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Sammanfattning
Uppsatsen avser att studera hur geografisk platskänsla spelar in vid olika kategorier av brott.
Även undersöks om personer vid lagbrott använder sig av sin vardagsgeografi samt om
känslan för rummet och platsen skiljer sig nämnvärt mellan emotionella brott det vill säga
brott där känslor ligger till grund (våldtäkt, pyromani etc.), instrumentella brott (inbrott) och
instrumentella nätverksbrott (smuggling, langning etc.).
Ausonius attentat i Stockholm (1991 till 1992) har använts samt Niklas Lindgrens
överfallsserie i Umeå som sträckte sig över 8 års tid. Två personer ombads att utföra en fiktiv
brottserie med instrumentella brott (rån och inbrott). Även har en förfrågan skickats ut till
KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) om distanser till och från brottsplaster samt känslor
inför dessa. Denna förfrågan har även de fiktiva brottslingarna svarat på.
Insamling och sammanställning av materialet har pekat på att för emotionella överfallsbrott
och instrumentella brott lönar det sig att känna till kopplingen mellan gärningsman och
hans/hennes geografi. Vid överfallsbrott ringas typen av gärningsman först in. De olika
kategorierna så som hunter, trapper etc. använder sig av geografin på olika sätt. Känslan inför
platsen påverkar både de emotionella och instrumentella brottstyperna. Eftersom det känns
viktigt för gärningsmannen att hitta och kunna fly ifrån platsen när dådet är utfört.
Vid instrumentella nätverksbrott är gärningsmannens förankring i geografin inte lika självklar.
Då får utredaren gå omvägen genom verktygens geografi innan gärningsmannen nås. Inom
dessa kategorier är det verktygen (lite cyniskt menar jag även de som har en låg status inom
den kriminella hierarkin eftersom de används som redskap) som har den geografiska
anknytningen. Det är de som rekognoserar vid rån och stjäl bilar. För langarna är telefonen
och försäljningsplatserna de redskap som de använder. De är också dessa redskap som kan
kopplas till geografin. Eftersom någon äger klubbarna och telefonens signaler tas emot av en
fast punkt (en mast) någonstans får polisen endast redskapens geografi men inte alltid själva
gärningsmannen. Stadens inneboende geografi knyter visserligen dessa brottskategorier till
geografin om än sekundärt. De känslomässiga banden till geografin är väldigt tydlig i den här
gruppen då de inte begår brott i närheten av sin ankarpunkt.
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1 Bakgrund till geografisk brottsanalys
Brott har en inbyggd geografi i sig. Men innan jag utvecklar denna tanke vill jag beskriva vad
jag menar med plats och brott i den här uppsatsen. Brott är en gärning för vilken i lag eller
annan författning är stadgat straff, det vill säga böter eller fängelse1. Med plats menas ett
område med välbestämt läge med begränsad omfattning ibland mer eller mindre tänkt som en
punkt (till exempel en adress, brottsplats eller en förvaringsplats2.) När brott sker, sker det
oftast på en plats eftersom de som har begått ett brott måste också komma från en plats som
till exempel sitt hem, arbetsplats, parkbänk etc. Denna plats kan vara densamma som den där
brottet begicks men det behöver inte vara så. Platsen spelar därför en betydande roll för att
förstå brott och hur dessa kan tacklas3.

1.2 Historisk översikt av tre huvudperioder inom rumsliga brottsstudier
Människan har genom historien försökt att analysera brott och brottsliga beteenden4 däremot
börjar brottsanalysens historia inte förrän då den första moderna polisstyrkan skapas (The
Metropolitan Police Act från 1920) i England. Ungefär 1000 män organiseras i en
detektivbyrå för identifiering av brottsmönster för att lösa brott5. Dagens vetenskapsgren av
brottsanalys är utsprungen från en teknisk revolution. Det finns tillgång till komplexa
datorsystem, bland annat GIS vilket gör det möjligt att skapa kartor över brottsmönster.
Denna teknik inkluderar förhållandet mellan brott och miljö eller socioekonomiska drag6. På
1960–talet blir GIS en egen vetenskapsgren (GISceince7). Från dess ursprung inom
markanvändning i Kanada till en genomgripande teknologi som används i dag inom vitt skilda
användningsområden så som navigering i bilar, lokalisering av varuhus, riskbedömning,
byggen, väderrapporter, militär planering etc. 8. Men det är inte förrän på 1980-talet som
kostnaderna för dataprogrammen sjunker så pass mycket att fler än militären kan använda och
köpa in dessa. Teknologin kan då introduceras till nya användningsområden som till exempel
brottsbekämpning och som stöd i brottsutredningar9. Även datoriseringen av polisens register
har puffat för den här utvecklingen10. Det har också varit möjligt att pröva olika teorier tack
vare utvecklingen av GIS.
De dominerande teorierna inom kriminologin har tidigare fokuserat på brottslingar. Forskarna
har då koncentrerat sig på varför en viss typ av människa begår brott och vad som kan göras
åt dem11. På 1970-talet byts den teoretiska fokusen och brott anses kunnas förklaras och
förstås mer djupgående genom att den omgivande geografin undersöks i brottet istället för
som tidigare genom att fokusera på själva brottet. Plats är centralt vid denna förklaringsram12.
Brottsplatser anses inte vara helt slumpmässiga utan det finns en underliggande struktur. Det
finns ofta en rationell geografisk förankring i dem. Brott sker många gånger på platser som
1

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=136478&i_word=brott 15 december (2006)
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O347647&i_history=1 15 december (2006)
3
Chainey (2005) s. 1
4
Ibid.
5
Boba, (2005) s. 20
6
Chainey, (2005) s. 1
7
Se definitioner av begrepp kapitel 1.7
8
Chainey (2005) s. 2
9
Ibid.
10
Ibid. s. 3
11
Eck, (1995) s. 4
12
Ibid.
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passar ändamålet i termer av vinst och risk och att gärningsmän och offer använder samma
aktivitetsrum13. På 1970-talet ansågs att brott kan förklaras och förstås mer djupgående genom
att undersöka geografin i brottet istället för som tidigare genom att fokusera på själva brottet.

1.3 Syfte
Platsen representerar trygghet och rummet frihet skriver Tuan14. Syftet med uppsatsen är att
analysera om/hur en geografisk platskänsla har betydelse vid olika typer av brott, också ska
uppsatsen undersöka om personer vid lagbrott använder sig av sin vardagsgeografi. Uppsatsen
ska även undersöka om känslan för rummet och platsen skiljer sig nämnvärt mellan
emotionella brott det vill säga brott där känslor ligger till grund som till exempel pyromani
eller våldtäkt och instrumentella brott, som till exempel inbrott och nätverksbaserad
kriminalitet, som langning eller smuggling.

1.4 Problemställning
Tills nyligen var det dagligdags användandet av geografiskbrottsanalys inte eller lite
involverat i kriminologiteorier15. De teorier som främst har legat till grund för den geografiska
brottsanalysen är rational choice teorin, rutinaktivitetsteorin och crime pattern teorin och de
är modellerade efter huvudsakligen nordamerikanska förhållanden och inte europeiska. Inte
heller är teorierna för den geografiska analysen till fullo förankrade i polisens vardagliga
arbete utan utredaren som gör de geografiska brottsanalyserna utgår ofta ifrån sin egen
erfarenhetsgrund som utredare. Detta i sig behöver inte betyda att resultatet blir undermåligt
eller felaktigt men om de tekniska hjälpmedlen finns till förfogande borde de kunna användas.
Men om detta ska ske måste dels mer forskning om teorierna som finns och/eller utveckling
av nya inom området utföras och dels bör det geografiska tänkandet introduceras i polisens
vardagliga utredningsarbete. Glappet mellan verkligheten och teorierna gör att de geografiska
verktyg som finns till förfogande inte alltid är anpassade till verkliga förhållanden. Detta
glapp är utgångspunkten för uppsatsens problemställning.

1.5 Frågeställningar
* På vilket sätt använder sig gärningsmän av geografin vid brott?
* Finns det en känslomässig länk mellan gärningsmän och brottsplats?
* Hur påverkar känslan för platsen valet av brottsplats eller offer?

1.6 Avgränsning av ämnet
Uppsatsen avgränsas till att pröva de tre teorier som används vid geografisk brottsanalys på
olika brottstyper, så som emotionella, instrumentella och olika instrumentella nätverksbrott
för att se om mjukvaran polisen använder för de geografiska analyserna kan appliceras på alla
de här brottskategorierna. Även avgränsas arbetet till att enbart undersöka den geografiska
platskänslan vid de olika brottstyperna. Uppsatsens undersökningsfält begränsas även till
stadsområden och då främst till Stockholm och stadens förorter. Tidsbegränsningen av brotten
finns mellan 1991 till 2006.

13

Chainey, (2005) s. 81
Tuan, (1977)s. 179
15
Eck (1995) s. 4
14
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1.7 Definitioner av begrepp, ord och företeelser
Plats = Med plats menas ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning ibland
mer eller mindre tänkt som en punkt16. Den relativa platsen behandlar lokaliseringen av och
distans mellan, olika objekt i strukturen.
Rum = har olika betydelser inom olika ämnen men eftersom jag skriver en geografisk uppsats
använder jag mig av geografen Thorsten Hägerstrands definition av rum från National
encyklopedin. Termen rum är grundläggande inom geografin. Det objektiva rummet avser
antingen ett objekts absoluta läge, dvs. dess position i gradnätet, eller dess relativa läge, dvs.
dess position i förhållande till andra objekt.
Det subjektiva rumsbegreppet, i uppsatsen kallat relationsrum, avser individers och gruppers
"inre bilder" av omgivningen. Dessa inre bilder präglas av upplevelser, informationsflöden
och värderingar, och de påverkar bland annat val av bostadsort, attityder till etniska grupper
och till naturvärden17.
Geografisk= har med jorden att göra och dess tvådimensionella yta, dess tredimensionella
atmosfär, oceaner och subytor.
Rumslig= har att göra med multidimensionella ramverk som till exempel medicinska bilder
vilka är en referens till den mänskliga kroppen, ingenjörritningar är refererade till mekaniska
objekt och arkitektritningar används som referens till en byggnad18.
Brott= en gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, det vill säga böter
eller fängelse19.
Kriminell= som vanemässigt begår brott (om person)20.
GIS= geografiskt informationssystem, system som med dator underlättar analys av
geografiska data. Med detta system finns möjligheten till inmatning, lagring, bearbetning och
presentation av data21. De olika lagren läggs ovanpå varandra och presenteras som en kartbild.
GIS ger möjligheten att brottsdata läggs ovanpå grundkartor och andra geografiska data som
representerar landskapet där brottet begicks22. GIS är synnerligen lämpat till brottsdata
eftersom brottet [vissa i alla fall, egen anmärkning] sker på en plats23.
Geographical information SCIENCE=, är vetenskapen bakom teknologin. Det är
multidisciplinära områden som till exempel kartografi, geodesi men även kognitiv psykologi
och rumslig statistik.
Länkanalys= länkning av brott i brottsserier24
Ankarpunkt= Det är en utgångspunkt i tillvaron och kan vara hemmet eller till exempel en
bar.
Komfortzon= Kan även kallas bekvämlighetszon och är det område som omgärdar
människans utgångspunkt, det vill säga ankarpunkten.
Fishing hole= En plats som frekventeras av offer en gärningsman är intresserad av.
Distance decay function= En geografisk term som används i Rigel-analyser. En besläktad
term är "friction of distance," som beskriver kraften som skapar distance decay och Waldo R

16

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O347647&i_history=1 15 december (2006)
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=296302&i_word=rum 15 december (2006)
18
http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html 27 december (2006)
19
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=136478&i_word=brott 15 december (2006)
20
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O217968&i_word=kriminell 21 december (2006)
21
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=181391 15 december (2006)
22
Boba,(2005) s. 37
23
Chainey (2005) s.39
24
Hildeby (2006)17 november
17
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Toblers första geografiska lag som kan beskrivas så här: Alla ting är relaterade, men nära ting
är mer relaterade än de långt bort25.
Hunter= Benämning på en gärningsmans sökmetod efter offer gjord av Kim Rossmo,
skaparen av Rigel-analyser.
Troller= Benämning på en gärningsmans sökmetod efter offer gjord av Kim Rossmo,
skaparen av Rigel-analyser.
Poacher= Benämning på en gärningsmans sökmetod efter offer gjord av Kim Rossmo,
skaparen av Rigel-analyser.
Trapper= Benämning på en gärningsmans sökmetod efter offer gjord av Kim Rossmo,
skaparen av Rigel-analyser.
Ambusher= Benämning på gärningsmannens attackmönster vid brott mot person.
Raptor= Benämning på gärningsmannens attackmönster vid brott mot person.
Stalker= Benämning på gärningsmannens attackmönster vid brott mot person.

25

http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_decay 15 februari (2007)
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2 Metod och Källor
2.1 Metod och val av metod
Ausonius brottserie kommer att begränsas på följande sätt: Uppsatsen tar inte upp Ausonius
alla bankrån han utförde under den här perioden även om dessa var viktiga för attentatens
upplösning utan uppsatsen koncentreras enbart på skjutningarna han gjorde och Ausonius
geografiska anknytning till platserna. Inte heller kommer utredningsarbetet att beskrivas
uppsatsen i någon större utsträckning då det är den geografiska aspekten på brotten som
undersöks. Ej heller ger jag mig in på den etniska aspekten av hans skjutningar eller går
djupare in på hans mentala status eller vilken gärningsmannaprofil som han har utom vid de
tillfällena Ausonius använder sig av sin geografi och applicerar sin mentala karta vid
beskjutningarna ifråga. Hagamannens psykologi kommer inte heller att beröras om det inte
finns någon geografisk anknytning. Inte heller om han begår sina brott påverkad eller inte.
Vid denna serie av våldsamma brott kommer uppsatsen koncentreras kring hur han använder
sig av sin geografi och hur han applicerar sin mentala karta på geografin han rör sig inom.
Andra seriebrott som jag har hittat genom media har inte kunnat användas då gärningsmannen
är väldigt ung och av hänsyn till detta och inte tagit med brottsserien. Domar på emotionella
seriebrott som har hittats bedömdes inte passa in i uppsatsen då redan de emotionella brotten
finns representerade genom Ausonius och Lindgren som båda är välkända sedan tidigare.
En liten undersökning har utförts där två personer, Akula och Don Nille, deltar (fler var
tillfrågade men slutförde inte). Undersökningen gick ut på att granska hur försökspersonerna
förhåller sig till och använder sig av sin omgivning för att utföra brottsliga aktiviteter. Hildeby
från Södertörns polisdistrikt har hjälpt mig göra två geografiska Rigel-analyser på Akulas och
Don Nilles brottsserier som jag visar i slutet på det här kapitlet (se figur 1 & 2). Under rubrik
2.5 beskrivs vilka teorier som används i samband med en geografisk analys med mjukvaran
Rigel. Dessa två kartbilder visas som exempel på hur analyser med Rigel-systemet kan se ut.
Analyserna fick Hildeby göra utan att titta på svaren de båda har skrivit och utan att ta del av
deras tankar angående brotten. Han fick ta del av adresserna för brottsplatserna samt
gärningsmännens ankarpunkt.
Vidare har en förfrågan utförts bland människor som besöker/arbetar på KRIS26 på
Tjärhovsgatan i Stockholm om hur de använder sig av sin geografi när de begår brott. På min
förfrågan har jag fått in 11 svar från män i åldrarna 18 till 22 år. Däremellan finns ett hopp på
ungefär ett decennium och sedan börjar nästa serie från 30 och upp till 52 år. Eftersom jag
enbart kan spekulera i varför det ser ut på detta sätt går jag inte in på detta. Av dessa elva
informanter skrev tre stycken att de misshandlat, fyra att de är narkomaner och tjuvar och fyra
av dem kallar sig yrkeskriminella som till exempel langare och bankrånare. Med
yrkeskriminell menar mina informanter att personen i fråga inte begår brott på en emotionell
grund utan brott är ett sätt att försörja sig. Av kvinnorna fick jag tre informanter som svarade.
Dessa är: Två flickor på 18 och 19 år och en kvinna på 46 år. Detta är cirka hälften av de
kvinnor som går på KRIS. Majoriteten är män. Eftersom ämnet som behandlas är känsligt
kommer inte informanternas svar redovisas i bilagor utan enbart genom citat och
sammanfattningar. Jag försöker efter bästa förmåga återge informanternas svar. Förfrågan
delades ut på KRIS lokaler i Stockholm och informanterna fick skriva svaren på enkäten
själva. Två av dem fick hjälp att skriva ner svaren då de ansåg sig inte kunna skriva själva.
26

Föreningen, Kriminellas Revansch I Samhället. KRIS är en ideell förening, startad av kriminella och/eller
drogmissbrukare för kriminella och/eller drogmissbrukare. De riktar sig framförallt mot dem som friges från
fängelse.
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Mjukdata som berör mänskliga attityder och avvikelser i beteendemönster kan inte
handläggas så lätt i modeller som passar till kvalitativa data27. Därför har jag valt en kvalitativ
metod för den här undersökningen. Kvantitativa modeller är gjorda för att hantera hårddata,
det vill säga data som lätt kan översättas i siffror vilka jag inte har.

