
 
 

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
SEKTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION 

EXAMENSARBETE I ELEKTROTEKNIK 15HP 
 

Brottsförebyggande 
arbete i Karlskrona 

Kommun 
      
 
 
 
 
      

Geo Stalidis: geo.stalidis@gmail.com 
 

Patrik Blönnigen: patrikjmb@gmail.com 
 

 
Vårterminen 2013 

 

 

 

  

Examinator: Anders Nelsson  
Kurskod: ET1314 

mailto:geo.stalidis@gmail.com
mailto:patrikjmb@gmail.com


 
 

 

  



 
 

Förord 

Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete som genomförts på det treåriga 
Säkerhetsteknikprogrammet, vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Examensarbetet 
genomfördes under vårterminen 2013 och hade en omfattning på 15 högskolepoäng.  

Vi vill börja detta examensarbete med att tacka alla involverade parter.  
Framförallt vill vi tacka Kajsa Petersson på sektionen för Management för hennes medverkan 
och stöd samt enastående engagemang som i sin tur hjälpte oss att komma i kontakt med våra 
uppdragsgivare. Utan henne hade inte detta arbete varit möjligt från första början. 

Sedan vill vi även tacka våra uppdragsgivare. Elina Tyrberg Flink, Säkerhetsansvarig på 
Karlskrona kommun och Anders Wiklander, Närpolischef i Karlskrona, för deras 
exceptionella samarbetsvilja och varma bemötandet som vi fick erfara. 

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Anders Nelsson som väglett oss, 
kommenterat och stöttat vårt arbete ända fram till slutet. Utan Anders objektiva syn som 
tillhandahållits så hade vårt arbete stannat av i svåra tider.  

Vi vill även tacka Erik Lindström på Management sektionen, som har bidragit med 
synpunkter för att förbättra examensarbetet. 

Slutligen vill vi visa vår uppskattning för vår examinator, Anders Nelsson, som givit oss 
möjligheten att kunna ta del av ett tredje år på Säkerhetsteknikprogrammet. Utan hans 
omfattande arbete hade vi inte suttit här idag skrivandes på ett kandidatarbete. 
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______________                  ______________ 
Patrik Blönnigen                  Geo Stalidis 



 
 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Stöld utan inbrott har ökat markant under det senaste året på bad-, sport- och 
fritidsanläggningar i Karlskrona, närmare sagt 60%. Skadegörelse i form av klotter är ett 
annat vanligt förekommande brott. 

Lösningarna delas upp i social och situationell brottsprevention. Sociala brottspreventionen 
ägnar sig åt åtgärder som utgår från brottslighetens sociala orsaker istället för motsatsen 
situationell brottsprevention som istället utgår från att avskräcka med hjälp utav tekniska 
lösningar och har som primärt mål att försvåra tillgänglighet för t.ex. stöldbegärliga varor. 

 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att komma fram till lösningar som förebygger dessa 
brott, samtidigt som de är kostnadseffektiva och realistiska att implementera. Arbetet är 
viktigt på så sätt att det skapar säkerhetsmedvetenhet och främjar en hälsosam 
säkerhetskultur. Dessutom är det framtidsförankrade målet att sänka denna statistik. 

Målet med arbetet har förutom att utveckla vår kunskap inom det brottsförebyggande ämnet, 
varit att bidra med hjälp och lösningar åt våra uppdragsgivare. Vi har hela tiden försökt sträva 
efter innovativa lösningar.  

Arbetet har haft sin grund i den teoretiska ramen där berörda områden har behandlats. Vidare 
har resultatet med hjälp av metodiken skrivits i enlighet med den teoretiska ramen. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det finns en hel del kostnadseffektiva lösningar som 
skulle kunna tillämpas i verkligheten och det viktiga är att man samverkar sinsemellan för att 
skapa en kultur med incidentrapportering som i sin tur dokumenteras och följs upp för vidare 
utvärdering. Dokumentation är viktigt eftersom det skapar statistik att utgå ifrån.  

Glöm inte att involvera allmänheten.   

  



 
 

Summary 

Theft without break-ins has increased significantly in the last year of swimming, sports and 
leisure facilities in Karlskrona, more precisely 60%. Vandalism in the shape of graffiti is 
another common crime. 

The solutions are divided into social and situational crime prevention. Social crime prevention 
engage in actions that are based on social causes of crime rather than the opposite situational 
crime prevention, which instead assumes that discourage with the help of technical solutions 
and has as primary objective to hinder accessibility for example theft friendly goods. 

The main purpose of this work is to come up with solutions to prevent these crimes, while 
also being cost-effective and realistic to implement. The work is important in that it creates 
safety awareness and promotes a healthy safety culture. Moreover, the future goal is to lower 
these statistics. 

The goal of the work is in addition to developing our knowledge of crime subject, was also to 
provide help and solutions for our clients. We have always tried to seek innovative solutions. 

The work has been based on the theoretical framework in which the relevant areas have been 
addressed. Furthermore, the results using the methodology prescribed in accordance with the 
theoretical framework. 

Finally, we come to the conclusion that there is a lot of cost-effective solutions that could be 
applied in real life and what is important is that they interact together to create a culture of 
incident reporting, which in turn documented and followed up for further evaluation. 
Documentation is important because it creates statistics to work from. 

Do not forget to involve the public.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Brottsförebyggande arbete har alltid intresserat oss. Eftersom vi båda två har ett uppriktigt 
intresse för ämnet i fråga och hur det kan tillämpas och appliceras till verkligheten i olika 
scenarion. Dessutom fick vi i uppdrag att lösa flertalet problem med anknytning till säkerhet 
som är vårt huvudområde. Vi kände även att arbetet skulle lägga en bra grund för oss då vi 
antagligen kommer att jobba med snarlika arbetsuppgifter i framtiden   

Eftersom brott är ständigt och återkommande problem så vill vi naturligtvis förebygga dessa 
brott så gott det går och för att lyckas med detta så måste vi använda oss av innovativa 
lösningar. 

Genom att involvera allmänheten i detta examensarbete så vill vi skapa en indirekt form av 
tillit för våra lösningar som sedan i sin tur skapar trygghet och en form av medvetenhet och 
förhoppningsvis så sprids detta budskap. Om man lyssnar till allmänheten så vinner man 
tillslut deras förtroende och det kan vara nyckeln till ett tryggare samhälle på lång sikt. 

1.2 Bakgrund 
Brotten i Karlskrona har med tiden bara minskat och minskat. Det enda som inte följer samma 
trend utav denna utveckling omfattas av stölder utan inbrott på bad-, sport- och 
fritidsanläggningar, som i dagsläget har visat en ökning med hela 60% under det gångna året. 
Dessutom har all form av skadegörelse ökat men mörkertalen gör det dessvärre svårare att få 
en korrekt uppskattning av problemets storleksomfattning. 

Med tanke på dessa negativa siffror och medias inverkan på invånarna i länet målas det upp 
en negativ trend som inte bara håller i sig utan även förvärras. Detta leder till att det skapas 
oro bland befolkningen och bristande pålitlighet för det brottsförebyggande arbetet som på så 
vis undermineras, trots den framgång som påvisats, det vill säga att Blekinge är enligt statistik 
ifrån BRÅ länet med minst risk för att utsättas för brott (Se Bilaga I) 

Arbetet utförs för att finna lösningar som kan tillämpas på flera liknande platser, främst 
kommunala faciliteter. I detta fall koncentreras arbetet på Rödebyanläggningen som en 
utgångspunkt, men tanken är att finna gemensamma lösningar som på sikt kommer att 
förbättra dessa ovanstående nämnda siffror. 

 

1.3 Syfte 
Det brott som siffermässigt ökar mest i Karlskrona kommun, är stölder utan inbrott. Ett annat 
stort problem är även all form av skadegörelse där bland annat klotter utmärker sig stort. Vi 
har åtagit oss uppdraget att hitta lösningar till denna problematik, i samarbete med kommunen 
och närpolisen i Karlskrona. Dessa lösningar skall givetvis vara kostnadseffektiva och 
realistiska att implementera. Lösningarna skall även vara överförbara för liknande ändamål 
med likartade problem. Investeringarna i dessa lösningar skall dessutom vara 
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framtidsförankrade. Syftet med arbetet är också att ta fram underlag som i sin tur leder till en 
bättre social miljö och även främjar en hälsosam säkerhetskultur. 
 

1.4 Frågeställning 
 

• Vad är bakgrunden till dessa brott? 
• Hur förebygger man dessa brott? 
• Varför ökar siffrorna för stöld utan inbrott? 

 

1.5 Avgränsning 
Från första början så insåg vi att projektet skulle vara ganska så omfattande med tanke på den 
tid som fanns avsatt för arbetet som helhet, så på grund av rådande tidsbrist var vi tvungna att 
avgränsa projektet en del under arbetets gång.  

Vi och uppdragsgivarna kom överrens om att lösa ett återkommande problem på bad-, sport- 
och fritidsanläggningar som även skulle kunna appliceras på liknande anläggningar och hade 
Rödebyanläggningen som utgångspunkt. Väl på plats så fann vi även att den närliggande 
skolan hade en indirekt koppling till problemen som vi inte var införstådda med från början 
och krockade med vår tidsplanering.  

Alternativet till datainsamlingsmetodiken som var enkät fick ersättas med en kvalitativ 
intervjuform då vi kände att vi inte skulle ha tid med att utforma en strukturerad enkät och 
även disponera den så här sent i projektet utan att behöva offra någonting annat i tidsplanen, 
eftersom detta var en oplanerad utgångspunkt av vår analys.      

Riskmatrisen med tillhörande risker som kopplas till riskanalysen fick kortas ner och enbart 
de mest relevanta riskerna togs med i vår beräkning. Begränsningen ledde inte till bortfall av 
kunskap utan enbart mindre hot att ta itu med. Modellen som vi använde oss av ska kunna 
appliceras till andra verksamheter och ändamål. Grundidén är densamma. Bara för att man 
involverar färre hot eller risker i analysen betyder inte det att analysen blir av sämre kvalité.  

