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FÖRORD 

 

STAD	(Stockholm	förebygger	alkohol-	och	drogproblem)	startade	1995	som	ett	tioårigt	
projekt	med	uppdrag	att	identifiera,	tillämpa	och	utvärdera	lovande	metoder	för	
prevention	inom	alkohol-	och	narkotikaområdet.	Projektet	initierades	efter	en	översyn	
av	missbruksvården	i	Stockholms	län,	där	Landstinget	och	Stockholms	kommun	gemen-	
samt	beslutade	att	göra	en	mer	långsiktig	satsning	på	metodutveckling.	Sedan	2010	är	
STAD	en	enhet	inom	Centrum	för	psykiatriforskning.	
	
STADs	arbete	kännetecknas	av	ett	tätt	samspel	mellan	praktik	och	forskning	där	
kunskaper	från	utvärderingar	omsätts	till	praktik	och	de	praktiska	metoderna	utsätts	
för	kritisk	och	konstruktiv	granskning.	Kunskapen	om	vad	som	kännetecknar	effektiv	
prevention	har	ökat	under	de	senaste	tio	åren	men	det	finns	fortfarande	ett	stort	behov	
av	att	utveckla	och	testa	nya	samhällsbaserade	preventiva	metoder.	
	
STAD	kommer	att	under	en	treårsperiod	följa	och	utvärdera	polisens	arbete	mot	öppna	
drogscener	i	Stockholms	kommun.	Projektet	genomförs	på	uppdrag	av	
Polismyndigheten	och	med	finansiering	från	Brå.	Syftet	med	utvärderingen	är	att	
identifiera	hinder,	möjligheter	och	framgångsrika	metoder	som	motverkar	
narkotikahandeln	och	relaterade	problem	på	öppna	drogscener.	I	föreliggande	rapport	
presenteras	statistik	över	problem	kopplade	till	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	
tillsammans	med	resultat	från	intervjuer	med	nyckelpersoner	som	arbetar	i	anslutning	
till	dessa	platser.	Rapporten	baseras	på	uppgifter	som	samlats	in	t.o.m.	december	2019.	
Vissa	av	de	frågor	som	behandlas	i	intervjuerna	har	Polisen	och	
samverkansorganisationerna	arbetat	vidare	med	under	våren	2020.	Vi	vill	varmt	tacka	
alla	som	försett	oss	med	nödvändiga	underlag	samt	deltagit	i	intervjuer.	
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund:	Öppna	drogscener	är	platser	där	bruk	och	försäljning	av	narkotika	sker	
offentligt	och	uppfattas	som	problematiskt	av	myndigheter	och/eller	allmänhet.	
Narkotikabruk	orsakar	såväl	individuellt	lidande	som	stora	samhällskostnader.	
Folkhälsorelaterade	konsekvenser	inkluderar	bland	annat	olyckor,	överdoser,	
infektionssjukdomar,	beroende	och	sociala	problem.	Narkotikabruk	och	försäljning	på	
offentlig	plats	är	även	förknippat	med	annan	kriminalitet,	såsom	våld,	rån	och	stölder	och	
skapar	därför	otrygghet	hos	invånare	och	förbipasserande.	Vidare	rekryteras	ofta	
ungdomar	och	utsatta	grupper	till	bruk	och	försäljning	vid	öppna	drogscener.	Därför	är	
det	viktigt	att	arbeta	mot	öppna	drogscener	för	att	minska	tillgängligheten	till	narkotika	
och	reducera	problem	relaterade	till	dessa	platser.	Polisregion	Stockholm	har	kartlagt	ett	
femtiotal	öppna	drogscener	i	länet	och	påbörjat	ett	arbete	för	att	minska	problem	
kopplade	till	dem	och	på	sikt	få	bort	dem	helt.	Arbetet	sker	i	samverkan	med	andra	
myndigheter	och	organisationer	och	utvärderas	av	STAD.	
	
Syfte:	Syftet	med	den	aktuella	rapporten	är	att	beskriva	de	två	öppna	drogscenerna	
Sergels	torg	och	Hässelby	torg	med	avseende	på	problembild	och	metoder	som	
implementeras	för	att	minska	narkotikaförsäljning	och	relaterade	problem.	Vidare	är	
syftet	att	identifiera	utmaningar	och	möjligheter	i	detta	arbete.		
	
Metod:	Polisens	statistik	över	brott	och	andra	problem	i	anslutning	till	drogscenerna	
under	perioden	2017–2019	har	sammanställts	och	analyserats.	Vidare	har	intervjuer	
med	poliser,	ordningsvakter,	representanter	för	socialt	uppsökande	arbete	samt	
kommuntjänstemän	med	anknytning	till	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	genomförts	
(n=21).	De	transkriberade	intervjuerna	har	analyserats	med	kvalitativ	innehållsanalys.	
	
Resultat:	Både	Segels	torg	och	Hässelby	torg	utmärker	sig	som	öppna	drogscener	
genom	hög	brottslighet	och	andra	problem.	Platserna	har	delvis	olika	problembild	med	
fler	narkotika-	och	våldsrelaterade	brott	rapporterade	från	Sergels	torg	än	Hässelby	
torg.	Underlättande	och	hindrande	faktorer	för	implementering	av	metoder	för	att	
motverka	problem	återfinns	såväl	inom	som	mellan	organisationer	samt	externt.	
Strukturerat	samarbete	och	informationsutbyte	mellan	personer	i	olika	organisationer	
underlättar	arbetet,	liksom	en	hög	prioritering	av	arbetet	inom	polisorganisationen.	
Flera	framträdande	hinder	identifieras,	såsom	brist	på	personell	kontinuitet	på	
drogscenerna	och	problematiskt	regelverk,	t.ex.	begränsning	av	informationsdelning	
som	skapar	en	utsatt	situation	för	ordningsvakter	och	även	avsaknad	av	återkoppling	
från	sociala	myndigheter	till	Polisen.	Andra	hinder	är	begränsat	eller	unikt	mandat	för	
olika	professioner,	långsam	lagföringsprocess	samt	personer	som	säljer	och	brukar	
narkotika	men	saknar	uppehållstillstånd	eller	personuppgifter,	vilket	försvårar	lagföring	
och	socialt	stöd.	Metoder	som	framhålls	som	effektiva	för	att	motverka	den	öppna	
droghandeln	är	uniformerad	närvaro	på	drogscenerna,	övervakningskameror,	fysiska	
förändringar	och	evenemang	på	torgen,	samt	uthålligt	spaningsarbete	med	kartläggning	
av	kriminella	nätverk.	På	längre	sikt	anses	sociala	förhållanden	och	insatser,	samt	
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engagemang	från	lokalsamhället	som	viktiga	för	att	minska	nyrekrytering	till	
narkotikabruk-	och	försäljning.		
	
Slutsats:	Implementeringen	av	metoder	och	arbetssätt	för	att	motverka	öppna	
drogscener	utvecklas	kontinuerligt	med	flera	motiverade	aktörer	i	samverkan.	Arbetet	
baseras	på	kompletterande	metoder	i	en	multikomponent	satsning	där	både	
tillgänglighet	och	efterfrågan	på	narkotika	motverkas.	Interna	och	externa	utmaningar	
relaterade	till	regelverk,	organisation	och	resurser	bör	hanteras	för	att	säkerställa	
långsiktighet	och	bestående	effekter.	
	
Rekommendationer:		
	
• Den	organiserade	samverkan	kring	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	och	relationerna	
mellan	personer	i	olika	organisationer	bör	värnas	och	utvecklas.	

• Effektiva	metoder	och	arbetssätt,	såsom	kartläggning	av	kriminella	nätverk,	
uniformerad	närvaro,	kameraövervakning	samt	skapande	av	trivsamma	öppna	
miljöer	och	evenemang,	bör	ges	kontinuerlig	prioritet.	

• Sociala	insatser	och	möjlighet	att	erbjuda	vårdinsatser	bör	utvecklas	genom	ökad	
resursallokering	och	samarbete	med	skola	och	hälso-	och	sjukvården	samt	
mobilisering	av	föräldrar	och	aktörer	i	civilsamhället.	

• Trygghet	för	ordningsvakter	bör	säkerställas	genom	kompetensutveckling	och	
översyn	av	regelverk	kring	vittnesskydd	och	informationsdelning.	

• Samverkan	mellan	yrkesgrupper	bör	underlättas	genom	eventuell	revidering	av	
rutiner	och	regelverk	som	rör	sekretess.	

• En	snabb	lagföringsprocess	vid	misstanke	om	brott	bör	fortsatt	prioriteras	för	en	
effektiv	bekämpning	av	narkotikatillgängligheten.	

• Omhändertagande	av	nyanlända	bör	förbättras	för	att	förhindra	att	dessa	utnyttjas	i	
droghandel	och	dras	in	i	eget	missbruk.	

• Dokumentation,	uppföljning	samt	utvärdering	av	arbetsprocess	och	effekter	bör	
utvecklas	för	att	möjliggöra	kunskapsutveckling	och	spridning	av	erfarenheter	från	
arbetet	mot	öppna	drogscener	mellan	de	olika	lokalpolisområdena.	
Erfarenhetsutbytet	behöver	utvecklas	i	vardagen	och	på	olika	nivåer.	

• Arbetet	mot	samtliga	öppna	drogscener	i	Stockholms	län	behöver	kartläggas	och	
möjligheten	att	utveckla	en	central	samverkansstruktur	mellan	Polisen,	
Länsstyrelsen	och	kommuner	undersökas	för	att	effektivisera	och	kvalitetssäkra	
arbetet	mot	droghandeln	i	hela	länet.	
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BAKGRUND 
 
Användning	av	droger	är	ett	stort	folkhälsoproblem	som	orsakar	omfattande	individuellt	
lidande	och	stora	samhällskostnader.	Folkhälsorelaterade	och	individuella	konsekvenser	
av	droganvändning	inkluderar	bland	annat	olyckor,	överdoser,	infektionssjukdomar,	
beroende	och	sociala	problem	[1].	Droganvändande	och	droghandel	kan	också	påverka	
allmänheten	om	det	förekommer	på	offentliga	platser	[2-4].	Många	länder,	inklusive	
Sverige,	har	därför	vidtagit	åtgärder	för	att	bekämpa	så	kallade	öppna	drogscener	[4-8].	
En	viktig	del	i	detta	arbete	är	att	begränsa	tillgången	på	narkotika	[9]	samt	
tillgängligheten	till	narkotika	på	platser	där	unga	och	utsatta	grupper	riskerar	att	
rekryteras	till	missbruk	och	droghandel	[10].	I	detta	arbete	har	polisen	en	central	
position	samtidigt	som	en	effektiv	bekämpning	av	öppna	drogscener	kräver	insatser	av	
flera	myndigheter	och	organisationer.	En	öppen	drogscen	definieras	som	en	geografisk,	
bestående	plats	där	bruk	och	försäljning	av	narkotika	sker	offentligt	och	uppfattas	som	
problematisk	av	myndigheter	och/eller	allmänhet	[10].	År	2017	dokumenterade	
Polisregion	Stockholm	ett	femtiotal	öppna	drogscener	i	länet	[10].	Det	öppna	drogbruket	
och	drogförsäljningen	på	dessa	platser	är	starkt	förknippad	med	en	rad	andra	brott,	
såsom	stöld,	rån,	hot	och	våld.	Dessutom	nyrekryteras	ofta	ungdomar	och	utsatta	grupper	
till	droganvändning	och	droghandel	[2,	3].	För	att	bekämpa	problem	kopplade	till	öppna	
drogscener	och	på	sikt	få	dem	att	försvinna	har	Polisen	och	andra	myndigheter	
presenterat	en	metodhandbok	som	omfattar	flera	olika	insatser,	verksamhetsområden	
och	aktörer	[10].	Exempel	på	metoder	och	arbetssätt	är	formell	och	informell	kontroll	i	
form	av	uniformerad	personal	respektive	boende	och	besökare,	situationell	prevention	
och	tillgänglighetsbegränsning	genom	exempelvis	beslagtagning	av	narkotika,	
koncentrerad	brottsbekämpning	på	s.k.	”hotspots”	och	arbete	med	den	fysiska	miljön,	
samt	social	prevention	i	samverkan	med	socialtjänst,	hälso-	och	sjukvård,	m	fl.	Bakom	
metodhandboken	står	Polisen,	Kriminalvården,	Länsstyrelsen,	Region	Stockholm	samt	
Tullverket.	Polisen	har	även	utvecklat	samverkan	med	en	rad	aktörer	för	att	komma	till	
rätta	med	de	öppna	drogscenerna.	STAD	kommer	att	under	tre	år	följa	och	utvärdera	
polisens	arbete	med	fokus	på	Sergels	torg	och	Hässelby	torg.		
	

Syfte  
	
Syftet	med	denna	rapport	är	att	beskriva	de	två	öppna	drogscenerna	Sergels	torg	och	
Hässelby	torg	med	avseende	på	problembild	och	metoder	som	implementeras	för	att	
minska	narkotikaförsäljning	och	relaterade	problem.	Vidare	är	syftet	att	identifiera	
utmaningar	och	möjligheter	i	detta	arbete.	
	
	

METOD 
	
För	att	på	ett	meningsfullt	sätt	kunna	studera	arbetet	mot	öppna	drogscener	i	länet	
diskuterades	olika	tillvägagångssätt	i	samråd	med	Polisen.	Samtalen	utmynnade	i	en	
samsyn	kring	att	välja	ut	2–3	öppna	drogscener	där	arbetet	påbörjats,	så	att	olika	
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metoder	och	implementeringsprocessen	kan	utvärderas	på	ett	rimligt	sätt.	Efter	att	
information	kring	arbetet	mot	öppna	drogscener	i	flera	olika	lokalpolisområden	i	
Stockholms	län	hade	inhämtats,	valdes	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	ut	för	att	
inkluderas	i	utvärderingen.	Valet	baseras	på	att	arbetet	med	båda	drogscenerna	är	
prioriterat	inom	Polisen	och	Stockholms	stad,	samt	att	det	finns	skillnader	mellan	
miljöerna,	vilket	eventuellt	möjliggör	att	göra	jämförelser	och	dra	vissa	lärdomar.	
Problembilden	på	platserna	skiljer	sig	delvis	åt	och	satsningar	för	att	motverka	
kriminalitet	och	ordningsstörningar	har	kommit	olika	långt	på	respektive	drogscen.	Inom	
ramen	för	utvärderingsuppdraget	studeras	arbetsprocess	såväl	som	eventuella	effekter	
av	polisens	och	andra	aktörers	arbete.	Utvärderingsmaterialet	är	både	kvantitativt	och	
kvalitativt	och	grundas	på	polismyndighetens	statistik	om	problem	kopplade	till	Sergels	
torg	och	Hässelby	torg	samt	intervjuer	med	nyckelpersoner.	Etiskt	godkännande	för	
studien	har	inhämtats	från	Etikprövningsmyndigheten	(dnr	2019-05156).	
	