2.2 Källor
Jag kommer till största delen att använda mig av litteratur och insamlat material. I
dagspressens bevakning av seriebrott och seriebrottslingar så som Ausonius skjutningar i
Stockholm mellan 1991 och 1992 och Hagamannens serievåldtäkter i Umeå mellan 1999 och
2006 har jag hittat de gärningsmäns brottsserier jag undersöker.
Mina kontaktpersoner vid polisen (Södertörnspolisen och administrativ personal vid Handens
lokala polisstation) har hjälpt till med dels sin kunskap om utredning av brott och då
framförallt geografisk brottsanalys dels så har Handen polisen hjälpt till med att få ut domar
på ett antal fällda brottslingar.
Informanter från KRIS hjälpt till med att lätta dimmorna i vissa frågor angående
nätverkstänkande och distanser genom att svara på en förfrågan angående ämnet. Denna
förfrågan har även de två brottsalias hjälpt till med. De fiktiva brottslingarna har även hjälpt
till med att beskriva var, när och hur de har begått sina uppdiktade brott.

2.3 Käll- och metodkritik
Det finns en diskrepans mellan de vetenskapliga teorierna om geografisk brottsanalys och
polisens faktiska perspektiv i det vardagliga arbetet. Polisen utgår mycket från sin egen
erfarenhet som utredare snarare än lutar sig mot teorier. Det finns uträkningar om hur långt en
gärningsman reser för att begå brott, men dessa är gjorda för länge sedan, en del så tidiga som
1930-talet28. Teorierna är alltså inte helt enkla att applicera på brott som begås i en modern
stad med moderna resmönster.
Vidare är det svårt att få tag på folk som är villiga att svara på frågor inom det här området
vilket har lett till att analysgrupperna är ganska små, så hur stort förklaringsvärde
undersökningarna egentligen har är svårt att säga. Men jag har valt de här metoderna dels för
att det är svårt att få ut en dom från rätten utan namn eller personnummer och dels kommer
jag runt sekretessen på detta sätt. Jag kan inte använda andra än lagförda brott eller
brottslingar som dagspressen redan har skrivit om eftersom skadan där, är så att säga, redan
skedd. Om jag inte skulle göra på detta sätt skulle jag bara kunna använda mig av lagförda
brott och dessa skiljer sig från verkligheten.
Eftersom det är geografisk brottsprofilering som undersöks är det av största vikt att få med
hela brottsserier. Detta är ingen garanti om utgångspunkten är lagförda domar. En
gärningsman kan ha gjort sig skyldig i tio fall men kanske han/hon döms i två då åklagaren
kan lägga ner brott eftersom straffsatsen blir densamma. Detta för att spara tid då domstolarna
är översvämmade av arbete. Det är även svårt att få tag på domar på bostadsinbrott eller
stölder då brottslingar döms för narkotikabrott som ofta ligger som grundproblem till de här
brotten29. Allt detta sammantaget resulterar i att brottsstatistik inte är tillförlitlig i min
27
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undersökning. Sekretess har också varit ett problem är det gäller att få tag på material till
undersökningen.
Det har varit svårt att hitta brottserier av egendomsbrott då media anser att denna
brottskategori inte är av nyhetsintresse och således inte skriver om dem, i alla fall inte i
Stockholmsområdet. Vilket medför att sökandet av material via den kanalen inte heller
funkar. Det är därför jag har bett Akula och Don Nille att begå sina fiktiva brottserier.
Eftersom ingen av dem har någon brottslig erfarenhet kan jag enbart bedöma deras fiktiva
brott efter hur de tänker geografisk OM de skulle begå brott. Tanken med detta är att jag vill
undersöka hur människan använder sig av sin mentala karta och sin vardagsgeografi vid brott.
I den här undersökningen fokuserar jag inte på själva brotten utan på hur gärningsmannen
använde sig av sin geografiska kunskap och hans eller hennes känsla för rummet. Båda två
har tagit sin uppgift på stort allvar och verkligen tänkt på var, när och hur de ska genomföra
uppgiften.
Även mina informanter på KRIS svarade av vad jag kan bedöma ärligt och sanningsenligt. Jag
kan genom min närvaro ha fått svar som inte är sanningsenliga. Fördelningen mellan män och
kvinnor tror jag stämmer ganska väl med hur den kriminella världen ser ut i verkligheten.
Enkätfrågorna var för en del svåra att svara på, dels för att termerna är för geografiska och
dels för att frågorna är svårlästa. Detta gäller inte alla informanter. Vidare ansåg en del av
informanterna att frågorna inte kan kopplas till deras brottstyp.

2.4 Undersökningar och undersökningsmetoder
Jag har tagit till min hjälp ett par personer som har fått i uppdrag (av mig) att tänka sig in i hur
de skulle begå brott. Uppdraget har gått ut på att de ska skaffa fram 1000 kronor (se bilaga 3
& 4). De ska sedan ge mig en plats (adress), tid och vid rån en personbeskrivning på offret.
Vilken brottstyp de väljer är upp till dem. Jag har bett försökspersonerna utföra rån för att
dessa brott ska skilja sig i fråga om avstånd till brottsplatser från ankarpunkter, från de
emotionella brotten som våldtäkter och mordbränder och att som jag skrev i käll- och
metodkritiken denna brottskategori är svår att hitta material om. De har även fått svara på hur
de tänkte sig att brotten skulle gå till och vad för logik som ligger bakom beslut om
brottsplats. Hildeby har sedan gjort en Rigel-analys på resultaten (exempel på hur resultatet
kan se ut från Rigel-analys, se figur 1). Hur analysen går till och vilka teorier den lutar sig
mot går jag närmare in på i kapitel 3.4. Den andra undersökningen är en förfrågan (se bilaga
2) som jag har bett folk som besöker KRIS svara på. 10 stycken har svarat på förfrågan och 70
% av dem är män. Åldrarna varierar mellan 18 till 46 år. Denna förfrågan om distanser,
miljöer och platser svarade även Akula, 33 år och Don Nille 27 år på.
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Figur 1: Rigel-analys av Akulas brottserie

Källa: Hildeby (2006)

Teckenförklaring
Röd punkt: Brottsplats
Blå punkt: Bostad
Färgad yta: Ytans olika färger representerar hur stor sannolikhet det är att gärningsmannen
bor just där. På det område som är rödfärgat (det mörkare området om utskriften är svartvit) är
sannolikheten störst, den gula näst störst och så vidare. Den färgade ytan är i det här fallet
13,9 procent (47,06 kvadratkilometer) av ett område som är 339,28 kvadratkilometer stort
som representerar gärningsmannens jaktmark.
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3 Teoretisk bakgrund
Jag kommer att utgå ifrån space- och placeteorin där känslan för den dynamiska platsen och
relationsrummet står i fokus. Enligt Tuan behöver space och place varandra för definition.
Från säkerheten och stabiliteten av place blir vi medvetna om öppenheten friheten och hoten
från space och vice versa. Även om space tänks som där rörelse är tillåtet är då place
statiskt30. Tuan bygger sitt arbete på den mänskliga upplevelsen av geografin. Hur
arkitektoniska rum fostrar människan till vad hon är och hur hon borde bete sig. Samtidigt hur
dessa rum även blir vad de är genom människorna som vistas där. Utvecklingen från Tuans
slutsats om platsen där den även kan ses som en holistisk och historisk process. Där är platsen
inte statisk. Space, blir då geografiska lägen och koordinater. Place, är känslan inför rummet
och hur människans relationer ser ut i rummet31.

3.1 Vad är rummet?
Rummet omsluter platsen och är ett centralt begrepp inom geografin och används i formen av
absolut-, relativt- och relationsrum32. Det absoluta rummet kan man se från ett utsiktstorn.
Genom övervakning skulle den naturliga geografiska frågan bli: ”Varför är det så just här?”
Ett traditionellt positivistiskt synsätt på rummet är där rummen ses som isolerade enheter,
skilda från strukturer och processer33.
Med det relativa rummet menas; lokalisering av, och distans mellan olika fenomen i
strukturen. Distans är mätt gentemot transportkostnader, restid, antal mil genom ett nätverk
och men även som upplevd distans. Ser man rummet på detta sätt är geografins mål att skapa
rumsliga lagar34. Inom den geografiska brottsanalysen finns forskning omkring resan till och
från brott. Vid inbrott är det minimum gärningsmannen är beredd att resa från sin
utgångspunkt 0,05-3,7 kilometer och det längsta avståndet gärningsmannen är beredd att resa
ligger mellan 3,6 till 4,9 kilometer35.
Relationsrummet är inneslutet inom ett objekt. Ett objekt kan bara sägas existera så länge det
inrymmer och representeras inom sig själv i förhållande till andra objekt. I konstrast till
relativt och absolut rum kan relationsrummet anses som ett sinnesobjekt36. Agenter orienterar
sig både i den fysiska och sociala världen, det vill säga med deras mentala kartor. På dessa
mentala kartor markerar agenterna ut positionerna och vägarna genom vilka de kan uppnå
mål. Den fysiska världen formar fasta punkter (till exempel hem, arbetsplats) för hennes
sociala relationer, medan den sociala världen formar en rumslig referensram genom
dimensioner som religion, vetenskap och språk. Den rumsliga referensramen finns i agenten
och hennes handlingar. Tid och rum är basen för all existens37. Den grundläggande
geografiska frågan är hur rummet på olika sätt är inbäddat i och genom människors
handlingar producerar och reproducerar olika rum. Dessa inbäddade rum är relationsrum, rum
som ett socialt fenomen. Sociala fenomen har även de en rumslig omfattning, lokalisering och
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mening38. Sociala system är inte bara strukturerade av regler och resurser de är också
strukturerade av tiden och rummet. Tid och rum är inte passiva ramar för handlingar utan en
del av handlingen självt39.

3.2 Vad är platsen?
I geografiskbrottsanalys är den absoluta platsen viktig genom lokalisering av brottsplatsen
(adress) läge i koordinatsystemet. En plats är ett litet område vanligtvis ett gathörn eller en
adress40. Platser existerar inom olika skalor på en extrem, en favoritfåtölj och åt den andra
extremen, jorden. Ditt hem och grannskap är platser men även är en stad en plats. Platsen kan
definieras på många olika sätt. Byggda konstruktioner 41 förenklar och stärker människors
intryck och känslor av skillnaden mellan insidan och utsidan, stängd och öppen, ljus och
mörker, privat och allmän, men även utan byggda former kan människan känna dessa
känslor42 Arkitektur lär ut enligt Tuan genom att den byggda miljön klargörs sociala roller
och relationer och människor fostras till vad de är och hur de borde bete sig när omgivningen
är skapad av människohand43. Arkitektur skapar en kulturbild, med en fysiskt närvarande
mänsklig omvärld som uttrycker mönstret som innehåller en kultur44. Ett hus är en relativ
enkel byggnad men det ger skydd, dess platshierarki svarar för sociala behov, det är ett förråd
av minnen och drömmar45. De flesta platser som hus eller städer är skapade för praktiska
behov46. En plats har ett värde, inte för att dess egna isolerade existens utan för dess innehåll
och dess förhållande gentemot andra sådana platser47.
Platser är en del av ett geografiskt rum, ibland definierat som meningsterritorier eller
aktivitetsnoder48. De kan tolkas som en plätt vilken är historiskt skapad genom historiska
processer eller som statiska punkter. Resultatet av människors sociala handlingar som bor på
platsen gör att platsen är något som förändras hela tiden. Men även platsen självt influerar
människorna som bor där och deras aktiviteter på samma gång49.
Tuan representerar en annan syn på platsen. Konceptet av platsen kan symboliseras av att vara
i världen. Staden är en plats, ett center av mening. Den har många synliga symboler50. Platsen
är en organiserad värld av mening. Det är ett statiskt koncept51.
Synen på och känslan för platsen skiljer sig också mellan ett inifrånperspektiv och ett utifrån
perspektiv. Vid ett utifrån perspektiv har personen i fråga ofta en obunden relation till platsen.
Platsen är inte center för vår existens utan landskapet runtomkring där vi organiserar våra liv,
men bara koordinater för en åskådare utifrån52. Vid beskådning från en specifik punkt skapas
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nästan automatiskt en polariserad insider/outsider struktur där blicken på platsen med ett
inifrån perspektiv är gynnat53.

3.3 Känslan av plats
En plats är inte bara en del av det geografiska rummet där något är lokaliserat. Människor bor
på platser och i mötet mellan dessa människor och deras fysiska omgivning skapas platsens
ande eller genius loci54. Känslan av en plats som personlig är rik och komplex och äger
någonting av en holistisk kvalitet och den tar över känslan av rummet. Från ett personligt
perspektiv är rummet lite mer än en följd av platser55. Plats definieras som platsen för
erfarenheter, behållaren av konturer, makter, känslor och mening. Platsidentitet innehåller tre
viktiga element, den fysiska miljön, mänsklig aktivitet och sociala relationer. Därför bör
känslan för platsen ses som en individuell känsla av en sådan identitet56. Det skiljer från
människa till människa hur intensiv känslan för platsen är. Det hänger ofta ihop med
könstillhörighet, klass och social status. Kvinnor binder sig mer till det sociala samhället än
män som tenderar att relatera till platsens mer fysiska sättning57. Detta kommer jag inte att gå
in på i någon nämnvärd utsträckning i min undersökning då denna aspekt i sig kräver en egen
avhandling.
Hemmet är ofta en säker plats som ger komfort och ett ställe där en individ utvecklar en
uppfattning om sig själv. Hemmet är en typ av plats som vi relaterar till. Andra platser som vi
besöker ofta, så som arbetsplatser, skolor eller sommarstugor är även de viktiga. Termerna
topofilia och topofobia används för att beskriva mänskliga känslor gentemot en plats.
Topofilia beskriver kärleken till en plats, en plats där man har sina rötter, ”hemma” men alla
platsupplevelser är inte härliga. Topofobia är avsky inför en plats. Det kan vara landskap av
rädsla platser vi känner oss hotade58.