Vidare valdes vissa lösningsförslag bort med tanke på att de skulle medföra mer kvantitativ 
läsning som i sin tur skulle vara en aning irrelevant, eftersom det både finns realistiska och 
orealistiska lösningar på problemen. Därmed valde vi personligen att lägga mer fokus på de 
lösningar går att tillämpa och som är kostnadseffektiva. Att rada upp lösningar som inte är 
skräddarsydda till problemet i fråga kan vem som helst göra.  

Något som vi verkligen hade velat tillämpa men aldrig fann tiden till var att jämföra 
motsvarande privata aktörer som bedriver liknande verksamhet som de kommunala 
anläggningarna. Målet hade varit att finna gemensamma lösningar på de återkommande 
problemen. 

Avslutningsvis var den ursprungliga tanken att skapa ytterligare en affisch med anknytning 
till inomhusmiljön som i sin tur skulle uppmana folk till att värna om sina värdesaker. Tyvärr 
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insåg vi att det skulle ta för lång tid med redigeringen m.m. Eftersom det snart är 
utomhussäsong så valde vi att slutföra enbart den delen.   
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2. Metod 

2.1 Val av Metod 
Till uppsatsen har vi valt en kvantitativ form av informationsinsamling eftersom den är bäst 
lämpad för ändamålet. Insamlingsmetodiken bestod av semistrukturerade intervjuer och 
riktade sig till 20 st elever på skolan i anslutning till anläggningen. Tanken bakom var 
strategiskt belagd. Vi valde att använda oss av denna metodik för att förbli flexibla under 
varje intervju och anpassa oss till varje individs intressen och tiden de kunde tänkas lägga ned 
på att besvara frågor. Vi ville även tillämpa problembaserat lärande (PBL) eftersom det gav 
oss en frihet till att själva aktivt kunna söka information. Det inföll mest naturligt för oss att 
välja denna metodik med tanke på att vi i grupp skulle lösa ett verklighetsförankrat problem 
och det skulle bidra till en lärandeprocess.  

2.2 Motiv för val av metod 
Genom intervjuer samlar man in kunskap om intervjupersonernas upplevelser, åsikter och 
erfarenheter m.m. Fördelen med att använda sig av en subjektiv och flexibel 
datainsamlingsmetod, är att intervjuaren får kunskap om vad personer tycker och tänker om 
saker och vid behov kan man även ifrågasätta det de säger och be om en förklaring samt ställa 
följdfrågor. Feltolkningar minimeras på detta sätt. (Bohgard, 2011) 

Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att man kan lägga mer vikt på frågor som man 
själv vill få besvarade i första hand, men även förbli så pass flexibel att man för en dialog med 
respondenten och att även respondenten i sin tur får vara delvis ledande under intervjun. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) 

Man kan med andra ord säga att vi tillslut använde oss av en form av standardiserade 
intervjuer med tanke på att ordningsföljden mellan de viktigaste frågorna var bestämda på 
förhand. (Jacobsen, 1993) 

Ursprungligen har problembaserat lärande varit ett sätt att skapa kursupplägg på. På senare tid 
har det även blivit en arbetsform som man tenderar att använda i olika typer av arbeten som 
tex i vårt fall projekt/examensarbete. 

2.3 Metodtillämpning 
Intervjuerna gick helt och hållet ut på att få in förslag och även få ett inslag av vad eleverna 
som använder anläggningen tycker och tänker. Resultatet är inget som kan komma att 
presenteras via diagram, figurer eller procentsiffror, eftersom svaren var så pass utspridda 
vilket var något som planerats i förväg. 

Under PBL-baserat upplägg anger man i direktivet vad för slags uppgifter som skall uppfyllas 
av uppdragstagarna och tas itu på ett insiktsfullt sätt. Det blir därmed ett slags resultatinriktat 
lärande som i sin tur ger de lärande en möjlighet att göra framsteg på olika vägar och med 
olika grader av fördjupning samt skicklighet, en såkallad processbetonad lärogång med sikte 
på individens personliga och professionella utveckling. (Kelly, 1999)  
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För att applicera detta till verkligheten, har vi även använt oss av en problembaserad metodik, 
där vi valde ett objekt att analysera (Rödebyanläggningen), vi åkte ut till anläggningen för att 
undersöka och identifiera problem till vårt Case för att sedan ha någonting att finna lösningar 
till och bygga grunden för arbetet med målet inom synhåll.  

Slutsatserna är dragna utifrån egna observationer, tillämpande och spekulationer höll vi på en 
så låg nivå som möjligt.  

 

2.3.1 Deweys fem steg 
John Dewey såg sin pedagogiska metod ”learning by doing” som en ”problemmetod”. Tanken 
är att man ska engageras för att framställa diverse fakta kring uppgiften, verkligen tänka till 
och föreställa sig hur uppgiften ska lösas och slutligen kunna pröva den lösningen som verkar 
mest framtidsförankrad. Dessa steg ska man använda sig av;  

1. Stöta på ett problem. 
2. Samla relevant fakta för att lösa problemet. 
3. Försöka att relatera till problemet, dvs ställa hypoteser. 
4. Illustrera en teori som kan tillämpas till liknande problem. 
5. Applicera den illustrerade teorin och hypotesen till problemet i fråga. 

(Egidius, 1999)   

      

2.4 Alternativa metoder 
Casemetodiken är besläktad med problembaserat lärande. Den största skillnaden mellan Case 
och PBL är att Casemetodiken är designad på så sätt att studenten tänker ut och värderar olika 
alternativ som kan tillämpas i en situation där något kan tolkas på flera olika sätt som kan leda 
till konflikter, medan PBL är utformad så att studenten ska infinna träning i att lösa 
problematiken och det med hjälp av att söka diverse förklaringar och bakgrund till något de 
kan tänka sig fundera över under problembeskrivningen. 
PBL = Gåtfull 
Case = Ofullständig 
(Sundfeldt, 2007) 

2.5 Användning utav tidigare kunskap 
Förutom den analytiska förmågan att analysera och granska saker, som satts på prov under 
alla dessa högskoleår så har vi även valt att tillämpa en egen modell av riskanalys och matris 
utifrån vad vi har lärt oss och vad som är relevant för fallet.    

Angående intervjuerna så hade vi tidigare baskunskaper som grund och valde att utnyttja det 
för att bygga vidare på vår intervjuform och samtidigt öka vår kunskap inom valt område. 
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3. Teoretisk ram 

3.1 Säkerhetskultur och säkerhetsklimat  
Säkerhetskultur är ett samlingsnamn för hur säkerhetsarbete bedrivs inom en organisation och 
hur attityd ser ut till detta arbete. För att skapa en hälsosam säkerhetskultur så behöver man 
förändra de anställdas attityder och värderingar till säkerhetsarbetet inom organisationen. Vad 
det handlar om är att skapa en ärlig, genomskinlig och öppen kultur. Säkerhetskultur börjar 
och slutar inte inom organisationen, den börjar och slutar i det privata hemmet hos arbetarna, 
vad arbetet med säkerhetskultur handlar om är att skapa medvetande om hur viktigt kritiskt 
tänkande är. 
Vad som menas med kritiskt tänkande är att kunna skilja på värderingar samt kontrollera 
fakta, då en värdering inte kan ses som helt sann eller falsk. (Syrén, 2008) 

Säkerhetskultur är något mer permanent och bakomliggande till skillnad från Säkerhetsklimat 
som kan ses som den psykologiska aspekten hos de anställda av Säkerhetskulturen inom en 
organisation, hur de uppfattar och tolkar kulturen vid en viss tidpunkt, det vill säga mer 
flyktigt, föränderligt och ytligt. 

Det finns några ömsesidiga nämnare för dessa två faktorer i gruppsamverkan; 

• Kultur och klimat delas av gruppen och är särskiljande från andra grupper.  
• Säkerhetskulturen och klimatet är skapat av och ”ägs av gruppen”. 
• För att en förändring ska kunna ske måste det först uppmärksammas av tillräckligt 

många medlemmar i gruppen och tillräckligt många gånger. 
• Det finns flera olika dimensioner eller områden som är viktiga för ett gott 

säkerhetsklimat eller en hälsosam säkerhetskultur. 
• Reellt sett så uttrycks det på flera olika sätt genom symboler, handlingar och 

värderingar hos gruppen. 
• Säkerhetskulturen och Säkerhetsklimatet är funktionellt och fyller en viktig roll för de 

olika gruppmedlemmarna. 

Detta klimat eller kultur skapas inte av bara en slump, utan det innebär en ram för det egna 
beteendet inom gruppen. Det skapar kontroll och förutsebarhet, vilket skapar en känsla av 
grupptillhörighet. 

Definitionerna mellan säkerhetskultur och säkerhetsklimat urskiljer sig med definitionerna. 
Säkerhetsklimatet är ett psykologiskt fenomen, som definieras av uppfattningarna om 
säkerheten vid en viss tidpunkt, det vill säga att säkerhetsklimatet är aktuella immateriella 
frågor som avser miljömässiga och situations faktorer och kan ses som en form av 
"ögonblicksbild" av hur säkerhetskulturen ser ut just då. 

Säkerhetsklimatet byggs upp av det socialpsykologiska klimatet inom organisationen, själva 
klimatet uppstår genom perception, det vill säga det vi tolkar med våra sinnen. Vad för 
"klimat" som är aktuellt vid mätningstillfället är avgörande för hur de anställda kommer att 
interagera med varandra och hur de kommer att tolka varandras handlingar. Klimatet skapar 
en sekvens där de anställda drar slutsatser, det handlar dock inte bara om den enskilde 
individens uppfattningar utan om hela gruppen som helhet.  
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Säkerhetsklimatet handlar om hur arbetsmiljön ser ut just då och hur de anställda kommer att 
uppträda i förhållande till de föreskrifter som finns inom organisationen, oavsett sina delade 
meningar. 