Kvantitativ studie 
	
För	att	ge	en	lägesbild	av	problematiken	på	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	rekvirerades	
data	om	brott	och	ordningsstörningar	från	Polisen	för	respektive	basområde	(101	025,		
225	012)	där	drogscenerna	är	lokaliserade	(Fig.	1).	Dessutom	rekvirerades	data	om	hela	
Stockholms	kommun,	dvs.	alla	basområden	(n=450),	och	det	genomsnittliga	antalet	brott	
och	ordningsstörningar	för	ett	basområde	inom	Stockholms	stad	beräknades.	Materialet	
rekvirerades	i	avidentifierad	form	och	analyserades	deskriptivt.	
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Figur	1.	Överst:	Klarakvarteret	inklusive	basområdet	(101	025)	där	Sergels	torg	är	
lokaliserat.	Nederst:	Hässelby	gård	inklusive	basområdet	(225	012)	där	Hässelby	
torg	är	lokaliserat.		
	
	
Kvalitativ studie 
 
Rekrytering av intervjupersoner 
	
Under	första	halvåret	2019	identifierade	forskarteamet	i	samverkan	med	Polisen	
relevanta	kategorier	av	intervjupersoner	från	polisorganisationen	och	olika	
samverkansaktörer,	s.k.	ändamålsenligt	urval	[11].	Kategorierna	var	poliser,	inklusive	
chefer,	ordningsvakter,	medarbetare	och	chefer	inom	socialt	uppsökande	arbete	samt	
tjänstemän	på	olika	nivåer	i	den	kommunala	förvaltningen.	Potentiella	intervjupersoner	
kontaktades	först	via	mejl	där	de	informeras	om	studiens	syfte,	hur	intervjuerna	skulle	gå	
till,	att	deltagandet	var	frivilligt	och	att	data	endast	hanteras	av	behöriga	och	
sammanställs	i	aggregerad	form.	Efter	inhämtat	samtycke	bokades	tid	för	en	
telefonintervju.		
	
Semistrukturerade intervjuer 
	
Intervjuerna	genomfördes	med	hjälp	av	en	semistrukturerad	intervjuguide	framtagen	för	
respektive	informantkategori	och	spelades	in	genom	ett	datorbaserat	ljudprogram.	
Frågorna	handlade	om	förekomst	av	narkotikahandel	och	relaterade	problem	på	
drogscenerna	samt	om	arbetet	för	att	motverka	problemen.	Vid	tillfälle	ställdes	
följdfrågor	för	att	fördjupa	informationen.	När	21	intervjuer	genomförts	bedömdes	att	
ingen	eller	mycket	lite	ny	relevant	information	skulle	kunna	inhämtas	genom	ytterligare	
intervjuer	och	intervjuprocessen	avslutades.	Intervjuerna	skrevs	ut	ordagrant.	
	
	



10 

	

 

Dataanalys och sammanställning av resultat 
 
De	transkriberade	intervjuerna	strukturerades	och	analyserades	i	programmet	Nvivo	12	
med	kvalitativ	innehållsanalys	[12].	En	av	forskarna	tog	fram	ett	kodschema	genom	att	
upprepade	gånger	läsa	igenom	alla	intervjuer.	I	dialog	med	övriga	forskare	som	parallellt	
tog	del	av	intervjumaterialet	reviderades	schemat	ett	par	gånger	och	slutlig	enighet	
gällande	benämning	av	kategorier	och	koder	uppnåddes.	
	
	

RESULTAT 

Kvantitativa resultat 
	
De	problem	som	valts	ut	för	att	visa	på	lägesbilden	vid	de	båda	drogscenerna	visar	att	
fylleri,	bråk,	narkotikabrott	och	våld	är	vanligare	på	båda	platserna	jämfört	med	
Stockholms	stad	i	övrigt,	även	om	delvis	olika	problembilder	framträder	på	Sergels	torg	
respektive	Hässelby	torg	(tabell	1).	Totalt	påvisas	fler	problem	på	Sergels	torg,	men	vissa	
brott	och	ordningsstörningar	är	vanligare	på	och	kring	Hässelby	torg,	det	vill	säga	bråk,	
ofredande/förargelse,	olaga	hot,	olaga	intrång,	samt	rattfylleri.	På	Sergels	torg	har	
däremot	fler	narkotikabrott,	inklusive	överlåtelse	till	minderåriga,	misshandel	
(kriminalstatistik),	våld	mot	tjänsteman,	fylleri,	rån	och	stöld	anmälts	eller	noterats.	
Antalet	anmälda	narkotikabrott	är	ungefär	sex	gånger	högre	på	Sergels	torg	än	på	
Hässelby	torg.	Misshandel	mot	män	är	på	båda	platserna	vanligare	än	misshandel	mot	
kvinnor.	
	

Kvalitativa resultat 
	

Informanter och innehållsanalys 
	
Informantgruppen	utgjordes	slutligen	av	21	personer,	varav	elva	poliser	på	olika	nivåer	
(från	lokalpolisområdeschefer	till	poliser	i	yttre	tjänst),	två	ordningsvakter,	fyra	
representanter	för	uppsökande	social	verksamhet,	varav	två	chefer,	samt	fyra	tjänstemän	
på	olika	nivåer	i	den	kommunala	förvaltningen.	Inom	varje	funktion	fanns	kännedom	om	
både	Sergels	torg	och	Hässelby	torg.	Innehållsanalysen	av	intervjumaterialet	resulterade	
i	fyra	kategorier	och	20	koder	(tabell	2)	som	handlar	om	de	öppna	drogscenernas	
karaktär,	metoder	som	implementeras	samt	möjliggörande	och	hindrande	faktorer	
kopplade	till	implementeringen.		
	

Problem 
	
Nedan	beskrivs	droganvändning,	droghandel,	annan	kriminell	aktivitet	samt	målgruppen	
på	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	utifrån	informanternas	upplevelser.	Direkta	citat	är	
kursiverade.	
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Tabell	1.	Antal	brott	och	andra	problem	i	anslutning	till	Sergels	torg,	Hässelby	
torg	respektive	i	Stockholms	kommun	år	2017–2019		
	
Misshandel	utomhus	(ej	målsägande	0-6	år)–	anmälda	brott	
	 År	 Totalt	 Mot	man	 Mot	kvinna	 Mot	pojke	 Mot	flicka	

Sergels	torga	
2017	
2018	
2019	

103	
71	
39		

64	
49	
20		

22	
15	
9	

10	
3	
7	

7	
4	
3	

Hässelby	torga	
2017	
2018	
2019	

65	
38	
25	

27	
21	
10	

27	
13	
9	

7	
1	
3	

4	
3	
3	

Genomsnitt	
samtliga	
basområdenb	

2017	
2018	
2019	

9	
9	
8	

	 	 	 	

Våld	mot	tjänsteman	och	våldsamt	motstånd,	olaga	hot,	rån	och	stöld	–	anmälda	brott	
	 År	 Våld	mot	tjänsteman	 Olaga	hotc	 Rånd	 Stölde	

Sergels	torga	
2017	
2018	
2019	

54	
54	
30	

35	
35	
36	

19	
12	
8	

567	
414	
240	

Hässelby	torga	
2017	
2018	
2019	

11	
4	
7	

85	
50	
58	

7	
3	
11	

268	
220	
166	

Genomsnitt	
samtliga	
basområdenb	

2017	
2018	
2019	

5	
4	
4	

12	
13	
12	

2	
2	
3	

66	
73	
83	

Narkotikabrott	–	anmälda	brott	
	 År	 Narkotika	totaltf	 Narkotika	totalt	<18årf	

Sergels	torga	
2017	
2018	
2019	

562	
768	
327	

87	
142	
31	

Hässelby	torga	
2017	
2018	
2019	

92	
49	
108	

-	
4	
6	

Genomsnitt	
samtliga	
basområdenb	

2017	
2018	
2019	

26	
28	
28	

3	
3	
3	

Bråk,	etc.,	fylleri	/LOB	från	händelserapporter	samt	olaga	intrång	och	rattfylleri		

	 År	
Bråk,	misshandel,	
förargelse,	ofog	
barn/ungdom	

Olaga	
intrång	 Fylleri/LOBg	

Rattfylleri	
(drog-

rattfylleri)	

Sergels	torga	
2017	
2018	
2019	

206	
188	
193	

3	
0	
0	

437	
543	
464	

1	(1)	
1	(2)	
0	(1)	

Hässelby	torga	
2017	
2018	
2019	

253	
174	
256	

13	
16	
4	

75	
64	
75	

8	(5)	
8	(3)	
4	(1)	

Genomsnitt	
samtliga	
basområdenb	

2017	
2018	
2019	

40	
38	
36	

3	
2	
3	

32	
31	
28	

2	(2)	
2	(2)	
2	(2)	

a	Uppgifterna	gäller	basområdet	kring	Sergels	torg	(i	Klarakvarteret)	respektive	basområdet	kring	
Hässelby	torg	(i	Hässelby	gård),	vilket	även	gäller	nedanstående	uppgifter	för	övriga	problemkategorier.	
b	Det	totala	antalet	brott	i	Stockholms	kommun	har	delats	med	antal	basområden	(n=450),	vilket	även	
gäller	nedanstående	uppgifter	för	övriga	problemkategorier.	
c	Hot:	hot	mot	privatperson	eller	tjänsteman.	
d	Rån:	mot	butik/taxi	eller	privatperson	utomhus.	
e	Stöld:	fickstöld,	väskryckning,	cykelstöld,	stöld	ur	butik/café/restaurang/garage/källare,	bil.	
f	Totalt:	eget	bruk,	innehav	och	överlåtelse.	
g	LOB	innebär	Lagen	om	omhändertagande	av	berusade	personer	mm.	
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Tabell	2.	Kodschema	för	intervjumaterialet	
	

Problem	 Metoder	 Organisatoriska	
faktorer	 Externa	faktorer	

Droganvändning	 Formell	kontroll	 Resursallokering	 Platsens	karaktär	

Droghandel	 	
Informell	kontroll	 Samverkan	 Socioekonomi	

Annan	kriminalitet	och	
ordningsstörning	 Situationell	prevention	

Organisationskultur	 Lagar	och	regler	

Arbetsmiljö	 Migration	

Målgruppen	 Social	prevention	
Kunskap	 Civilsamhället	

Motivation	 Skolan	
20	koder	fördelade	på	4	kategorier	identifierades.		
	
	
 
Droganvändning 
	
Droganvändning	sker	vid	och	runt	både	Hässelby	torg	och	Sergels	torg.	Enligt	
informanterna	har	en	ökad	polisiär	närvaro	vid	Sergels	torg	minskat	det	öppna	
narkotikamissbruket,	liksom	överdosrelaterade	dödsfall.	Äldre	narkotikamissbrukare	har	
flyttat	från	Sergels	torg	till	närliggande	områden,	så	som	Södermalm	och	Kungsholmen,	
och	i	anslutning	till	sprututbytes-	och	metadonkliniken	på	Kungsholmen	har	ett	ökat	antal	
dödsfall	till	följd	av	överdoser	observerats	under	senare	tid.	Själva	droganvändningen	på	
eller	runt	Sergels	torg	omfattar	många	olika	substanser	såsom	cannabis,	tabletter	och	
heroin	medan	narkotikabruket	på	Hässelby	torg	domineras	av	cannabisrökning.		
	
Droghandel 
	
På	Sergels	torg	säljs	företrädesvis	cannabisprodukter,	opioidläkemedel,	bensodiazepiner	
och	heroin.	På	Hässelby	torg,	säljs	främst	cannabis,	kokain	och	tramadol.	Enligt	
informanterna	resulterar	närvaron	av	uniformerad	personal	i	färre	överlåtelser	av	
narkotika	på	torgen	även	om	kontakter	mellan	säljare	och	köpare	upprättas	på	ett	ganska	
öppet	sätt:	
	
Vem	som	helst	kan	i	princip	när	som	helst	gå	ner	till	Sergels	torg	och	ordna	droger.	[…]	Om	
du	skulle	gå	ner	och	ställa	dig	där	nere	och	bara	stå,	så	att	säga,	stå	stilla,	utanför	dörrarna	
till	T-Centralen,	så	skulle	det	till	slut	komma	fram	någon	och	fråga	om	du	ville	köpa	droger.	
	
Inomhus-	och	utomhushandel	av	narkotika	vid	Hässelby	torg	förekommer	också	synligt	
enligt	informanterna.	En	av	dem	beskrev	situationen	på	följande	sätt:	
	
Det	finns	en	restaurang	[…]	där	kriminella	hänger.	De	har	det	som	sitt	eget	vardagsrum.	När	
polisen	inte	är	där	så	sitter	man	och	bedriver	både	narkotikaförsäljning	och	umgås.	[…]	Så	de	
har	lite	grann	tagit	över	platsen,	så	att	säga.	Och	sen	ser	man	även	ute	på	torget	och	kopplat	
till	tunnelbanan	att	det	sker	försäljning.	
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Annan kriminalitet och ordningsstörning   
	
Förutom	narkotikamissbruk	och	narkotikahandel	pågår	annan	kriminell	verksamhet	vid	
både	Sergels	torg	och	Hässelby	torg.	På	Sergels	torg	finns	flera	grupper,	inklusive	sådana	
som	bedriver	organiserad	brottslighet,	som	ibland	hamnar	i	slagsmål	med	varandra.	
Vidare	kan	misshandel	ske	när	säljare	eller	köpare	lurar	den	andre	genom	att	inte	
tillhandahålla	det	avtalade	preparatet	eller	beloppet.	Enligt	informanterna	dämpas	dock	
våldet	av	den	relativt	höga	närvaron	av	polis	och	vakter	på	platsen	och	ingen	kriminell	
grupp	tillåts	dominera.	Poliser	och	ordningsvakter	kan	fungera	trygghetsskapande	även	
för	kriminella	gängmedlemmar	som	i	frånvaro	av	polis	kan	känna	sig	hotade	av	andra.	
Utöver	våld	förekommer	även	prostitution	i	anslutning	till	Sergels	torg.	Dessutom	
finansierar	köpare	sitt	drogmissbruk	genom	butiksstölder	på	platsen,	enligt	
informanterna.		
	
På	Hässelby	torg	har	en	mer	organiserad	kriminell	grupp	etablerat	sig	och	dominerar	
genom	att	bland	annat	hota	butiks-	och	restaurangägare	och	ordningsvakter.	Enligt	en	av	
poliserna	förekommer	det	att	gruppmedlemmar	går	in	i	butiker	och	tar	vad	de	vill	ha	utan	
att	betala:		
	
Och	när	de	ska	käka	så	går	de	in	i	mataffären	och	kanske	inte	betalar	för	sig	utan	plockar	det	
de	vill	ha	och	går	ut.	Och	ibland	är	det	någon	som	säger	till	dem	och	då	blir	det	i	regel	
slagsmål	och	i	många	fall	så	tror	jag	att	folk	inte	vågar	eller	orkar	ta	konflikten	med	dem.	
	
Informanterna	menar	också	att	denna	typ	av	brott	inte	alltid	anmäls	av	butiksägare	på	
grund	av	risken	för	repressalier.	
 
Målgruppen 
	
Droghandlare	och	missbrukare	på	Sergels	torg	är	främst	ungdomar	och	unga	vuxna.	
Informanterna	menar	att	de	flesta	säljare	är	pojkar	och	män.	Kvinnor	och	flickor	kan	också	
vara	involverade	i	narkotikahandel	men	då	främst	som	bärare	av	substanserna.	Flera	av	
informanterna	uttryckte	oro	över	bristen	på	framtidshopp	som	kännetecknar	unga	som	
dras	till	drogförsäljning.	Många	av	dem	har	misslyckats	i	skolan	och	tror	inte	att	de	har	en	
chans	att	få	ett	vanligt	jobb.	Därför	ser	de	kriminella	aktiviteter	som	en	möjlighet	att	tjäna	
pengar.	
	
