hur de valt objekt; vad som gjort att
tillfället känts rätt.
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än andra. I Storbritannien är upprepade bostadsinbrott ett stort problem medan Sverige har
mer problem med till exempel upprepad utsatthet mot skolor som utsätts för inbrott.
Ett fysiskt objekt som blir utsatt för brott är utvalt av gärningspersonen som lämpligt objekt.
Personen gör en bedömning, utifrån sina personliga värderingar, om huruvida vinsten av
brottet kommer att överträffa förlusten 18 . En persons bedömning av risker ligger i en
granskning av flera olika förhållanden; geografiskt läge, upptäcktsrisk, behållning av brottet
etcetera. Hur logiska dessa bedömningar de facto är kan vara svårt att avgöra och beror
sannolikt på personliga egenskaper och livssituation. Oavsett detta så finns det anledning att
fundera på vad som kan fungera för att förebygga de så kallade kassarånen.
Den inre miljön – är sedan tidigare uppmärksammad bland annat genom åtgärdsprogrammet
med 13 punkter 19 . Programmet omfattar åtgärder i butikens inre miljö och omfattar inte den
yttre och omkringliggande miljön. Det är arbetsgruppens uppfattning att programmet omfattar
de viktigaste åtgärder som bör ske inne i butiken och där ett slutet kassasystem sannolikt ger
den bästa förebyggande effekten. Programmet omfattar däremot inte personalens sociala
färdigheter, vilket det finns anledning att diskutera kring. Det finns även anledning att
diskutera kring det faktum att butiker omöjliggör insyn i butikerna genom att belamra
skyltfönster med varor eller reklam.
Den yttre miljön – är bidragande till hur en plats uppfattas. Upplevs platsen som dåligt
upplyst, undanskymd och utan rörelser av andra personer så är det troligt att det sker fler brott
där än på en plats som bedöms som ljus och öppen med många människor som passerar förbi.
Känslan av att inte vara sedd och att kunna gömma sig kan bidra till en persons val av
brottsplats. Många av butikerna som vi granskat, ligger på platser där det finns fler butiker.
Vid nybyggnation så kan det vara av vikt att bygga butiker så att dessa har visuell kontakt
med varandra. Kassaplatser kan vändas så att personalen inte bara ser ut i den egna butiken
utan också ser över till grannen. Buskage och träd kan beskäras så att torg hålls öppna för
samma ändamål. Detta var ett relativt vanligt problem som vi stötte på när vi besökte
butikerna; att torg och planteringar inte skötts och vegetationen vuxit sig hög och därmed
skymde all insyn.
Rekommendationer
Polisen:
Genomför en femte beställning. Genomlysa gärningspersoners koppling mellan genomförda
butiksrån och personrån; vapenanvändning vid olika typer av butiksrån; sannolika anledningar
till varför inte alla butiker drabbas av butiksrån; överflyttningseffekter.
Forensisk analys 20 . Teknisk undersökning ska genomföras vid samtliga butiksrån.
Informationsskrift till utsatta butiker. Omfattar en checklista över faktorer som kan orsaka
att brott sker. Omfattar både inre såväl som yttre miljön. Skriften bör även omfatta
information om kostnader av brott, vikten av att avbryta avvikande och felaktiga beteenden
som kan leda till att brott sker, uppgifter om samarbetsparter etcetera
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Cohen & Felson (1979); Cohen (2002)
”13-punktsprogrammet har tagits fram tillsammans med Handelsanställdas förbund och Polisen. De 13
punkterna har utvecklats för att skydda butiker och anställda mot brott som rån, stöld och överfall.”
www.svenskhandel.se
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Utbilda polispersonal om vilka faktorer som kan orsaka att brott sker med fokus på yttre
miljön.
Utsatta butiker ska besökas inom två veckor för att informeras om vilka åtgärder som kan
vidtas för att förhindra upprepad utsatthet. Denna uppgift kan, med fördel, genomföras av
volontärerna. De kan också, i mån av tid, besöka samtliga butiker även innan brott sker och då
främst nyetablerade.
Ärende- och brottssamordning. Även fortsättningsvis så bör ärendesamordning ske. Det bör
också utvecklas en adekvat brottssamordning. Här kan ett upparbetat nätverk mellan polisen
och handeln underlätta för en dialog.
Handeln:
Följa ”13-punktsprogrammet” samt kontrollera att programmet följs minst en gång per år.
Följa kommande informationsskrift.
Varje butik ska ha kontakt med samarbetsparter i sitt närområde, enligt kommande
rekommendationer i informationsskrift.
Notera närmiljöns egenskaper i säkerhetsarbetet. Detta bör ske både vid nyetablering och
vid förstärkning av befintlig säkerhet.
Branschens intresseorganisationer bör bevaka de mindre, lokala butikernas utsatthet, öka
säkerhetsmedvetandet samt anpassa förebyggande åtgärder till rådande förhållanden.
Lokala brottsförebyggande råd:
Deltagarna i lokala brottsförebyggande råd ska ha god kännedom om
”13-punktsprogrammet”.
Lokala brottsförebyggande råd ska ha god kunskap om situationer och förhållanden som
orsakar butiksrån samt ha god kännedom om vad som åtgärdar brottet.
Lokala brottsförebyggande råd ska initiera förebyggande arbete riktat mot att förhindra
butiksrån.
Lokala brottsförebyggande råd ska initiera samarbete med lokala handlare.
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