3.4 Polisiära metoder
Brottsanalyser
kan
delas
in
i
fem
huvudgrupper,
underrättelseanalys59,
60
brottsundersökandeanalys , geografisk profilering, taktisk och strategiskbrottsanalys61 och till
sist den administrativa brottsanalysen62. Uppsatsen behandlar enbart den geografiska
analysen även om det finns mycket intressant att säga om de andra analystyperna kommer
detta inte ske här.
Den geografiska profileringen eller analysen är en undersökningsmetod som använder sig av
platser vid seriebrott för att fastställa det område där gärningsmannen till största sannolikhet
har sin bostad. Det är i allmänhet applicerat i brott som seriemord, våldtäkt, mordbrand, och
rån, men metoden kan användas även vid enstaka brott63 (bilstöld, inbrott, bombningar, etc.)
som innefattar många brottsplatser eller andra specifika geografiska karaktäristika64.
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Grunden i geografisk brottsprofilering är länken mellan geografisk platsinformation och
seriebrottslingars benägenhet att välja offer och plats för brottet. Systemet producerar den
troligaste platsen för brottslingens kriminella ankarpunkt, som i de flesta fall är brottslingens
hem65.
Det är viktigt att understryka att geografisk brottsprofilering inte löser brott utan erbjuder en
metod för att hantera stora mängder information. Stora informationsmängder genereras ofta i
brottsutredningar. Metoden är bäst att använda i konjunktion med andra polismetoder66.
3.4.1 Teoriers användning för polisens praktiska arbete
Traditionellt är brottsstudier reserverat för ämnen som till exempel sociologi eller psykologi.
Det är inte förrän under den senare delen av 1970-talet som den rumsliga dimensionen och
platsen började bli intressanta inom brottsanalysen67. Polisen hade visserligen sedan länge
förstått den geografiska kopplingen vid brott men det var i och med ”Chicago School” en
geografisk förståelse för brott visade sig68. Inom sociologi- och psykologiteorier förklaras
roten till orsakerna av kriminell aktivitet genom faktorer som till exempel samhällig och
social oreda. Detta är inte relevant för brottsanalysen eftersom polisen har liten chans att
påverka grundläggande samhälliga problem. Polisen måste fokusera på hur och varför brott
uppkommer i vissa situationer för att sedan försöka lösa dessa69. Många kriminologiteorier
ger liten praktisk förståelse i effektiv brottsreducering. Många teorier koncentrerar sig på vad
som motiverar en individ att begå brott och de är ofta svåra att överföra till den praktiska
brottsreduceringsstrategin från polisens synvinkel70.
Det finns dock inriktningar som söker svar på spatiala mönster i icke geografiska inriktningar
så som ekonomi, psykologi och sociologi. Diskursen har centrerats vid huruvida rumsliga
strukturer endast kan tolkas och förklaras via en individ eller som en tolkning av strukturella
krafter i samhället (kollektivism)71. Under de senaste 30 åren har en teorigren utvecklats som
kallas ”ekologisk kriminologi” 72. Detta är den teoretiska huvudfåran som understöder crime
mapping och GIS användandet i brottsanalys 73. Paraplyteorin skiljer sig från traditionella
kriminologiteorier 74 då den inte försöker förklara grunden för brott eller varför människor blir
kriminella utan istället fokuserar på gärningsmännens motivationsmönster, möjligheten för
brott, nivån av skydd för offer och omgivningen vari brott sker75. Målet med paraplyteorin är
inte att förklara varför en specifik gärningsman gör ett specifikt brott utan att förstå de olika
aspekterna av ett brott för att identifiera handlingsmönster och miljöfaktorer som skapar ett
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brottstillfälle76. Inom environmental criminology teorierna finns tre besläktade teorier,
Rational choice teorin, crime pattern teorin och rutinaktivitets teorin77. De är inte bara
besläktade utan även stöder de varandra78. De definierar den rumsliga dimensionen som en
plats i tid och rum där brottet har skett och dessa komponenter kan karteras79.
3.4.1.1 Rational Choice teorin
Ett vanligt sätt att analysera rationalitet är att behandla basen av valmöjligheter som given.
Inom detta perspektiv utgår man ifrån att individen vet vad som är bäst för honom/henne,
vilket ligger till grund för hans/hennes agerande och att individen använder objektiva kriterier.
Även bör man utgå ifrån att valen är ett resultat av beslut80. Detta perspektiv är till viss del
otestbart eftersom det nästan alltid är möjligt att tolka beteenden som rationella från
förövarens perspektiv. Enligt teorin tar gärningsmän beslut att begå brott baserat på
förväntade möjligheter och belöningar. Enligt teorin kan vem som helst, kriminell eller icke
kriminell, vid ”rätt” tillfälle, begå ett brott81. Under vissa omständigheter som till exempel
under upplopp eller i krigssituationer sätts de vanliga normerna ur spel och ”vinsten med att
begå brottet” överväger ”förlusten”. Många människor som normalt inte skulle begå brott
utnyttjar situationen och till exempel stjäl för att de tror de kommer undan med det82. Det är
också viktigt att påpeka att enligt denna teori kan individer även bestämma sig för att INTE
begå brott när risken är för hög eller belöningen för liten. Denna idé skiljer sig från den
traditionella kriminologin som antyder att brottsligt beteende är oundvikligt83.
Denna teori är vanlig att kombinera med principerna om minsta uppoffringen och
närhetsprincipen. Den sistnämnda innebär att gärningsmannen väljer det rent geografiskt
närmsta objektet om han har likvärdiga objekt på jämbördigt avstånd. Minsta uppoffringen
går oftast hand i hand med närhetsprincipen men behöver inte göra det då närhet rent
geografiskt inte behöver betyda att det är lättare att ta sig till platsen ifråga (minsta
uppoffringen)84. Detta kan visa sig i den geografiska analysen då en gärningsman som ställs
inför flertalet likvärdiga val väljer det mest rationella utifrån var gärningsmannen har sin
ankarpunkt85. Dessa principer har beskrivits med hjälp av distance decay funktionen som
beskriver sannolikheten där gärningsmannen är benägen eller inte benägen att begå brott. I sin
omedelbara närhet, inom sin buffertzon, begår det stora flertalet gärningsmän inte brott. Detta
styrs av den rationella tanken att risken att bli igenkänd inom ens närområde blir större och
sannolikheten att åka fast större. Objekt på ett bekvämt avstånd ökar sannolikheten igen men
minskar igen när avståndet blir för långt (och utbytet av bytet för lågt för ansträngningen)86.
3.4.1.2 Rutinaktivitetsteorin
Det kommer alltid att finnas motiv till brott och att motiven och de människor som är
motiverade till brott förblir konstanta. Det är tre komponenter som är viktiga för en jagande
förövare (det vill säga ett personbrott och brott där en gärningsman försöker stjäla från ett
direkt objekt). Dessa tre element som krävs är en person som är brottsmotiverad, ett objekt
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och frånvaro av kapabla väktare87. Om någon av de tre komponenterna fattas sker brottet
sannolikt inte.88
För att ett brott ska ske måste dessa vara frånvarande, ineffektiva eller försumliga89. För att
kunna belysa mönster i rutinaktiviteter90 krävs omfattande studier av vardagsaktiviteter i alla
dess former och inte enbart kopplat till brottslighet91. För att kunna tolka resultaten i ett
rutinaktivitetsperspektiv krävs en mer detaljerad information om vilka aktiviteter som präglar
platserna i fråga92.
3.4.1.3 Crime Pattern teorin
Teorin kombinerar rational choice och rutinaktivitetsteorin för att förklara distributionen av
brott över platser93. Spridningen av förövare, måltavlor och kontrollanter över tid och rum
beskriver brottsmönster. Förändringar i samhället ger ett större antal möjliga måltavlor och
samtidigt skiljer dem från dem som kan skydda dem94. Rationella förövare noterar, medan de
utför icke brottsliga sysslor, platser utan dessa kontrollanter och vakter och var dessa
troligtvis inte dyker upp. Teorin utforskar förövarens interaktion med sin fysiska och sociala
omgivning som influerar förövarens val av måltavlor95.
Förövaren upptäcker sina måltavlor genom sina rutinaktiviteter. Precis som de flesta andra
människor rör sig förövaren inom sfärer som hem, skola arbete etc. medan de utför sina
vardagssysslor blir de varse var möjligheterna till brott finns96.
Enligt denna teori sker brott i större utsträckning där offer och gärningsman delar
aktivitetsrum97. En individs aktivitetsrum är det område som är bekant för honom (eller
henne) genom vardagliga aktiviteter som boende, arbete, pendling eller vart han/hon går och
handlar98. De flesta människor har en inbyggd geografi i sina liv. Denna geografi kan
beskrivas i olika zoner som utgår ifrån personen ifråga. Hon eller han utgår ifrån en så kallad
komfortzon eller även kallad bekvämlighetszon, som omsluter ankarpunkten (oftast hemmet).
Ifrån denna utgångspunkt utgår människan och skapar sig sin aktivitetszon genom sina
aktiviteter. Utöver dessa två zoner har människan ofta ett medvetande rum99. En brottsling
reser mellan sitt hem, arbetsplats och på platser de uppehåller sig på sin fritid och skapar sig
på så sätt ett aktivitetsrum. Alla dessa plaster och rum sammanställs och beskriver en
medvetanderegion som i sin tur formar delar av en större mental karta - en fantasi av rummet 87

Eck delar upp kontrollanterna i tre olika typer, närstående övervakare, vakter och platsövervakaren.
Närstående övervakare är människor som har en direkt och personligt inflytande över förövaren som till exempel
föräldrar vänner etc. De flesta förövare har få eller inga personliga övervakare. Personer som kan skydda mål är
vakter. Denna grupp kan vara vänner (som följer varandra hem från en kväll på krogen) eller polisen. Människor
eller objekt som är skilda från vakter under långa perioder löper en ökad risk att bli offer. Människor som
skyddar platser är platsövervakaren så som vaktmästare, livräddare. De kontrollerar beteenden vid platser de
kontrollerar.
88
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byggd på erfarenheter och kunskap. Den mentala kartan binder samman människans
kontaktvägar som går mellan just deras ankarpunkt och de olika aktivitetsrummen100. Det är
just hur denna mentala karta är antagen att vara uppbyggd som utgör runden för geografisk
brottsanalys med denna teoribakgrund.
3.4.2 Rigel
Det geografiska analyssystemet Rigel skapades av Kim Rossmo som stöd vid
seriebrottsundersökningar genom att prioritera misstänkta. Systemet är uppbyggt på en
matematisk ekvation samt en psykologiteori som kallas den minsta uppoffringens princip
(närhetsprincipen). Detta koncept föreslår att kriminella tendrar att begå brott inom en
bekvämlighetszon lokaliserad nära men inte för nära hemmet. Sannolikheten att
gärningsmannen begår brott under dessa premisser är hög101.
För att använda Rigel krävs brottsserier. Systemet går inte att använda vid enstaka brott. Har
gärningsmannen ett resandemönster används inte heller Rigel. Då används ett annat polisiärt
verktyg. Brotten länkas till varandra. Detta kan ske med hjälp av ViCLAS102 (för närvarande
finns det ingen mjukvara i Sverige som gör detta då denna blivit lagt i malpåse på grund av
ekonomiska skäl). Med fem eller sex brottsplatser som kan spåras tillbaka till en och samma
gärningsman kan algoritmen reducera sökområdet i jakten på brottslingens hemmabas103.
Tidigare använde sig polisen av ett rutmönster vid sökande efter gärningsmän. De delade in
ett område i kvadratiska rutor och började sökandet i ena hörnet och sedan metodiskt tog sig
igenom det utvalda området tills de hittade vad de letade efter. I och med geografisk analys
kan sökytan dels minskas och dels hitta gärningsmannen snabbare104. Mjukvaran presenteras
i två eller tredimensionella kartor som visar den mest troliga platsen där förövaren bor eller
var gärningsmannen har sitt ”jaktområde” (hunting eller jeopardy area). På kartan graderas
områdena efter vart gärningsmannen ankarpunkt troligen finns lokaliserad105106. Länkningen
mellan brott, länkanalysen, svarar förhoppningsvis på frågan HUR, svaret på frågan VAR får
utredaren genom geografisk analys och en gärningsmannaprofil ger svaret på frågan VEM?
Det bästa utfallet ger emotionella brott. De instrumentella brotten som inbrott, ger längre resor
då det innan brottet sker en viss grad av planering. Vanligt för en bilburen gärningsman är att
färdas 10 kilometer för inbrott107. Var gärningsmannen hamnar beror på tillgängligheten på
olika angreppsobjekt, trafikleder och liknande108. Hur långt gärningsmannen rör sig beror på
olika faktorer. Om han/hon går till fots, cyklar eller åker bil. Till exempel söker ofta
inbrottstjuvar efter mål utefter rutter. I vardagens rutinaktiviteter byggs en mental karta upp
och deras undermedvetna söker efter lämpliga objekt109. Det är därför viktigt med geografisk
kunskap om områdena som ligger till grund för den geografiska analysen.
100

http://www.ecricanada.com/geopro/howdoesitwork.html, 5 december, (2006)
Hildeby , (2006) Föreläsning 17 november
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ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) är ett datasystem som stöder special tränade utredare att
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3.4.3 Jaktens geografiska mönster vid emotionella brott mot person
Vad som även spelar en stor roll för den geografiska brottsanalysen är vilken typologi
gärningsmannen tillhör vid brott mot person. En gärningsman kan använda sig av olika sätt att
jaga men håller sig ofta till samma metod. Hur gärningsmannen jagar bestäms av
gärningsmannens egna aktiviteter, platser där lämpliga offer finns, omgivningens utseende
och situation vid brottet etc.
Brott mot person kan delas upp i två delar, dels sökandet efter ett lämpligt offer och dels
själva attacken av offret. Vid sökandet använder sig olika typer av gärningsmän sig av sin
geografi på olika sätt. Dessa olika typer av gärningsmän kan delas upp i fyra grupper, hunter,
poacher, troller och till sist trapper.
Figur: 2. Översikt över kombinationer på typer av gärningsmännens
offer och attackmetoder som används i en Rigel-analys.
Attackmetod
Sökmetod
Hunter
Poacher
Troller
Ja
Möjligt
Ja
Raptor
Möjligt
Otroligt
Möjligt
Stalker
Onödigt
Onödigt
Onödigt
Ambusher
Källa: Kemp, Jasper, van der (2006)

sökmetoder efter

Trapper
Onödigt
Möjligt
Onödigt

Den första typen av sökmetod som en gärningsman använder, ger sig ut på jakt enkom för att
söka upp ett offer. Hans bas i sökandet är runt sin ankarpunkt. Detta är den vanligaste
kategorin. Han genomsöker sitt eget medvetande rum efter platser där offer kan uppehålla
sig110. Ausonius är en typisk hunter-typ111 vilket jag återkommer till i analysdelen av hans
brott. Poachern är en gärningsman som ger sig ut på jakt efter offer utifrån en annan plats än
sin ankarpunkt. Denna gärningsman kan vara svårt att särskilja från huntern.112 Trollern är en
gärningsman som under andra inte brottsrelaterade aktiviteter överfaller sina offer. Detta sker
på en opportunistisk basis. Gärningsmannen är spontanstyrd och är mentalt förberedd att begå
brott när tillfälle ges113. Trappern är en gärningsman som till exempel genom sitt arbete, eller
annonser kommer i kontakt med lämpliga offer som han/hon kan kontrollera. Denna
gärningsman har ofta yrken som gör att offren kommer till dem. De flesta kvinnliga mördarna
är trappers 114.
Del två i brottet är attacken och även där finns det olika typologier, närmare bestämt tre
stycken, ambusher, raptor och stalker115. Gärningsmannatypologin som går under namnet
raptor går till omedelbar attack vid den första kontakten. Detta är den vanligaste typen.
Brotten sker på gärningsmannens eget aktivitetsområde116. Gärningsmannen utgår ifrån sin
komfortzon som omgärdar hans/hennes ankarpunkt117. Zonen är enligt beräkningar mellan 1
kilometer till en och en halv kilometer i omkrets kring ankarpunkten118. Ankarpunkten ligger
ofta i mitten av gärningsmannens aktivitetszon, som är området där gärningsmannen rör sig
110
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inom på väg till och från arbete, vänner och fritidsaktiviteter119. Det finns alltså en yttre gräns
av den mentala kartan och utanför denna gräns begår gärningsmän yttersta sällan brott.
Ambushtypen attackerar sina offer sedan denna/denne har lurats till en lokal som
gärningsmannen kontrollerar. Vid mord göms kroppen ofta på gärningsmannens egendom120.
Stalkern hittar sitt offer och följer sedan efter detta, förföljandet leder in i offrets
aktivitetsområde. Gärningsmannen kan använda sig av ett så kallat fishing hole eller även röra
sig inom sitt aktivitetsområde i syfte att hitta sitt offer121. Niklas Lindgren är ett exempel på
en sådan typ av gärningsman. (Se vidare i analysdelen). Våld kan även delas upp i reaktivt
våld och instrumentellt våld. Vid det första är attacken ofta impulsiv och provokation föregår
brottet. Det verkar inte förekomma något annat mål än att skada offret som gärningsmannen
är i konflikt med. Offret är oftast känt för gärningsmannen. Under tiden som våldsbrottet
begås är gärningsmannen ofta ”våldsberusad” av aggression. Vid instrumentellt våld finns
tecken på förberedelse och brist på provokation från offrets sida. Våldet sker för att
tillfredställa materiella eller sexuella begär. Offret har låg signifikans för gärningsmannen.
”våldsberusningen” under brottet är låg. Vissa gärningsmän begår brott reaktivt/instrumentellt
eller andra instrumentellt- reaktivt (Se Lindgren)122.
3.4.4 Objektens geografiska mönster vid geografisk brottsanalys
När en gärningsman begår brott gör han det oftast i områden han känner till eller i områden
som liknar hans eget123. Vissa platser återkommer oftare än andra som brottsplatser. Dessa
platser kan sakna väktare, vara lagom besökta, insynsskyddade eller på andra sätt lämpliga.
Anledningen till att gärningsmannen är i området behöver inte vara brottsrelaterat utan han
kan ha helt andra ärenden men platsen läggs på minnet till ett senare tillfälle124. Termen
fishing hole beskriver en plats där de offer gärningsmannen är intresserad av (berusade,
gamla, barn) finns125. Vid överfall utomhus är valet av plats oftast centralt medan offret oftast
är slumpmässigt valt. Men om till exempel en våldtäkt sker inomhus är offret ofta utvalt i
förväg. Om våldtäkten sker utomhus styrs gärningsmannen oftare av spontanitet och
tillgänglighet126. På den här kategorin av gärningsman passar våldtäktsmannen Lindgren in
(se vidare i analysdelen) då offren skiljde sig åt i både ålder och utseende. Om
gärningsmannen har en speciell preferens av offer styrs platsval av offrens tillgänglighet.
Ausonius attentat är offerstyrda (se vidare i analysdelen). Men däremot om gärningsmannen
inte väljer ut sina offer utifrån preferens blir val av plats styrt av gärningsmannens
aktivitetsområde127.
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4 Redovisning av insamlat material
I följande kapitel redovisar jag två fiktiva brottsserier och två brottsserier som
begåtts av kända våldsverkare och applicerar teorier på dessa. Även redogör jag för
min förfrågan om distanser och brott från KRIS och applicerar teorier på dessa.