På	Sergels	torg	domineras,	enligt	informanterna,	droghandeln	av	säljare	från	olika	etniska	
grupper.	En	av	dem	hänvisade	till	en	polisutredning	i	vilken	tre	huvudgrupper	av	säljare	
har	identifierats.	Dessa	har	sitt	ursprung	i	Mellanöstern	(talar	arabiska),	Afghanistan	(talar	
farsi	eller	dari)	respektive	Västafrika.	De	två	förra	grupperna	har	anslutningar	till	
kriminella	gäng	i	förorterna	medan	den	västafrikanska	gruppen	fungerar	mer	oberoende	
och	undviker	våld	och	uppmärksamhet.	Flera	av	de	personer	som	inte	har	sitt	ursprung	i	
Sverige	förefaller	ha	kommit	hit	för	att	söka	jobb,	men	istället	dragits	in	i	kriminalitet.	
Under	de	senaste	åren	har,	enligt	informanterna,	också	ensamkommande	minderåriga	
flyktingar	kommit	till	Sergels	torg.	De	befinner	sig	i	en	mycket	sårbar	situation	och	
rekryteras	därför	lätt	till	narkotikahandeln.	Detta	gäller	även	migranter	över	18	år	som	
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saknar	uppehållstillstånd	eller	är	bosatta	i	Sverige	utan	uppehållstillstånd.	Minderåriga,	
både	migranter	och	inrikes	födda	barn,	kan	användas	av	äldre	säljare	som	bärare	av	
narkotika	eftersom	de	inte	är	straffmyndiga,	eller	får	lindrigare	straff	om	de	åker	fast.	
Flera	ungdomar	lockas	också	till	Sergels	torg	som	en	spännande	plats	eller	på	grund	av	att	
de	vill	träffa	vänner	eller	landsmän.	Många	av	dem	reser	från	förorter	eller	andra	städer	
där	de	bor.	Till	skillnad	från	Sergels	torg	är	säljare	och	köpare	på	Hässelby	torg	mer	lokalt	
etablerade	genom	uppväxt	eller	boende	och	ett	kriminellt	gäng	tenderar	att	dominera	
narkotikahandeln.		
 
Interventioner 
	
Nedan	beskrivs	olika	typer	av	metoder	och	arbetssätt	som	används	för	att	hantera	och	
förebygga	problem	i	anslutning	till	de	öppna	drogscenerna	utifrån	informanternas	
upplevelser.	Direkta	citat	är	kursiverade.	
	
Formell kontroll 
	
Uniformerade	poliser	och	ordningsvakter	upprätthåller	ordningen	på	de	öppna	
drogscenerna	genom	att	ingripa	när	det	uppstår	argumentation	eller	våld	mellan	olika	
grupperingar	(ff	a	på	Sergels	torg),	samt	förebygger	narkotikahandel	och	annan	
brottslighet	genom	sin	synliga	närvaro.	En	av	ordningsvakterna	uttryckte	detta	på	följande	
sätt:			
	
Dels	ska	vi	verka	störande	för	den	öppna	droghandeln.	Vi	ska	synas.	Och	bara	genom	vår	
synlighet	störs	ju	de	här	nätverken	ut	till	viss	del.	Sen	så,	om	vi	ser	att	det	säljs	så	kan	vi	
ingripa	mot	det,	om	vi	anser	att	det	är	säkert.	
	
Polis	och	ordningsvakter	kan	också	ingripa	när	människor	uppför	sig	störande	och	föra	
bort	dem	från	torgen,	exempelvis	genom	tillämpning	av	lagen	om	omhändertagande	av	
berusade	personer	(LOB)	mm.	Till	skillnad	från	polisen	får	ordningsvakter	inte	
kroppsvisitera	personer	baserat	på	misstanke	om	narkotikabrott,	men	kan	däremot	söka	
efter	vapen,	det	vill	säga	skyddsvisitera.	De	kan	också	begära	polisstöd	om	de	observerar	
att	narkotikahandel	äger	rum.	Civilpolis	arbetar	också	på	drogscenerna	för	att	observera	
och	ingripa	mot	personer	som	handlar	med	narkotika.	Arbetet	sker	ofta	i	samverkan	med	
uniformerad	polis,	vilket	betraktas	som	effektivt:	
	
Att	de	[civila	poliser]	får	spana,	och	sen	så	kliver	vi	på	i	uniform.	Det	är	effektivt.	
	
På	Sergels	torg	finns	uniformerade	poliser	närvarande	dagligen	och	civilklädd	polis	
besöker	platsen	relativt	ofta.	Polisen	är	ofta	där	på	eftermiddagar	och	kvällar.	Den	så	
kallade	15-minutersmetoden,	som	innebär	att	patrullera	i	15	minuter	och	därefter	lämna	
platsen	om	ingenting	har	hänt	för	att	återkomma	vid	en	senare	tidpunkt,	används	inte	
uttryckligen	vid	Sergels	torg	eftersom	det	vanligtvis	händer	något	innan	eller	under	de	
första	minuterna	som	polisen	är	på	plats,	vilket	gör	att	man	stannar	kvar	längre	än	en	
kvart.	Informanterna	har	svårt	att	uppskatta	den	totala	tiden	för	polisiär	närvaro	vid	
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Sergels	torg,	men	menar	att	poliser	besöker	platsen	även	mellan	andra	engagemang	när	
det	är	möjligt.	I	spaningsarbetet	vid	Sergels	torg	används	kameror	frekvent	för	att	
upptäcka	narkotikaöverlämningar,	vilket	upplevs	som	en	stor	tillgång:	
	
Ja,	vi	använder	det	[kameraövervakning]	frekvent,	gör	vi.	Och	det	är	jättebra.	[...]	vi	ser	
överlåtelser	som	inte	vi	kommer	åt,	rättare	sagt,	när	vi	kommer	dit	i	uniform.	
	
Uppfattningen	om	den	polisiära	närvaron	vid	Hässelby	torg	skiftar	något	mellan	
informanterna.	En	del	menar	att	polisen	bara	är	på	plats	för	att	hantera	akuta	problem	
medan	andra	anser	att	poliser	är	där	regelbundet,	exempelvis	i	form	av	15-
minutersmetoden	som	uppfattas	som	effektiv:	
	
Man	gör	såna	här	nedslag	och	så	är	man	där	i	15	minuter,	går	runt	och	kontrollerar,	och	sen	
så	kommer	man	tillbaka.	[…]15-minutersodellen,	att	vi	går	in,	det	fungerar	väl.	Och	det	är	
därför	vi	använder	den	metoden,	för	att	man	ser	att	med	ganska	lite	insats	så	får	man	ett	
ganska	bra	resultat.		
	
En	informant	knuten	till	Hässelby	torg	nämnde	vidare	att	polisen	letar	efter	narkotika	på	
typiska	gömställen	i	anslutning	till	torget	och	även	tar	hjälp	av	hundar	för	att	söka	efter	
olika	substanser:		
	
Och	då	har	vi	försökt	istället	att	ta	bort	deras	narkotika	och	ta	dit	hund,	och	vi	letar	i	deras	
gömmor	där	vi	vet	att	de	brukar	gömma,	och	på	det	sättet	störa	dem.	
	
Intrycket	från	intervjuerna	är	att	närvaron	av	ordningsvakter	bedöms	som	tillräcklig	vid	
båda	drogscenerna	med	en	daglig	närvaro.	På	Sergels	torg	finns	mobila	ordningsvakter	
från	kommunen,	men	även	andra	vakter	från	olika	operatörer,	exempelvis	Kulturhuset.	
Vidare	finns	vakter	vid	angränsande	tunnelbanestation	och	järnvägsstation.	En	ökad	
användning	av	ordningsvakter	vid	Sergels	torg	har	under	senare	år	dämpat	den	öppna	
droghandeln,	vilket	påtalades	av	en	av	ordningsvakterna:	
	
Vi	har	åtminstone	lyckats	pressa	ut	själva	överlåtelsen	från	Sergels	torg	[…]	Jag	tror	att	det	
är	ovanligare	att	man	skulle	kunna	se	en	ren	narkotikaöverlåtelse	mitt	på	Sergels	torg	nu	
jämfört	med	kanske	för	fem	år	sen	eller	innan	vi	började	i	alla	fall.	
	
En	ökad	närvaro	av	ordningsvakter	vid	Hässelby	torg	har	dock,	enligt	en	av	informanterna,	
skapat	spänningar	på	torget.	Även	om	vakterna	är	där	för	att	skapa	trygghet	för	
allmänheten	kan	närvaron	ibland	ha	motsatt	effekt,	särskilt	om	de	går	flera	tillsammans,	
eftersom	det	kan	ge	intrycket	att	de	inte	vågar	gå	ensamma.	
	
Utöver	uniformerad	närvaro	framhöll	poliser	med	anknytning	till	både	Sergels	torg	och	
Hässelby	torg	att	spaning	med	civilklädd	polis	är	viktigt	för	att	få	kunskap	om	strategiska	
individer	som	är	aktiva	på	de	öppna	drogscenerna.	Genom	husrannsakan	kan	polisen	
beslagta	narkotika,	vilket	kan	leda	till	åtal,	dom	och	fängelsevistelse	under	kortare	eller	
längre	tid.	En	av	informanterna	menade	att	profilering	under	kort	tid	för	att	samla	in	stöd	
för	en	hussökning	är	bättre	än	att	spana	på	misstänkta	personer	under	flera	månader	och	
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kanske	år.	Under	2018	genomförde	polisen	ganska	stora	operationer	i	centrala	Stockholm	
inklusive	kartläggning	av	nätverk	och	åtal	för	strategiska	individer.	En	av	poliserna	
beskrev	detta	som	en	mycket	effektiv	metod:	
	
Vi	förstår	hela	nätverket	från	så	att	säga	topp	till	botten,	och	vi	lyckas	skilja	ut	vilka	de	
strategiskt	viktiga	individerna	är.	Vi	går	in	med	polisiär	förundersökning	mot	de	strategiskt	
viktiga	individerna,	och	vi	får	dem	lagförda	för	grova	narkotikabrott	genom	att	vi	tar	dem	
med	fingrarna	i	kakburken,	med	stora	narkotikabeslag.	Och	vi	får	långa	fängelsestraff,	och	
vi	får	utvisningar	och	vi	får	en	riktigt,	riktigt	tung	effekt.	
	
I	Hässelby	kontrollerar	polisen	bilar	i	syfte	att	stoppa	brott,	exempelvis	
narkotikahantering	och	drograttfylleri,	men	även	annan	brottslighet.	En	av	
informanterna	beskrev	att	det	finns	ett	bredare	strategiskt	syfte	med	dessa	kontroller:	
	
Vi	vet	att	våra	kriminella	rör	sig	i	bil.	De	åker	sällan	kommunalt.	Och	då	är	stopp	av	fordon,	
som	vi	kallar	det	för,	ett	bra	ingångssätt	för	att	kontrollera	en	person,	så	att	säga.	
	
Poliser	runt	Sergels	torg	kontrollerar	också	bilförare	om	de	misstänker	brott	eller	om	
registreringsskylten	visar	att	bilen	är	registrerad	på	en	känd	brottsling.	Andra	former	av	
kontrollerande	närvaro	på	drogscenerna	är	socialarbetare	för	ungdomar	och	vuxna,	men	
också	frivilliga	från	olika	organisationer	eller	från	kyrkan	(främst	på	Sergels	torg).	På	
Hässelby	torg	har	kommun	och	polis	börjat	arbeta	aktivt	med	att	öka	förekomsten	av	
vuxna	på	natten	genom	att	engagera	fältassistenter	och	personal	som	arbetar	på	
ungdomsklubbar,	samt	föräldrar.	Detta	engagemang	uppskattas,	enligt	en	av	
informanterna,	av	de	lokala	butiksägarna.	
 
Informell kontroll 
	
Eftersom	väldigt	få	människor	bor	i	Klarakvarteret	nämndes	bristen	på	en	naturlig	form	
av	informell	kontroll	vid	Sergels	torg	upprepade	gånger	av	olika	informanter.	Hässelby	
torg	är	till	skillnad	från	Sergels	torg	beläget	i	ett	bostadsområde,	men	enligt	informanter	
knutna	till	denna	drogscen	är	invånarnas	och	föräldrarnas	engagemang	för	lågt	för	att	
fungera	hämmande	på	brottsligheten	i	den	utsträckning	som	skulle	vara	önskvärd.	Oro	för	
repressalier	kan	också	hindra	både	butiksägare	och	andra	från	att	ingripa	vid	problem	
eller	att	vistas	på	platsen	under	kvällstid.	En	informant	beskrev	situationen	på	följande	
sätt:	
	
Annan	vuxennärvaro	upplever	jag	som	ganska	dålig	på	just	kvällar	och	så.	Om	man	säger	
föräldravandringar	och	så	vidare.	Jag	tror,	och	det	är	vad	jag	tror,	det	är	att	man	vågar	inte	
ha	den	typen	av	närvaro	på	just	torget.	
	
På	och	runt	Sergels	torg	vistas	människor	som	arbetar	där,	vilket	innebär	en	viss	informell	
kontroll.	Dessutom	går	många	människor	förbi	varje	dag	eftersom	T-centralen	och	
centralstationen	är	en	huvudknutpunkt	för	tunnelbane-linjerna	och	olika	transportsystem.	
Förbipasserande	är	dock	färre	under	natten	och	har	därmed	en	mindre	betydelse	för	
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droghandeln	som	äger	rum	då.	Under	sommarperioder	minskas	den	formella	kontrollen	
ytterligare	på	grund	av	att	personal	som	arbetar	på	platsen	tar	semester.	Därför	har	
kommunen	och	polisen	tillsammans	initierat	projektet	"Sommar	på	Sergels	torg"	med	över	
100	kulturaktiviteter.	Syftet	med	detta	projekt	är	att	öka	den	informella	kontrollen	genom	
att	få	fler	människor	att	stanna	lite	längre	på	torget	och	sitta	i	solstolar	på	konstgräs	eller	
delta	i	aktiviteter	som	dans	eller	yoga.	Föreställningar	och	konstutställningar	arrangeras	
också	för	att	locka	dit	publik.	”Sommar	på	Sergels	torg”	togs	upp	av	många	av	
informanterna	som	ett	lyckat	exempel	på	förebyggande	arbete	som	till	och	med	minskade	
narkotikahandeln,	åtminstone	temporärt.	En	av	dem	sa	följande:	
	
När	man	tog	in	artister	som	stod	och	sjöng	barnsånger	så	att	barn	och	familjer	satt	på	
Sergels	torg,	eller	när	man	tog	in	såna	här	tango...	dansklubbar,	då	kunde	jag	med	egna	ögon	
se	hur	narkotikahandeln,	narkotikahandlarna,	narkotikaköparna,	bokstavligt	talat	försvann	
från	platsen.	
	