Säkerheten på en arbetsplats kan liknas vid en passande cirkel symbolik, en cirkel är oändlig 
och ständigt itererande, precis som hur säkerheten inom en organisation bör fungera. Med ett 
filter för risker som bevaras av de regler och system som gäller inom organisationen. Detta 
kan uppnås genom fem steg; 
  

• Kvalitetssäkra framtagna underlag 
• Fatta beslut 
• Implementera beslut 
• Uppföljning av fattade beslut 
• Återkoppling 

 
Det är däremot väldigt svårt eller nästintill omöjligt att skapa rutiner och regler som täcker 
varenda möjlig situation och utfall, då olyckor kan uppstå oavsett hur avancerade 
åtgärdssystem man har implementerat.  Skapar man alldeles för avancerade system som blir 
för komplexa för användarna så skapar detta i sig nya risker och säkerhetshål.  Dessa hål kan 
fyllas genom kontinuerlig feedback, bedömningar och beslutfattande ifrån de anställda, på så 
vis skapas ett hälsosamt säkerhetsklimat som kan förebygga risker. Det finns dock en 
svårighet med att försöka dra allmänna slutsatser om på vilken nivå inom organisationen som 
säkerhetsklimatet faktiskt befinner sig på, då detta ständigt förändras i relationen mellan 
klimatet, olyckor och risker över längre tid. (Törner, 2008) 

3.2 Säkerhetsmedvetenhet 
Vad man måste ha i åtanke är att säkerhet oftast handlar mer om den mänskliga faktorn än den 
tekniska, människor fattar beslut som baseras på tidigare erfarenheter och kunskap, vilket 
innebär att alla har olika förutsättningar för sitt beslutsfattande och avvägande. Målet är att få 
människorna inom organisationen att väga in säkerhetsmedvetenhet i sitt tänkande vid 
beslutsfattande. Detta kan uppnås med hjälp av styrande dokument och utbildning. 
(Wermdalen & Nilsson, 2012)   

En viktig del inom säkerhetsarbetet är just att skapa en medvetenhet om vad för faktorer som 
utgör risker och att man sprider, delar och utbyter denna information om existerande risker 
inom organisationen mellan minst två parter, detta kallas för riskkommunikation. 

Ett stående problem är att de medarbetare som ansvarar för en viss aspekt av säkerhet, inte gör 
detta på heltid. Arbetet sker oftast parallellt med deras ordinarie arbetsuppgifter. En stor 
organisation har både ekonomiska resurser och tid för att skapa mer avancerade 
säkerhetslösningar, men små organisationer har ofta inte dessa resurser till hands. Detta får 
givetvis en negativ inverkan på säkerhetsarbetet då fokuseringen läggs på annat  

Men genom att veta när man ska lägga fokus på rätt saker vid rätt tid kan man skapa ett 
optimerat och stabilt system för organisationen, för att undvika oväntade eller oönskade utfall. 
Desto mer information de anställda får om de överhängande risker som kan inträffa, desto 
bättre kommer de att förstå vikten med ett fungerande säkerhetsarbete. Med säkerhet som en 
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stående punkt på t.ex. personalmöten, så lägger man grunden för ett fungerande 
säkerhetsarbete med förståelse och medvetenhet. 

Några viktiga fokusområden för arbetet är bland annat; 

• Policy, dvs. säkerhetspolicyn för organisationen. 
• Kontinuitetsplaner. 
• Riskanalyser av olika sektioner som berörs i säkerhetsarbetet. 
• Åtgärdsplaner för vad som ska göras vid en viss händelse. 
• Organisera säkerhetsarbetet 
• Utbilda 
• Hantering av incidenter, hur detta ska gå tillväga 

Ett användbart hjälpmedel för att organisera säkerhetsarbetet och disponera ut det över 
organisationen är att rita upp en så kallad riskkarta. En riskkarta är en överskådlig bild över 
organisationens möjliga risker, kartan kan visa ett samband mellan flera olika risker, hur de 
påverkar varandra och underlättar senare för riskanalysen. Då de risker som kan drabba 
organisationen ofta är många och även skiftande så är det väldigt användbart att ha en 
överblick över de olika riskfaktorer som finns för de olika sektionerna inom organisationen 
för att på så sätt kunna dela upp och disponera säkerhetsarbetet. (Syrén, 2008) 

 
Figur 1. Exempel på hur en riskkarta kan se ut. 

Med ryktesrisk så menas en oönskad händelse som negativt på verkar organisationens rykte, 
varumärke eller trovärdighet i andras ögon. En ryktesrisk kan triggas av händelser inom den 
egna organisationen men även utav andra organisationer, där händelsen medför negativa 
konsekvenser för den egna organisationen bara för att de arbetar inom samma område. 
Detta är måhända den mest allvarliga risk, förlorar en organisation sitt goda rykte så gör detta 
större skada för organisationen i sig än någonting annat. (Syrén, 2008) 

 

3.3 Stöld 
Stöldbrotten utgörs av en stor brottskategori som innefattar en hel del olika typer av 
överträdelser och har gemensamt att de regleras i 8 kap. Brottsbalken. 

 I dagsläget så rör sig hälften av alla brott som anmäls om olika typer av stölder. Det behöver 
dock inte innebära att den typen av brott är vanligast. Vissa brott har en tendens att aldrig 
anmälas därför finns stora mörkertal. Stöld och inbrott utgör ungefär 38% av de anmälda 
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brotten i Sverige. Man ska dock ha i åtanke att även bilstölder och snatterier ingår i denna 
kategori.    

 
Figur 5. Brottsfördelning 2012 

Flertalet personer under sin livstid kommer någon gång begå egendomsbrott. Det finns dock 
ont om datakällor på detta ämne som i dagsläget kan beskriva de äldre personerna som begår 
diverse stöldbrott. Detta med tanke på att polis och åklagare i väldigt få fall lyckas knyta en 
gärningsman till egendomsbrott, så även här existerar stora mörkertal. Statistiken över 
misstänkta personer utgörs till en stor del av unga förövare i åldern 15-20. 

Den dominanta drivkraften för att begå dessa brott är vanligtvis pengar men även 
spänningsmomentet som äger rum är en bidragande faktor.  
(Irlander & Färnström, 2012) 

3.3.1 Stöldbrott i Karlskrona 
I Karlskrona har antalet stöldbrott ökat explosionsartat i rekreationsanläggningar, statistiken 
har sett oförändrad ut fram tills år 2012 då i jämförelse med 2011 så har antalet anmälda 
stöldbrott fördubblats som visas nedan i skräddarsydd brottsstatistik ifrån BRÅ för anmälda 
brott mellan år 2009 till 2012. 

 
Figur 6. Stöldbrottsstatistik Karlskrona. 

3.3.2 Brottsstatistik för Rödebyanläggningen 
På Rödebyanläggningen som anses vara en drabbad anläggning så visar siffrorna någonting 
helt annat och enligt närpolischefen Anders Wiklander så bör dessa siffror nedan tas med en 
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nypa salt då de inte överensstämmer med ovanstående statistik för Karlskrona som är hämtad 
ifrån BRÅ.  

 
Figur 7. Brottsstatistik för Rödebyanläggningen 

Man kan dra en parallell från denna statistik till problem med samverkan och 
incidentrapportering, att det inte har gått riktigt rätt till eller att någon slags 
misskommunikation har inträffat på vägen. Dessutom vet man inte om systemen interagerar 
på rätt sätt. 

 

3.4 Klotter 
Enligt regeringen så definieras klotter som "bild eller ristning som olovligen anbringats på 
plats eller föremål". (DS, 2001:43)  
En miljö som är nerklottrad kan upplevas som mycket otrygg.  
Dessutom kan det förekomma att människor känner inombords att deras område eller 
egendom är på väg att förstöras och ibland kan det även ske att dessa människor undviker att 
besöka eller gå förbi dessa nedklottrade platserna. Det medför i sin tur kan medföra klottret 
trappas upp ytterligare och risken finns att detta resulterar till en ond cirkel. 
Graffiti är därmed känt som en laglig handling och klotter är benämningen på den olagliga 
handlingen dvs. skadegörelsebrottslighet. 

Klotter anses som ett brott och är en del i brottskategorin för skadegörelse, som vidare 
regleras under 12 kap i brottsbalken. Under § 1 kan man väldigt tydligt se definitionen som 
beskriver detta: "Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt 
därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år." 

Skadegörelse och i synnerlighet klotter är ett sådant brott som mycket sällan polisanmäls. 
Därmed resulterar detta till att mörkerantalet blir mycket stort och kan komma att påverkas av 
andra yttre faktorer. Yttre faktorer kan bestå av att t.ex. allmänheten öppnar upp ögonen efter 
en debatt om just ämnet och börjar faktiskt "se" klottret och samtidigt anmäla det, trots att 
klottret tidigare befunnit sig på samma plats under en lång tid. Omfattande utåtriktade 
klotterförebyggande arbete med uppmaningar till anmälningar för klotter kan slutligen 
komma till att både klottret och anmälningarna ökar, vilket i sin tur skapar problematik när 
man väl skall få fram ett mått på antalet polisanmälda klotterbrott och då manipuleras indirekt 
statistiken. Därför är det viktigt att också inkludera oanmält klotter. (BRÅ, 2005) 
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3.4.1 Ansiktet bakom 
Många av brotten utförs av det manliga könet när det gäller klotterbrott. År 2003 var andelen 
män 94% som misstänktes för klotterbrott. Tre fjärdedelar av dessa misstänkta var ungdomar 
mellan 15 och 19 år. Misstankarna kunde tyvärr inte kopplas till någon misstänkt och endast 
två procent av polisanmälningarna kunde binda samman en misstänkt person under just det 
året. Majoriteten av dessa brott klaras med andra ord aldrig upp.  

"Klottrarna har två gemensamma karaktärsdrag. De är oftast unga, ibland mycket unga och 
de är i huvudsak pojkar eller unga män." 

(BRÅ, 2005) 

I dagsläget så har klottrare två gemensamma karaktärsdrag. Många av klottrare är med största 
sannolikhet unga och är som ovan nämnt i huvudsak pojkar/unga män. Unga kvinnor utgör 
endast en minimal del av dessa klottrare, men det förekommer i subkulturen. Äldre klottrare 
förekommer också, men dessa har ägnat sig åt detta under en väldigt lång tid.  
(Shannon, 2003) 

3.4.2 Statistik 
Antal polisanmälningar visar sig ständigt öka och mellan år 1996 och 2003 ökade dess antal 
med 194%. Enligt BRÅs kartläggning som ägde rum år 2003  svarade ett antal kommuner att 
klottret enbart ökar i omfattning under det senaste decenniet. (BRÅ, 2003) 
Under år 1995 hade BRÅ gjort en undersökning där en tredjedel av de tillfrågade 
niondeklassarna svarade att de faktiskt varit delaktiga i någon sorts vandalism respektive 
klotter. Under år 1997 hade andelen minskat till en fjärdedel. (BRÅ, 2000) 
 
Under de senaste åren har det allt blivit mer och mer vanligt att klotter och diverse annan 
skadegörelse anmäls. År 2012 polisanmäldes ungefär 152 000 brott. De totala anmälda 
skadegörelsebrotten har därmed ökat med 1% sedan år 2003. (BRÅ, 2013) 
Man kan med andra ord nästan påstå att klottret har ökat i dess omfattning, medan andelen 
ungdomar som klottrar samtidigt minskat. 
 