4.1 John Ausonius, Lasermannen
Under 1991 och 1992 skjuter en okänd gärningsman beväpnad först med ett gevär med
lasersikte och sedan med revolver sammanlagt elva personer vid tio olika tillfällen i
Stockholm. En dör, flera får men för livet. Lasermannen som media kallar honom, föranleder
Sveriges största polisjakt näst efter Palmemordet. John Ausonius grips av polisen i samband
med ett av sina bankrån den 12 juni 1992. Tingsrätten dömer honom den 14 januari 1994 till
livstids fängelse för ett mord, nio mordförsök och nio rån mot sitt nekande, från två av
mordförsöken frikänns han. Sedan den 19 maj 1995 sitter John Ausonius i fängelse och
avtjänar straffet på Kumlaanstalten 128.
4.1.1 Allmänt om Gärningsmannens bakgrund
Han föds som Wolfgang Zaugg på Lidingö men växer upp i Vällingby, en förort väster om
Stockholm. Som vuxen ändrar han sitt namn först till John Stannerman, och senare till John
Ausonius. Han blir inkallad vid Svea Livgarde i Kungsängen trots att han står åtalad för grov
misshandel och förskingring. Ausonius frikallas sedan han upprepade gånger hotar befäl och
andra värnpliktiga. Efter militärtjänst börjar Ausonius läsa på Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. Studierna havererar. Han är hemlös under perioder. Efter en kort framgångsrik
karriär med aktiehandel blir han utan inkomst och för att finansiera sitt spelberoende började
han råna banker. Han har även varit i kontakt med och inlagd på Beckomberga psyksjukhus
och suttit på Kumlaanstalten för misshandel129.
4.1.2 Det absoluta rummet för Ausonius brottserie
I stadsdelen Norrmalm bor de flesta i Gustav Vasa och Matteus församlingar. I Klara, Jakob
och Södra Adolf Fredrik ligger regeringskvarteren, landets bank- och finanscentra, Sergel
torg, kulturhuset och Centralstationen och andra centrala funktioner för landet130. Norrmalm
är stadens i särklass mest arbetsplatsrika stadsdelsområdet både när det gäller absoluta tal och
i förhållande till antalet boende i stadsdelen131. Odenplan är centralpunkt för dem som bor på
Norrmalm132.
Östermalm är en central del av Stockholm och avgränsas av Strandvägen, Birger Jarlsgatan,
Odengatan, Valhallavägen och Ladugårdsgärdet133. Till Östermalms stadsdelsområde hör
förutom Östermalm även Hjorthagen, Gärdet samt södra och norra Djurgården. I
stadsdelsområdets norra del ligger Kungliga Tekniska högskolan samt Stockholms universitet.
I öster ligger Hjorthagen där det finns bostadsbebyggelse. Lite längre söderut ligger Gärdet
som även det är ett bostadsområde. I södra Östermalms stadsdelsområde ligger Djurgården134.
Under perioden han begår sin brottsserie bor han på Ynglingagatan 7 i Stockholm. Gatan
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ligger i norra Vasastan i Stockholm135. Ausonius hyr även mycket videofilm och är kund på
Guldrullen på Odengatan som är en tvärgata till Valhallavägen136.
Figur 3: Översiktskarta över delar av Norrmalm och Östermalm i Stockholm137

Källa: http://kartor.eniro.se 6 januari, (2007)

Även om områdena Ausonius begår brott har olika administrativa namn (se figur 4) ligger de
inom cykelavstånd ifrån varandra och Ausonius mentala karta innefattar flera stadsdelar och
förorter.
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Figur 4: Tabell över Ausonius attentat138
Brottstyp
Offer
Datum
Beskjutning139 Man
Lördagen den 3
augusti 1991
Beskjutning141 Man
Beskjutning143 Man
Beskjutning145 Man

Beskjutning147 Man

Beskjutning149 Man

Beskjutning150 Man

Beskjutning152 Man

Måndagen den 21
oktober 1991
Söndagen den 27
oktober 1991

Fredagen
den 1
november
1991
Fredagen
den 8
november
1991
Onsdagen
den 22
januari 1991
Torsdagen
den 23
januari 1992
Torsdagen
den 23
januari 1992

Plats
Tunnelbanestation,
Gärdet140
(se figur 5)
Frescati142 (se figur
5)
Torsgränd144
(syns ej på kartan)
Brygghuset,
Norrtullgatan146

Stadsdelsområde
Östra Östermalm

Körsbärsvägen148

Östermalm

Studentvägen
(syns ej på kartan)

Uppsala

Brännkyrkagatan151
(syns ej på kartan)

Södermalm

Regeringsgatan153

Norrmalm

Norra Östermalm
Norrmalm
Norrmalm

138

http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Ausonius#Attentaten 6 januari (2007)
Lördagen den 3 augusti 1991. Ett offer, skjuts i höger höft utanför tunnelbanestationen Gärdet i Stockholm.
Den studenten är Ausonius första offer.
140
Är belägen nordost om tekniska högskolans tunnelbanestation.
141
Måndagen den 21 oktober 1991. Ytterligare en student, skjuts i höger kind vid studentområdet Frescati i
Stockholm.
142
Beläget i universitetsområdet, på E18 norrut.
143
Söndagen den 27 oktober 1991. Ett offer, skjuts i magen utanför ett dagis på Torsgränd i Stockholm
144
Torsgränd är belägen vid Barnhusviken sydväst om Odenplans tunnelbanestation.
145
Fredagen den 1 november 1991. Ett offer, skjuts med flera skott i ansiktet och magen på Brygghuset nära
Odenplan i Stockholm.
146
Gatan går parallellt med Sveavägen och korsas av Frejgatan.
147
Fredagen den 8 november 1991. Ett femte offer, skjuts ihjäl på Körsbärsvägen i Stockholm
148
Vägen löper parallellt norr om Valhallavägen. Omringat av AlbaNova, Trätek och Statens provningsanstalt.
149
Onsdagen den 22 januari 1991 . Det sjätte offret, skjuts i halsen vid Studentvägen i Uppsala.
150
Torsdagen den 23 januari 1992. Ett sjunde offer, skjuts i bröstet på Brännkyrkagatan i Stockholm.
151
Gatan ligger väster om E4 söder om stadsdelen Norrmalm.
152
Torsdagen den 23 januari 1992. Ett åttonde offer och hans vän beskjuts inne på Somaliska föreningen på
Regeringsgatan i Stockholm.
153
Belägen i kartbildens nedre högra hörn mellan Kammkargatan och Engelsbrektsgatan.
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Beskjutning154 Man

Tisdagen
den 28
januari 1992

Djursholms Ösby155 Danderyd
(syns ej på kartan)

Beskjutning156 Man

Torsdagen den

vid
Hägersten
Hägerstensåsens
tunnelbanestation157
(syns ej på kartan)

30 januari
1992

Ausonius misstänks för att den 23 februari 1992 ha dödat en kvinna när han besökte
Frankfurt158. Han förnekar all inblandning i mordet på henne. Den tyska polisen har lagt ner
utredningen159.
Figur 5: Rigel-analys över Ausonius inledande del av beskjutningarna i
Stockholm.

154

Tisdagen den 28 januari 1992. Ett tionde offer, skjuts i armar och huvud inne på sitt gatukök vid Djursholms
Ösby
155
Platsen är belägen norr om Stockholm.
156
Torsdagen den 30 januari 1992. Ett elfte offer, skjuts i huvudet i sin butik vid Hägerstensåsens
tunnelbanestation.
157
Sydväst om Stockholm ligger förorten Hägerstenåsen utmed tunnelbanans röda linje som även innefattar
Gärdet och Tekniska högskolan.
158
http://sv.wikipedia.org/wiki/ John_Ausonius. Sidan ändrades senast 16.52, 25 november, 2006. 26 december
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Källa: Hildeby (2006)

Teckenförklaring
Röd punkt: Brottsplats
Blå punkt: Bostad
Färgad yta: Ytans olika färger representerar hur stor sannolikhet det är att gärningsmannen
bor just där. På det område som är rödfärgat (det mörkare området om utskriften är svartvit) är
sannolikheten störst, den gula näst störst och så vidare. Den färgade ytan är i det här fallet
13,9 procent (14,45 kvadratkilometer) av ett område som är 2 kvadratkilometer stort som
representerar gärningsmannens jaktmark.
Rigel profilen av Ausonius brottserie är gjord i efterhand av Hildeby. Den geografiska
analysen är inte introducerad i Sverige under perioden. Rigel-analysen på Ausonius brottserie
tas med i uppsatsen för att visa hur väl emotionella seriebrott passar för den här typen av
polisiärt verktyg. Ausonius har samma procentsats av jaktområdet som Akula i sin brottsserie.
Hon har dock ett större jaktområde då hon har tillgång till bil. Ausonius rör sig med cykel i de
inledande attentaten. Gärningsmannens hit score i den här brottserien är högt då han ligger på
topp tio procent över det mest sannolika området där gärningsmannen borde ha sin
ankarpunkt. Akula och Ausonius borde inte ha samma hit score då Ausonius brott är
emotionellt och Akulas instrumentellt och enligt teorierna torde de två använda sig av
geografin olika. Men analyserna visar att båda passar in på Rigel-analysen väldigt väl. Utfallet
visar på hur väl emotionella brott passar in i den här typen av analys.

4.2 Niklas Lindgren, Hagamannen
Under 8 års tid mellan 1999 och 2005 härjar en våldsman i Umeå inom ett område som kallas
Haga. Hundratals män DNA-testades i jakten. Den 777: e mannen blir en träff.160 Testet
konstaterar att den 33-åriga tvåbarnspappan Niklas Lindgren är våldsverkaren, den av media
så kallade Hagamannen. Han grips utanför sin arbetsplats Motorcentralen som är belägen i
Hagaområdet161. Lindgren slår alltid till mellan 01.00 och 03.00, natten före en arbetsfri dag.
Han döljer inte ansiktet och utför sina gärningar mitt i bostadsområden, eller vid upplysta
vägar där många rör sig hemåt efter krogarnas stängning162. Lindgren dömdes i tingsrätten för
två grova våldtäkter och mordförsök, en våldtäkt och två våldtäktsförsök. Han friades för en
av våldtäkterna han stod åtalad för. Han dömdes den 2 oktober i år till 14 års fängelse.163
4.2.1 Allmänt om gärningsmannens bakgrund
Han bor med sin sambo och parets två barn i byn Nyland söder om Umeå.
På dagarna arbetar han sen 15 år tillbaka som bilplåtslagare på Motorcentralen. En arbetsplats
som ligger i Hagaområdet. Ett område som han känner väl till, vilket skulle kunna förklara att
överfallen sker just där. I december 1997 föds parets första barn. Mindre än ett år senare
började överfallen på kvinnor i Umeå. När Niklas Lindgren och hans sambos andra barn föds
upphör överfallen tvärt. Men i december 2005 sker ytterligare ett överfall och DNA visar att
det är Hagamannen som är tillbaka efter 6 års uppehåll164. Det första kända brottet som
begicks i det som tros vara Lindgrens serie av våldsattacker skedde sommaren 1998. En 14 år
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http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13815334.asp 10 januari (2007)
http://www.efterlyst.tv3.se/default.asp?menuItem=2&subMenuItem=9&contentItem=155 27 december
(2006)
162
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11607940.asp 30 december(2006)
163
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=572316 7 januari (2007)
164
http://www.efterlyst.tv3.se/default.asp?menuItem=2&subMenuItem=9&contentItem=155 27 december
(2006)
161
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gammal flicka blev hans offer. Den gången lyckades flickan fly och hon kom undan med
blotta förskräckelsen. Det blir start på en lång serie av överfall under en tidsperiod på åtta
år165.
4.2.2 Det absoluta rummet för Lindgrens brottserie
Umeå är en tätort i Umeå kommun i Västerbotten. Umeå är belägen invid Umeälven. Umeå är
centralort i Umeå kommun, residensstad i Västerbottens län och sätesort för Hovrätten för
Övre Norrland samt universitetsstad166 Umeå blev en stad 1622 och har 111 244 innevånare
varav 29 000 är studenter. Ytan staden ligger på är 2317 kvadratkilometer167. Haga ligger norr
om de centrala Umeå och är ett etablerat bostadsområde.168 E4: an, en gångstig och Östra
kyrkogatan är de vägar som finns in i området. De centrala delarna och Haga skärs av, av
järnvägen.
Figur 6: Översiktskarta över Hagaområdet och delar av centrala Umeå

Källa: http://kartor.eniro.se 6 januari, (2007)

De två inritade gatorna är Regementsgatan där Lindgren våldtog en kvinna den 8 maj 1999 (i
rosa färg, vid svartvit utskrift: det tunnare strecket) och Korsgatan (i lila färg) där Lindgren
den 6 november samma år gjorde ett våldtäktsförsök. På kartans norr syns även början av
Norra Ersmarksgatan där Lindgren gjorde ett våldtäkt försök.

165

http://www.efterlyst.tv3.se/default.asp?menuItem=2&subMenuItem=9&contentItem=155 27 december
(2006)
166
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5 6 januari (2007)
167
http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea.4.bbd1b101a585d704800061691.html 9 januari (2007)
168
Hildeby (2006) föreläsning 17 november
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Figur 7: Tabell över Lindgrens brottsserie169
Brottstyp

Offer

Datum

Plats

Område

Våldtäkt170

Kvinna

8 maj, 1999.
kl. 01.20

Regementsgatan

Haga

Våldtäkt171

Kvinna

6 nov. 99. kl.
02.30

Brånvägen172(syns Haga
ej på kartan)

Våldtäktsförsök Kvinna

6 nov. 99 kl.
02.50

Norra
Ersmarksgatan

Haga

Våldtäktsförsök Kvinna

6 nov.99
kl.03, 15

Korsgatan

Haga

19 mars 00

Petrus Laestadius
väg174(syns ej på
kartan)

Sjukhusområdet

Grov
våldtäkt173

Kvinna

Söndag 19 mars 2000: En 22-årig kvinna överfölls i porten till Brandmannagatan175. Denna
attack misslyckades vilket resulterade i ytterligare en attack vid Petrus Laestadius väg vid
sjukhusområdet. Alla brott Lindgren är dömd för (och även de två brott där fällande dom inte
kunnat ges) visar på tydliga geografiska val. Majoriteten av brotten har skett i Hagaområdet
självt och de brott som inte har gjort det ligger i nära anslutning.

Figur 8: Tabell över Lindgrens andra brottserie

169

http://www.efterlyst.tv3.se/default.asp?menuItem=2&subMenuItem=9&contentItem=155 13 januari (2007)
Söndag 9 maj 1999: En 26-årig kvinna överfölls och våldtogs i Hagaparken.
171
Lördag 6 november 1999: Tre överfall inträffade på tre olika adresser på Haga.
172
Gatan är belägen norr om Norra Ersmarksgatan
173
Söndag 19 mars 2000: En 22-årig kvinna överfölls och våldtogs på universitetsområdet. Var nära att avlida på
grund av sina skador och nedkylning.
174
Punkten är belägen österut från Hagaområdet
175
Gatan är belägen söder om Haga området.
170
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Brottstyp

Offer

Datum

Plats

Grov
Våldtäkt176

Kvinna

10 dec.05 kl.
01.00-02.00

S. brofästet
Tegsbron

Område

Figur 9: Karta över Tegbron och delar av Umeå älv

Källa: http://kartor.eniro.se 6 januari (2007)

Punkten utmärker var överfallet den 10 december 2005 sker. Stadens utformning förenklar för
Lindgren då Tegbron är en av två broar till/från Hagaområdet och de centrala delarna av
Umeå. Området ligger på södra sidan av Umeå älven än de centrala delarna av staden.
Figur 10: Tabell över överfall Lindgren inte är dömd för
Våldtäkt 177

Flicka

2 aug.98. kl.
01,30

Hissjövägen

Haga

(utritad på
kartan, se figur
6)

176

Ett brutalt överfall och våldtäkt på en 51-årig kvinna vid Tegsbron. Kvinnan kämpade för sitt liv och
skadades allvarligt.
177
Den våldtäkten frias Lindgren ifrån. Hår och fibrer slängs (juni 2004) som säkrats från brottsplatsen vid
överfallet. Det är inte förrän kvinnan ser Lindgrens ansikte på löpsedlarna efter gripandet i mars 2006 som offret
anmäler överfallet. Hon är säker på att Lindgren är mannen som överfaller henne. Det visr sig att Lindgren är på
personalfest i närheten. Han har erkänt i förhör att han har promenerat förbi platsen för att nyktra till. Men han
förnekar ha något med brottet att göra. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13684811.asp 9 januari (2007)
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,801212,00.html 6 januari (2007)
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Överfall178

Flicka

1 dec. 00

Ostvägen

Ersboda

Dessa brott är inte Lindgren dömd för men han har bevisats funnit sig på platsen och det andra
fallet slarvades bevismaterial bort. Dessa brott förstärker Lindgrens geografiska förankring till
och omkring Hagaområdet.

4.3 Akulas fiktiva brottserie
Akula är en 33 årig kvinna bosatt i Haninge kommun i ett radhusområde. Hon är bilburen.
Akula är ett självklart alias. Alla adresser är verkliga men brotten är fiktiva. Alla fiktiva brott
kommer jag från och med nu referera till som brott eller brotten.
4.3.1 Det absoluta rummet för Akulas brottsserie
Haninge kommun ligger i Södermanland (Stockholms län) med 72 155 innevånare (2006).
Centralorten i kommunen är Handen179. Landområdet, Tyresta-Åva, sträcker sig österut mot
havet. Här finns Tyresta nationalpark180. Trångsund är en förort till Stockholm där Akula
begår en stöld181 och förorten ligger cirka 10 kilometer norrut från Handen utmed väg 73 och i
Huddinge kommun. Huddinge kommun i Södermanland (Stockholms län) med 89 173
innevånare (2006) gränsar till Stockholms, Tyresö, Haninge, Botkyrka och Ekerö kommuner.
Kommuncentrum är Huddinge Dessa områden är de absoluta rum som Akula rör sig inom.
Figur 11: Översiktskarta över Haninge och delar av Huddinge kommun

Källa: http://kartor.eniro.se 6 januari (2007)

De rosa punkterna som är utritade på bilden visar på Akulas brottsplatser från Tallbacksvägen
som är belägen väster om järnvägen som är utritad som en grå linje, Eskilsvägen och i Norrby
torp som ligger i ett grönområde.

178

december 2000 överfölls en 15-årig flicka i stadsdelen Ersboda i norra Umeå. Brottet mot henne rubricerades
som våldtäktsförsök och utreddes aldrig i den så kallade Hagautredningen. I samband med gripandet i vintras
publicerades bilden på Niklas Lindgren och kvinnan anmälde då till polis att det var han som överfallit henne.
Polis gjorde nya förhör och ändrade åtalspunkten från våldtäktsförsök till våldtäkt.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=577084
och
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,801212,00.html 6 januari (2007)
179
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198690&i_word=haninge 20 december(2006)
180
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198690&i_sect_id=198686&i_word=haninge&i_history=1
20 december(2006)
181
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=332163&i_history=5 20 december(2006)
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Figur 12: Tabell över Akulas brottserie
Brottstyp
Offer
Objekt
Inbrott
Villa

Tidpunkt
Kl. 02,35

Plats
Tallbacks.v.