Ett	liknande	kulturellt	arrangemang	har	genomförts	i	Hässelby	med	liknande	effekter:	
	
Många	av	medborgarna	har	kontaktat	mig	och	sagt	att	vi	är	förvånade	för	det	har	varit	en	
väldigt	lugn	sommar	på	Hässelby	gårds	torg.	Vi	har	inte	haft	så	här	lugnt	på	många	år.	Och	
när	jag	går	in	och	tittar	i	brottsstatistiken	så	ser	vi	hur	den	markant	har	sjunkit,	bara	under	
sommarmånaderna,	mot	tidigare	år.	
	
Situationell prevention  
	
För	att	skapa	platser	som	är	mindre	attraktiva	för	kriminell	aktivitet	träffas	
representanter	för	polis,	kommun,	fastighetsägare	och	andra	organisationer	regelbundet	
och	diskuterar	både	permanenta	och	återkommande	förändringar	vid	Sergels	torg	och	
Hässelby	torg.	På	Sergels	torg	är	målet	att	permanent	förändra	torgets	identitet	genom	att	
placera	restauranger,	muséer,	konstutställningar	med	mera	i	anslutning	till	själva	torget.	
En	av	informanterna	uttryckte	följande	om	detta:	
	
Vi	behöver	ändra	identiteten	på	platsen	från	öppen	drogscen	till	något	annat.	Och	då	tror	jag	
på	det	här	uppdraget	som	vi	har	fått	nu	tillsammans	med	fastighetsägare	att	förändra	
platsen	med	konst	och	kultur.	
	
Det	intilliggande	Kulturhuset	erbjuder	i	vanliga	fall	teater,	biblioteksservice	och	
barnaktiviteter,	men	på	grund	av	renovering	har	flera	aktiviteter	tillfälligt	upphört.	
Projektet	”Sommar	på	Sergels	torg"	skapades	delvis	för	att	kompensera	ett	minskat	
kulturutbud	i	Kulturhuset.	Dessutom	har	en	konstutställning	installerats	i	tunneln	som	
leder	till	närliggande	butiksområde.	Belysningsinstallationen	har	också	ändrats	vid	
Sergels	torg	för	att	skapa	en	mindre	attraktiv	miljö	för	brottslighet.	Aktörerna	kring	denna	
typ	av	preventiva	åtgärder	har	även	diskuterat	andra	detaljer	i	den	fysiska	miljön	för	att	
undvika	narkotikagömställen,	såsom	fönsterbrädor	och	påsar	runt	träd.	Sergels	torg	
rengörs	dagligen	och	reparationer	utförs	vid	behov	i	enlighet	med	”broken	windows"-	
teorin	som	bland	annat	går	ut	på	att	skadegörelse	som	inte	åtgärdas	kan	ge	intryck	av	
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mindre	kontroll	på	platsen	och	därmed	öka	annan	typ	av	brottslighet.	En	av	informanterna	
beskrev	mindre	förändringar	som	genomförs	i	den	fysiska	miljön:	
	
Egentligen	enligt	någon	form	av	broken	windows-teori,	alltså.	Att	man	lagar	portar	som	inte	
funkar,	man	ser	till	att	sätta	lås	där	det	tidigare	har	saknats	lås.	Man	håller	miljön	ren	och	
snygg	och	kontinuerligt.	Bara	de	här	plockstädarna	som	går	omkring	varje	dag	i	
företagarföreningens	regi.	Det	ger	en	helt	annan	effekt.	Sergels	torg	och	Klaraområdet	i	dag	
är	krispfint	i	jämförelse	med	hur	det	såg	ut	för	fem,	sex	år	sedan.	Då	var	det	skitigt.	Det	låg	
skräp,	det	låg	…	ursäkta	uttrycket,	det	låg	folk	som	hade	kräkts,	alltså	spyor	och	det	var	
kanyler	och	det	var	elände.	I	dag	är	det	på	en	helt	annan	nivå.	
	
Ett	problem	som	ännu	inte	har	avhjälpts	är	stökighet	vid	ett	av	snabbmatställena	vid	
Sergels	torg.	En	av	informanterna	menade	att	det	behövs	andra	typer	av	restauranger	i	
området	för	att	förebygga	denna	typ	av	problematik.	Vid	Hässelby	torg	planeras	vidare	
renovering	för	att	rusta	upp	torget.	Polisen	är	aktivt	involverad	i	dessa	planer	genom	att	
ge	råd	till	arkitekterna	för	att	skapa	en	miljö	som	förhindrar	öppen	droghandel.	En	av	
poliserna	sa	följande:	
	
Polisen	har	inte	ansvar	för	den	fysiska	miljön,	riktigt,	utan	vi	försöker	mer	komma	med	våra	
perspektiv	vad	det	gäller	när	man	ska	plantera	buskar	och	träd,	till	exempel.	Att	man	inte	
sätter	upp	höga	buskar,	utan	att	man	kanske	sätter	låga	buskar	eller	höga	träd	istället,	så	
att	man	inte	planterar	på	ett	sätt	som	gynnar	narkotikahandel.		
	
För	att	undvika	att	duvor	smutsar	ner	på	Hässelby	torg	planerar	man	även	att	sätta	upp	
metallpinnar	som	ska	göra	platsen	otrivsam	för	fåglar.	
 
Social prevention 
 
För	att	förhindra	att	ungdomar	utvecklar	ett	missbruk	eller	engagerar	sig	i	
narkotikahandel	eller	annan	kriminell	verksamhet	genomför	polisen	och	kommunen	ett	
antal	åtgärder.	På	Sergels	torg	är	poliser,	fältassistenter	och	uppsökarteam	regelbundet	
närvarande	och	pratar	med	ungdomarna.	Man	försöker	motivera	dem	till	att	inte	vara	på	
platsen	och	att	ta	emot	hjälp	om	de	är	i	behov	av	det.	En	polis	beskrev	detta	på	följande	
sätt:	
	
Ja,	vi	försöker	hålla	såna	här	motiverande	samtal	med	dem,	och	berätta	vad	det	är	för	plats,	
Sergels	torg,	att	det	är	mycket	narkotikahandel.	Det	är	mycket	knivar	och	så	i	omlopp,	och	
att	…	och	även	om	inte	de	kanske	är	direkt	inblandade	i	något	kriminellt	så	kanske	de	
kommer	i	vägen	om	det	blir	något,	någon	uppgörelse	så	där.	Och	då	försöker	man	få	dem	
därifrån.	
	
Vid	båda	scenerna	kontaktar	poliser	och	personal	som	arbetar	med	social	prevention	
föräldrarna	om	en	ungdom	misstänks	ta	droger.	Dessutom	besöker	fältassistenter	
omkringliggande	skolor	för	att	ha	samtal	med	ungdomarna	och	skapa	förtroende:	
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Då	handlar	det	mycket	om	att	skapa	kontakter	och	lära	känna	ungdomarna,	att	de	får	
förtroende	för	oss.	Och	sen	om	det	skulle	uppkomma	någonting	så	vet	de	att	vi	kan	hjälpa	
dem	och	vägleda	dem	på	olika	sätt,	att	de	får	rätt	stöd	och	hjälp	som	de	behöver.	
	
Professionella	inom	social	verksamhet	och	polis	gör,	som	lagen	kräver,	orosanmälan	till	
socialtjänsten	när	de	misstänker	narkotikamissbruk	och	kriminell	aktivitet	hos	en	
ungdom.	Poliserna	uttryckte	att	de	ofta	saknar	återkoppling	från	socialtjänsten	efter	
orosanmälningarna,	på	grund	av	sekretesslagen.	Socialarbetare	som	arbetar	uppsökande	
verkar	i	högre	utsträckning	få	del	av	information	om	vad	socialtjänsten	vidtar	för	åtgärder	
genom,	exempelvis	gemensamma	möten	med	aktuella	vårdnadshavare:	
	
Vi	får	informera	dem	[ungdomen]	på	plats	i	rummet	tillsammans	med	vårdnadshavare	och	
socialtjänst.	Både	för	att	alla	ska	höra	samma	sak	samtidigt	för	att	minska	risken	för	
missförstånd	och	också	för	att	vi	ska	kunna	lägga	en	plan,	hur	ska	vi	agera	när	vi	ser	den	här	
ungdomen	på	Plattan,	vem	man	ska	ringa	till,	vad	gäller,	vad	är	det	för	regler?	
	
Metoden	MUMIN	är	en	av	de	metoder	som	används	gemensamt	av	socialarbetare	och	polis	
för	att	tidigt	hjälpa	unga	som	riskerar	att	dras	in	i	narkotikamissbruk.	En	av	informanterna	
beskrev	den	på	följande	sätt:		
	
Och	MUMIN	är	då	alltså	att	man	förhör	en	ungdom	misstänkt	för	kanske	ringa	
narkotikabrott,	eget	bruk,	och	så	har	man	ett	socialt	samtal	och	gör	en	anmälan	till	
socialtjänsten,	oftast	när	man	går	upp	på	akuten	på	Maria	Ungdom	och	direkt	får	träffa	en	
läkare	och	får	göra	en	läkarbedömning	och	får	tid	för	uppföljning.	
	
Poliser	nämnde	att	MUMIN,	på	grund	av	tidsbrist,	har	använts	mindre	i	Klarakvarteret	de	
senaste	åren	jämfört	med	tidigare	och	att	det	nuvarande	målet	är	att	öka	användningen	till	
400	tillfällen	per	år.	På	samma	sätt	är	målet	att	öka	användningen	av	metoden	i	Hässelby.	
En	av	informanterna	knuten	dit	sa	följande:	
	
Det	man	önskar	är	inte	bara	att	de	ska	åka	fast	för	brott,	man	önskar	att	de	ska	få	en	
möjlighet	att	komma	till	rätta	med	problemet	och	fånga	upp	ungdomarna	innan	det	är	för	
sent.	
	
Den	så	kallade	Linköpingsmodellen	används	för	närvarande	inte	av	poliserna	som	arbetar	
i	Klarakvarteret	medan	informanter	knutna	till	Hässelby	nämnde	att	den	kan	komma	att	
börja	användas	där.	Metoden	innebär	att	en	polis	och	en	socialarbetare	besöker	15–18-
åringars	vårdnadshavare	om	det	finns	misstankar	om	att	den	unge	har	missbrukat	
narkotika.	Så	kallade	sociala	insatsgrupper	(SIG)	nämndes	vidare	som	något	som	poliser	i	
den	interna	tjänsten	arbetar	med.	En	av	informanterna	menade	dock	att	detta	gällde	förut	
men	inte	nu	längre.	Även	om	vuxna	narkotikamissbrukare	också	kan	få	hjälp	(t.ex.	
behandling)	om	de	så	önskar,	kan	polisen	endast	”tvinga”	dem	till	ett	sjukhus	eller	
psykiatrisk	klinik	om	deras	liv	är	i	akut	fara.	Det	finns	dock	organisationer	och	
uppsökande	team	på	Sergels	torg	som	söker	kontakt	med	vuxna	hemlösa,	migranter	eller	
droganvändare	och	försöker	motivera	dem	att	söka	hjälp,	exempelvis	hos	socialtjänsten.	
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Organisatoriska faktorer 
	
Nedan	beskrivs	olika	typer	av	organisatoriska	faktorer	som	kan	utgöra	hinder	eller	
möjligheter	vid	hantering	och	förebyggande	av	problem	i	anslutning	till	de	öppna	
drogscenerna	utifrån	informanternas	upplevelser.	Direkta	citat	är	kursiverade.	
	
Resursallokering 
	
Bristen	på	resurser	för	arbetet	i	samband	med	de	öppna	drogscenerna	nämndes	av	både	
poliser,	ordningsvakter	och	personer	inom	kommunal	förvaltning.	Informanterna	menade	
att	problemens	natur	kräver	mer	tid	än	de	kan	avsätta.	För	det	första	anses	polisens	
närvaro	vid	scenerna	otillräcklig,	i	motsats	till	närvaron	av	ordningsvakter.	Medan	
uniformerad	polis	dagligen	finns	på	Sergels	torg,	saknas	ofta	poliser	på	Hässelby	torg.	
Dock	är	planen,	enligt	informanter	anslutna	till	Hässelby	torg,	att	inom	kort	öka	antalet	
poliser	där.	För	det	andra	upplevs	bristande	kontinuitet	vad	gäller	både	personal	och	
metoder.	Vid	båda	scenerna	hindrar	bristen	på	personlig	kontinuitet	över	tid	utvecklingen	
av	kunskap	om	kriminella	individer,	vilket	påverkar	arbetet	negativt.	Ett	exempel	är	en	
ökad	risk	för	bråk	och	våld	om	polisen	inte	känner	till	de	personer	som	de	ibland	måste	
ingripa	emot.	Konkurrerande	händelser,	som	demonstrationer,	bråk,	skjutningar	och	
andra	kriminella	aktiviteter,	försvårar,	trots	hög	prioritering	av	arbetet	inom	
polisorganisationen,	upprätthållandet	av	personell	kontinuitet	vid	scenerna.	Effektiva	
metoder	har	också	avbrutits	eller	inte	kunnat	fortsätta	i	samma	utsträckning	som	tidigare	
på	grund	av	bristande	resurser.	En	av	informanterna	beskrev	polisens	tidigare	
kartläggning	av	kriminella	nätverk	och	vilka	negativa	effekter	som	kan	bli	följden	av	en	för	
tidig	avslutning	av	denna	typ	av	verksamhet:		
	
Vi	raserar	kopplingen	emellan	de	som	säljer	på	gatunivån	och	de	organiserade	nätverk	ute	i	
de	särskilt	utsatt	områdena	som	transporterar	in	narkotika.	[…]	vilket	gör	att	det	under	två	
och	en	halv	till	tre	månaders	tid	i	den	här	grupperingen	inte	finns	någon	narkotika	att	tillgå	
[...]	Det	som	var	mindre	bra	var	att	vi	inte	hade	resurser	nog	att	fortsätta	kartlägga	[…]	så	vi	
har	nu	fått	börja	om	från	början.		
	
Vissa	avdelade	funktioner	har	dessutom	utplånats	på	grund	av	resursbrist	i	samband	med	
omorganisationen	av	Polismyndigheten	år	2015,	exempelvis	väl	fungerande	grupper	av	
poliser	som	arbetade	riktat	mot	narkotika	och	hade	utvecklat	stor	expertis.	En	av	
informanterna	beskrev	försämringen	på	följande	sätt:	
	
Det	som	fungerar	allra	bäst	är	att	ha	poliser	i	yttre	tjänst	som	får	jobba	riktat	mot	ett	
specifikt	område.	Mindre	grupper	som	är	sammansvetsade	kan	åstadkomma	väldigt,	väldigt	
gott	resultat.	Det	är	min	uppfattning.	Och	så	har	det	inte	varit	sen	…	Vad	ska	man	säga?	
Sedan	myndighetssammanslagningen	2015,	för	det	…	då	skulle	alla	poliser	göra	allt	i	stället	
för	att	jobba	riktat	mot	problemområden.	Många	specialgrupper	slogs	sönder.	
	