Skadegörelsebrott är i den brottskategorin som har lägst uppklaringsprocent, tillsammans med 
stöldbrotten. 

 
Figur 2: Snabbfakta över skadegörelse 
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Figur 2.1: Anmälda fall av skadegörelse. 

 
3.4.3 Anledningar bakom klotter 
Spekulationer om varför ungdomar klottrar finns det en hel utav.  
Uppmärksamhet, spänning är en del utav de mesta vanliga orsakerna. (Johnson, 2001)  
Andra menar att man är på jakt efter adrenalinkicken som man får vid en risktagande aktion 
och finner man ett svårt ställe att placera sitt "klotter" på kan man få uppskattning och beröm 
av de andra utövarna. (Shannon, 2003) 

För många klottrare kan klottring vara ett sätt att också synas på, marknadsföra sig, visa att 
man helt enkelt existerar i kretsarna. Taggar brukar oftast känneteckna ungdomar som söker 
sig till denna typ utav uppmärksamhet och könsord är ett försök till tuffhet. Sedan kan man 
finna klotter med budskap, där man bland annat kan uttrycka sin kärlek till någon, något 
politiskt budskap eller helt enkelt visa vilket sportlag man håller på.  

Etablerade klottrade kan i sin tur söka berömmelse som i kretsarna är mer känt som "Fame" 
och man tar sig uppåt i den hierarkiskt uppbyggda subkulturen med hjälp av att synas.   
Många av klottrarna väljer också att fotografera sina verk och dokumentera det.  
(Shannon, 2003) 
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3.4.4 Problemområden 
 
 

3.4.4.1 Problem för klottrare själva 
Klottrarna utsätter sig själva för ganska många faror när de skall ta sig till objektet som är i 
dess sikte. Fysiska faror som kan komma att kosta ens liv. Högspänningsledningar är ett 
sådant exempel. Många ungdomar har dessutom gått in i vuxenvärlden med en hel del skulder 
som de fått via stora tilldelade skadestånd. I många fall har även dessa ungdomar inte kunnat 
skaffa sig ett körkort, hyra lägenhet eller teckna ett mobilabonnemang.  
För barn kan det dessvärre vara en dålig livscirkel att bli introducerad inför och man utsätter 
sig helt enkelt för alldeles för många risker för att det ens skall vara lönt att utföra en simpel 
grej som ett klottertag. Man löper också en ökad risk att hamna permanent i 
kriminalitetskretsar och fortsätta inom det spåret. (BRÅ, 2005) 

3.4.4.2 Otrygghetsproblemet 
Precis som ovan nämnt, så kan ett område vars klotter inte tvättas bort i tid eller 
överhuvudtaget anses som väldigt otryggt och kan komma till att förslummas genom mer 
skadegörelse. (Wilson, 1975) 
För många upplevs klotter som något negativt och denna negativitet kan leda till en försämrad 
livskvalitet hos dessa "utsatta" människor. 

3.4.4.3 Ekonomiska problemet 
Sanering utav klottret kostar årligen samhället mycket stora summor. Många har en tendens 
att inte räkna in kringkostnader eller inte ens överhuvudtaget nämna dem. Andra 
kringkostnader kan vara material som klottraren har förstörd på väg till sitt objekt. Därutöver 
tillkommer arbetskostnader som yrkesgrupper som behandlar de olika skadedrabbade 
objekten. Dessa summor hade kunnat nyttjas inom en annan samhällssektor, exempelvis till 
att utföra olika aktiviteter för ungdomar. 

3.5 Riskidentifiering 
Man kan beskriva det som en process som går ut på att kartlägga, upptäcka och beskriva 
händelser. Kan även kallas för riskscenario. När en såkallad riskkälla är undersökt jämförs 
den med redan existerande skydd och åtgärder för att se om dessa är adekvata. Ett par av 
dessa metoder för identifiering är; 
Brainstorming – Inga idéer är dåliga, enbart mängden idéer gäller. 
Checklistor – Kan återanvändas med hjälp av branschens standarder som stöd för att urskilja 
redan kända risker. Nackdelen är att dessa listor inte alltid är anpassade till den egna 
verksamheten. 
Delfi-metoden – Att med hjälp utav människors input, skapa sig en uppfattning, när den 
tidigare insamlade kunskapen inte är tillräcklig. Metoden kännetecknas av anonyma svar, 
upprepning samt kontrollerad återkoppling och statistiska gruppsvar. 
Scenarioanalys – Tankesätt som är framtidsförankrat, baserat på värsta, bästa och troligt 
scenario. (Wermdalen & Nilsson, 2012) 
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Sen hur människor faktiskt själva upplever vad som är en risk är en stor del i säkerhetsarbetet, 
då olika individer har olika värderingar och åsikter i frågan. En person kanske inte bedömer 
en risk lika stor som någon annan. Sen är frågan hur vi faktiskt upplever och förstår den 
potentiella risken. Då vi exempelvis utan att tänka en extra gång sätter oss i en bil men tänker 
till en extra gång innan vi går under en byggnadsställning. (Bohgard, 2011) 

3.6 Hotbild 

3.6.1 Oavsiktliga kategorin 
Består av naturliga händelseförlopp som exempelvis; skogsbränder, snöstorm, jordbävningar 
osv. Naturliga orsaker kan man sammanfatta som skador orsakade av naturen. 
Mänskliga oavsiktliga orsaker inriktar sig på skador som människan i sig har blivit drabbad av 
på sin arbetsplats. Resultatet av detta händelseförlopp kan i helhet bero på olika brister i 
arbetsmiljön, men även ren otur. Dessutom kan tekniken haverera och leda till oönskade 
avbrott. 

3.6.2 Avsiktliga kategorin 
Avsikt är en kombination av vilja och självtillit dvs. personen måste ha både avsikt och 
förmåga för att ingå i denna kategori. Motivet går oftast ut på att det finns ett bakomliggande 
uppsåt att förvärva eller omsätta pengar t.ex. stöld, rån.  
Andra motiv för brott kan variera kraftigt, allt från hat, svartsjuka, politiskt eller religöst 
motiv. Gärningsmännen kan delas in i interna eller externa kategorier beroende på dess 
relation till det befintliga objektet, men dessa kan även komma att samverka. 
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 

 

3.7 Riskanalys 
En riskanalys är en systematisk process som består av tillgänglig information för att klargöra 
samt beräkna risker. Resultatet för analysen beräknas utifrån sannolikheten för olika händelser 
och vad konsekvensen blir för dess utfall. Utfallen kan komma att handla om huruvida risken 
är acceptabel eller ej samt om det finns andra valmöjligheter för att reducera, åtgärda eller 
kontrollera befintliga risker. Ju mer kvalitativ och korrekt informationen är desto bättre blir 
analysen. (Abrahamsson & Magnusson, 2004) 

3.7.1 Riskhantering 
Riskhantering är att identifiera risker och hot mot tillgångar, värdera dessa och föreslå 
åtgärder mot betydande och allvarliga hot. Processen går ut på att mäta, bedöma och hantera 
risker inom organisationen. Risker kan bedömas i enlighet med processparametrarnas förlust 
och sannolikheten för att denna förlust sker. Processen kan uttryckas som beräknad 
konsekvens och sannolikheten för att något negativt kan ske inom eller mot organisationen 
Riskhanteringsprocessen utövas genom tre steg: 
1. Identifiera hot/risk. 
2. Bedöm hot/risk. 
3. Värdera hot/risk. 
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När ett hot är identifierat, bedömt och värderat finns två valmöjligheter utifrån kalkyleringen 
man gjort i dessa tre steg. Man kan välja att acceptera risken/hotet eller hantera det inom 
organisationen. 

Vad som menas med en risk är följande: ett visst hot som kan utnyttja svagheter i 
verksamhetens olika grenar samt tillgångar och på så sätt skada organisationen.  

Men vad riskhantering handlar om är att minska organisationens risknivå. Genom att för varje 
identifierat hot, försöka hitta vad för åtgärder som kan tillämpas för att minska 
konsekvenserna för hotet/risken eller minska sannolikheten för att hotet förverkligas. Trots 
vidtagna åtgärder kan risker och hot återkomma fast i en ny form, så risken för att 
organisationen kan drabbas av ett hot försvinner aldrig, det är just därför iterering och 
uppföljning är så viktigt. (Syrén, 2008) 

3.7.2 Riskprioritering 
Syftet med riskprioriteringen är att rangorda och prioritera de risker och hot som upptäcks vid 
inledande riskanalysen, så att de mest allvarliga hoten/riskerna kan hanteras först och sedan 
de mindre imperativa. I detta skede kan även riskerna och hoten delas in i olika sorters 
kategorier till exempel, realistiska hot och katastrofala hot.  
Riskprioriteringen sker genom att räkna ut ett riskvärde, som används för att bilda en 
uppfattning om en speciell risk, där riskvärdet sedan kan kategoriseras i olika risknivåer 
beroende på vad summan blir, dvs. desto högre riskvärde desto högre risknivå och sedan 
placeras i en prioriteringslista. 
Risvärdet räknas ut genom att man multiplicerar sannolikhetsvärdet med konsekvensvärdet 
RISK = Sannolikhet*Konsekvens. (Wermdalen & Nilsson, 2012) 

 

3.7.3 Befintligt skydd och sårbarheter 
Viktigt att tänka på när man bedömer risker är att även involvera det befintliga skyddet och 
dess sårbarheter, t.ex. en branddörr som har i avsikt att vara stängd, men istället står den 
öppen på grund av den mänskliga faktorn. För att nå optimalt skydd krävs det t.ex. 
administrativa åtgärder som kan bestå av diverse regelverk och utbildningar av personal samt 
tekniska hjälpmedel är ett annat alternativ som kan fungera som hjälpmedel, lowtech – 
Lås/larm och hightech passagesystem och diverse datormjukvara.  