Personrån
Inbrott i bil

Ung kvinna

Kl. 20,35
Kl. 12,15

Personrån

Ung man

Eskils.v.
Årsta.v.
(syns ej på
kartan)
Norrby Torp

Stöld

Personrån

Salong
Bil

Kl. 10,35
Bil

Ung man

Kl. 23,35

Kl. 15,23

Tornslingan
(syns ej på
kartan)
Norrby torp

Område
Kolartorp,
Haninge
Haninge
Årsta

mot Åva,
Haninge
Trångsund,
Huddinge
Mot Åva

Den röda, kursiva och understrukna tidsangivelsen visar på en avvikelse då hon har begått ett
brott en vardag mitt på dagen. De andra brotten som hon har begått på dagtid och sker alla på
helgdagar. ”Jag åkte förbi i min bil under arbetstid (jag har ett arbete där jag åker runt mycket
i de södra förorterna) och på en 30 väg såg jag att stereon fortfarande satt i.”182
Figur 13: Rigel-analys av Akulas brottserie

Källa: Hildeby (2006)

Teckenförklaring
182

Se bilaga 3, (2006)
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Röd punkt: Brottsplats
Blå punkt: Bostad
Färgad yta: Ytans olika färger representerar hur stor sannolikhet det är att gärningsmannen
bor just där. På det område som är rödfärgat (det mörkare området om utskriften är svartvit) är
sannolikheten störst, den gula näst störst och så vidare. Den färgade ytan är i det här fallet
13,9 procent (47,06 kvadratkilometer) av ett område som är 339,28 kvadratkilometer stort
som representerar gärningsmannens jaktmark.
Hildeby kan utläsa av denna kartbild att Akula är bilburen och använder väg 73 ofta och att
denna väg förmodligen är viktig i hennes vardag. Detta stämmer också väl överens med
verkligheten då hon inte bara åker till och från Stockholm på den vägen utan även till
föräldrar och vänner. De två brotten som Akula utförde i de centrala delarna av Handen pekar
på att dessa utförde hon till fots. Dessa brott, i kombination med Åvabrotten, är en
förstärkning av utpekandet av Akulas ankarpunkt till det område där hon verkligen har den.
Det finns enbart en bondgård, en motorväg och stormarknader i det röda området på kartan
norr och nordöst om Akulas ankarpunkt. Vilket ger ett ännu bättre resultat i verkligheten än
den procentsats som visas på kartan [egen anmärkning] I sydväst finns däremot bostäder. Om
Hildeby inte vetat att brottet i Årsta är utfört av Akula hade han med största trolighet inte
länkat ihop detta med de andra brotten i hennes brottserie. Brotten i Åvaområdet visar på en
gärningsman som har lokal anknytning men även en gärningsman som har tillgång till bil.
Akulas brottserie passar väl in för en Rigel-analys.

4.4 Don Nilles fiktiva brottsserie
Don Nille är en 28 årig man bosatt i Brandbergen, Haninge kommun i ett
flerfamiljshusområde. Även detta är ett alias. Alla adresser är verkliga men brotten är fiktiva.
Alla fiktiva brott kommer jag från och med nu referera till som brott eller brotten. Han är inte
bilburen.
4.4.1 Det absoluta rummet för Don Nilles brottserie
Det absoluta rummet som Don Nille rör sig i är Brandbergen och i dess närområde när han
begår sina brott. Brandbergen ligger cirka två mil sydöst om Stockholm och cirka 3 kilometer
öster om Handen. Alla brotten sker i Haninge kommun, dels i centrala Handen vid terminalen
och dels på motsatta sidan av Brandbergens centrum från där Don Nille bor183. Han begår
brott på ett ganska begränsat område på cirka 10 kvadratmeter.
Figur 14: Översiktskarta över Brandbergen och delar av Vallavägen mot Handen

183

Se bilaga 4, (2006)
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http://kartor.eniro.se 6 januari (2007)

Figur15: Tabell över Don Nilles brottserie
Brottstyp
Inbrott

Offer

Personrån

Gammal man Bankomat

Personrån

Handikappad
man
Man
Man

Personrån
Rån
Inbrott

Objekt
Villa

Butik
Villa

Tidpunkt
Kl. 18,15

Plats
Kuskensg.184.
(syns inte på kartan)
Kl. 22,50
Handenterminalen185
(syns inte på kartan)
Kl.
ca Cykelväg, viadukt186
20,00
Kl. 20,15
Cykelväg187
Parkv.188
Kl. 12,48
(syns ej på kartan)
Kl. 21,00
Ramsdalsv.189
(syns ej på kartan)

Område
Brandbergen
Handen
Brandbergen
centrum
Brandbergen
Handen
Brandbergen

184

Gatan ligger nordöst om Brandbergsskolan
Pendeltågsterminalen ligger västerut från Brandbergen.
186
Är belägen mittemot Brandbergens centrum vid Söderbyleden
187
Cykelvägen är belägen vid korsningen Klockarleden och Söderbyleden
188
Vägen är belägen i centrala Handen.
189
Belägen i nordöstlig riktning från Brandbergens centrum
185

33

Personrån

Kvinna

Kl. 21,49

Vallav.

Handen

Alla brott begår Don Nille på kvällen utom det som är understruket och skrivet i rött, som han
begår på en helgdag. Vilket kan tyda på att gärningsmannen arbetar på veckodagarna. Hans
begränsade jaktområde tyder även på att han rör sig till fots.

Figur 16: Rigel-analys av Don Nilles brottsserie

Källa: Hildeby(2007)

Teckenförklaring
Röd punkt: Brottsplats
Blå punkt: Bostad
Färgad yta: Ytans olika färger representerar hur stor sannolikhet det är att gärningsmannen
bor just där. På det område som är rödfärgat är sannolikheten störst, den gula näst störst och
så vidare. Den färgade ytan är i det här fallet 7,9 procent (0,81 kvadratkilometer) av ett
område som är 10,14 kvadratkilometer stort som representerar gärningsmannens jaktmark.
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Vid en analys med Rigel hamnade Don Nille lite utanför det första avsökningsområdet.
Området där det ska vara störst sannolikhet att han bor. Men han ligger och slickar precis på
gränsen. Han har ett linjärt brottsmönster vilket kan tyda på att gärningsmannen inte bor i
området ifråga, men det linjära mönstret kan också bero på att gärningsmannen inte har något
attraktivt objekt bakom sin bostad utan är tvungen att söka sig mot Brandbergens
centrumhållet eller ner mot Handen. Detta var fallet i Don Nilles brottserie. Det linjära
mönstret kan även tyda på att alla brotten är gjorda under samma dag. Detta var dock inte
fallet i Don Nilles brottserie då brottshändelserna var utspridda över en period på två veckor.
Att han inte bor i området talar också emot hans kunskap om en cykelväg han använder i brott
fyra (den röda pricken vid Dalarövägen). Vid detta brott rånar han en man på en cykelväg som
ligger mellan två vägar. Det andra rånet han utförde vid centrum använde han sig även där av
en cykelväg men denna kan även en person som inte har en anknytning till Brandbergen få
syn på från till exempel bussen. Den som ligger mellan två bostadsområden, används av dem
som är bekanta med området. Hildeby kunde även se två separata brottserier i hans serie då
den ena kan knytas till Don Nilles pendlarvanor och resandemönster, brotten som har utförts i
anslutning till Handens pendeltågsstation och väster om väg 73. De andra brotten har skett i
bostadsområden där han till exempel joggar eller hälsar på vänner. Med brottsserien i fråga
kunde Hildeby även se att gärningsmannen har rört sig till fots eller kommunalt eftersom hans
jaktområde var så geografiskt begränsat.