Dessutom	finns	behov	av	fler	civilpoliser	som	kan	spana	vid	narkotikascenerna	för	att	
upptäcka	och	lagföra	drogförsäljare,	liksom	personer	som	kan	använda	de	
övervakningskameror	som	installerats:	
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Ja,	vi	har	kameraövervakning	och	vi	har	goda	möjligheter	att	jobba	med	
kameraövervakning,	men	vi	har	inte	strukturellt	hittat	riktigt	rätt	i	arbetet	med	kameror.	Vi	
har	inte	satt	till	den	resursen	vi	skulle	behöva	sätta	till.	Vi	har	framför	allt	inte	haft	möjlighet	
att	jobba	strukturerat	på	det	sätt	som	skulle	ha	varit	bra	att	göra.	
	
För	det	tredje	uppfattas	vissa	metoder	som	mycket	tidskrävande,	exempelvis	MUMIN:	
	
Tyvärr	funkar	det	här	[MUMIN]	inte	så	bra	från	polisens	sida	just	nu.	[…]	Därför	att	det	tar	
oss	ganska	mycket	mer	resurser	att	rapportera	någon	och	ta	upp	dem	och	köra	i	väg	dem	
och	sitta	med	dem	flera	timmar	och	vänta	på	socialtjänst	och	vård.	
	
Trots	dessa	problem	upplevs	det	faktum	att	det	idag	finns	gruppledare	och	chefer	som	
arbetar	kontinuerligt	på	sina	positioner.	Vissa	poliser	och	vakter	menade	även	att	mer	
resurser	(utanför	polisens	organisation)	borde	läggas	på	sociala	och	uppsökande	
aktiviteter	och	även	sociala	insatser	och	ingripanden	för	att	hjälpa	unga	som	befinner	sig	i	
riskzon.	
	
Samverkan 
	
Vid	både	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	finns	en	etablerad	organiserad	
samverkansstruktur	mellan	professionella	från	en	rad	olika	aktörer,	såsom	polis,	
fastighetsägare,	socialt	arbete	och	kommunförvaltningen.	Aktörerna	i	det	strategiska	
forumet	diskuterar	generella	problem,	sätter	tydliga	mål,	samt	bestämmer	över	resurser	
och	åtgärdsplaner.	De	träffas	flera	gånger	per	år.	Aktörerna	i	det	operativa	forumet	
arbetar	med	de	akuta	problemen	samt	konkreta	åtgärder	och	metoder	för	att	öka	trygghet	
och	motverka	narkotikahandel	på	torgen.		
	
På	Sergels	torg	träffas	poliser,	ordningsvakter	och	socialsekreterare	flera	gånger	i	veckan	
för	att	dela	lägesbild	och	arbeta	aktivt	tillsammans.	Vid	Hässelby	torg	har	man	liknande	
planer	för	samverkan.	På	Sergels	torg	underlättas	samarbetet	av	digitala	
kommunikationssystem,	liksom	ett	stort	mötesrum	i	lokaler	på	torget	med	soffhörna,	
toalettanläggningar	och	kaffemaskiner.		
	
Informanterna	betonade	vikten	av	samarbetet	för	att	öka	säkerheten	vid	båda	
drogscenerna.	Samverkan	främjar	dessutom	framväxten	av	tydliga	och	gemensamma	mål	
att	arbeta	efter.	Många	av	informanterna	uppskattar	den	dagliga	kontakten	mellan	
professionerna	på	Sergels	torg:	
	
Ungdomsjouren	har	vi	ett	tätt	samarbete	med	och	Stockholms	stad	har	mobila	
ordningsvakter	som	vi	jobbar	med	jättetätt,	som	vi	har	ett	direkt	samarbete	med	genom	att	
de	har	en	radio	som	vi	har	direktkontakt	med.	Och	de	hjälper	oss	jättemycket.	Eftersom	vi	är	
så	pass	få	poliser	nyttjar	vi	dem	till	max,	helt	enkelt.	Och	då	kan	vi	täcka	av	hela	
Klaraområdet,	och	de	kan	täcka	av	när	vi	är	…	ja,	är	vi	upptagna	med	annat	så	kan	…	så	
täcker	de	av	åt	oss.		
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Några	informanter	hänvisade	också	till	personliga	relationer	mellan	professionella	från	
olika	organisationer	när	de	beskrev	framgången	med	samarbetet.	En	del	saknade	en	större	
involvering	av	hälso-	och	sjukvården,	liksom	av	skolor	och	föräldrar,	offentliga	och	privata	
aktörer	som	erbjuder	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	ungdomar,	samt	affärsägare	som	
erbjuder	jobb	åt	ungdomar.	Dessutom	nämndes	ett	behov	av	samverkan	med	gränspolis	
och	migrationsnämnd	för	att	bättre	kunna	hantera	problem	som	uppstår	till	följd	av	
migration.	
	
Organisationskultur 
	
Intrycket	från	intervjuerna	är	att	samarbetet	mellan	olika	organisationer	totalt	sett	
kännetecknas	av	generositet	och	professionella	personer	som	försöker	hjälpa	varandra	
inom	ramen	för	de	regler	som	omgärdar	deras	respektive	uppdrag.	En	av	
ordningsvakterna	menade	dock	att	detta	i	hög	grad	är	beroende	av	personlig	kontinuitet	
på	individuell	nivå:	
	
Det	där	samarbetet	med	polisen,	det	är	väldigt	varierande	beroende	på	var	man	är	och	
tyvärr	hela	vägen	ner	på	individbasis.	Underrättelseutbytet	mellan	oss	och	polisen	är	
bristfälligt	på	vissa	ställen,	men	däremot	har	man	ett	nära	samarbete	med	kanske	just	en	
grupp	poliser.	Sergels	torg	är	ett	jättebra	exempel.	Där	har	vi	ett	enormt	bra	samarbete	med	
polisen	och	deras	områdespolis.	Så	att	där	kan	vi	dela	med	oss	av	våra	observationer	och	
iakttagelser	och	sen	kan	polisen	använda	sitt	lagstöd	för	att	göra	någonting	åt	det	vi	
misstänker.		
	
Informanterna	betonade	vikten	av	prioriteringar	uppifrån	i	organisationerna,	samt	tydliga	
strukturer	för	att	upprätthålla	en	god	samarbetsnivå	och	minska	risken	för	att	samarbetet	
är	beroende	av	vissa	individer.	Kulturen	inom	polisorganisationen	nämndes	inte	i	särskilt	
stor	utsträckning.	En	av	poliserna	menade	dock	att	den	nya	organisationen	av	
polismyndigheten	förstörde	en	tidigare	framgångsrik	struktur	och	ledde	till	en	ogynnsam	
spridning	av	ansvar	med	en	brist	på	förståelse	för	komplexiteten	i	detta	arbete	som	görs	
på	fältet:	
	
Vi	har	haft	en	kultur	inom	polisen	där	vi	har	haft	ett	väldigt	bra	flyt	i	det	här	arbetet.	Sen	
kom	det	en	ny	organisation	inom	polisen	2015–2016	och	slog	sönder	hela	den	strukturen,	
och	ansvaret	för	att	utföra	de	här	åtgärderna	suddades	ut.	[…]	Det	finns	en	alldeles	för	låg	
förståelse	generellt	sett	för	hur	komplicerade	saker	är,	såsom	exempelvis	det	här	med	att	
jobba	riktat	mot	narkotika.		
	
Arbetsmiljö 
	
Informanterna	lämnade	få	kommentarer	om	arbetsmiljön,	men	upplevelsen	av	det	dagliga	
arbetet	verkar	variera	mellan	yrkesgrupperna,	åtminstone	när	det	gäller	känslan	av	
säkerhet.	Ordningsvakterna	beskrev	en	exponerad	position	på	grund	av	delvis	bristande	
utbildning	för	sina	nuvarande	uppgifter,	begränsad	tillgång	till	information	om	individer	
eller	grupper	på	narkotikascenerna,	brist	på	rum	för	att	kvarhålla	personer	som	de	tar	
hand	om,	och	också	en	sårbar	situation	när	de	förväntas	vittna	mot	brottslingar.	
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Nuvarande	informationsutbyte	och	kontakt	mellan	polisen	och	andra	yrkesgrupper	
framhölls	dock	som	en	faktor	som	ökar	trygghetskänslan	bland	de	som	arbetar	på	
narkotikascenerna.	En	av	informanterna	från	socialt	uppsökande	verksamhet	uttryckte	
följande:	
	
Det	jätteviktigt	i	hur	vi	och	polisen	och	ordningsvakter	jobbar	mot	de	här	grupperingarna	
både	på	plats,	men	också	inflödet	av	narkotika.	Och	det	får	ju	vi	ofta	veta	att	”nej,	men	nu	har	
det	varit	ett	stort	tillslag	så	att	nu	kanske	heroinet	minskar	ett	tag	på	Plattan	och	det	
kommer	skapa	oro	så	nu	får	ni	vara	lite	extra	försiktiga”.	Sån	där	information	är	ju	
jätteviktig	för	uppsökarna	att	känna	till.		
	
Polismännens	kommentarer	om	arbetsmiljön	var	främst	kopplade	till	brist	på	kontinuitet	i	
arbetet	på	de	öppna	drogscenerna,	vilket	utgör	en	försvårande	omständighet	som	ökar	
risken	för	våld.	
	
Kunskap 
	
Kunskapen	om	situationen	vid	respektive	drogscen	och	vad	som	krävs	för	att	förbättra	
den	verkar	hög	hos	informanterna.	Flera	av	dem	har	arbetat	under	många	år	med	
narkotika	och	relaterade	frågor	och	några	hänvisade	även	till	metodhandboken	när	de	gav	
förlag	på	olika	åtgärder	för	att	bekämpa	problemen.	Dessutom	verkar	mobilisering	och	ett	
systematiskt	arbete	med	planer	och	mål	ha	bidragit	till	en	gemensam	syn	på	situationen.	
Utbytet	av	information	mellan	professionella	om	de	ständigt	föränderliga	situationerna	på	
drogscenerna,	men	också	de	olika	yrkenas	roller,	ansvar	och	villkor,	betonades	som	viktiga	
för	att	bygga	en	gemensam	kunskapsbas.	En	hög	personalomsättning,	inte	minst	bland	
ordningsvakterna,	uppfattas	dock	som	en	utmaning	när	det	gäller	att	upprätthålla	en	hög	
kunskapsnivå	hos	alla	aktörer.	Dessutom	betonades	vikten	av	en	djupare	kunskap	om	
kriminella	nätverk:	
	
Men	alla	de	här	tre	olika	aktörerna,	med	de	här	tre	olika	nätverken	som	är	drivkraften	på	
vår	öppna	drogscen,	det	är	helt	olika	förutsättningar	och	det	är	helt	olika	filosofi,	metod,	
tillvägagångssätt,	kunskap	som	man	behöver	ha	för	att	kunna	hantera	de	här	olika	…	tre	
olika	nätverken.	
	
Utbildning	av	poliser	i	vissa	metoder,	t.ex.	Linköpingsmodellen	föreslogs	för	att	öka	
kunskaperna	inom	poliskåren.	En	informant	nämnde	också	att	det,	trots	vissa	
ansträngningar	att	sprida	kunskap	om	flickors	och	kvinnors	roll	i	narkotikahandeln,	finns	
behov	av	att	i	större	utsträckning	upplysa	olika	aktörer	som	arbetar	på	drogscenerna	om	
att	flickor	kan	vara	aktivt	involverade	i	kriminell	verksamhet.	Enligt	polis	och	
ordningsvakter	är	det	annars	pojkarnas	utåtagerande	beteende	som	drar	till	sig	
uppmärksamhet	och	också	rättfärdigar	ingripanden	av	olika	slag.		
	
Motivation 
	
Många	av	informanterna,	både	poliser	och	andra,	uttryckte	en	hög	grad	av	motivation	för	
att	komma	till	rätta	med	narkotikascenerna	och	relaterade	problem.	Unga	användare	eller	
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återförsäljare	verkar	accentuera	engagemanget,	vilket	uttrycktes	av	en	av	informanterna	
på	följande	sätt:	
	
Ungdomar	som	befinner	sig	i	en	riskmiljö	prioriteras	just	för	att	man	kan	ju	förebygga	ett	
framtida	missbruk	liksom.	Så	det	är	alltid	högprioriterat,	både	vad	det	gäller	ungdomar	som	
säljer	narkotika,	innehar	narkotika	eller	brukar	narkotika.	Så	om	man	säger	den	här	vanliga	
missbrukaren	i	vuxen	ålder	som	befinner	sig	nere	på	Plattan,	det	är	ju	svårare	att	göra	en	
livsstilsförändring	på	denna	person	jämfört	med	en	ungdom.	Ja,	så	på	det	sättet	så	är	det	ju	
en	skillnad.	
	
Trots	en	behjärtansvärd	uppgift	finns	faktorer	som	hämmar	motivationen.	En	viss	
uppgivenhet	uttrycktes	inför	det	faktum	att	personer	som	man	lyckas	avlägsna	från	
drogscenerna	och	hjälpa	till	en	bättre	tillvaro	snabbt	ersätts	med	nya	säljare	och	köpare.	
Även	bristen	på	kontinuitet	i	arbetet	mot	narkotika	togs	upp	som	hämmande	för	
engagemanget:	

Det	här	med	att	jobba	riktat	mot	narkotika	[…]	det	fordrar	poliser	som	över	tid	får	en	
möjlighet	att	jobba	fördjupat	med	de	här	problemställningarna.	Och	det	klarar	inte	vår	
organisation	av	just	nu.	Och	därav	så	infinner	sig	hos	många	poliser,	mig	själv	inkluderat,	en	
känsla	av	att	vi	för	att	lyckas	måste	uppfinna	hjulet	om	och	om	och	om	igen.	Och	för	varje	
gång	som	det	här	hjulet	måste	uppfinnas	om	och	om	igen	så	är	det	ett	stort	antal	personer	
som	tappar	sug,	energi	och	känner	att	”men	vi	har	gjort	det	här,	vi	vet	vad	som	fungerar,	
varför	kan	vi	inte	få	jobba	med	det	här?”,	och	så	vidare.	
	
Informanterna	uttryckte	också	engagemang	kring	den	samverkan	mellan	organisationer	
som	accentuerats	i	satsningen	mot	öppna	drogscener.	Även	om	samarbete	innebär	en	stor	
ansträngning	uttryckte	flera	informanter	behovet	av	att	hantera	problemet	från	"alla	
vinklar".		
	
Externa faktorer 
	
Nedan	beskrivs	faktorer	i	den	externa	kontexten	och	det	omgivande	samhället	som	kan	
utgöra	hinder	eller	möjligheter	vid	hantering	och	förebyggande	av	problem	i	anslutning	
till	de	öppna	drogscenerna	utifrån	informanternas	upplevelser.	Direkta	citat	är	
kursiverade.	
	

Platsernas karaktär 
	
Sergels	torg	korsas	dagligen	av	ett	stort	antal	personer,	men	endast	1800	personer	bor	i	
Klarakvarteret.	Därför	är	mängden	informell	kontroll	på	torget	låg.	Under	kvällen	är	de	
flesta	kaféer	och	butiker	dessutom	stängda.	På	grund	av	det	centrala	läget	och	traditionen	
att	använda	torget	för	demonstrationer	och	tal	är	platsen	utformad	för	många	typer	av	
aktiviteter.	Hässelby	torg	har	en	delvis	annan	karaktär	än	Sergels	torg.	Här	finns	många	
gömställen	som	underlättar	narkotikahandel	och	förekomst	av	klotter	bidrar	också	till	en	
otrivsam	miljö.	Informanterna	uttryckte	därför	behov	av	att	skapa	en	mer	öppen	och	
trevlig	plats.	På	torget	finns	idag	ett	systembolag	och	även	en	lokal	som	tillhandahåller	
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aktiviteter	för	hemlösa	och	personer	med	missbruk,	vilket	troligen	bidrar	till	att	grupper	
av	alkoholberoende	personer	samlas	på	torget.	
	