Flera lager av fysiskt skydd och personell bevakning kan komma att förbättra skyddet och för 
att öka motståndskraften och tillslut skapa redundans. Sårbarhet kan också betyda att man 
bara förlitar sig på en lösning eller avsaknad av lösning, t.ex. att man saknar 
kameraövervakning.  

Det befintliga skyddet kan delas in i beroende och oberoende sårbarheter. En beroende 
sårbarhet i ett skydd kan ses som att man är beroende av enbart en faktor och skyddet om den 
fallerar stagnerar organisationen/verksamheten tills det är åtgärdat, medan en oberoende 
sårbarhet baserar sin grund på minst två eller flera backuplösningar och på så sätt påverkas 
inte dess parter om något går snett. En bra liknelse är den seriekopplade traditionella 



16 
 

julgransbelysningen som kan ses som en beroende sårbarhet, för om en lampa gå sönder så 
slocknar hela kedjan, medan en oberoende kan liknas vid den parallellkopplade 
julgransbelysningen som inte är beroende av de andra lamporna för att fungera. 
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 

3.8 Konsekvensanalys 
Analysen har som mål att ge ett slutgiltigt besked om hur pass allvarlig skada en händelse kan 
leda till. Man ska ha i åtanke att bedöma skadas omfattning i ekonomiska termer i samband 
med riskprioriteringen.  

Omfattningen på skadorna som kan uppstå av en konsekvens, kan vara skiftande då det finns 
olika typer av skador.  

• Direkta skador mot organisationen ger även direkta ekonomiska förluster. 
• Indirekt skada är en följd av när en risk realiseras och sker då som ett påbud till 

ursprungsrisken utan en direkt koppling. 
• Immateriell skada är någonting som inte går att värdera eller sätta ett pris på, 

exempelvis ett företags goda rykte. 

För att kunna hitta och analysera olika former av konsekvenser kan man använda sig av ett 
tillvägagångssätt som heter "What if?" vilket är en systematisk kartläggning över risker som 
kan ses som ett hot. Metoden fungerar som så att man studerar ett händelseförlopp genom att 
ställa sig frågan "vad händer om...?", genom att ifrågasätta utgången för de sannolika 
händelserna i förloppet som kan ha ett möjligt riskutfall så får man en bra kartläggning över 
potentiella riskkällor.  
Det går även att granska konsekvenser som inte går att mäta i pengar, till exempel förlust av 
människor, miljöskador, information eller helt enkelt organisationens rykte.    
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 

 

 

3.9 Sannolikhetsbedömning 
Det är relativt lätt att bedöma om ett visst hot eller en risk kan inträffa, vad som är svårare är 
att prognosera när det inträffar och i vilken utsträckning det sker. 
En sannolikhetsbedömning kan ske antingen kvalitativt eller kvantitativt där man definierar 
sannolikheten av; 

• Att ett hot kan hända. 
• Att förutspå hot i tillräckligt god tid. 
• Att ett hot påbörjas och stoppas. 
• Att hotet/risken får utlopp. 

Det är även betydligt lättare att definiera dessa punkter om det finns tidigare historiskt 
underlag och fakta för dem genom incidentrapportering, oavsett om händelserna är 
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orealistiska, uppenbara eller återkommande. Vad som även hjälper är att ange dessa 
sannolikheter i kvantitativa mått exempelvis genom antal händelser per år, då det underlättar 
riskprioriteringsarbetet. 

Genom att notera alla tillbud i organisationen ger det ett bra underlag för senare uppföljning 
och att se befintliga mönster avseende återkommande hot/risker och hur ofta de inträffar. 

Arbetet med sannolikhetsbedömning grundar sig på två vitala punkter. Tidigare erfarenheter, 
vilket kan vara värdefull information för arbetet, men man måste ha i åtanke att denna 
information är subjektiv samt partisk och kan vara baserad på förutfattade meningar. Den 
andra punkten är förutsägbarhet, genom att studera arbetsmiljön och skapa en form av 
normalbild för hur det vanliga dagsläget ser ut så kan man mycket lättare märka när det är 
något som inte stämmer. 

Om man vill ha ytterligare information för att bygga en stark grund för sin 
sannolikhetsbedömning så finns det flera myndigheter som sammanställer rapporter avseende 
olyckor, brottslighet och krishanteringsarbete.  
Några bra exempel på källor är; 

- Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som framställer statistik för flera typer av brott och hur 
dessa uppklaras. 

- Polisen förfogar över information angående organiserad brottslighet samt ekonomisk 
brottslighet. 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har information på brandstatistik och 
statistik över naturolyckor.  
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 

 

3.10 Riskkriterier och Riskutvärdering  
Dessa kriterier som även kallas acceptanskriterier är en målsättning för hur risker och hot 
skall estimeras. Då det kan vara väldigt svårt att bedöma ekonomisk skada med t.ex. 
emotionell skada i kontrast, på samma skala. Så är det bäst att bedöma dessa ur olika aspekter, 
som exempel hur kvalitativa bedömningar ska jämföras med kvantitativa mått samt hur dessa 
förhåller sig till organisationens värderingar och målsättningar.   
Dessa kriterier kan baseras på lagar, olika standarder som finns inom organisationen samt 
interna och externa förutsättningar, det är även viktigt att alla samverkande parter har samma 
syn på kriterierna. 

Riskvärdering är jämförelsen man gör mellan resultaten utifrån riskanalysen där man fastställt 
risknivån i acceptanskriterierna för att kunna avgöra hur risken/hotet ska hanteras. Besluten 
man fattar i detta skede är om vilka risker som är accepterbara och vilka som ska undvikas. 
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 
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3.11 Riskbehandling 
Efter riskutvärderingen är komplett så kan man börja behandla riskerna/hoten och hitta 
åtgärder som är aktuella för att lösa problemet i fråga. Vad det oftast handlar om är att; 

• Acceptera risken, den går inte att åtgärda. 
• Behålla risken, då antingen konsekvensen eller sannolikheten för den är väldigt låg. 
• Dela risken, med andra parter genom avtal. 
• Förändra sannolikheten för risken. 
• Minska konsekvensen för ifall risken skulle realiseras. 
• Eliminera källan till hotet/risken. 
• Undvik risken/hotet med att stoppa aktiviteten där risken/hotet ifråga befinner sig. 

Man uppnår det bästa skyddet genom en blandning av fysiska skydd, administrativ kontroll 
och tekniska resurser. Detta skapar ett heltäckande skydd när det används i balanserat i 
förhållande till de tillgångar man vill skydda. 

Vad man ska ha i åtanke är att en komplicerad säkerhetslösning är inte alltid den bästa 
lösningen. För exempelvis en mindre organisation kan det räcka med ett bra lås på dörren, 
larmsystem och försäkringsskydd som en tänkbar säkerhetslösning. Men ju större 
organisationen är, desto större blir behovet av ett fungerande säkerhetsarbete på större skala. 
(Wermdalen & Nilsson, 2012) 

 

4. Resultat 
 

4.1 Intervjufrågor och svar 
 

- Vad tycker du om klottret? 

Meningen med denna fråga var att få eleverna att öppna upp ögonen och även visa att någon 
faktiskt tar sig an detta. Tanken var att öka deras medvetenhet.  Självfallet så tyckte i princip 
alla att klottret såg oerhört fult ut och många störde sig på det. 

- Hur kan man motverka klottret? 

Många av eleverna menade att man kanske bör ta bort klottret och inte låta det finnas kvar 
under en längre tid. Som vi upplevde svaren, så kunde det tyda på att eleverna tyckte att det 
indirekt var accepterat att klottra eftersom ingen troligtvis brydde sig så pass mycket och tog 
bort klottret. 

- Har du klottrat? Om ja, varför? 

Ungefär en av fyra hade testat sig på att klottra, där det handlade om ett litet streck på väggen 
eller någon form av annan större skapelse. På samma sätt som indikerade eleverna att de 
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kände att ingen la ner tid på att få bort klottret och att klottra lite extra skadar nog ingen. 
Dessutom så ville de besvara andras budskap som var klottrat, med sitt eget klotter. 

- Har du blivit av med saker i omklädningsrummet? Om ja, vad för något? 

Cirka hälften av respondenterna hade någon gång blivit av med någonting från 
omklädningsrummet, allt från enkla klädesplagg till mer värdefulla elektroniska saker. Vi 
konstaterade i efterhand att det vanligtvis inte behövde handla om stöld i varje fall, utan att 
personerna helt enkelt tappat bort objektet som saknades. 

- Hur kan man motverka stölder? 

De flesta som vi tillfrågade uppgav ett önskemål om möjligheten att kunna låsa in sina 
värdesaker, alternativt att läraren möjligtvis låser eller håller ett öga på omklädningsrummen. 
Resten angav att de inte visste hur man skulle lösa problemet.  

- Vad tycker du om omklädningsrummet överlag? 

Trist miljö är ett återkommande svar, men de är fullt medvetna att det är i slutändan eleverna 
själva som skapat den miljön. De känner dock även till att andra klasser använder samma rum 
och på så sätt så spelar det ingen roll om en klass sköter sig medan en annan ”förstör”.  Alla 
får ta del av den miljön i vilket fall.  

Klottret som ovan nämnt kanske skulle kunna saneras bort snabbare och vissa ville även se 
skåp i rummen och om det fanns möjlighet även ändra miljön helt och hållet, men många 
valde att helt enkelt inte bry sig eftersom de spenderar så pass lite tid i omklädningsrummen 
att man faktiskt kan stå ut med den nuvarande miljön.  

  

4.2 Riskmatris 
Matrisen är ett hjälpmedel så att man ska kunna illustrera sambandet mellan sannolikheten av 
att en oönskad händelse ska realiseras och diverse konsekvenser om den skulle inträffa. 