4.5 Redovisning av förfrågan från KRIS
Figur 17: Diagram över brottstypsfördelning av informanter
Brottskategorier

4
3,5
3
2,5
2

Yrkeskriminella

1,5

Tjuvar män

1

Misshandel

0,5
Tjuvar kvinnor

0
1
Antal

Kategori
Tjuvar kvinnor
Misshandel
Tjuvar män
Yrkeskriminella

4.5.1 Den omgivande miljön vid brott
De tre informanter som uppger att de begår emotionella brott som misshandel har alla växt
upp i förortsmiljöer och begår även sina brott här. Alla tre beskriver sig som likgiltiga inför
miljön ifråga. Bara en av männen säger sig välja miljö eftersom det är folktomt. De andra två
beskriver misshandeln som slumpartad. De begår brott i SIN miljö.
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De fyra informanter som beskriver sig själva som narkomaner och tjuvar använder även de sig
av sitt medvetande rum och mentala karta när de begår brott. Mannen som bor i bil har en
större mental karta (som är förankrad i polisens olika distrikt) än männen som är bofasta.
Männen som är bofasta har således ett annat miljöval. De senare väljer företag i
Stockholmsområdet att göra inbrott i eller stjäla utrustning från. Det är även här de bor. En av
männen säger sig också bege sig ut på roadtrips ibland. Han passar då på att begå brott när
han till exempel är på semester på Gotland. Den bostadslösa mannen begår brott i ett
polisdistrikt tills han börjar väcka för mycket uppmärksamhet, då flyttar han vidare. Den
senare lämpar sig inte för en Rigel-analys.
De fyra återstående av mina manliga informanter har beskrivit sig själv som langare eller
bank/värdetransportrånare. De kallar sig yrkeskriminella då de säger sig syssla med brott för
att tjäna pengar. Jag har slagit ihop dessa två olika brottskategorier för att de i vissa avseenden
är väldigt lika. De använder sig av ett instrumentellt nätverkstänkande. Geografin är inte det
primära vid brottsutövandet för den här kategorin av brott. Det finns dock vissa kriterier de
helst vill ha i sin brottsmiljö. Alla fyra av dessa män vill ha en storstadsmiljö för att utföra
sina brott. De är alla även uppvuxna i storstadsmiljöer eller precis utanför staden. Detta
understryker det Hildeby säger om att många gärningsmän begår brott i sin typ av område.
Alla i kohorten anser även att man absolut under inga omständigheter begår brott i sitt
närområde. Bankrånarna sade sig inte ha någon förankring i området de begår sina brott ifråga
då de köper information och färdiga koncept (redan utförda och lyckade rån eller
värdetransportrån). Här är det den som säljer informationen som har den geografiska
anknytningen till platsen. Denna person har ofta en låg status inom hierarkin och kan ”offras”
eller helt enkelt är nya i Sverige. Det kan också vara folk som är skyldiga någon en tjänst och
på så sätt måste offra sig. Detta gäller även de som säljer narkotika eller stulna varor på
välkända platser som Sergels torg där polisen har en väl etablerad övervakning. Dessa
personer har en låg status inom den brottsliga hierarkin. Brotten är alltså inte alltid hämtade
från den geografiska vardagen från de som utför brotten. Inom den här kategorin föredrar
gärningsmännen att ha sitt hemliv på en plats och ”arbetet” på en annan.
Kvinnornas svar visar på, tydligare än männens en skillnad mellan åldrar hur de förhåller sig
till sin geografi. Det den äldre eftersträvade i miljön är anonymitet. Hon kände sig trygg i
storstaden även fast hon är uppvuxen på landsbygden. Hon gjorde även brott i stadsmiljö. De
två yngre kvinnorna vill ha undanskymda platser där det är folktomt. De är båda födda i
förorter och känner sig trygga i där och det är där de begår brott.
4.5.2 Distanser till och från utgångspunkt
De tre som begår de emotionella brotten har små eller inga zoner där de inte begår brott
utifrån sin utgångspunkt (samt personen som bor i sin bil). Men misshandel verkar ske för en
av dem vid stället där alkohol- och drogintag sker, en ville ha platsen folktom, den tredje
skrev att han inte väljer plats utan att ”det bara händer”.
Den grupp på fyra som begår inbrott och stölder för att försörja ett narkotikamissbruk har alla
skrivit att distansen till brott inte har så stor betydelse. Informanterna i denna grupp har haft
tydliga svårigheter att svara på frågor om distanser. De har ansett frågorna om distans svåra
att svara på och att de inte riktigt kunnat relatera distanser till sina brott. Enligt de teorier som
geografisk analys lutar sig mot borde denna grupp mycket väl ha en anknytning till distanser.
Vad detta har för grund kan möjligen tjäna som underlag för en annan uppsats.
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Narkotikalangarnas brott passar inte heller in på distanser anser de. Eftersom det inte är
distansen mellan deras ankarpunkt och brottsplats som är viktig. Det är telefonen som är deras
utgångspunkt. Kunden ringer. Langaren åker till kunden. Det finns inte några egentliga
begränsningar för hur långt informanterna är beredda att åka för ”rätt kontakter och
kontanter”. Enligt smugglarna (och rånarna likaså) begår de inte brott i sitt närområde. Hur
stor detta närområde är varierar från ”andra sidan Söder190” till nästa station på pendeltåget.
Vad som är viktigt är att inte bli igenkänd. Och denna distans ser olika ut är beroende av hur
området där personen bor i ser ut. Rurala omgivningar ger större zoner än till exempel en
tätbefolkad förort som till exempel Alby där komfortzonen inte behöver sträcka sig längre än
till grannporten då ett tiovåningshus sväljer mycket människor191. I den här uppsatsen
behandlas dock inte rurala omgivningar utan undersökningsområdena är fokuserade till
stadsområden. För Bankrånarna och transportrånarna verkar distansen till och från brottplatser
inte heller vara det viktiga då färdiga rånarpaket köps (denna information kan köpas, eller som
en man uttryckte det, går att få genom sängvägen) och används. Det är den som säljer
informationen, stjäl bilar och/eller lägger ut fotanglar192 som besitter den geografiska
kunskapen. Sedan tar sig gärningsmannen till platsen ifråga. Det är alltså någon annan som
rekognoserar platsen därför är distansen eller kännedom om platsen inte ett hinder eller fördel
för om gärningsmannen begår brott eller inte. Det viktiga är av VEM som informationen är
köpt av. Det är denna person som har anknytning till och från brottsplatsen. Vem är tydligen
viktigare än VAR inom den här kategorin.
Den äldre kvinnan beskriver att det längsta hon var beredd att åka för att begå brott är tio mil.
(hon är förövrigt den enda som har angett en specifik siffra, de andra har beskrivit distanser
som ”lagom”, ”inte för långt” eller ”oviktigt” etc.) Det enda som skulle få henne att resa
längre är flykt. Det område där hon inte begått brott i är på samma gata eller i samma hus där
hon lever i. De två yngre kvinnliga informanterna är bundna av kollektivtrafiken i sitt resande
och de är inte villiga att åka längre än dit pendeltågen går193. Denna grupp passar en
traditionell undersökning om distanser in på.
4.5.3 Platser för offer och/eller objekt
De tre som har begått emotionella brott har beskrivit att de platser som misshandel sker på är
där de och offret möts i aktivitetsrummen. Offer och gärningsman befinner sig på samma plats
vid samma tidpunkt. Detta gäller båda utom en av männen, en 18 åring, som uppger att han
letar aktivt efter offer han känner något inför. Han är alltså styrd av offerval. De andra två
beskriver händelserna som slumpartade. Offren råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle.
De fyra männen som beskriver sig själva som narkomaner och tjuvar åker runt och
rekognoserar eller får tips från kompisar som är till exempel chaufförer eller brevbärare. De
anser att de inte känner något inför platser de begår brott på.
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Kategorin yrkeskriminella anser att mina frågor om offer/objekt är ovidkommande. Det är
kunderna som hittar dem (langarna) och genom ryktesvägen förs informationen genom
nätverket om vem som har specialisera sig på vad och vem som, är vem (rånarna).
Smugglarna har etablerade nätverk och kontaktpersoner vid varje viktig aktivitetsnod. Till
exempel vid narkotikafabriken i Estland och en vid mottagarsidan i Stockholm som i sin tur
kontaktar kontaktpersonen i Malmö. Genom nätverket hyrs tillförlitlig personal in. Dessa
människor får genom sitt rykte inom nätverken uppdragen. Till exempel den som rykte om sig
att vara en bra chaufför används till transporter av drogerna (detta gäller även vid rån). Det är
mycket viktigt för att veta vilken kille som ska anlitas för vilket brott. Denna information om
nätverk och kompetens skaffar man sig genom att finnas i branschen (och följa sociala koder).
En av de mest välkända reglerna, även utanför den kriminella världen, är att tjallandet är en av
de värsta plumparna i protokollet för en yrkeskriminell. Den här gruppen anser att alla
frågorna i förfrågan inte är riktade till dem, utan snarare till inbrottstjuvar och våldtäktsmän.
De vill göra gällande att det är stor skillnad inom gruppen kriminella och mellan
brottskategorier.
Den äldre av kvinnorna åkte runt och letade upp objekt och de yngre hittar sina offer genom
bekanta. Alla tre informanter hittar sina offer vid rutinaktiviteter.
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5 Analys av de olika brottstypers relation till geografin
5.1 Analys av gärningsmäns nyttjande av geografin i relation till offer och/eller objekt
Hildeby ger exempel på hur platsens betydelse kan tolkas vid brott. Om ett överfallsbrott sker
på en plats som inte fungerar som en genomfartsled (industriområde etc.) vid en sen tidpunkt
är sannolikheten stor att gärningsmannen (liksom offer) använder denna rutt hem och har en
lokal anknytning. Däremot om brottet sker i närheten av en plats som frekventeras av många
vid tidpunkten för brottet kan gärningsmannen ha använt plasten som fishing hole. En plats,
där han ”fiskar” efter offer (tunnelbanan etc.)194. Genom att utvärdera platsen och tiden för ett
brott kan gärningsmannens anknytning till platsen tydas195. Vidare om ett brott sker på en
avlägsen plats är sannolikheten högre att det är en lokal gärningsman.
Informanterna i förfrågan använder sig av platser i relation till offer/objekt på mycket olika
sätt beroende på vilket brottstyp de tillhör. Vid misshandelsbrott sker brottet i det delade
aktivitetsrummet. Offer och gärningsman befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt
utom för den som hade ett stalker mönster. Precis som Hildeby beskriver ovan. Inbrottstjuvar
använder sig av sina dagliga rutiner och genom kontakter när de rekognoserar. Den grupp som
kallar sig yrkeskriminella anser att kunderna hittar dem och att de kan göra affärer var som
helst. Där kunderna finns, finns även langarna. Hur smugglarna använder sig av geografin
fick jag ingen klarhet i då informanterna inte ville svara på det. Denna försiktighet kan ju
ligga i brottets natur. Smuggling sker genom nätverk och avslöjas till exempel en rutt får det
omfattande konsekvenser för verksamheten och inte bara för personen självt i fråga. Detta är
enbart spekulation från min sida och ska tas på detta sätt. Inom de kriminella nätverken finns
kontaktpersoner vid varje aktivitetspunkt och ”löpare” transporterar droger, varor mellan
dessa.
5.1.1 Analys av de olika gärningsmannakategorierna vid brott mot person
Ausonius är vad som kallas en huntertyp. Hans tillvägagångssätt är att lurpassa i både offrets
och sitt eget aktivitetsrum196. Vid det första brottet i Ausonius brottserie cyklar han till
platsen. Där väntar han i en timme på ett offer. ”Jag väntade i en timme, jag ville inte ha
vittnen, jag ville ju inte åka fast. Sen såg jag tre personer. "Jag såg att dom var negrer.197 Här
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visar han att valet av offer är viktigt och att han har en anknytning till platsen. Ausonius
tidigare har bott i en studentlägenhet198 på Gärdet199. Det här mönstret är väldigt tydligt hos
Ausonius och upprepas vid alla attentat. Ytterligare ett exempel på hur offerstyrd och
platsbunden han är i sin geografi är vid skjutningen av det tredje offret då säger Ausonius att
han inte har vapnet med sig när han först får syn på offret utan cyklar hem, hämtar vapnet och
skjuter sedan mannen. ”Han var vid S: t Eriksplan. Jag stod i Vasaparken och spejade ner på
honom” 200.
Vad Lindgren beträffar har jag hittat lite olika uppgifter om hans tillvägagångssätt och hur
han använder sig av geografin vid sina brott. Den första utvärderingen av Lindgrens sätt att
använda sig av geografin kommer från Expressen201 som intervjuat Leif GW Persson och den
dömer jag inte lika trovärdig som Hildebys analys av Lindgrens förhållningssätt till geografin
då den senare har deltagit i utredningsarbetet med den geografiska analysen. Båda anser att
Lindgren är en stalker och borde enligt forskning inte begå brott i sin egen aktivitetszon utan i
offrets. En gärningsman som spanar in tänkbara offer, väljer ut den han finner lämplig och
börjar därefter smyga på henne/honom202. Han uppvisar förövrigt samma mönster som en av
männen inom misshandelskategorin från KRIS, det vill säga styrd i tillgång av offer.
Enligt Leif GW Persson har Lindgren haft sin arbetsplats som bas för sina brott. Platsen ligger
mitt i Haga, i centrum av hans jaktområde och med en omgivande brottsfri säkerhetszon203.
Även Aftonbladet skriver att Lindgren väljer kvarter han känner till i stadsdelen Haga204.
Flera av överfallen som polisen utreder ligger i anslutning till den misstänkte Niklas
Lindgrens arbetsplats Motorcentralen som ligger i Hagaområdet. Hildeby anser att Lindgren
har utgått ifrån Umeås centrala delar och förföljt offret därifrån och sedan har överfallet skett i
Hagaområdet. Tack vare Umeås arkitektur kan han operera inom samma geografiska område i
stort sett hela tiden. Det finns tre vägar till Hagaområdet från de centrala delarna av Umeå.
Umeås geografi är utformat så att en person som känner till staden kan gissa sig till om en
person ska gå till Haga eller inte med utgångspunkt från de centrala delarna av staden. Då det
finns få alternativ att välja mellan på väg till Haga från Umeås centrum205.
Lindgrens tredje, fjärde och femte överfall inträffar på en och samma natt den 6: e nov 1999.
Klockan 02:30 promenerar en kvinna på Brånvägen i Umeå. Hon är på väg hem från stadens
centrum när en okänd man smyger sig upp bakom hennes rygg, lägger ett bälte runt hennes
hals och drar till. Offret blir misshandlad och våldtagen och därefter följer Lindgren henne
hem206. Offret har lovat honom oralsex men ringer istället på dörren till en granne. Lindgren
flyr från platsen. När offret lurar Lindgren triggar det honom till de två andra överfallen
samma natt207. Det första offret överfalls på Lindgrens förstahandsval i geografin men med
de andra två trängs han ut ur sitt geografiska förstahandsval enligt Hildeby och är då tvungen
att välja sitt andra (eller kanske tredjehandsval)208. Enligt Expressen är detta överfall kopplat
till Lindgrens besök på förlossningsavdelningen på sjukhuset vilket jag bedömer som mindre
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troligt eftersom den kategorin av gärningsman, den aggressivt vedergällande typen209, han
tillhör måste hämnas oförrätten den första kvinnan gjorde honom genom att lura honom.
Lindgrens brott är tydligt driftstyrda impulsbrott där han är beredd att ta stora risker. Brotten
är inte planlagda med tanke på de centrala platserna säger Paul Johansson, chef för
gärningsmannaprofileringsgruppen, i en intervju i Svenska Dagbladet den 29 april 2006. Det
verkar som om beroende på forskarbakgrund bedöms vilken som väger tyngst,
gärningsmannens geografi eller gärningsmannakategori.
Akula kan kallas för en trappertyp av gärningsman. Hon lurar ut unga män i Åvaområdet för
att råna dem. Det är ett område där hon känner att hon kan kontrollera dem. Hon använder sig
av SIN geografi210.
Den gärningsmannaprofil som bäst passar in på Don Nille är den vanligaste, raptor. Han går
till omedelbar attack vid den första kontakten men brottet sker på gärningsmannens eget
aktivitetsområde211. Vilket kan tyda på att han begår brotten i samband med rutinaktiviteter
som pendling eller joggingturer.
5.2 Känslan inför rum och plats vid brott
Känslan för platsen avgörs av om personen ifråga har ett inifrån- eller utifrånperspektiv.
Akula har ett inifrånperspektiv vid de flesta av sina brottstillfällen (utom i Årsta). Alla brott är
begångna i Akulas närområde. Akulas relationsrum innehåller även brottsplatsen. Eftersom
hon rör sig inom Haningeområdet, hennes absoluta rum, begår hon också de flesta av sina
brott där. Akulas ankarpunkt är inte densamma som hennes valda brottsplatser. Runt sin
ankarpunkt begår hon inga brott utan i sin aktivitetszon.
Don Nilles relationsrum kan kopplas till hans vardagsaktiviteter som pendling till och från
arbete och den del av den mentala kartan som relaterar till fritid. I detta relationsrum känner
sig Don Nille trygg men ända en viss frihet då han känner till flyktvägar. Han begår inte brott
i ankarpunktens direkta närhet utan begår brotten på ”andra sidan centrum”. Här hittar han
och men är tillräckligt anonym för att begå sina brott. Han vet också hur han kan smälta in i
området och han känner till områdets rutiner, när barn hämtas och lämnas på dagis, när
pendeltåget anländer till stationen osv. ”Eftersom det är vinter behöver jag inte vänta länge på
mörkrets inbrott. Brukar vara en del barn som är där och leker så jag har fått vänta lite med
mitt ”träningspass” eftersom jag måste vänta in Bolibompa som börjar 18.15 på ettan.”212
Samma mönster uppvisar även de kvinnliga informanterna då de eftersträvar anonymitet i
miljön de begår brott. Denna grupp begår brott i miljöer de känner sig hemma och trygga i 213.
Den grupp av informanter som kallar sig yrkeskriminella uppvisar en stark känsla inför
ankarpunkten och den omgivande närzonen kring denna punkt. Där begår de under inga som
helst omständigheter sina brott. Den här zonen tillhör familjen och familjelivet. Där de säljer
droger (eller smugglar) finns inte familjen214.
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5.3 Distanser till och från utgångspunkt
För narkotikalangarna är distansen mellan deras ankarpunkt och brottsplats inte viktig. Det är
telefonen som är det viktigaste redskapet. Kunden ringer. Langaren åker till kunden.
Telefonmaster är förankrade i geografin. Så genom en sökning på telefonmaster kan polisen
få ett rörelseområde, om än stort. Enligt gruppen använder gärningsmännen sig av sin
omgivning på så sätt att de har en kunskap om sociala regler och vad som syns och inte syns. I
langarens vardag är det viktigt att smälta in i miljön, att inte synas för mycket. För att kunna
göra detta måste gärningsmannen veta hur han ska gå tillväga för att kunna välja när han ska
synas och när han inte ska det. Space som relationsrum och rummets spelregler är viktigare än
den absoluta platsen eller distansen från denna215.