Socioekonomi 
	
De	som	vistas	på	Sergels	torg	är	inte	representativa	för	de	som	bor	i	området.	Sergels	torg	
beskrevs	av	informanterna	som	en	mötesplats	för	människor	som	lever	i	socialt	
utanförskap,	exempelvis	injektionsmissbrukare,	personer	med	psykiatriska	problem	samt	
migranter	som	ännu	inte	etablerat	sig	i	Sverige.	Ensamhet	framhölls	också	av	en	av	
informanterna	som	en	anledning	till	att	besöka	torget:	
	
Det	finns	så	många	ensamma	människor.	Så	det	vill	jag	bara	framhålla	faktiskt,	att	jag	har	
pratat	med	jättemånga	där,	någon	som	bara	står	där	och	försöker	få	kontakt	med	någon	
som	vill	prata	med	dem.	
	
Området	kring	Hässelby	torg	kännetecknas	av	låg	socioekonomisk	status	med	hög	
arbetslöshet,	vilket	enligt	informanterna	är	en	grogrund	för	rekrytering	till	kriminella	
aktiviteter	och	nätverk.	För	att	förhindra	att	unga	dras	in	i	brottslighet	menar	
informanterna	att	utbildning	och	jobb	för	vuxna	och	ungdomar,	såväl	som	
fritidsaktiviteter,	behövs.	De	menar	dock	att	det	är	svårt	för	de	unga	i	området	att	få	ett	
första	jobb	eftersom	deras	föräldrar	inte	kan	hjälpa	dem	att	få	ett	sommarjobb	på	samma	
sätt	som	de	ungdomar	som	har	föräldrar	som	är	väletablerade	på	arbetsmarknaden.	
Därför	uttryckte	en	av	dem	en	önskan	om	att	företag	skulle	visa	socialt	engagemang	och	
erbjuda	jobb:	
	
Det	är	jätteviktigt,	att	unga	får	en	chans	att	jobba.	[...]	Jag	skulle	också	vilja	se	fler	företag	
och	företag	i	området	som	skulle	ta	emot	unga	...	ja,	men	extrajobb	för	[...]	att	de	får	en	chans	
också	att	tjäna	sina	egna	pengar	och	så	vidare.		
	
Även	om	det	finns	vissa	klubbar	som	erbjuder	fritidsaktiviteter	för	unga,	har	inte	alla	råd	
att	delta	och	vissa	har	svårt	att	börja	delta	i	dessa	aktiviteter	om	de	inte	involverats	från	
en	tidig	ålder.		
	
Lagar och regler 
	
Flera	informanter	menade	att	olika	lagar	och	bestämmelser	hindrar	en	effektiv	
narkotikabekämpning,	varav	sekretesslagen	är	ett	exempel.	En	av	poliserna	uttryckte	
följande:	
	
Men	vi	känner	ju	att	vi	skulle	vilja	ha	mer	hjälp	av	socialtjänsten.	Och	det	är	sekretess	flera	
gånger	som	hindrar	oss	från	att	göra	ett	riktigt	bra	jobb	med	ungdomarna.	Så	sekretess	är	
ett	hinder	för	ungdomarnas	utveckling.	
	
En	av	poliserna	beskrev	dock	ett	tätare	samarbete	med	socialtjänsterna	runt	individer	vid	
en	tidigare	tjänstgöring	i	en	annan	kommun.	Polisen	själv,	å	sin	sida,	får	inte	dela	
underrättelseinformation	med	ordningsvakter,	vilket	är	problematiskt	när	
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ordningsvakterna	ska	agera	mot	kriminella.	I	tillägg	till	detta	finns	en	förordning	om	att	
ordningsvakters	personuppgifter	är	officiella	i	samband	med	att	de	vittnar	mot	
brottslingar.	En	av	dem	uttryckte	oro	kring	detta	på	följande	sätt:	
	
Så	att	varje	gång	jag	ska	vittna	eller	är	målsägare,	då	kommer	jag	stå	där	med	namn	och	
personnummer	och	adress	och	hela	köret.	Det	är	också	en	sån	där	grej	som	är	lite	blottande	
och	det	känns	som	att	där	har	lagstiftningen	inte	hängt	med.	
	
En	polis	nämnde	vidare	att	polisens	exklusiva	uppgifter	att	bevaka	demonstrationer	och	
vägleda	trafik,	leder	till	att	de	måste	överlämna	polisiära	uppgifter	åt	ordningsvakterna:	
	
Vi	är	ju	poliser.	Men	vi	står	ju	mest	på	demonstrationer	i	dag.	Alla	möjliga	konstiga	
samlingar	som	vi	ska	följa	i	flera	timmar	i	stan.	Och	sen	ska	ordningsvakterna	arbeta	som	
poliser	medan	vi	står	i	någon	trafikkorsning	och	dirigerar	trafik.	
	
Regler	kring	minderåriga	kan	också	påverka	arbetet	mot	narkotika	på	ett	negativt	sätt.	
Ungdomar	under	18	kan	arresteras	för	narkotikamissbruk	eller	droghandel	men	hålls	
vanligtvis	inte	kvar	av	åklagaren.	Denna	praxis	påverkar	även	migranter	utan	ID-
handlingar	om	de	påstår	sig	vara	minderåriga.	En	av	polisinformanterna	uttryckte	därför	
ett	behov	av	att	påskynda	åtal	mot	narkotikabrott	genom	exempelvis	ett	regeringsmandat	
om	obligatoriskt	samarbete	mellan	myndigheter.	Andra	regler	som	påverkar	polisens	
arbete	vid	narkotikascenerna	är	att	flickor	endast	kan	kroppsvisiteras	av	kvinnliga	poliser	
som	till	antalet	är	få,	att	de	inte	kan	avvisa	kända	drogförsäljare	från	platsen	om	de	inte	
stör	ordningen	eller	har	droger	på	sig,	liksom	att	förordningarna	inte	tillåter	att	en	person	
tittar	i	en	övervakningskamera	dygnet	runt.	En	av	informanterna	nämnde	också	att	sociala	
ingripanden	inte	alltid	kan	initieras	om	personen	ifråga	har	sitt	hemvist	i	en	annan	
kommun.	
	

Migration 
	
Till	skillnad	från	Hässelby	torg	är	många	första	generationens	migranter	närvarande	på	
Sergels	torg.	En	polis	bedömde	att	ungefär	hälften	av	de	personer	som	hen	kommer	i	
kontakt	med	är	asylsökande.	Denna	utveckling	är	relativt	ny	och	innebär	nya	utmaningar	
för	polisen.	En	av	dem	beskrev	den	förödande	situation	som	kan	uppstå	för	asylsökande	
om	de	nekas	uppehållstillstånd	i	Sverige	men	inte	kan	återvända	till	hemlandet	på	grund	
av	en	farlig	situation	där:	
	
Vi	har	en	annan	grupp	och	det	är	de	här	som	har	fått	avslag	på	sin	asylansökan.	Män	som	
har	verkställighetshinder	[…].	De	har	ingenting	att	förlora	och	de	vet	att	de	inte	är	välkomna	
till	sitt	land	heller	kanske.	Och	de	får	inte	vara	kvar	i	Sverige.	De	får	inte	jobba.	
	
Brist	på	platser	att	placera	personer	i	väntan	på	utvisning	skapar	också	en	ansamling	av	
personer	som	lever	i	laglöshet	på	Sergels	torg:	
	
Det	finns	helt	enkelt	inte	förvaringsplatser	till	alla	som	ska	utvisas	ur	landet	och	då	får	de	
springa	laglösa	nere	i	centrala	Stockholm.	
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Polisinformanterna	uttryckte	behov	av	ett	bättre	samarbete	mellan	polis,	
migrationsverket	och	gränspolis,	exempelvis	genom	en	direkt	kommunikationslinje.	
Vidare	beskrevs	att	när	polisen	kontaktar	socialtjänsten	angående	unga	migranter	som	
använder	narkotika,	ges	mindre	stöd	i	förhållande	till	stöd	som	ges	till	ungdomar	som	är	
födda	eller	bor	i	Sverige.	Ett	annat	problem	i	sammanhanget	och	som	nämnts	ovan	är	
avsaknaden	av	föräldrar	att	kontakta	om	ensamkommande	minderåriga	använder	eller	
handlar	med	narkotika.	
	
Det	här	samhället	är	byggt	på	att	man	har	en	förälder	någonstans	i	bakgrunden	som	kan	ta	
vid	och	bryr	sig	om	kontakter	med	soc	och	de	här.	Men	många	av	de	här	ensamkommande	
har	ju	inte	alls	det.	
	
Många	av	de	ensamkommande	som	av	myndigheter	placerats	i	andra	kommuner	runt	om	i	
landet	vill	dessutom	hellre	bo	med	vänner	i	Stockholm,	vilket	försätter	dem	i	en	utsatt	
situation	och	gör	det	svårare	för	polis	och	andra	myndigheter	att	stödja	dem.	
 
Civilsamhället 
	
Flera	av	informanterna	menade	att	de	noterat	en	mer	liberal	syn	på	droger	i	samhället	
under	senare	år,	särskilt	när	det	gäller	cannabis.	Den	globala	trenden	med	
avkriminalisering	och	legalisering	av	cannabis	befaras	komma	att	nå	även	Sverige,	vilket	
en	av	informanterna	uttryckte	på	följande	sätt:	
	
Men	jag	tror	att	vi	kommer	att	få	se	en	legalisering	av	narkotika	sprida	sig	ännu	mer	över	
världen.		
	
En	informant	påpekade	också	att	de	som	använder	narkotika	inte	förmår	att	se	sin	egen	
roll	i	att	driva	på	efterfrågan	och	att	därmed	bidra	till	problemen	med	kriminella	nätverk	i	
förorterna.	Hen	betonade	behovet	av	att	för	allmänheten	visa	på	de	negativa	sidorna	av	
droganvändning.	En	annan	informant	menade	att	Hässelby	torg	måste	"tas	tillbaka"	av	det	
civila	samhället,	men	att	denna	process	initialt	måste	drivas	av	kommunen.	Vidare	
betraktar	flera	av	informanterna	skolan	och	föräldrarna	som	viktiga	att	nå	för	att	aktivera	
det	lokala	samhället.	Informanter	från	den	sociala	verksamheten	rapporterade	emellertid	
att	få	och	ibland	inga	föräldrar	möter	upp	på	gemensamma	vuxenvandringar.		
	
Skolan 
	
I	Hässelby	har	polisen	och	skolorna	en	dialog	om	problemen	med	narkotikamissbruk	och	
narkotikahandel.	Flera	skolor	har	rapporterat	att	ungdomar	gömmer	eller	säljer	droger	på	
och	runt	skolgården.	I	oktober	2019	skickade	rektorer	från	12	olika	skolor	ett	gemensamt	
brev	till	alla	föräldrar	och	informerade	om	problemet	med	narkotikamissbruk	på	skolorna	
och	uppmanade	föräldrarna	att	patrullera	i	sina	grannskap	under	kvällarna.	En	polis	
knuten	till	Sergels	torg	nämnde	liknande	försök	att	inleda	sådana	åtgärder.	Både	på	
Norrmalm	och	i	Hässelby	brukar	fältassistenter	presentera	sig	i	skolor	för	lärare,	elever	
och	föräldrar	och	påpeka	att	de	kan	hjälpa	ungdomar	med	vissa	problem.	Sammantaget	
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ses	skolan,	i	kraft	av	sina	kontakter	och	kännedom	om	elever	och	föräldrar,	i	båda	
områdena,	som	en	arena	för	att	nå	ungdomarna	och	förhindra	narkotikamissbruk:	
	
För	att	skolan	har	en	så	stor	...	en	viktig	position	och	en	så	central	del	i	arbetet	med	våra	
ungdomar	och	ett	sådant	brett	kontaktnät,	så	att	de	är	en	väldigt	viktig	spelare	i	
trygghetsarbetet.	

 

DISKUSSION 
	
Syftet	med	denna	rapport	är	att	ge	en	aktuell	lägesbeskrivning	av	de	två	öppna	
drogscenerna	Sergels	torg	och	Hässelby	torg.	Framställningen	gäller	problem	såväl	som	
Polisens	och	andra	aktörers	arbete	för	att	motverka	dessa.	Dessutom	ska	rapporten	
identifiera	underlättande	och	hindrande	faktorer	för	implementeringsprocessen.	En	
sammanfattning	av	analysen	återges	i	bilaga	1.	Nedan	diskuteras	problem	och	därefter	
insatser	för	att	komma	till	rätta	med	dem.			

Problembild  
	
Sergels	torg	och	Hässelby	torg	utmärker	sig	i	jämförelse	med	andra	basområden	
(geografisk	indelning	mellan	stadsdelar	och	kvarter)	i	Stockholm,	med	en	högre	grad	av	
kriminalitet	och	ordningsstörningar.	På	detta	sätt	liknar	platserna	varandra	men	det	finns	
också	skillnader	med	avseende	på	narkotikan	som	är	i	omlopp,	bakgrunden	hos	säljare	
och	köpare	samt	annan	brottslighet	och	ordningsproblematik.		
	
Narkotikabrott	rapporteras	i	högre	grad	från	Sergels	torg,	vilket	kan	sammanhänga	med	
att	detta	är	ett	så	kallat	upptäcksbrott	som	i	hög	grad	anmäls	av	polisen	själv.	Polis	och	
ordningsvakter	är	mer	närvarande	på	Sergels	torg	än	på	Hässelby	torg,	vilket	också	kan	
förklara	varför	brott	mot	ordningslagen	och	våld	mot	tjänsteman	är	vanligare	där.	Det	
finns	så	att	säga	närvarande	tjänstemän	på	Sergels	torg	som	kan	angripas	och	också	notera	
händelser	av	detta	slag.	Misshandel	som	inte	riktas	mot	ordningsvakter	eller	polis	är	också	
vanligare	på	Sergels	torg	än	Hässelby	torg,	vilket	kan	ha	att	göra	med	att	olika	gäng	
konkurrerar	om	narkotikamarknaden	där.	Detta	är	inte	fallet	vid	Hässelby	torg	där	i	stället	
en	gruppering	tenderar	att	dominera	handeln.	En	lägre	anmälningsbenägenhet	bland	offer	
och	allmänhet	i	Hässelby	skulle	också	kunna	förklara	varför	färre	anmälningar	om	
misshandel	på	platsen	görs.	Att	anmäla	ett	misshandelsbrott	i	Hässelby	kan	få	obehagliga	
konsekvenser	för	offer	eller	anmälare	på	grund	av	att	förövaren	antas	bo	och	leva	i	
området	och	kan	hämnas	vid	ett	senare	tillfälle.	Det	går	dock	inte	att	utesluta	att	
problematiken	med	droghandel	och	relaterad	kriminalitet	är	realt	större	på	Sergels	torg	
jämfört	med	Hässelby	torg,	särskilt	med	tanke	på	att	Sergels	torg	sedan	länge	är	en	
etablerad	och	välkänd	öppen	drogscen.		
	