I detta fall så har vi skräddarsytt en egengjord riskmatris till verksamheten där vi tar upp dem 
risker som vi fann mest relevanta för ändamålet. Fokuserar man enbart på att göra 
riskanalyser så måste den vara mer utförlig, men så var inte fallet för oss då vår matris 
fungerar mer som ett komplement. Mallen går dock att använda i lättare utsträckning för att 
uppnå ett tillfredsställande resultat. Matrisen är satt till en skala mellan ett och tio för att göra 
siffrorna så delbara som möjligt, där den högst prioriterade risken var den fel funktionerande 
nödutgången som landade på 100/100 som riskvärde. Anledningen till att just denna risk 
hamnade så högt var för att det var ett redan existerande fel som ger en sannolikhet på 10/10 
och konsekvensen för risken i sig skulle bli förödande. 
(Se Bilaga IV)       
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4.3 Incidentrapportering  
Ett internt incidentrapporteringssystem är något som måste sättas i bruk för att kunna både 
blicka tillbaka och mäta nuvarande statistik för olika sorters tillbud. Det är viktigt att i sin tur 
också kunna bedöma eventuella risker och överblicka verksamhetens sårbarheter. Dessa 
rapporter behöver inte givetvis förknippas med polisanmälningar utan kan hållas internt dvs. i 
vårt fall inom kommunens ramar. 

Genom att ha ett fungerande incidentrapporteringssystem blir det betydligt mycket lättare för 
diverse involverade parter att både se och kunna åtgärda eventuella hot och risker. Det blir 
även mycket smidigare att bygga upp en prioriteringslista över vilka risker som behöver 
åtgärdas på en och samma gång samt vilka som kan åtgärdas i efterhand. Om 
incidentrapporteringen följs kommer uppföljningen automatiskt att bli mer lättöverskådlig och 
man kommer ha mer kontroll på vem som gjort vad.     

Vad som ofta försummas, är hur ett fungerande incidentrapporteringssystem kan förebygga 
olyckor genom ett organisatoriskt lärande ifrån incidenter som redan har skett. Detta leder till 
att ledningssystemet för säkerhet, som är till för att garantera säkerhet för såväl anställda som 
allmänheten, blir hämmat. Då förhindras i princip systemets utveckling av säkerheten på 
företaget, genom att man inte kan ta någon större lärdom via föregående misstag. 

Vad detta resulterar i är en god säkerhetskultur med samspel mellan alla delar i verksamheten. 
Fenomenet säkerhetskultur behandlar och grundas på vilken inställning de anställda har när 
det gäller säkerhet inom organisationen. Det grundas på dess anställdas attityd då ett företag 
kan lägga hur mycket resurser på säkerhet som helst men utan de anställdas assistans kommer 
miljön inte kunna förändras till en optimal sådan. En arbetsplats som har en hälsosam 
säkerhetskultur prioriterar säkerhet och hanterar den på alla nivåer inom organisationen. En 
viktig del i detta arbete är just att verksamheten har ett fungerande system för inrapportering 
av tillbud och incidenter med möjlighet för återkoppling och även att de anställda kan 
rapportera utan att känna hot eller rädsla för reprimander. (Bohgard, 2011) 

4.4 Uppföljning & Utvärdering 
Väljer man att tillämpa någon av dessa åtgärder så är det mycket viktigt att följa upp dem. 
Genom att utvärdera åtgärderna kan man i efterhand få reda på vad som har fungerat bra och 
mindre bra. Dessutom kan man även mäta om åtgärderna lett till diverse förväntade effekter. 
Att utvärdera kan också vara ett annat sätt att förebygga likartade problem i liknande 
verksamheter. Finansiärer och andra intressenter kan även ta del utav denna utvärdering och 
på så sätt öka deras motivation i att investera i projektet. Slutligen kan en omfattande 
utvärdering leda till en vidare kunskap- och utvecklingsprocess inom området, som i sin tur 
kan bidra till exempelvis forskning.  

Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering är att uppföljning består av ett mindre 
omfattande försök att studera vad som händer medan utvärderingen kännetecknar en mer 
genomgripande strävan att undersöka verksamheten.  
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4.5 Social brottsprevention 
 

4.5.1 Information och snabbsanering 
Många länder väljer att bedriva en nolltolerans mot allt klotter som kan tänkas äga rum. I 
Köpenhamn bedrivs t.ex. en kampanj som går under namnet ”Stop graffiti” och i Oslo 
bedrivs ”Stop tagging”. Det anmärkningsvärda med bägge kampanjerna är att resultat i 
slutändan är detsamma. Kampanjerna går helt enkelt ut på att samverka med berörda parter 
och förutom ett snabbt och samordnat saneringsjobb satsas det även mycket på 
informationskampanjer riktade till skolelever, föräldrar, personal och även allmänheten.  
Lärarna utrustas med underlag i form av information som har i uppgift att inspirera och föra 
en dialog med elever om just ämnet klotter. Man har i uppgift att uppmuntra dessa elever och 
ungdomar att faktiskt bry sig om sin omgivning. Bägge städerna vill slutligen påverka 
inställningen till klotter med olika medel. (BRÅ, 2003) 

Ett annat sätt att motverka klottret är som ovan nämnt nolltolerans d.v.s. att man inte 
accepterar klotter på sina berörda objekt och väljer i sin tur att snabbsanera objektet.  Fördelen 
är att klottraren tappar intresse eftersom dennes ”tag” inte har uppnått ett syfte, ett syfte att 
synas och skapa sig ett rykte, marknadsföring eller vad man nu vill framföra med sitt budskap. 
En snabbsanering markerar tydligt att skadegörelse inte kommer att accepteras och ökar 
därmed möjligheten att inte utsättas för klotter igen. (Polisen, 2013) 

 

4.5.2 Samverkan 
Ett kriterium för att lyckas uppnå ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete är att man 
finner ett samarbete kring organisationer och myndigheter.  För att kriterierna skall uppfyllas 
så krävs det att alla aktörer har ett gemensamt mål att sträva efter och gör sig förstådda för 
varandra.  Det krävs dessutom att fler än ett par organisationer som samarbetar tillsammans. 
(Justitiedepartementet, 2009) 

När man samarbetar för att t.ex. motverka skadegörelse så brukar aktörer inte alltid eniga om 
vad som är rätt metod för att förebygga skadan, därmed är det som ovan nämnt extra viktigt 
att arbeta genomtänkt och metodiskt och sträva efter ett gemensamt mål.  Det är viktigt att de 
involverade aktörerna sätter sig tillsammans och går igenom problematiken samtidigt som 
man kommer fram till beslut om vilka åtgärder som kommer att användas. Därefter är det 
också väldigt viktigt att man dokumenterar hur det slutgiltiga resultatet skall mätas.  
(BRÅ, 2013) 
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4.5.3 Anti-Stöld Slogan 
Ytterligare en åtgärd för att öka säkerhetsmedvetenheten hos besökarna på anläggningen utan 
att vara för tidskrävande är att använda sig av ett blickfångande budskap och dra till sig 
uppmärksamhet genom en poster, där budskapet går hem hos läsaren. Detta är den mest 
kostnadseffektiva lösningen om den utförs på rätt sätt. Dessutom kan den skapa gratis 
marknadsföring för de involverade parterna med hjälp av sociala medier.  

Standardstorleken skall vara i A4 storlek. Tanken är att postern ska vara riktad till 
utomhusbadet med kopplat budskap för utomhusmiljön och detsamma gäller för 
inomhusbadet. 

Budskapet kring vår slogan på affischerna är innovativt och är riktat till att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Själva bilden illustrerar indirekt hälften av budskapet. Dessutom har vi har 
valt att gå efter dessa två rader: 

- Tänk efter före, innan det är försent. 
- Tänk efter före, det är lätt att vara efterklok. 

(Se Bilaga VI, VII) 

För att göra våra posters mer genomslagskraftiga och iögonfallande så valde vi att göra de 
interaktiva med QR-kod som främjar en tvåvägskommunikation mellan i detta fall besökaren 
och budskapet. Den bakomliggande tanken är att QR-koden ska vara användbar för både 
skapare som läsare. Därmed anser vi att koden ska vidarebefordra användaren till t.ex. en 
hemsida där denne kan ge användbar feedback och synpunkter om anläggningens diverse 
brister, ta del av användbar information på hur man undviker att själv utsättas för brott eller 
att helt enkelt kolla upp befintlig brottsstatistik för den platsen de befinner sig på. Meningen 
med denna QR-kod är att i slutändan ska den kunna användas som ett slags verktyg för att 
främja tvåvägskommunikationen, ta del av värdefull information och feedback från liknande 
anläggningar eller objekt. Ett enkelt sätt att samverka med allmänheten.  

 

4.5.4 Antiklotterprojekt 
Utöver säkerhetsmedvetenheten så krävs det att man interagerar med målgruppen som anses 
ligga bakom skadegörelsen. I detta fall så har anläggningen som tidigare nämnt en direkt 
anslutning till en grundskola i närheten och efter ett antal dagars research så ser man klart och 
tydligt att mönstret för denna typ av klotter har sitt ursprung från den yngre generationen 
d.v.s. eleverna som nyttjar lokalerna under skoltid. För att interagera med klass 1-9 elever så 
krävs det att man kommer ”ner” till deras nivå och inte talar med för mycket fackspråk.  

Syftet med antiklotterprojektet är att systematiskt skära ner på skadegörelsen och klottret som 
främst äger rum i dessa lokaler, men även på sikt förhindra att detta beteende blir till en vana 
som sprider sig vidare i samhället. Detta skall ske genom en dialog eller en ”föreläsning” och 
det hela skall koka ner till att man sprider information, kunskap och presentera diverse 
kostnader som involveras i processens gång om någon skadegörelse inträffar. Vi vill att 
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ungdomarna blir medvetna om vad som sker i deras omgivning och om möjligt ändra på deras 
beteende.  

När man handskas med elever i sådan ung ålder krävs det att man presenterar saker och ting 
på ett koncist sätt. Man vill ju trots allt väcka uppmärksamhet hos dessa ungdomar och barn. 
En idé är att presentera skadegörelsekostnaderna som kommunen tidigare har fått lägga ut för 
att åtgärda skadorna.  Detta kan illustreras visuellt. Man kan t.ex. bygga ett torn av klossar, 
därav varje kloss representerar en summa och varje gång något inträffar som behöver åtgärdas 
så dras klossar bort beroende på kostnaden.  För att locka dessa ungdomar att verkligen bli 
involverade i detta projekt krävs en morot d.v.s. något att sträva efter och som vi alla känner 
till i dagsläget, så krävs det att man ser ett mål innan man påbörjar något. Målet, moroten i 
detta fall är att eleverna gemensamt till slut får bestämma i samråd med rektor och diverse 
involverade parter vad de vill göra med pengarna som blir över. Detta kommer skapa 
diskussioner bland eleverna om hur man kan minska dessa skadegörelsen. Elever kommer 
dessutom att engagera sig i detta och med tiden bry sig mer och säga ifrån om de ser att något 
inträffar på plats när ”vuxna” inte finns i närheten. Man kommer helt enkelt att tänka om.  