En av frågorna angående distanser i förfrågan löd så här: Hur långt reser du för att begå brott?
Akula svarade: 15 kilometer216, den äldre av kvinnorna från KRIS svarade högst tio mil och
de två flickorna svarade inte längre än pendeltågen217. Det finns uträkningar på hur långt en
gärningsman är benägen att åka för att begå brott. Vid inbrottet i villan på Tallbacksvägen
valde Akula platsen för att området låg avskilt och lättåtkomligt. Det relativa rummet är mätt i
distanser till och från olika strukturer och här har Akula inte åkt längre än nödvändigt (15
kilometer) för att få ihop sina tusen kronor218. Akula bor inom en till en och en halv kilometer
från brottsplatserna219. Det längsta Akula kan tänka sig resa för att begå brott är 50 kilometer
men då måste utbytet vara mycket högre än det hon kunde åstadkomma i närområdet220. Det
område som ligger runt Akulas ankarpunkt har hon inte begått några brott. Den zonen är cirka
600 meter i omfång221. Vissa av brottsplatserna, till exempel personrånet på Eskilsvägen och
villainbrottet i Kolartorp kan hon nå till fots. De andra brotten fanns på bekvämt bilavstånd
utmed väg 73222.
Av någon anledning svarade männen med ord som ”lagom” 223, ”inte för långt”224 osv. Enligt
Holt-Jensen bör män förhålla sig till de byggda strukturerna medan kvinnorna till de sociala
men enligt svaren jag fick in på förfrågan verkade vara det tvärtom225.
5.4 Den känslomässiga länken mellan gärningsmän och brottsplats
Akula skriver att hon har en länk till området eftersom hon bor och hittar där. Vid inbrottet i
villan i Kolartorp, bryter hon sig in i objektet för att det ligger enskilt vid ett skogsområde
som Akula känner till. ”Där kan jag gömma mig om någonting går fel”226. Akulas känsla för
relationsrummet påverkar starkt hennes val av både offer och plats för brott. Den fysiska
omgivningen och miljön (arkitekturen) har fostrat och format henne. Hon vet hur hon ska
smälta in i miljön. ”Även fast det är ganska nära stadsmiljöer så är områdena lugna. ”Folk blir
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inte chockade för att de råkar se en människa liksom… Jag föredrar lugna områden i närheten
av stadsmiljöer, helt klart förorter, men kanske en bakgata…”227
Don Nille känner sig trygg i villaområden, en områdestyp han växte upp i och föredrar. Det
område han bor i just nu är ett flerfamiljshusområde. Han hävdar att han känner sig ganska
trygg även i detta område men han anser det är viktigt att smälta in för att kunna känna sig
trygg där228. Områdetstypen han begår brott i och bor i verkar inte vara ett förstahandsval för
Don Nille. Han är kanske inte så trygg som han påstår sig vara där. Detta medför inte
nödvändigtvis att han inte tycker om området.
Ausonius känslomässiga länk till platserna han begår brott i finns. Då det ofta är studenter i
studentmiljöer han beskjuter och hans eget misslyckande är förmodligen triggerpunkten. John
Ausonius är inskriven på KTh, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han är noga med
att betala studentavgiften till kåren. Han tar dock sparsamt med poäng. Under tre års tid tar
han 2,5 poäng vilket motsvarar ungefär två veckors studier. Tamas skriver om en beskjutning
vid Frescati, universitetsområdet vid Stockholms universitet där Ausonius ligger och lurpassar
i buskarna på en mörk plats som används som genomfartsled för studenter upp till
studentbostäderna229. Även offret i Uppsala och Körsbärsvägen har en student anknytning230.
Informanterna från KRIS anser sig inte ha någon känslomässig länk till brottsplatser. De som
misshandlar bor ofta på/eller i närheten av platsen. Gruppen som sysslar med instrumentella
nätverksbrott har känslomässiga länkar till sin bekvämlighetszon och ankarpunkt men säger
sig inte ha det till brottsplatsen eller offer231.
Lindgren har sin bror och arbetsplats i Haga vilket gör att han har en känslomässig knytning
till platsen. Hur stark denna är, är svårt att avgöra utan djupare kunskap av hans psyke.
5.5 De ekologiska teorierna
Enligt rutinaktivietsteorin förklaras förekomsten av brottshändelser på grund av olika
omständigheter. För det första måste det finnas en motiverad gärningsman, för det andra en
åtråvärd måltavla, för den tredje måltavlan och gärningsmannen måste befinna sig på samma
plats vid samma tidpunkt och till sist, övervakarna måste antingen saknas eller vara
ineffektiva232. En individs aktivitetsrum är det område som är bekant för honom (eller henne)
genom vardagliga aktiviteter som boende, arbete, pendling eller vart han/hon går och
handlar233. Det är just genom dessa rutinaktiviteter som Akula har hittat offer/objekt och
platser för sina brott. Detta skedde till exempel då Akula hade varit på gympa i Trångsund och
får syn på en bil som hon senare på kvällen kommer tillbaka till och gör inbrott i. Hon hittar
sina brottsoffer/objekt under ”promenaden, genom att prata med folk, genom annonser på
blocket.”234Bilstölderna kan ha utförts på närmare håll men hon ”hade vägarna förbi”235 och
dessa sker vid hennes rutinaktiviteter. 236
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Distributionen av gärningsmän, måltavlor, väktare och beskyddare över tid och rum beskriver
brottsmönster237. Även enligt Crime pattern teorin sker brott i större utsträckning där offer
och gärningsman delar aktivitetsrum och förövaren upptäcker måltavlor genom sina
rutinaktiviteter. Precis som de flesta andra människor rör sig förövaren inom sfärer som hem,
skola arbete etc. medan de utför sina vardagssysslor blir de varse vart möjligheterna till brott
finns238. Det femte offret i Ausonius brottserie är även han en student. Vid kvart i sextiden på
kvällen är det mörkt i november. Vid entrén utanför studentbostaden skjuts offret i
bakhuvudet av Ausonius239. Ausonius har legat och lurpassat bakom en container i väntan på
ett offer240. Han flyr upp mot Körsbärsvägen och en spårhund spårar längs en stig och två
trappor bort till en parkeringsplats på Valhallavägen. Där tappar hunden spåret241. Alltså
befinner både offer och gärningsman inom samma aktivitetsområde då Ausonius rör sig inom
studentvärlden och även denna man.
Haninge och Brandbergen är områden med en där väktarna är ineffektiva eller helt borta.
Don Nille har valt offer/objekt vid sina dagliga rutiner men även har platsens karaktär varit
viktig. Han har begått sina rån på cykelvägar i Brandbergen som är dåligt upplysta och ger
även bra flyktvägar. Vid inbrottet på kuskens gata beskrev han omgivningen följande: ”En
gatlykta är dessutom trasig och man ser inte in på tomten bakom en liten häck.”242. Han vill
även att platsen ligger undanskymt243.
Inom ett rational choice perspektiv är platsen viktig eftersom gärningsmannen väljer offer
och åstadkommer medel för att uppnå sitt mål244. Niklas Lindgren har valt offer som är på väg
till Haga. Han har hittat dem i centrala Umeå där pubar och uteställen finns. Därefter har han
förföljt dem till Haga som är ett område han hittar och känner sig trygg i och överfallit dem
där. Hildeby har varit på platsen och gått i Lindgrens fotspår och han säger att de plaster han
anfaller kvinnorna på är de mest rationella geografiska valen. Utom då han har fått nöja sig
med andrahandsval och blivit trängd bort från sitt område till exempel natten den 6 november
när hans första attack sker i ett område som är hans förstahandsval men eftersom hon lurar
honom attackerar han ytterligare två kvinnor och trängs ut från sitt område245.
Det är rationellt att begå brott där gärningsmannen hittar och vet var han/hon kan fly. Det är
även rationellt för langare att lära sig de sociala reglerna och för att inte väcka onödig
uppmärksamhet. Vid Akulas inbrott i Kolartorp finns inga väktare tillgängliga vilket gör att
utbytet av brottet överväger risken att åka fast.
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6 Diskussion och resultat
Alla brottskategorier passar till viss mån inom ramarna för varje teori som används för Rigelanalyserna. De brott som passar väldigt bra är de brott som mina fiktiva tjuvar och rånare,
Akula och Don Nille gjort sig skyldiga till. Men långt ifrån alla kategorier passar in på allt
som varje teori gör gällande. Detta visar på en diskrepans mellan teori och verklighet hur
gärningsmän använder sig av geografin vid brott. Lindgrens överfallsserie i Umeå är ett
exempel på detta. Enligt rational choice teorin är det rationellt att väga risk mot fördel och i
hans fall borde det vara en signifikant risk att bli upptäckt i Hagaområdet då han har sin
arbetsplats och hans bror bor där. Men ändå maskerar han sig inte vid överfallen. Enligt
tanken om människans bekvämlighet (som Rigel-analysen är baserad på) och van der Kemps
studie av distanser mellan brottsplats och gärningsmannens utgångspunkt går till viss del emot
de svar informanterna från KRIS ger på förfrågan om distanser till och från brottsplats.
(Eftersom jag inte har tagit del av deras domar och beräknat avstånden mellan
gärningsmännens utgångspunkter och brottsplatser kan jag enbart utgå ifrån enkätsvaren.) De
säger sig inte var bundna av distanser och anser sig kunna begå brott lite var som helst. Enligt
de yrkeskriminella (främst smugglarna) finns det ingen gräns för hur långt de är bereda att åka
för rätt pengar och/eller kontakter. Gruppen som beskriver sig som narkomaner och tjuvar
kunde inte svara på frågor om distans och det borde de kunna göra enligt teorin. Det kan i och
för sig bero på att frågorna är felställda. De beskriver att de begår brott i sin närhet (och ibland
under bilresor) och får information av kompisar som är brevbärare eller har yrken där det är
normalt att röra sig bland attraktiva objekt. De kvinnliga informanterna från KRIS passar in
på beräkningarna då de beskriver resornas längd till och från brottsplats. Tjuvarna (både de
manliga och kvinnliga) använder sig av sin omgivning och rutinaktiviteter, kvinnorna söker i
större utsträckning än männen områden som ger skydd utom Don Nille som även han söker
skydd i geografin. De har på så sätt hittat tillbaka till det Tuan menade med platsens trygghet.
De olika kategorierna vid överfallsbrott använder sig av geografin på olika sätt. Ausonius
tillhör typen av hunter. Hans ”jaktsätt” är att ligga och lurpassa på sina offer inom sitt
jaktområde och sedan beskjuta dem. Han vet var gömställena finns och vart han ska fly efter
begånget brott. Trollern lurar offren till en miljö de kontrollerar som Akula gör vid brotten i
Åvaområdet. Niklas Lindgren attackmetod tillhör en stalker och en stalker begår brott
vanligtvis i offrets egen geografi men tack vare Umeås arkitektoniska utseende kan han gissa
sig till vart offren är på väg och kan på så sätt välja sin geografi där han begår sina brott. Han
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använder sin kunskap om Umeås uppbyggnad till sin fördel. Den här typen av brott är
sammanknuten med den omgivande geografin.
De grupper som använder sin geografi annorlunda är misshandlarna från KRIS och de
instrumentella nätverksbrotten. Vid misshandel rinner sinnet över och då verkar det inte ha så
stor betydelse om det är hemma eller på krogen brottet sker. Inom den här gruppen skyddas
inte ankarpunkten eller komfortzonen nämnvärt. Nätverksbrotten använder geografin genom
verktyg, mänskliga eller tekniska och genom ett nätverkstänkande. Gärningsmannen använder
geografin genom telefonen och klubbarna (försäljningsplatserna) som kan kopplas till den
inneboende geografin i staden då någon äger klubbarna och telefonens signaler tas emot av en
fast punkt (en mast) någonstans. Den mentala kartan och relationsrummet är länkat till
instrumentella nätverksbrott. Sociala regler och koder (och våld) håller samman dessa strikt
hierarkiska strukturer. För att få tillgång till nätverken krävs kunskap om just dessa regler och
normer. Gärningsmännen relation till rummet är dynamisk och ändras genom hur människor
bland annat kommunicerar med varandra. Mobiltelefonen har blivit ett verktyg som inte är
direkt förankrat i geografin som ett hus utan dessa punkter är rörliga och kan bara spåras
genom att den används. Används den inte finns den inte i geografin. Detta är en parameter
som måste undersökas ytterligare. För yrkeskriminella är relationsrummet nästan heligt. Detta
rum förorenas inte av brott. Det understryker de alla. Det är här familjen bor och de inträder
rollen som familjefäder. Brottslig verksamhet hålls utanför detta rum. Komfortzonen tillhör
barn- och familjeliv. Detta tänkande kan även knytas till rational choice teorin då risken är
större om du langar till en granne som känner igen dig (eller dina barn) och som sedan kan
informera polisen eller så kan ”fasan knacka på ytterdörren”. Yrkeskriminella använder även
geografin genom att köpa och sälja kunskap om de geografiska förutsättningarna för brott.
Det finns en markand för geografi. Personer säljer sin vardagsgeografi till dem som är villiga
att betala för att någon annan ska rekognosera brottsplatser. Vid grova rån köps färdiga
rånkoncept. Det är rån som redan lyckats.
Brott som kan analyseras med en Rigel-analys förenas i det att det finns en känslomässig länk
mellan gärningsman och brottsplats. Det som skiljer de emotionella brotten och de
instrumentella brotten åt är avstånden. Distance decay kan appliceras på gruppen. Människan
är bekväm även när hon begår brott. Detta visar sig i vilka platser denna grupp av
gärningsmän begår brott. Det är nära ankarpunkten, i relationsrummet, men inte i direkt
anslutning till denna, plats. Yrkeskriminella verkar inte heller vilja förgripa sig på sin trygga
utgångspunkt. Inom den här gruppen är den känslomässiga länken tydlig inte mellan
gärningsman och brottsplats utan mellan gärningsman och komfortzonen. Till brottsplatsen
verkar denna känslomässiga länk inte finnas lika tydligt. Den resande mannen har inte heller
en känslomässig länk till brottsplats men inte heller ankarpunkten. Känslan för platsen i valet
av offer är tydlig för till exempel Ausonius, som beskjuter offer i studentmiljöer. I Ausonius
fall är det inte enbart studentanknytning viktig utan även hyser han agg till män från andra
kulturer (utländska kvinnor anser han ”oskyldiga” och kan därför inte ses som offer) men han
har i varje beskjutning en anknytning till platsen då han antingen har bott i närheten eller
platsen har funnits inom hans aktivitetszon. Enligt intervjun Tamas gör med Ausonius säger
han följande: ”Jag rekognoserade för att försöka hitta dom. Vid studentkomplexet i Huvudsta.
Inne i stan. Överallt”246. Men detta är inte trovärdigt om man ser till hur han rör sig i
geografin och vilka platser han till slut gör sina brott på. Hade han velat skjuta vem som helst
och han hade verkligen rört sig ”överallt” hade inte han haft en sådan tydlig anknytning till
alla platser han begår brott på. Inte ett enda av hans attentat har han utfört på en plats som
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han inte har anknytning till. Lindgren begår brott till största del i och omkring Hagaområdet i
Umeå då han inte blivit utträngd från området och tvingats fly. Eftersom han är en
vedergällande gärningsman har han inte bara kunnat gå hem utan att slutföra och begår då
istället våldshandlingar på ett andrahandsval av plats. Akula och även Don Nille skriver att
känslan av trygghet spelar in i valet av brottsplats och båda har valt platser som de har en
känslomässig länk till. Både Akulas instrumentella brottserie och Ausonius emotionella
passar båda in väl på Rigel-analysen. Med andra ord, de brottskategorier som kan appliceras
på en Rigel-analys verkar vara styrda av känslan inför platsen.
Det är lite tveksamt om platsen alltid representerar trygghet och vad i denna trygghet står för.
Representeras trygghet av att hitta i sin miljö, eller en utgångspunkt där gärningsmannen till
exempel kan byta kläder eller utgå ifrån så ja. Men nej, på platser där folk kan känna igen
dem. Då är dessa platser inte trygga. Kriminellas utgångspunkt på vad som representerar
trygghet skiljer sig i hur icke kriminellas behov av platsen och platsens trygghet ser ut.
Tryggheten för en som inte ska begå brott kan ju vara att bli igenkänd och att människorna i
komfortzonen är bekanta. Inte heller söker en genomsnittlig kvinna trygghet på mörka platser.
Det egna rummet representerar snarare av en trygghet då gärningsmannen känner igen de
olika sociala koderna. Dessa koder är väldigt viktiga för narkotikalangarna. Platsen är inte
statisk utan ändras hela tiden efter vilka som befolkar platsen. Arkitekturen, gömställena, de
mörka undanskymda platserna finns där men det krävs även motiverade gärningsmän,
avsaknad av väktare och tillgång på offer för att plasten ska bli en brottsplats. Om rummet
representerar frihet måste följdfrågan bli, vad betyder frihet för individen? Menas frihet
genom att igen känner igen honom/henne eller frihet genom bra lokalkännedom? Vid brott är
det i många fall viktigt att dels inte bli igenkänd och dels att kunna komma undan. Och
lokalkännedom underlättar undkommande. Jag anser att Tuans tankar angående frihet och
trygghet i rummet inte riktigt kan appliceras vid alla typer av brott, då platsens trygghet för
potentiella offer och för gärningsmän ser olika ut.
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7 Slutsatser och vidare forskning
En av uppsatsens slutsatser är att den känslomässiga länken mellan gärningsman och
brottsplats är viktig men inte en uteslutande kriterium för att en Rigel-analys ska kunna
utföras. För vissa brott som våldtäkter och inbrott passar antagandet in att det finns en länk
mellan brottsplats och gärningsman. De bor i närheten av platsen (oftast), hittar där eller på
annat sätt har en länk dit. Både emotionella och instrumentella brott går att analysera med
metoden. Det som skiljer de emotionella brotten och de instrumentella brotten åt är
avstånden247. Distance decay funktionen kan då appliceras. Människan är bekväm även när
hon begår brott. Detta visar sig i vilka platser denna grupp av gärningsmän begår brott. Det är
nära ankarpunkten, i relationsrummet, men inte i direkt anslutning till denna, plats. Men alla
grupper passar inte in på det ovanstående påståendet.
De brott som inte kan analyseras med en Rigel-analys kan även de ha en känslomässiglänk till
brottsplatsen. Informanterna i gruppen som misshandlar har i alla fall i vissa fall en
känslomässiglänk till brottsplatsen då dessa brott kan ske i hemmet. De har en liten och ibland
obefintlig zon där de inte begår brott. Ofta sker misshandeln i nära anslutning till hemmet
(eller i hemmet). Men de flesta gärningsmän som begår brott som inte kan analyseras med
hjälp av Rigel-analysen har inte en lika tydlig eller ingen känslomässig länk till brottsplatsen.
Däremot till sin ankarpunkt som visat sig vara viktigt i speciellt den grupp som kallar sig
yrkeskriminella. Familjeliv, finns vid ankarpunkten och inom komfortzonen och ”yrkeslivet” i
aktivitetszonen. Inom denna kategori kan platsens trygghet och rummets frihet appliceras.
Känslan för platsen i valet av offer verkar vara styrd av känslan inför platsen.
Gärningsmannen vid överfallsbrott vill hitta i området för att snabbt kunna komma undan.
Gärningsmän använder sig av geografin vid brott på olika sätt har det visat sig. Uppsatsens
utgångspunkt att dela upp brottskategorier i två grupper, emotionella och instrumentella brott
åskådliggjorde ett alltför stormaskigt nät som tillvägagångssätt. Nätverksbrotten som till
exempel langning och smuggling av droger hamnar geografiskt i en egen kategori även fast de
är instrumentella i sin natur. De är inte lika fast förankrade i geografin. Inbrotten som även de
är instrumentella har ett väl geografiskt förankrat brottsmönster. Här är det brottes natur som
avgör knytning till platsen och hur gärningsmannen använder sig av sin mentala karta.
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Som vidare forskning kan just dessa nätverksmönster och deras geografiska förankring genom
verktyg föreslås. Men även hur platsen upplevs för de som begår brott. Upplevs den som
trygg eller som ett potentiellt hot mot den egna säkerheten då igenkänningsfaktorn kan vara
hög?
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Informanter från kamratföreningen KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, Tjärhovsgatan
34, 116 21 Stockholm
Akula die Haj
Don Nille
Bildkällor
Eniro
Hildeby, Jocke

Bilaga 1
Detta brev skickade jag ut till ett flertal personer och en del slutförde uppdraget andra inte.

För det första,
Tack för att du ställer upp som försökskanin till min c-uppsats.
Din uppgift är att skaffa fram 1000 kronor. Hur du skaffar fram dem är din ensak. Du kan råna, göra inbrott eller
vad du vill (ej ekonomiska brott). Din hälare ger dig 20 % av det riktiga värdet på varan. Så om du snor en
kamera för 2000 kronor får du 400 kronor.
Du ska välja ut:
a) Plats för brottet. (en adress, viss buske etc.)
b) Tidpunkt
c) Och vid personrån person. (beskriv personen: ung, gammal, kvinna man, liten, biffig etc.)
När du har fått uppdraget av mig vill jag att du ska begå brottet inom 24 timmar. Du kan självklart göra spontana
brott på eget bevåg också. Det jag vill att du gör för varje brott är att du beskriver varför du valt platsen och tiden
(och personen). Har du tänkt på flyktväg, ingen insyn etc. Denna beskrivning (kort) ska du ge mig när du begått
ditt sista brott i din brottsserie. Du kommer att göra mellan fem och tio brott.
OBS! jag vill ju självklart INTE att du begår brott i verkligheten!
Tack för din hjälp
Birte
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Bilaga 2
Förfrågan
Ålder:
Kön:
Brottskategori:
Miljön/Områden
1 a)
Hur ser omgivningen ut där du helst begår brott?
1 b)
Varför väljer du dessa miljöer när du begår brott?
1 c)
Hur ser området ut där du växte upp?
2
Vilken miljö känner du dig mest hemma/bekväm/trygg i?
3 a)
Har du en länk till området där du begår brott i?
Om ja, bor du i området/i närheten? Hur långt i så fall?
4)
Begår du brott i områden som du hatar/tycker om? Eller är du likgiltig inför dessa?
Distanser
5)
Hur långt reser du för att begå brott?

6)
Vad är det längsta du kan tänka dig resa (från din utgångspunkt dvs. hem, flickväns hem etc. som startpunkt) för att begå brott?
7)
Vad skulle få dig att resa längre än denna sträcka?

8) Väljer du brottsplats på grund av avståndet till och från din utgångspunkt?

9)
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Hur stort är området kring din utgångspunkt där du inte begår brott?

Platser/Objekt/offer
10 a)
Hur hittar du dina offer/objekt?
10 b)
Är det när du gör vardagssaker? (t ex åker och handlar går på gymmet etc.)
11 a)
Finns objektet eller befinner sig offret på en undanskymd plats?
12)
Väljer du platser/objekt/offer för att du känner någonting inför dem?

Tack för din hjälp

Bilaga 3, Aulas tankar bakom brottsserien
Brottsvåg

Inbrott i villa, tallbacken XX i Kolartorp, Handen, kl. 02,35. Jag bröt mig in och snodde en 27 tums LCD-TV, (värde ca 6000: -) precis
lagom att bära… Huset ligger lagom enskilt i utkanten av ett stort villaområde och precis bredvid ett litet sandtag. Bakom sandtaget ligger
pendeltågsspåret och någon har gjort ett hål i staketet. På andra sidan spåret finns ett skogsområde som jag känner till mycket väl. Där kan
jag gömma mig om någonting går fel.
Rån av anställd på Haninge kroppsvårdsstudio, Eskilsvägen XX, kl. 20,35. jag tog dagskassan (1485: -) och hennes mobil (3000: -). Jag
visste att hon skulle vara ensam och att hennes sista kund skulle gå 20.30. hon är ung och lättskrämd. Jag var maskerad. Jag tog även med
mig deras 8enda) bärbara telefon och slängde denna efter ca 100 meter. Jag cyklade hem via ett industriområde.
Stöld av bilstereo och registreringsskyltar från en Ford Probe på Årstavägen XXX, kl. ca 12,15. Jag åkte förbi i min bil under arbetstid (jag
har ett arbete där jag åker runt mycket i de södra förorterna) och på en 30 väg såg jag att stereon fortfarande satt i. Det är ett lugnt
bostadsområde och inga människor var på gatan så jag passade på att ta det jag behövde och åkte sedan i väg med min bil.
Personrån vid Norrby torp, kl. 10,35 (lördag). En ung man blev befriad från 4000:- och en mobiltelefon. Jag lurade ut honom till Åvaområdet
med en Luckarativ bilannons på blocket. Här fick jag användning av registreringsskyltarna och en Volvo 850 glt-92 (min egen). Han fick
provköra bilen. Då bad jag honom köra in och stanna på en avskild väg där jag tog hans pengar och mobil. Platsen valde jag för att det är
nära hem med bil men ändå väldigt avskiljt och valet av tid var den naturliga. Det är ljust då man tittar på en bil man ska köpa.
Bilstöld, (Honda crx) på parkeringen på Tornslingan XX i Trångsund, kl. 23,35. Jag såg bilen när jag varit på gympan tidigare på kvällen och
jag vet att bilen är populär bland yngre killar och mycket lättsåld. Efter jag hade varit hemma och bytt om och ätit åkte jag tillbaka med buss
830 senare på kvällen när de flesta gått och lagt sig. Personrån, ung man, Norrby torp, kl. 15,23. 7000:- och en fet mobil! Efter en annons på
Hondan för 7500:- (jättebilligt). Vi provkörde bilen på samma avlägsna väg och jag killen i huvudet under provkörningen och rånade honom.
Jag lämnade honom på samma ställe som den förra. Bra ställe!