Bakgrunden	hos	köpare	och	säljare	skiljer	sig	vidare	åt	mellan	drogscenerna.	Vid	Sergels	
torg	vistas	en	större	grupp	av	första	generationens	migranter	och	platsen	drar	dessutom	
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till	sig	socialt	utsatta	personer	från	andra	kommuner	i	Stockholms	län	och	från	övriga	
landet.	Vid	Hässelby	torg	vistas	i	högre	grad	personer	med	lokal	förankring.		
	
Pojkar	och	män	dominerar	narkotikaförsäljningen	på	båda	drogscenerna	och	yngre	
personer	används	av	äldre	kriminella	för	att	bära	narkotika.	Detta	eftersom	de	riskerar	
lindrigare	påföljder	än	äldre	om	de	blir	upptäckta.		Flickor	och	kvinnor	tycks	främst	delta	i	
narkotikahanteringen	som	bärare,	eftersom	upptäcktsrisken	är	lägre	hos	dem	på	grund	av	
att	manliga	poliser	inte	får	kroppsvisitera	flickor	och	kvinnor,	och	kvinnliga	poliser	är	
färre	än	manliga.	Dessutom	menar	poliser	och	ordningsvakter	att	pojkarnas	utåtagerande	
beteende	drar	till	sig	uppmärksamhet	och	föranleder	ingripanden,	till	skillnad	från	
flickornas	mer	lugna	beteende,	vilket	ytterligare	minskar	sannolikheten	att	påträffa	
narkotika	hos	flickorna.	Med	hänsyn	till	att	flickor	och	kvinnor	kan	agera	mer	aktivt	i	
handeln	utan	att	det	märks,	kan	deras	roll	i	narkotikahandeln	alltså	vara	underskattad.	På	
liknande	sätt	har	sannolikt	flickors	och	kvinnors	narkotikabruk	tidigare	underskattats	av	
Polisen,	vilket	visas	i	en	rapport	från	Brottsförebyggande	rådet	(BRÅ)	[13].	I	rapporten	
framgår	att	polisen	misstänker	pojkar	sex	gånger	oftare	än	flickor,	trots	att	narkotikabruk	
bara	är	två	gånger	så	vanligt	bland	pojkar	som	bland	flickor.	För	att	tidigt	kunna	stödja	
flickor	och	kvinnor	som	hanterar	och	kanske	även	missbrukar	narkotika	är	det	viktigt	att	
professionella	som	arbetar	på	drogscenerna	uppmärksammas	på	deras	möjligen	mer	
aktiva	roll	i	narkotikahandeln,	vilket	också	påpekades	av	en	av	informanterna.	Vikten	av	
att	tidigare	upptäcka	flickors	och	kvinnors	narkotikaproblem	understryks	i	en	studie	som	
visar	att	flickor	på	öppenvårdskliniker	för	unga	med	narkotikamissbruk	har	allvarligare	
missbruks-	och	psykiska	problem	än	pojkar	på	samma	kliniker,	vilket	talar	för	att	deras	
missbruk	uppmärksammas	i	en	senare	fas	än	pojkarnas	[14].			
	
Implementering av metoder – framgångsfaktorer och utmaningar 
	
Organiserad samverkan främjar arbetsmiljö, kunskap och motivation 
 
För	att	effektivt	implementera	metoder	för	att	motverka	de	öppna	drogscenerna	har	
Polisen	och	andra	aktörer	skapat	en	organiserad	samverkan	kring	båda	drogscenerna.	
Avtal	mellan	myndigheter,	regelbundna	möten	och	en	gemensam	samlingslokal	vid	
Sergels	torg	lyfts	fram	som	väldigt	positivt	och	avgörande	för	en	effektiv	samverkan	där.	
Vid	Sergels	torg	finns	även	en	organiserad	samverkan	inom	ramen	för	den	ideella	
organisationen	City	i	Samverkan,	som	har	som	mål	att	göra	Stockholms	city	till	en	av	
Europas	mesta	attraktiva	destinationer,	vilket	beskrivits	i	en	nyligen	framtagen	rapport	[15].	
Organisationen	omfattar	Stockholms	stad,	fastighetsägare,	handeln,	Trafikförvaltningen	
(SL),	Polisen	samt	enskilda	företag	och	organisationer.	I	arbetet	mot	den	öppna	droghandeln	
hålls	samverkansmöten	kring	Sergels	torg	både	på	det	strategiska	planet,	där	tydliga	mål	
och	strategier	utvecklas,	och	på	det	operativa	planet	där	information	kring	den	aktuella	
lägesbilden	utbyts	och	en	aktiv	samverkan	på	daglig	basis	möjliggörs	[15].	Samarbetet	
skapar	en	trygg	arbetsmiljö	och	en	gemensam	kunskapsbas	som	effektiviserar	arbetet	
och	motiverar	aktörerna.	För	utveckling	av	kunskap	och	för	kontinuerlig	förbättring	av	
arbetssätt	och	metoder	är	det	viktigt	att	arbetet	dokumenteras,	följs	upp	och	utvärderas	
både	initialt	och	över	tid.		
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På	grund	av	sekretessregler	finns	i	nuläget	en	del	problem	kring	informationsdelning	
mellan	socialtjänst	och	polis,	respektive	mellan	polis	och	ordningsvakter.	Det	senare	
skapar	en	utsatt	situation	för	ordningsvakterna	då	de	inte	har	full	kunskap	om	de	
personer	som	de	konfronteras	med	på	drogscenerna.	Hur	detta	kan	hanteras	inom	
befintligt	regelverk	är	svårt	att	säga,	kanske	genom	ömsesidiga	avtal	eller	
överenskommelser.	En	av	informanterna	menade	att	hen	i	en	tidigare	tjänstgöring	som	
polis	i	en	annan	kommun	haft	ett	tätare	samarbete	med	socialtjänsten	än	det	nuvarande,	
vilket	talar	för	att	problemen	delvis	kan	överkommas.	Vidare	önskas	ett	utökat	
samarbete	med	hälso-	och	sjukvården,	migrationsmyndighet	och	gränspolis,	men	även	
med	skolan,	fritidsorganisatörer	och	föräldrar.	En	liknande	organisation	som	den	vid	
Sergels	torg	byggs	upp	även	upp	vid	Hässelby	torg,	vilket	bör	vara	en	bra	grund	för	det	
fortsatta	arbetet	där.	En	långsiktig	prioritering	av	dessa	samverkansstrukturer,	
dokumenterade	i	skriftliga	överenskommelser	mellan	aktörer,	är	viktigt	för	att	uppnå	
varaktiga	resultat.	
	
Lovande metoder med organisatoriska och resursrelaterade 
utmaningar  
 
En	av	de	metoder	som	framhålls	som	direkt	effektiv	mot	öppen	droghandel	är	formell	
kontroll	i	form	av	uniformerad	närvaro	av	polis,	inklusive	genom	användning	av	15-
minuters-metoden,	eller	i	form	av	ordningsvakter.	En	utökad	satsning	på	polisiär	närvaro	
är	att	vänta	vid	Hässelby	torg,	vilket	bör	kunna	minska	en	rad	problem	där.	Hindrande	
faktorer	är	konkurrerande	uppgifter,	exempelvis	demonstrationer	som	måste	bevakas	
och	trafik	som	ska	dirigeras,	som	endast	polisen	har	mandat	att	hantera,	vilka	upptar	
deras	tid.	Dessa	konkurrerande	händelser	motverkar	personell	polisiär	kontinuitet	på	
platserna	samt	skapar	en	utsatt	situation	för	ordningsvakterna	som	får	hantera	många	
svåra	situationer	på	egen	hand.	Polischefer	som	arbetar	på	sina	poster	över	tid	kan	
förhoppningsvis	underlätta	en	bra	organisering	och	allokering	av	personal	på	sikt.	
Ändrade	regler	kring	befogenheter	och	informationsdelning	mellan	polis	och	
ordningsvakter,	identitetsskydd	för	ordningsvakter	som	vittnar,	samt	tillgång	till	rum	för	
att	kvarhålla	omhändertagna	personer	skulle	vidare	skapa	en	tryggare	arbetssituation	
för	ordningsvakterna,	vilket	är	viktigt	i	ljuset	av	en	hög	personalomsättning	i	denna	
grupp.		
	
För	att	motverka	öppen	droghandel	på	längre	sikt	framhålls	spaning	mot	kriminella	
nätverk	som	viktigt,	för	att	genom	beslag	och	lagföring	bryta	narkotikatillflödet.	Några	
informanter	menar	att	det	efter	omorganiseringen	av	Polisen	2015	blivit	sämre	
förutsättningar	för	att	jobba	riktat	med	underrättelsearbete	på	detta	sätt.	
Sammansvetsade	expertgrupper	av	poliser	har	delats	upp	och	en	större	satsning	fick	
tidigare	avbrytas	på	grund	av	resursbrist.	Det	är	möjligt	att	verksamheten	hämtar	sig	
efter	att	den	nya	organisationen	satt	sig,	men	det	är	viktigt	att	fortsätta	följa	upp	denna	
specialiserade	verksamhet	för	att	se	hur	den	kan	upprätthållas	i	den	nya	organisationen.	
För	att	uppnå	långsiktiga	resultat	är	det	viktigt	att	resurser	fortsatt	och	kontinuerligt	
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fördelas	till	arbetet	mot	öppna	drogscener,	både	för	spaningsarbete	och	andra	
förebyggande	insatser,	så	att	kriminella	strukturer	inte	tillåts	etablera	sig.	Utöver	behov	
av	resurser	till	fokuserat	spaningsarbete	uttrycktes	även	behov	av	att	kunna	påskynda	
åtal	mot	narkotikabrott	genom	exempelvis	ett	regeringsmandat	om	obligatoriskt	
samarbete	mellan	myndigheter.	Under	2018-2019	pågick	på	uppdrag	av	regeringen	en	
försöksverksamhet	i	norra	Stockholm,	fokuserad	på	ett	snabbförfarande	i	brottmål.	
Verksamheten	involverade	Polismyndigheten,	Åklagarmyndigheten,	
Rättsmedicinalverket,	Domstolsverket,	Kriminalvården	och	tingsrätterna	i	Attunda,	
Norrtälje	och	Solna	och	har	utvärderats	av	Brottsförebyggande	rådet	(BRÅ)	som	
redovisade	resultaten	av	arbetet	i	mars	2020	[16].	BRÅ:s	slutsats	är	att	verksamheten	
gett	positiva	resultat	och	att	det	finns	goda	skäl	att	fortsätta	och	utvidga	den,	med	
beaktande	av	en	del	hinder.	Förhoppningsvis	kan	den	grund	som	är	lagd	genom	
försöksverksamheten	bidra	till	att	fler	narkotikabrott	kan	klaras	upp	snabbt,	inklusive	
narkotikabrott	i	anslutning	till	öppna	drogscener.	
	
Ett	långsiktigt	arbete	med	att	förändra	platsernas	identitet	pågår	också	och	får	betraktas	
som	effektivt	om	de	genomförs	i	tillräckligtillräcklig	omfattning.	Vid	torgen	finns	många	
av	de	verksamheter	som	drar	till	sig	droghandel,	så	som	stationer	för	kollektivtrafik,	
systembolag,	snabbmatsrestauranger,	stödinsatser	för	utsatta	grupper,	etc.	Det	är	inte	
realistiskt	att	bygga	bort	alla	dessa	företeelser,	men	viss	potential	för	att	hindra	
droghandel	och	andra	problem	finns	genom	upprustning	av	torgen,	borttagande	av	
gömställen	för	narkotika	och	skapande	av	en	trivsam	miljö	där	vanliga	medborgare	gärna	
vistas	och	trivs.	En	annan	framgångsrik	metod	för	att	direkt	motverka	droghandel	är	
kulturevenemang	i	anslutning	till	de	öppna	drogscenerna.	Sådana	evenemang	har	redan	
provats	vid	både	Sergels	torg	och	Hässelby	torg.	Vid	dessa	tillfällen	observerades	en	
minskad	droghandel	och	flera	av	informanterna	är	nu	entusiastiska	och	motiverade	att	
fortsätta	med	denna	typ	av	satsningar,	då	evenemangen	ökar	den	informella	kontrollen	
på	platserna.	Ett	annat	sätt	att	öka	den	informella	kontrollen	är	anordnande	av	
föräldravandringar.	Informanterna	upplever	dock	att	det	är	svårt	att	engagera	
föräldrarna	i	önskad	utsträckning.		
	
De	hittills	beskrivna	metoderna	handlar	om	antingen	kontroll	(formell	och	informell)	
eller	situationell	prevention,	och	presenteras	i	den	metodhandbok	som	vägleder	arbetet	
och	som	beskrivits	kortfattat	i	inledningen	av	denna	rapport	[10].	Andra	metoder	från	
metodhandboken	som	används	är	övervakningskameror	för	att	effektivisera	
spaningsarbetet	och	insamling	av	bevis	för	lagföring,	vilket	flera	informanter	uttryckte	
förhoppningar	kring.	Resursbrist	är	dock	ett	hinder	för	detta	eftersom	en	person	bakom	
kameran	betyder	en	person	mindre	som	arbetar	direkt	på	platsen.	Möjligen	kan	
obemannade	kameror	verka	avskräckande	för	brott	på	platsen,	men	tiden	får	utvisa	i	
vilken	mån	så	är	fallet.	Goda	erfarenheter	av	kameraövervakning	i	en	av	Malmös	
stadsdelar	framhålls	i	en	nyligen	sammanställd	rapport	[17],	vilket	talar	för	att	
prioritering	av	kameraanvändning	kan	vara	ett	sätt	att	effektivisera	arbetet.	Vidare	
nämndes	att	polisen	kontrollerar	misstänkta	fordon	och	även	gör	sökning	med	hund	för	
att	upptäcka	gömd	narkotika.		
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Social verksamhet utmanas av socioekonomi, migration, regelverk 
och normer 
	
Låg	socioekonomisk	status	och	skolmisslyckanden	kan	skapa	en	känsla	av	hopplöshet	
som	enligt	flera	informanter	bidrar	till	rekryteringen	till	droghandel	och	kriminella	
nätverk.	Detta	kan	vara	svårt	att	komma	till	rätta	med	genom	sociala-	och	vårdinsatser,	
då	större	samhällsinsatser	kan	behövas.	Vidare	menar	en	del	informanter	att	om	man	
trots	allt	lyckats	få	bort	en	drogförsäljare	från	drogscenen	så	dyker	nya	snart	upp.	
Ändrade	normer	i	form	av	en	mer	liberal	attityd	till	narkotika	i	samhället	innebär	
ytterligare	utmaningar	i	arbetet	att	minska	efterfrågan	på	narkotika.	I	metodhandboken	
beskrivs	dock	en	rad	sociala	metoder	och	arbetssätt	som	syftar	till	att	förebygga	att	
personer,	inte	minst	minderåriga,	dras	in	i	missbruk	och	narkotikabrottslighet.	
	