En liknande idé har faktiskt satts på prov år 2003 på Hagaskolan i Dals-Eds kommun och man 
har även sett positiva resultat. Kostnaderna för skadegörelse hade faktiskt minskat enligt 
serviceförvaltningen med hela 35 700kr d.v.s. första året hade skolan ungefär fått in 50 000kr 
för den beräknade skadegörelsekostnaderna under det året och 35 700kr låg kvar i slutet utav 
året. Serviceförvaltningen tyckte i sin tur att detta var ett så lyckat projekt att man beslöt sig 
för att testa på detta under ännu ett år och under slutet utav det nya gångna året så fanns det 
hela 39 745kr utav 50 000kr kvar vars skolans elevråd i samspråk med alla elever kunde 
nyttja. (Andersson, 2003) 
 

 

4.6 Situationell brottsprevention 
 

4.6.1 Värdeförvaring 
En av de mest kostnadseffektiva lösningarna vi hittade för värdeförvaring och förebyggande 
utav stölder i de allmänna omklädningsrummen är förvaringsskåp, eftersom anläggningen i 
dagsläget saknar möjligheten att låsa in diverse stora föremål i form av t.ex. skor, kläder, 
laptops, surfplattor, väskor och mycket mer.  
Den bästa lösningen med tanke på utrymmet är s.k. ”Z-skåp”. Dessa skåp är uppbyggda så att 
det finns två förvaringsfack per skåp och som i sin tur ger utrymme för två personer att låsa in 
sina värdesaker och dela på en liten golvyta. Dalforms Z-skåp är utrustade med antingen 
ankarkrok för upphängning av kläder eller två hyllor med krok. Skåpen ska enligt tillverkaren 
vara stryktåliga och det finns olika låstyper till dessa skåp varav vi valde ”ASSA Myntlås 
232” med ”ASSA Cylinder 450” som låskolv. Vi bortser från hänglåsalternativet eftersom det 
är i dagsläget mycket lätt att bryta upp ett hänglås, och besökaren slipper även att ta med sig 
eget lås inför varje besök. Det enda som krävs är en femkrona eller tia för att kunna nyttja sig 
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av skåpet. Myntet får man i sin tur tillbaks när man låser upp skåpet och lämnar nyckeln fast i 
cylindern, på så sätt slipper man även förlust av nycklar till skåpen. Färgen som vi ser som 
mest passande och optimal för skåpen är svart ”RAL 9005”. Den svarta färgen kommer att 
förebygga klotter på skåpen eftersom många färger inte syns på denna typ utav yta. 
 

Specifikationer Z-Skåp:  
Bredd: 300/400 mm 
Djup: 400/500 mm  
Höjd: 1700 mm 
(Se Bilaga II)   

Som ett komplement till Z-skåpen och även de redan existerande mindre värdeskåpen i entrén 
på anläggningen finner vi Dalforms Laptopskåp som ett alternativ för att kunna låsa in lite 
större elektroniska prylar. Skåpen tillverkas i upp till 10 fack i höjd och är givetvis extra 
förstärkta för att uppfylla ändamålet med att skydda värdesaker. Låsmekanismen finns 
tillgänglig i samma form som i ovanstående Z-Skåp, dock så tillkommer cylinderlåset ”ASSA 
Desmo 920” som standard men för att göra skåpen lite mer vinstdrivande kan man sedan 
kräva en avgift för att hyra skåpen, alternativt installera en myntuppsamlare. Det attraktiva 
med dessa skåp och som kan leda till förhöjd uppmärksamhet är att det finns möjlighet att 
koppla in elförsörjning så att man kan ladda sin elektronik medan man förvarar den. Skåpen 
är dessutom bättre ventilerade än andra standardskåp. 

Specifikationer Laptopskåp: 
Bredd: 400mm 
Djup: 500mm 
Höjd: 1700mm med 10 förvaringsfack 
(Se Bilaga III) 

Nycklarna till dessa skåp ska i sin tur vara utrustade med varsin liten nyckelring och en bred 
gummisnodd alternativt ett gummiband för att kunna ha med sig nyckeln när man utför sina 
aktiviteter. 

Utifrån besökarstatistik vi fick ta del av från vik.enhetschef Mats Mattisson på 
Rödebyanläggningen så kunde vi räkna ut hur många skåp som skulle behövas.  
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Figur 3. Besökarstatistik, Rödebyanläggningen 

Vi anser till att börja med att det behövs totalt 30st skåp i omklädningsrummen, 15st på 
herrarnas och 15st på damernas sida, då Z-skåpen ger en förvaringsmöjlighet på 
30personer/omklädningsrum parallellt. Detta med tanke på att besökarna inte nyttjar 
anläggningen under exakt samma tidpunkt på dygnet. Sedan är det viktigt att man följer upp 
inköpet noga för att se om detta antal skåp är tillräckligt. Fördelen med att införskaffa sig 
färre än för många skåp till en början är att man sänker den totala initiala kostnaden. 

 
4.7 Övriga åtgärder 

4.7.1 Lärarnas ansvar 
Som ovan nämnt i intervjusvaren var det flera elever som påpekade att läraren möjligtvis 
borde ha mer ansvar när det gäller att låsa omklädningsrummen under pågående lektion vilket 
de tydligen inte gör i nuläget och som även vik.enhetschef Mats Mattisson påpekade under 
vår vistelse på anläggningen. En möjlig lösning är därmed att enbart låsa diverse dörrar som 
har koppling till omklädningsrummen, efter närvarokontroll, så att inte utomstående och 
obehöriga personer kan ta sig in där under lektionstid. En simpel och dessutom kostnadsfri 
lösning. 

4.7.2 Nödutgång 
Ett problem som vi även uppmärksammade på anläggningen var med en av nödutgångarna, 
kanske den viktigaste av dem. Dörren hade en låsmekanism som inte var lämpad för en 
nödutgång, mekanismen i sig var gammal och trög. Låsvredet som bilden nedan illustrerar, är 
av en modell som brukar sitta på insidan av ytterdörrar i ett lägenhetskomplex, dvs. kan 
öppnas inifrån men inte utifrån utan en nyckel. Problemet är bara att specifikt för en 
nödutgång behöver man en öppningsmetod som alla kan använda sig av, speciellt under 
stress. Låset är inte heller lämpligt för barn. 

Lösningen vi såg som mest passande i samråd med Mats var att ersätta låsvredet med en 
panikregel för att optimera eventuella framtida utrymningar och minimera risken för trängsel 
och panik vid dörren som annars kan uppstå.  
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Figur 4. Låsvredet på nödutgången.                Figur 4.1. ASSA 1125 Panikregel 
 

4.7.3 Släckutrustning 
Utrustningen för släckning av brand inne på anläggningen kändes förlegat och utgjordes av 
brandslangar. En utav dessa anordningar, den vid bassängen som också hade anknytning till 
gymmet och pingisrummet kändes malplacerad då det skulle visa sig svårt att använda den i 
trånga utrymmen. En bättre lösning hade varit att byta ut den till en traditionell brandsläckare 
eftersom den är lättare att använda och smidigare att bära med sig. Dessutom tränas dagens 
ungdomar att släcka bränder med just brandsläckare. Hur tydliga än instruktionerna må vara 
för att använda brandslangen, så blir hela processen svår att utföra när personen i fråga som 
ska använda den är under stress. 
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5. Avslutande Diskussion 
 
Den problembaserade analysen utfördes på plats genom våra inlärda kunskaper vi erhållit 
under utbildningens gång, för att måla upp en bild av hur processen för vårt tankesätt faktiskt 
går till för att finna och utvärdera risker, så illustrerar vi detta i den teoretiska ramen. 
Tillsammans med en del bakgrundsinformation om vad de bakomliggande faktorerna är för 
brotten i fråga.     

Den grundläggande idén var att finna lösningar till de angivna problemen som vi fick från 
våra uppdragsgivare på kommunen och närpolisen. Stöld utan inbrott, benämningen förklarar 
i princip sig självt. Genom den ovanstående processen så kunde vi genom att se på projektet 
ur ett problembaserat perspektiv finna de lösningar som bäst skulle lämpa sig för våra 
ändamål. Eftersom lösningarna skulle vara kostnadseffektiva och realistiskt möjliga att 
implementera så märkte vi att en low-tech lösning kan fungera minst lika bra om inte bättre än 
en high-tech lösning.  

Till stöld utan inbrott är det nästan självklart att man måste finna en lösning som försvårar för 
förövaren att utföra sina brott, om inte göra det nästan omöjligt. Den mest självklara 
lösningen är att införa en effektiv metod för värdeförvaring och det i form utav låsbara skåp. 
En motgång på denna punkt var att vi fick som argument emot oss att det inte skulle finnas 
plats för att installera traditionella skåp på anläggningen. Vi motbevisade detta argument 
eftersom traditionella skåp fick plats, men för att mötas på mitten så fann vi de såkallade ”Z-
skåpen” som erhöll ett mindre djup och skulle utan problem få plats samt gav en optimal 
förvaringsyta med två förvaringsskåp i ett på samma yta. Dessutom så beräknade vi i snitt hur 
många besökare anläggningen hade på en och samma tidpunkt och det pekade på att det inte 
behövdes så många skåp i förhållande till utrymmet som fanns tillgängligt i 
omklädningsrummet.  
En ganska långsökt men fortfarande realistisk tanke är att införa så kallade ”laptopskåp” med 
tanke på att samhället blir mer och mer tekniskt belagt och att de redan existerande 
värdeskåpen var alldeles för små. Laptopskåpen skulle även kunna användas som traditionell 
värdeskåpsförvaring eftersom det finns plats för både laptop, surfplatta, mobil, plånbok etc. 
En innovativ funktion som vi tror skulle kunna göra denna förvaringsmöjlighet populär, var 
att laptopskåpen kunde kopplas till en strömkälla och att man därmed skulle kunna ladda sina 
elektroniska prylar.  

