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Öppna drogscener –
forskning och samverkan 



Samverkan mot öppna drogscener



Forskning och teori
• Kartläggning Stockholm 2017
• Öppna drogscener - definition



Hur ska teorin och forskning 
omsättas i praktiken ?

• Broken Windows (Keling Wilson, 1982)
• Hot spots (Raatcliffe m.fl. 2004)
• Rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson ,1979)
• Placemaking ( Jacobs & Whhyte, 1960



Hur ska teorin och forskning 
omsättas i praktiken ?

Strukturerad samverkan  med beforskade metoder



Profilera och prioritera kvinnliga missbrukare 
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Kartläggning av öppna 
drogscener i Stockholm
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Sökandet efter kunskap om öppna 
drogscener

Polisenkät 

Litteraturstudie och 
forskningsdesign 

Befintlig data 

-more pieces of the puzzle- a better picture?

Hur många finns det i Stockholm och vart?
Hur påverkar de sin omgivning? 

Forskning

Polispraktik

Andra 
perspektiv

Denna 
studie 



Vad vet vi om arbete mot öppna 
drogscener generellt

Många städer i världen, kända platser i citykärnan

Straff kontra skademinskning eller kombination- . 

Ung missbrukare vård drogfri = sparar 
pengar

Forskningen fokus på insatser men inga recept 

Svensk forskning – utvärdering Plattan, Vasaparken och 
Kungsträdgården 1990- tal. 
Samverkan enda som kan ses visa på långsiktig påverkan – breda 
insatser- många aktörer



Vad vet vi om påverkan på samhället?

• Narkotika spelar en viktig roll för ungdomars 
koppling till organiserad brottslighet 

• Närvaron av droger påverkar också den 
upplevda säkerheten i lokala samhällen. 

I litteraturen påträffades sedan massor med 
variabler som kan påverka och påverkas av 
öppen drogscen 

dessa behöver vi mäta          webenkät



-användarvänlig enkät

-pilotversion testad i liten skala

-utskick till alla 19 LPO 

Webenkät polisen

Egen skattning hos lokalpolisområdet med 
syfte att implementera kartläggningen av 
egna problem, påbörja egen orsaksanalys 



Första analys

Formulera en definition av 
den beroende variabeln 
öppen drogscen

Vad har de alla 
gemensamt?

En geografisk bestående 
plats där bruk och 

försäljning av narkotika sker 
öppet och uppfattas som 

problematisk av 
myndigheter och /eller 

allmänhet



Definition 
En öppen drog scen är ”en geografisk, bestående plats där bruk och försäljning av 

narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av polis och/eller allmänhet”

Öppen drogscen: (inte sluten)

En geografisk (inte nätet, app)

bestående plats  (inte en gång, relativt fast)

bruk och försäljning (påverkar trygghet)

av narkotika sker offentligt

problematisk av myndigheter & (konsekvenser pga platsen)

/eller allmänhet



Deskriptiv analys

48 öppna drogscener 

90% ligger i 
bostadsområde

86% har 
centrumanknytning

82% öppen rökning av 
cannabis

55% ligger i LPO utan 
riktad polisresurs

71% är med i medborgarlöften

71% ligger i närheten till fritidsgård
61% ligger i närheten till skola
51% ligger i närheten till förskola

48 % är 10 år eller äldre, 
60% är fem år gamla eller äldre



Allvarlighetsindex

52 % av de öppna drogscenerna har fem eller fler symptom 
och kallas därmed allvarliga

Symptom % av de 

ÖDS

1 Platsen genererar obehag/olägenhet för 

allmänheten

93

2 Platsen uppfattas som otrygg 79

3 Platsen är en hot spot för brott 69

4 Platsen attraherar nya brukare och andra 

utsatta grupper

67

5 Unga avråds från att vistas på platsen 50

6 Allmänheten undviker platsen 44

7 Informell zon av tolerans för avvikande 

beteende

15



Var ligger de?

18 syd, 24 i nord, 6 i city



Geografisk analys- GIS kartor



Korrelation tågstationer

Karta Region Sthlm, Nord. Öppen drogscen i rött och tågspår i blått



Addera annan data

Kriminalstatistik och skjutningar

NOAs Inventering av utsatta områden

Trygghetsenkätsvar



65% av de öppna drogscenerna i region Stockholm sammanfaller med 
hot spot för misshandel utomhus 

Våld offentlig miljö- hot spot 



70% av de öppna 
drogscenerna har 
haft minst en 
skjutning under 
2017. 



Öppna drogscener och buffert zoner

Dessa platser utgjorde 0,3% av det 
totala regionområdet och stod för:
30% av all misshandel utomhus
24% av alla vapen, knivbrott
22% av alla mord
22% av rån
12% prostitution
Under 2017 



Utsatt och särskilt utsatt område

= försvagade områden som kämpar mot kriminella nätverk och 
där den

negativa sociala utvecklingen

Etablerandet av kriminella strukturer

Organiserad brottslighet

Element av parallellsamhälle



Område vs påverkansgrad, kriminellt 
nätverk och polisresurs

Allvarliga
symptom 
ÖD

Kriminellt 
nätverk 
säljer

Riktad 
polisresurs

Särskilt 
utsatt

75% 100% 13%

Utsatt 54% 76% 53%

Övriga 44% 28% 50%

NOAs
terminologi 
och teori



Delstudie
Trygghetsmätningen- Stockholm stad 



Stockholms stad – andel boende som 
upplever narkotika som störande



Stockholm stad



ÖDS + otrygghet + skjutningar

Röd- öppen drogscen
Lila- uppfattar som problem i % -
öppen drogförsäljning
Gul - skjutningar 2016-2017

l

Utsatta områden

Särskilt utsatta områden



Påverkan omgivning

• Fråga 3 hur påverkar de öppna drogscenerna 
på sin omgivning

– för att svara på detta krävs tolkning av 
resultaten med hjälp av kriminologiska teorier



Kriminologiska teorier applicerade

Broken windows
Kollektiv förmåga
Spiral of decay

Brott & oordning

otrygghet

Drar sig tillbakaflyttar

Mindre kollektiv 
förmåga

Förstärks av att skjutningar 
tenderar förekomma vid 
öppna drogscener i utsatta 
områden – stark signal om 
farlighet

Öppen drogförsäljning 
signalerar oordning – kan 
skapa otrygghet

Otrygghet leder till 
att färre vill/vågar 
bidra till att hålla 
ordning – en lägre 
kollektiv förmåga

Otrygghet kan även leda 
till att resursstarka 
personer flyttar från ett 
område
-> Spiral av förfall



Vidare arbete 

Spridning av folder med tips

Extern utvärdering av insatser

Fortsatt årlig kartläggning

Polisen nationell narkotikastrategi

Studier av grupper på öppna 
drogscener 

-ensamkommande barn 
-tjejer