Metoder	inom	social	prevention	som	framhålls	av	informanterna	är	uppsökande	
verksamhet	och	att	skapa	kontakt	och	dialog	med	unga	på	platserna.	Metoden	MUMIN	
betraktas	som	verksam	för	att	hindra	unga	från	att	etablera	ett	missbruk.	Ett	hinder	för	
tillämpning	av	MUMIN	är	dock	att	den	tar	mycket	tid	och	har	därför	inte	använts	i	önskad	
utsträckning	under	senare	månader/år.	Vidare	uttrycker	polisinformanter	frustration	
över	bristande	återkoppling	från	socialtjänsten	på	grund	av	sekretess	när	man	på	olika	
sätt	samarbetar	med	sociala	myndigheter	kring	unga.	Ytterligare	ett	problem	med	
MUMIN	och	liknande	socialpreventiva	metoder	är	att	det	bör	finnas	föräldrar	eller	andra	
anhöriga	att	kontakta	för	att	metoden	ska	kunna	genomföras	som	tänkt.	En	del	
minderåriga,	så	som	ensamkommande	flyktingar	som	vistas	på	Sergels	torg,	har	inte	
anhöriga	i	Sverige,	vilket	gör	det	svårt	att	använda	MUMIN.	En	förhoppning	är	dock	att	
kunna	utöka	antalet	tillfällen	då	denna	metod	tillämpas.	Även	om	MUMIN	på	grund	av	
tidsbrist	eller	andra	faktorer	inte	alltid	kan	användas	då	en	minderårig	upptäcks	med	
narkotikainnehav,	kan	polisen	göra	orosanmälan	till	socialtjänsten	och	även	kontakta	
föräldrarna.	I	vilken	mån	insatserna	är	effektiva	på	kort	sikt	för	att	minska	problemen	
med	öppna	drogscener	är	kanske	mindre	tydligt,	men	förhoppningsvis	gynnar	de	den	
enskilde	och	minskar	risken	för	att	hen	fortsätter	att	missbruka	narkotika	eller	dras	in	i	
drogförsäljning.		
	
Ovan	beskrevs	hur	pojkar	i	högre	grad	än	flickor	misstänkts	för	narkotikabrott	och	
därmed	kan	bli	föremål	för	både	lagföring	och	sociala	insatser.	En	rapport	från	
Ungdomsjouren	(som	bland	annat	arbetar	uppsökande	på	Sergels	torg)	visar	dock	att	
personalen	där	arbetar	med	lika	många	flickor	som	pojkar,	vilket	betyder	att	även	
riskutsatta	flickor	kan	upptäckas	och	få	stöd	och	vårdinsatser	[18].	
	
Flera	sociala	metoder	i	metodhandboken	används	inte	vid	de	valda	drogscenerna,	eller	är	
sällsynta,	exempelvis	sociala	insatsgrupper	(SIG)	för	unga	(14–18)	respektive	unga	vuxna	
(19–29)	samt	Linköpingsmodellen.	SIG	har	tidigare	använts	för	unga	vuxna	i	projektform	
i	Spånga-Tensta	och	utvärderats	av	Ramböll	[19].	Enligt	Rambölls	rapport	ska	nu	
motsvarande	stöd	i	stället	ges	inom	ramen	för	en	insats	benämnd	”Flexibelt	vardagsstöd”.	
Vidare	lyftes	inte	heller	insatser	enligt	Lag	om	vård	av	missbrukare	i	vissa	fall	(LVM)	fram	
i	någon	större	utsträckning	i	intervjuerna,	vilket	kan	ha	flera	orsaker.	Hänvisning	till	vård	



33 

	

 

förutsätter	frivillighet	för	personer	över	18	år	och	tvångsåtgärder	enligt	LVM	kräver	att	
personen	är	farlig	för	sig	själv	eller	andra.	Huruvida	uppfattningar	om	effektivitet	i	
vårdinsatser,	eller	tillgång	till	vårdplatser,	påverkar	benägenheten	att	uppmärksamma	
äldre	narkotikamissbrukare	och	rikta	stöd	till	dem	via	drogscenerna	är	en	intressant	
fråga	som	dock	inte	kan	klarläggas	genom	denna	rapport.	Däremot	tyder	en	rapport	från	
Socialstyrelsen	på	att	personer	med	missbruk	kan	ha	svårt	att	få	tillgång	till	vård	under	
pågående	missbruk	[20].	En	ökad	samverkan	med	hälso-	och	sjukvården	efterlystes	av	
några	informanter	och	kan,	om	den	kommer	till	stånd,	troligen	bidra	till	större	
möjligheter	att	hjälpa	personer	med	missbruk	och	även	de	som	riskerar	att	etablera	ett	
missbruk.	När	det	gäller	Linköpingsmodellen	så	uppstår,	i	likhet	med	MUMIN	och	
liknande	socialpreventiva	insatser,	problem	vid	tillämpningen	om	inga	föräldrar	finns	att	
ta	kontakt	med.	För	flera	i	målgruppen	saknas	uppehållstillstånd	och	ibland	även	
uppgifter	om	exakt	ålder,	vilket	försvårar	sociala	insatser.	Flera	informanter	lyfte	också	
fram	verksamheter	och	aktörer	utanför	drogscenerna,	så	som	skola	och	
fritidsverksamhet,	från	vilka	man	önskar	ett	större	engagemang.	Skolan	betraktas	som	en	
bra	arena	att	arbeta	förebyggande	på	eftersom	den	når	alla	ungdomar	och	personalen	har	
god	kännedom	om	den	enskilde.	Det	finns	även	en	del	engagerade	rektorer,	lärare	och	
personer	från	kommunens	sociala	verksamhet	som	samarbetar	primär-	och	även	
sekundärpreventivt	kring	unga.	Mycket	av	denna	verksamhet	ligger	dock	utanför	
polisens	och	aktuella	samverkansaktörers	område,	men	är	viktig	att	se	i	ett	större	
perspektiv.	Detsamma	gäller	arbetstillfällen	och	möjlighet	till	sysselsättning	för	unga,	
vilket	kan	involvera	lokala	näringsidkare	och	även	andra	aktörer	kopplade	
arbetsmarknaden.	
	

Slutsats 
	
Implementeringen	av	metoder	och	arbetssätt	för	att	motverka	öppna	drogscener	
utvecklas	kontinuerligt	med	flera	motiverade	aktörer	i	samverkan.	Arbetet	baseras	på	
kompletterande	metoder	i	en	multikomponent	satsning	där	både	tillgänglighet	och	
efterfrågan	på	narkotika	motverkas.	Interna	och	externa	utmaningar	relaterade	till	
regelverk,	organisation	och	resurser	bör	hanteras	för	att	säkerställa	långsiktighet	och	
bestående	effekter.	
	
Rekommendationer 
	
• Den	organiserade	samverkan	kring	Sergels	torg	och	Hässelby	torg	och	relationerna	
mellan	personer	i	olika	organisationer	bör	värnas	och	utvecklas.	

• Effektiva	metoder	och	arbetssätt,	såsom	kartläggning	av	kriminella	nätverk,	
uniformerad	närvaro,	kameraövervakning	samt	skapande	av	trivsamma	öppna	
miljöer	och	evenemang,	bör	ges	kontinuerlig	prioritet.	

• Sociala	insatser	och	möjlighet	att	erbjuda	vårdinsatser	bör	utvecklas	genom	ökad	
resursallokering	och	samarbete	med	skola	och	hälso-	och	sjukvården	samt	
mobilisering	av	föräldrar	och	aktörer	i	civilsamhället.	
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• Trygghet	för	ordningsvakter	bör	säkerställas	genom	kompetensutveckling	och	
översyn	av	regelverk	kring	vittnesskydd	och	informationsdelning.	

• Samverkan	mellan	yrkesgrupper	bör	underlättas	genom	eventuell	revidering	av	
rutiner	och	regelverk	som	rör	sekretess.	

• En	snabb	lagföringsprocess	vid	misstanke	om	brott	bör	fortsatt	prioriteras	för	en	
effektiv	bekämpning	av	narkotikatillgängligheten.	

• Omhändertagande	av	nyanlända	bör	förbättras	för	att	förhindra	att	dessa	utnyttjas	i	
droghandel	och	dras	in	i	eget	missbruk.	

• Dokumentation,	uppföljning	samt	utvärdering	av	arbetsprocess	och	effekter	bör	
utvecklas	för	att	möjliggöra	kunskapsutveckling	och	spridning	av	erfarenheter	från	
arbetet	mot	öppna	drogscener	mellan	de	olika	lokalpolisområdena.	
Erfarenhetsutbytet	behöver	utvecklas	i	vardagen	och	på	olika	nivåer.	

• Arbetet	mot	samtliga	öppna	drogscener	i	Stockholms	län	behöver	kartläggas	och	
möjligheten	att	utveckla	en	central	samverkansstruktur	mellan	Polisen,	
Länsstyrelsen	och	kommuner	undersökas	för	att	effektivisera	och	kvalitetssäkra	
arbetet	mot	droghandeln	i	hela	länet.	
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Bilaga 1 
	

Sammanfattande	analys	
	
PROBLEM	 Karaktär	och	omfattning	
	 Sergels	torg	 Hässelby	torg	

Droganvändning	

-Främst	cannabis,	tabletter	och	
heroin	
-Öppet	bruk	och	överdosrelaterade	
dödsfall	har	minskat	under	senare	
tid.	
	

-Främst	cannabis	

Droghandel	

-Främst	cannabisprodukter,	
opioidläkemedel,	bensodiazepiner	
och	heroin		
-Betydligt	fler	anmälda	
narkotikabrott	än	på	Hässelby	torg	
	

-Främst	cannabis,	kokain	och	
tramadol		
-Relativt	många	anmälda	
narkotikabrott	

Annan	kriminalitet	och	
ordningsstörning	

-Kännetecknande:	misshandel,	våld	
mot	tjänsteman,	rån,	stöld,	fylleri	
-Även	andra	problem,	inklusive	
prostitution	
	

-Kännetecknande:	bråk,	
ofredande/förargelse,	olaga	hot,	
olaga	intrång	
-Även	andra	problem	

Målgruppen	

-Flera	första	generationens	
migranter,	t.ex.	unga	
ensamkommande		
-Unga	män	och	pojkar	säljer	
-Konkurrerande	gäng	
-Socialt	utsatta	flickor	och	pojkar	
”hänger”	på	platsen	
	

-Lokal	förankring	
-Unga	män	och	pojkar	säljer	
-Ett	gäng	dominerar	

	 	
METODER	 Användning	och	effektivitet	

Formell	kontroll	

-Omfattande	på	Sergels	torg	med	närvaro	av	poliser	och	ordningsvakter	
-Mer	sällsynt	med	poliser	på	Hässelby	torg,	däremot	finns	ordningsvakter	
-Betraktas	som	effektivt	mot	öppen	droghandel		
-Kontroll	av	bilar	förekommer	på	båda	platserna.	Betraktas	som	en	
strategisk	metod	mot	droghandel	
	

Informell	kontroll	

-Bristande	på	båda	platserna	på	grund	av	få	boende	vid	Sergels	torg	och	
rädsla	för	att	gå	ut	på	kvällarna	vid	Hässelby	torg		
-Kulturevenemang	betraktas	som	effektivt	mot	öppen	droghandel,	
åtminstone	temporärt	
	

Situationell	prevention	

-Ändring	och	renhållning	av	fysisk	miljö	har	kommit	ganska	långt	vid	Sergels	
torg,	mindre	vid	Hässelby	torg,	men	planer	finns.	Betonas	i	ganska	hög	grad	
som	ett	sätt	att	avhjälpa	öppen	narkotikahandel	och	skapa	trygghet		
-Narkotikaspaning	och	kartläggning	av	nätverk	förekommer,	om	än	i	för	liten	
utsträckning	enligt	vissa	och	betraktas	som	effektivt	mot	narkotikahandel	
		

Social	prevention	

-Uppsökande	arbete	och	dialog	med	ungdomar	på	båda	torgen	
-Samverkansmetoden	MUMIN	betraktas	som	bra	för	att	förebygga	fortsatt	
droganvändning	bland	unga	
		

	 	
ORGANISATORISKA	
FAKTORER	

Hinder	 Möjligheter/Underlättande	
faktorer	

Resursallokering	 -Bristande	 -Kontinuitet	på	chefspositioner	inom	
polisen	
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personell	kontinuitet	på	
drogscenerna	
-Konkurrerande	arbetsuppgifter		
-Brist	på	välfungerande	
narkotikafokuserade	polisgrupper	
(efter	omorganisationen)	
	

	
	

Samverkan	

-Personberoende	
-Hälso-och	sjukvården,	skolor,	
föräldrar,	fritidsorganisatörer,	
gränspolis	och	migrationsnämnd	
saknas	till	stor	del	
	

-Bra	organisering	kring	Sergels	torg	
och	uppbyggnad	av	organisation	vid	
Hässelby	torg	

Organisationskultur	

-Viss	upplevelse	av	bristande	
förståelse	för	narkotikaarbetets	
komplexitet	högre	upp	i	
polisorganisationen	
	

-Generositet	i	och	mellan	
organisationer	(delar	information	
och	stödjer	varandra)	

Arbetsmiljö		
-Ordningsvakter	har	en	utsatt	
position	
	

-Samverkan	skapar	trygghet	för	flera	
professioner	

Kunskap	
-Svår	att	upprätthålla	vid	
personalbyte	(ordningsvakter)	
	

-Generellt	god	

Motivation	

-Riskerar	att	vika	pga.	avbrutna	
satsningar	och	ständigt	tillflöde	av	
”nya”	säljare	

-Tydligt	engagemang	för	unga	
utsatta	och	motivation	för	
professionell	samverkan	
-Inspiration	att	fortsätta	med	
lyckade	kulturevenemang	
	

EXTERNA	FAKTORER	 Hinder	 Möjligheter/Underlättande	
faktorer	

Platsens	karaktär	
	
	

-Hässelby	torg	har	många	potentiella	
gömställen	för	narkotika	
-Sergels	torgs	karaktär	som	
mötesplats	drar	till	sig	utsatta	
grupper	från	andra	delar	av	regionen	
och	landet	
	

-Sergels	torg	är	en	öppen	plats	med	
god	renhållning.	
	

Socioekonomi	
	

-Låg	socioekonomisk	nivå	i	Hässelby	
riskerar	att	dra	in	unga	i	kriminalitet	
	

	

Lagar	och	regler	
	

-Sekretesslagen,	lagar	kring	
migration,	åtalsförfarande,	
bestämmelser	kring	polisers	
ordningsvakters	och	socialtjänstens	
ansvarsområden	begränsar	ett	
effektivt	arbete	
	

-Förslag	på	regeringsmandat	om	
obligatoriskt	samarbete	mellan	
myndigheter	för	att	påskynda	åtal	

Migration	
	

-Svårt	att	hjälpa	personer	utan	fast	
bosättning	i	Sverige	
	

	

Civilsamhället	
	

-Drogliberal	attityd	och	bristande	
medvetenhet	om	att	eget	bruk	
finansierar	kriminalitet	i	förorterna		
-Bristande	engagemang	och	
anmälningsbenägenhet	hos	boende	
och	näringsidkare	pga.	oro	för	
repressalier	
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Skolan	
Används	som	gömställe	och	plats	för	
narkotikahandel	i	Hässelby	
	

Potential	i	engagerade	rektorer	och	
skolan	som	arena	för	information	

	
	