För att främja säkerhetsmedvetenhet hos folk och samtidigt uppmana till att värna om sin 
egendom så har vi valt att skapa en form av affisch med en innovativ slogan som vi inte har 
stött på tidigare någonstans. Syftet är att väcka uppmärksamhet hos allmänheten. Att vara 
först i Sverige med en slogan som ingen annan har kan leda till en gratis marknadsföring via 
dagens sociala medier. Vi valde även att utrusta affischerna med en QR-kod för att främja en 
tvåvägskommunikation mellan skaparna och målgruppen. Detta eftersom vi har observerat att 
det börjat bli en trend att använda QR-kod till informationsbudskap och har du som individ 
bråttom och hinner varken se bilden eller läsa budskapet, så kan du helt enkelt scanna QR-
koden med din smartphone och ta del av informationen under ett senare passande skede. I 
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dagsläget är QR-koden kopplad till en artikel från Sveriges Radio där Närpolischefen Anders 
Wiklander har medverkat och informerar om de ökande stölderna ibland annat 
omklädningsrum. Det var den mest passande lösningen för tillfället. Det finns även möjlighet 
för att koppla QR-koden till en svarsenkät som ger gratis feedback till intressenterna bakom 
projektet. 

Vid första besöket på anläggningen var vi där med syftet att undersöka om de bakomliggande 
faktorerna för stölder, men vi kunde inte låta bli att observera de stora problem med 
skadegörelse som anläggningen även hade, vilket utgjordes till stor del av klotter. Därefter 
insåg vi snabbt att vår teori faktiskt hade koppling till det verkliga scenariot dvs. att klotter 
oftast uppkommer i samband med ungdomar i tonårsåldern och till största del av det manliga 
könet som nyttjar anläggningen.  
Denna teori stärks med tanke på att det fanns mest klotter och skadegörelse i killarnas 
omklädningsrum som används av femte till nionde klass.      

Hur noggrant man än tar sig an riskerna kommer det alltid att finnas risker som befinner sig 
under ytan. Det är viktigt att man snabbt fångar upp och tar sig an dessa när man identifierar 
dem. Många av dessa risker kan vara dyra att åtgärda, men en lösning är att följa upp dessa 
och det kanske inte är omöjligt att finna en möjlig lösning inom en snar framtid.  

 

5.1 Rekommendationer 
Den avgörande faktorn som gör att den privata sektorn är mer framgångsrik än den 
kommunala i att förebygga stöldbrott, utan att ha undersökt det något vidare, är att dessa 
innehar värdeförvaring i form utav skåp. Vi rekommenderar starkt att skåp installeras snarast 
och helst med färgen svart för att undvika klotter med tanke på att klotter över lag består näst 
intill av enbart svart färg. Budskapet blir då inte synligt och klottret tappar sin betydelse vilket 
i sin tur gör det meningslöst att klottra. 
Eftersom utomhussäsongen är runt hörnet så kommer utomhusbadet att öppna och även där 
behövs någon form av värdeförvaring. Istället för att införskaffa Z-skåp till den 
”anläggningen” också, som bara kommer att användas under sommarsäsongen, så är en 
lösning att transportera en del om inte alla skåpen ifrån omklädningsrummen som är belagda 
inomhus till utomhusbadet för att spara pengar. Kiosken i anslutning till utomhusbadet är 
öppna på samma tider. En tanke är att installera nya eller flytta de befintliga värdeskåpen på 
anläggningen till kiosken bakom disken så de alltid är under uppsyn och samtidigt kan 
personer i kiosken även ha hand om nyckelutdelning till varje skåp. 

Vidare rekommenderar vi att det sätts upp ett par affischer med det budskap och design som 
vi tagit fram eftersom vi anser att man inte har något att förlora på det utan snarare allt att 
vinna och som innan nämnt kan man bli först i Sverige med en tvåvägsaffisch. Något som 
man kan skylta med för att marknadsföra länet och göra sig uppmärksammad. 

Vi anser att det är mycket viktigt att inleda med informationskampanjer som primärt är 
riktade till elever och sekundärt till föräldrar. Dessa kampanjer ska gå ut på att upplysa hur 
klotterkulturen ser ut och kostnader för åtgärdande av klotter samt annan form av 
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skadegörelse. Viktigt är att upplysa hur dessa pengar kunde ha används, men även ge en 
möjlighet för eleverna att gemensamt kunna använda diverse pengar som blir över med 
förutsättningar att man har bättrat på statistiken. Genom att göra på detta sätt skapar man ett 
incitament för att inte klottra och begå skadegörelse när man har ett gemensamt mål som ska 
nås. Ge dem chansen att påverka. 
När detta är inlärt tycker vi att en nolltolerans ska gälla kring skadegörelse och främst klotter 
dvs. så fort klotter uppstår skall man snabbsanera för att markera att man inte accepterar ett 
sådant beteende.   

Det vi känner som något av det viktigaste är att alla involverade parter samverkar med 
varandra på rätt sätt, även lärare som antecknar det minsta lilla när det gäller brott/skada, 
sådant som inte ens anmäls. Detta bidrar till en utförligare incidentrapportering som i sin tur 
gör det lättare att följa upp, utvärdera och i framtiden kanske använda sig utav dessa utförliga 
siffror och uppgifter. 

Avslutningsvis så vill vi mer än gärna att den felfunktionerande nödutgången och ska åtgärdas 
genom byte av lås innan olyckan är framme. Det är lätt att sitta med facit i hand och påpeka 
detta i efterhand men då är det redan försent.   
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7. Figurer 
 
Figur 1. Exempel på hur en riskkarta kan se ut  
Källa: Egen bild. 

Figur 2. Fakta över skadegörelse. 
Källa: http://www.bra.se/bra/brott--statistik/klotter-och-skadegorelse.html  
[Tillgänglig: 2013-05-22] 

Figur 2.1. Anmälda brott om skadegörelse mellan 2003-2012. 
Källa: http://www.bra.se/bra/brott--statistik/klotter-och-skadegorelse.html  
[Tillgänglig: 2013-05-22] 

Figur 3. Besökarstatistik över en femårsperiod på Rödebyanläggningen. 
Källa: Mats Mattisson, vik.Enhetschef på Idrotts- och Fritidsförvaltningen Karlskrona.   

Figur 4. Låsvredet på nödutgång på Rödebyanläggningen. 
Källa: Egen bild.  

Figur 4.1. ASSA 1125 M8 Panikregel för utåtgående slagdörr. 
Källa: http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=3905&productId=277084  
[Tillgänglig: 2013-05-29] 

Figur 5. Fördelning anmälda brott 2012 – Brottsförebyggande rådet 
Källa: http://www.bra.se/bra/brott--statistik/brottsutvecklingen-i-sverige.html  
[Tillgänglig: 2013-05-29] 

Figur 6. Brottsstatistik för rekreationsanläggningar i Karlskrona mellan år 2009 och 2012. 
Källa: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index (Egenskapad tabell)  
[Tillgänglig: 2013-05-29] 
 
Figur 7. Brottsstatistik för Rödebyanläggningen mellan år 2009 och 2012. 
Källa: Närpolischef, Anders Wiklander. (Egenskapad tabell)  
  

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/klotter-och-skadegorelse.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/klotter-och-skadegorelse.html
http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=3905&productId=277084
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/brottsutvecklingen-i-sverige.html
http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga I 

 
Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner.  

Tillgänglig: http://www.bra.se/bra/statistik/trygghet/2011/utsatthet-for-brott/utsatthet-for-
brott-i-sveriges-lan-och-i-vissa-kommuner.html [Läst: 2013-05-30] 

  

http://www.bra.se/bra/statistik/trygghet/2011/utsatthet-for-brott/utsatthet-for-brott-i-sveriges-lan-och-i-vissa-kommuner.html
http://www.bra.se/bra/statistik/trygghet/2011/utsatthet-for-brott/utsatthet-for-brott-i-sveriges-lan-och-i-vissa-kommuner.html
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8.2 Bilaga II 

 

Dalform Z-skåp 
Tillgänglig: http://www.dalform.se/wp-content/uploads/2010/08/Dalform_Z-skap.pdf  
[Läst: 2013-05-24] 

 

  

http://www.dalform.se/wp-content/uploads/2010/08/Dalform_Z-skap.pdf
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8.3 Bilaga III 

 

Dalform Laptopskåp 
Tillgänglig: http://www.dalform.se/wp-content/uploads/2011/11/Dalform_laptopskap.pdf  
[Läst: 2013-05-24] 

  

http://www.dalform.se/wp-content/uploads/2011/11/Dalform_laptopskap.pdf
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8.4 Bilaga IV 
 

Rödebyanläggningen 1 = Låg 
sannolikhet 
att risken 
realiseras 
10 = Hög 
Sannolikhet 

1=Försumbar 
konsekvens 
10=Katastrofal 
konsekvens 

Beräknad 
grad av risk 
som utgörs. 

1-33=Låg prioritet 
 
33-66=Medel 
prioritet 
 
66-100=Hög prioritet 

Risk/Hot Sannolikhet 
(S) 

Konsekvens 
(K) 

Riskvärde 
(S*K) 

Prioritetsgrad 

Felfunktionerande 
nödutgång 

10 10 100  

Ökande grad av 
klotter 

7 5 35  

Fortsatta Stöldbrott 9 8 72  

Ökande vandalisering 8 6 48  

Inte optimal 
släckutrustning 

6 5 30  

Brandrisk 3 10 30  

Drunkningsrisk 3 4 12  

     

     

 

Riskmatris för Rödebyanläggningen.  

Källa: Egen design. 
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8.5 Bilaga V 
 

Intervjufrågor för intervjuer 

1. Vad tycker du om klottret? 
2. Hur kan man motverka klottret? 
3. Har du klottrat? Om ja, varför? 
4. Har du blivit av med saker i omklädningsrummet? Om ja, vad? 
5. Hur kan man motverka stölder? 
6. Vad tycker du om omklädningsrummet överlag? 
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8.6 Bilaga VI 

 
Källa: Egengjord affisch.  
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8.7 Bilaga VII 

 
Källa: Egengjord affisch. 
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