Förfrågan
Miljön/Områden
1.
a) Hur ser omgivningen ut där du helst begår brott? (föredrar du t ex villaområden, lantliga miljöer etc.)
Även fast det är ganska nära stadsmiljöer så är områdena lugna. Folk blir inte chockade för att de råkar se en människa liksom…
1.b) Väljer du dessa miljöer när du begår brott för att:
Smälta in?
1 Du hittar?
Ingen känner igen dig?
2 Lagom avstånd hemifrån?
Annan orsak? I så fall vilken/vilka?
2) Vilken miljö känner du dig mest hemma/bekväm/trygg i? (föredrar du t ex villaområden, lantliga miljöer)
Jag föredrar lugna områden i närheten av ”stadsmiljöer”, helt klart förorter, men kanske en bakgata…
3) Har området du en länk till området du begår brott i?
Absolut, jag bor och hittar här.

3.a) Om ja, bor du i området? Eller i närheten? Hur långt i så fall?
Jag bor (med undantag för bilstereon i Årsta) i närområdet, från 1 km till ca 15 km.
4) Begår du brott i områden som du hatar/tycker om? Eller är du likgiltig inför dessa?
Inga känslor så, bara att jag hittar, rent praktiskt.
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Distanser
5) Hur långt reser du för att begå brott?
15 km
6) Vad är det längsta du kan tänka dig resa (med din utgångspunkt som startpunkt) för att begå brott?
Kanske 50 km, kanske mer
7) Vad skulle få dig att resa längre än denna sträcka?
Nåt riktigt bra. Mycket stålar för lite jobb.
8) Är du villig att resa längre om du förväntar dig ett större utbyte av brottet än du kunde få i din närhet?
Japp
9) Väljer du plats för brottet på grund av distansen till och från din utgångspunkt? (hem, flickväns bostad, puben etc.)
Ja, jag vill ha nära till tryggheten
10) Hur stort är området kring din utgångspunkt där du inte gör brott?
600 meter, det bara blev så…

Platser/Objekt/offer
11) Hur hittar du dina offer/objekt?
Genom villafönster under promenaden, genom att prata med folk, genom annonser på blocket.
11.a) Är det när du gör vardagssaker? (t ex åker och handlar går på gymmet etc.)
Absolut!
12) Ligger platsen/objektet eller befinner sig offret på en undanskymd plats, där risken är liten för upptäckt eller finns det ingen som vakar
över stället/offret? (eller annan anledning?)
Ja, oftast. Undantaget för personrånet på Haninge kroppsvårdsstudio där det bara var för lätt fast det ligger mitt i ett lägenhetskomplex.
13) Väljer du platser/objekt/offer för att du känner någonting inför dem? (hat, ilska, de är lättlurade etc.)
Näe, man ska inte blanda in känslor i jobbet!
Long live Akula!

Bilaga 4, Don Nilles tankar bakom brottsserien

Del 1)
Som vanligt när det var dags att fixa pengar har jag valt ut min villa med omsorg. Ingen misstänker en joggare så jag har under ett flertal
joggingrunder kunnat planera mitt inbrott. Denna gång blir det Kuskens gata som man passerar när man springer längs med Brandbergsleden.
Huset är det röda som kommer precis på höger sida efter viadukten. En gatlykta är dessutom trasig och man ser inte in på tomten bakom en
liten häck. Har på mig min svarta joggingoverall, svarta mössa och svarta handskar. Har även på mig min slitna lilla ryggsäck som jag dragit
åt så den inte ska hoppa när jag springer. Eftersom det är vinter behöver jag inte vänta länge på mörkrets inbrott. Brukar vara en del barn som
är där och leker så jag har fått vänta lite med mitt ”träningspass” eftersom jag måste vänta in Bolibompa som börjar 18.15 på ettan.
Äntligen är tiden inne och jag ger mig iväg. Tar samma väg som jag alltid gör för att inte väcka uppmärksamhet. Tar det dock lugnare för jag
vill inte vara slut i kroppen. Viadukten dyker upp och jag ser på en gång att det inte är någon där. Huset är helt nedsläckt och tomt. Springer
snabbt och vigt över lilla kullen in på tomten. Ur ryggsäcken tar jag upp skruvmejseln och som jag trodde är fönstren av den gamla modellen
som det bara är att skruva bort fyra skruvar och sen lyfta bort fönstret. Kliver in i vardagsrummet men beger mig raskt till sovrummet och
givetvis står där en byrå. River ur allt ur byrån och som jag trodde. Där har kvinnan i hemmet gömt sina smycken. Fyller ryggsäcken med
dyrgriparna. Innan jag lämnar huset är jag försiktigt och kollar så att ingen passerar. Springer ut på vägen och fortsätter mitt träningspass så
som jag har gjort många gånger förut.
Väl hemma ringer jag min hälare Birte The Holy Mary. Vi bestämmer att vi ska ses på vår vanliga plats bakom Kulturhuset i Haninge C.
Hon står där och är lika skräckinjagande som vanligt. Jag får som alltid be tio Ave Maria innan jag får visa mina dyrgripar för The Holy. Jag
vet att smyckena är värda mycket men The Holy ser på mig min sin genomträngande blick och säger att jag bara kommer få 1000 kr.
Försöker stå på mig men det går bara inte. Slutar med att jag bockar och bugar och tar mina pengar. Äntligen ska jag få tag i mina ”varor”
och få försvinna upp i evigheten om så bara för en liten stund.
Del 2)
Efter inbrottet på Kuskens gata nr 1 fick jag äntligen mitt rus. Jag tämjde de blå hästarna ytterligare en gång precis som jag gjort så många
gånger förut. Efter några timmar vaknade jag till och låg på en parkbänk. Genast satte suget igång igen. Måste, måste ha mer. Birte The Holy
Mary hade sagt nåt om att hon kunde fixa mig tjack. Försökte dra mig till minnes men var lite groggy fortfarande. Sedan kom jag på att vi
skulle ses kl. 23 och då måste jag ha pengar. Jag måste ha pengar snabbt!
Abstinensen börjar sätta igång och jag är desperat. Jag försöker orientera mig och inser att jag hamnat på en parkbänk precis bakom
kulturhuset. Rör mig snabbt mot pendeltågsstationen där jag vet att det finns en bankomat. Vid pendeltågsstationen ser jag bankomaten.
Handelsbankens automat finns vid Handenterminalen nr 1 och är svagt upplyst. Det blir perfekt. Nu måste det ultimata offret komma.
Jag väntar i mörkret vid buskaget som är en liten bit från bankomaten vid tunnelgången. Tiden tickar och jag känner ett större och större
behov att få fly bort till mina blåa hästar. Det känns som en evighet. Plötsligt ser jag den gamla mannen som rör sig mot bankomaten. Innan
hade det varit ett gäng småtjejer men de har ju knappast några pengar. Den gamla mannen börjar sakta ta upp sitt kort och sätter det i
automaten. Jag tittar på klockan som är 22.50. Tio minuter kvar bara. Pulsen börjar slå fortare och fortare. Adrenalinet forsar fram likt en
flod. När den gamla mannen tryckt in beloppet på knappsatsen börjar jag springa. Väl framme kommer sedlarna ut och jag knuffar till
mannen och tar samtidigt pengarna och rusar sen vägen som leder upp mot höghusen vid sidan av bussterminalen. Vänder mig inte om utan
rusar bara in bland höghusen där jag saktar ner och börjar gå i snabb takt mot Statoil. Vid Statoil svänger jag av och går lugnt förbi sjukhuset
mot Kulturhuset.
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Jag kommer något försenad till Kulturhuset men hon är kvar. I det svaga skenet från en lykta och med min tilltagande abstinens ser hon ut
som en madonna. Jag tittar på mitt byte och det är två 500 kr sedlar. Madonnan ger mig det jag vill ha och jag känner åter ruset komma och
de blå hästarnas dal känns inte längre lika avlägsen.

Del 3)
Det var dags igen. Måste ha mina små gulliga hästar igen. Vill inte vara utan. Eftersom det gått bra med rån tidigare kände jag att det tål att
upprepas. Jag gav mig av igen med mössan och hade denna gång med mig en kniv. Gick ner till kulturhuset och fortsatte fram till
Vallavägen. Väntade och väntade. Tittade på en skylt och där stod Vallavägen 25 alltså befann jag mig högt upp på vägen, nära Riksäpplet
och pendeltåget. Helt plötsligt ser jag en ensam kvinna komma gående med en handväska. Hon har en lång svart kappa och är inte alltför stor
till växten. Hennes hår är mörkt och hon ser lite utländsk ut. Jag tittar på klockan. Hon är 21.49 alltså har ett pendeltåg nyss kommit in.
Bestämmer mig för att det får bli hon. Jag drar ner mössan och närmar mig.
Kvinnan reagerar inte först utan ser ut att vara i sina egna tankar. När jag är tillräckligt nära drar jag fram kniven och skriker att hon ska ge
mig väskan. Helt chockad ger hon mig väskan och jag vänder mig om och börjar springa. Springer så fort som jag bara kan och hamnar på
den lilla skogsstigen som finns bakom radhusen ner mot Jordbro. Där tömmer jag ut väskan och rotar efter plånboken. Hittar den och hon
hade en del slantar i den. Får tag på mina tusen kronor och går en stor omväg tillbaka genom att gå stigen runt. Hinner hem emellan och byter
kläder innan jag beger mig till Kulturhuset.
Vid Kulturhuset väntar Birte The Holy Mary och jag får min vanliga dos. Skyndar mig hem denna gång och efter intagandet lägger jag mig
på sängen och drömmer mig bort.

Del 5)
Det har gått ett par dagar sen sist och abstinens har verkligen satt igång. Jag behöver mer, mer, mer. Måste få fram pengar bara.
Desperationen är ett faktum. Jag tar med mig kniven och mössan med hål för ögonen. Går ner till bussgaraget. Mittemot ligger Parkens livs
som bland annat säljer tider för min gamla tennisklubb. Här på Parkvägen 21 ska jag slå till. En buss passerar och det är buss 841 och den är
i tid 12.48 enligt min klocka. Jag går över vägen.
Precis innan jag går in drar jag ned mössan för ansiktet och går in. Mannen som är därinne är en medelålders man som har fått lite gråa hår
vid tinningarna. Han är klädd i en grå kofta, vit skjorta och svarta byxor. Jag drar fram kniven och säger att jag vill ha pengarna. Mannen tar
fram pengarna och jag rycker även åt mig några trisslotter och en Snickers.
Springer iväg och drar av mig mössan en bit från affären. Sätter mig utanför centrum vid lilla parkeringen och räknar pengarna. Det blir 975
kr. Skit också, det räcker inte. Kommer på att jag tog en trisslott. Skrapar den och se på tusan. Jag vinner 25 kr. Går in i centrum och växlar
in den. Sedan slår jag en signal till Birte The Holy Mary. Hon kan vara på plats inom tio min.
Vi möts och snart virvlar jag iväg igen.
Del 6)
Eftersom det blivit uppmärksamt med alla rån på sistone måste jag göra nåt annat för att få tag i pengar. Tidningarna kallar mig för
”Haningemarodören”. Jag bestämmer mig för att göra ett inbrott. Går iväg till Ramsdalsvägen och längst ned på den vägen mot sjön till
ligger ett ensamt hus. Huset har adress Ramsdalsvägen 87. Just nu verkar det inte vara någon som bor där. Klockan är 21.00 när jag kommer
fram. Det är riktigt mörkt ute och där är det becksvart eftersom en gatlykta är trasig. Har med mig ett tygstycke och en stor tegelsten som jag
tog från ett bygge tidigare. Jag går runt på baksidan av huset och där kan jag inte bli sedd från vägen. Tittar mig omkring men ser ingen och
jag tar tag i tegelstenen som nu är inlindad i tygstycket. Jag tar i med all min kraft och slår mot fönstret som inte går sönder första gången
men väl andra så splittras det. Genom hålet i fönstret når jag låset på dörren och låser upp.
Inne i huset är allt mörkt men jag drar fram min ficklampa och lyser omkring i min jakt efter något värdefullt. Jag drar ut lådor och häller ut
innehållet och i en av lådorna får jag napp. Där ligger en guldklocka. Den tar jag snabbt och stoppar ned i fickan. I övrigt hittar jag inte så
mycket. Drar mig mot utgången och lämnar snabbt Ramsdalen.
Ringer Birte The Holy Mary och bestämmer en mötesplats. Det blir som vanligt bakom Kulturhuset. Jag visar klockan och hon nickar belåtet
och säger att det är värt 1000 kr. Det räcker ju precis! Jag blir varm av lycka av denna välvilliga gest. Får mina produkter och beger mig
lycklig hemåt.
Abstinens håller mig vaken. Kan inte tänka på nåt annat. Nu måste jag bli av med mitt beroende. En sista gång bara sen ska jag sluta.
Del 7)
Skriverierna om Haningemarodören har fortsatt men jag måste få pengar snabbt. Jag tar min mössa och kniv och beger mig ut. Kommer till
Tvillingarnas gata nr 10 och går snabbt över Söderbyleden genom viadukten som ansluter till den mörka lilla väg som leder över till
Klockarleden. Där väntar jag på mitt offer. Spelar inte roll vem det är bara jag får mina pengar, denna sista gång.
Helt plötsligt kommer en man gående. Jag kikar på klockan som är 20.15. Han ser inte ut att vara så stor och går med en portfölj i handen och
en lång dyr rock. Mannen är i 50-årsåldern. Jag drar ner mössan och tar fram kniven och rusar emot honom och skriker att jag vill ha hans
plånbok. Han ser förskräckt ut och tar fram plånboken och ger mig alla pengar. Han har två 500 kr sedlar som jag snabbt stoppar på mig.
Fortsätter vägen fram och rusar ut på Klockarleden och springer ned vid Torvalla och tar en omväg till kulturhuset. Där väntar Birte The
Holy Mary och jag får min sista sil. En sista gång sen aldrig mer. Eller?

Förfrågan
Miljön/Områden
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1.a) Hur ser omgivningen ut där du helst begår brott? (föredrar du t ex villaområden, lantliga miljöer etc.)
Jag har valt områden hemma där jag bor som jag känner till. Det har alltid varit mörka tidpunkter och lite avlägsna platser för att undvika
upptäckt. Platserna har varit lite olika.
1.b) Väljer du dessa miljöer när du begår brott för att:
Smälta in? Ja Du hittar? Ja Ingen känner igen dig? Finns en risk men att hitta vägde över Lagom avstånd hemifrån? Mkt nära hem.
2) Vilken miljö känner du dig mest hemma/bekväm/trygg i? (föredrar du t ex villaområden, lantliga miljöer)
Då skulle jag säga villaområden med barnfamiljer etc. Där tror jag risken för att bli utsatt för brott är kraftigt mindre än T ex mitt
bostadsområde även om jag känner mig rätt trygg här också. Så länge man inte sticker ut.
3) Har området du en länk till området du begår brott i?
Jag bor i??? Ja det har en länk se ovan.
3.a) Om ja, bor du i området? Eller i närheten? Hur långt i så fall?
Ja jag bor i området och det är inte mer än någon eller några kilometer.
4) Begår du brott i områden som du hatar/tycker om? Eller är du likgiltig inför dessa?
Jag begår brott även i de områden jag tycker om.
Distanser
5) Hur långt reser du för att begå brott?
Inte alls långt. Så nära som möjligt.
6) Vad är det längsta du kan tänka dig resa (med din utgångspunkt som startpunkt) för att begå brott?
Max in till Stockholm. Dvs. 2 mil.
7) Vad skulle få dig att resa längre än denna sträcka?
Om det finns bättre chans på objekt.
8) Är du villig att resa längre om du förväntar dig ett större utbyte av brottet än du kunde få i din närhet?
Ja det skulle jag vara.
9) Väljer du plats för brottet på grund av distansen till och från din utgångspunkt? (hem, flickväns bostad, puben etc.)
Ville ha nära hem. Plus nära till mina vackra hälare.
10) Hur stort är området kring din utgångspunkt där du inte gör brott?
Har tom begått brottet direkt i min närhet. Men inte min sida centrum.
Platser/Objekt/offer
11) Hur hittar du dina offer/objekt?
Helt och håller på måfå. Lite planering max några dagar innan.
11.a) Är det när du gör vardagssaker? (t ex åker och handlar går på gymmet etc.)
Ja det kan man säga.
12) Ligger platsen/objektet eller befinner sig offret på en undanskymd plats, där risken är liten för upptäckt eller finns det ingen som vakar
över stället/offret? (eller annan anledning?)
Offret befinner sig på en så undanskymd plats som möjligt.
13) Väljer du platser/objekt/offer för att du känner någonting inför dem? (hat, ilska, de är lättlurade etc.)
Jag har valt objekt efter deras fysiska förmåga. Ju svagare desto bättre.
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