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Inledning 

”X säger att det är ungdomar som samlas utanför på den gamla Hemköpsparkeringen 

från tidiga fredag och lördagskvällar från 21:00 ända fram till 05:00 på morgonen och 

de spelar väldigt hög musik, det dundrar och stör de boende. Fönsterrutor darrar av 

hög musik och det går inte att sova. Det har pågått i tre år nu enligt X och han och de 

andra boenden har tröttnat på det. Bilar sladdar och leker. Det är många nya bilar och 

även Volvo 240, 940 och annat” (HR 5701-20190917-0159). 

 

Bakgrund 
Lokalpolisområde Mora består av 7 kommuner där Mora är huvudort. Området är 

gigantiskt och består både av glesbygd och större samhällen. Sommartid ökar befolkningen 

markant och vintertid har vi våra fjällanläggningar. Brottsligheten ligger på en jämn nivå och 

är inte av särskilt grov karaktär. 

En ny form av brottslighet har dock dykt upp. Det är trafikrelaterad brottslighet där 

musikspelande fordon är i fokus. Tittar man på antal samtal till ledningscentralen är detta 

ämne det överlägset vanligast förekommande. Lokalpolisen och kommunerna har på olika 

sätt arbetat med detta i form av tillfälliga insatser av polisen och kommunala förändringar i 

trafikföreskrifterna. Alltför ofta har åtgärderna byggt på vad vi tror och tycker. Inte på väl 

underbyggda lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner. Framförallt har inget analyserats. 

Tanken är därför att Lina Wilund först och främst ta fram en lägesbild. Orsaksanalys 

och åtgärdsplan kommer en annan kriminologistudent sedan att ta fram. Arbetet ska sedan 

presenteras för polischefer, politiker och allmänhet. Förhoppningen är att det ska ge ökad 

förståelse för problemet och därigenom påverka beslutsfattare inom polisen att prioritera och 

politiker att lagstifta. Men också att allmänheten ska se att vi tar detta problem på allvar.  

/Anders Modén Kommunpolis Leksand & Rättvik 

 

Kartläggningen 
Under praktikperioden 20190902–20191101 på kandidatprogrammet i 

utredningskriminologi vid Gävle Högskola har jag på uppdrag av Polisen/LPO Mora gjort 

denna kartläggning av störande hög musik från fordon i lokalpolisområde Mora, vilket 

innefattar kommunerna Vansbro, Malung/Sälen, Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik och Leksand. 
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Den kartläggning som tas fram i detta dokument är tänkt att vara ett underlag att utgå 

från i det fortsatta arbetet med att ta fram evidensbaserade orsaksanalyser och efter det kunna 

arbeta fram riktade åtgärdsplaner som kan stävja detta fenomen. Kartläggningen kan även 

användas som stödjande underlag politiskt och ekonomiskt.   

Då jag under min praktik fått ihop sådant gediget datamaterial och intresset för 

fenomenet, samt problemet, hos mig har tilltagit så har jag valt att ta detta vidare för min C-

uppsats i kriminologi som kommer att skrivas under våren 2020. Jag hoppas att den kan ge 

lokalpolisområde ännu mer kött på benen i sitt arbete med den störande musiken. 

/Lina Wilund 
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Händelserapporter 
I varje polisregion finns det en regionledningscentral som är lokaliserad vid regionens 

huvudort, LPO Mora som tillhör polisområde Dalarna ingår i polisregion Bergslagen och har 

Örebro som huvudort och plats för RLC. 

När RLC tar emot polisiärt relevant information om en händelse från medborgare, 

annan inringare eller patrull och som enligt polismyndighetens riktlinjer ska tas emot och 

initialt handläggas vid RLC utgör det ett ärende. Alla inkommande ärenden till RLC ska 

registreras i en händelserapport i STORM-systemet (PM 2016:47C. s.13). Händelsen ska 

bedömas utifrån polismyndighetens prioriteringsordning och beslut ska fattas om ärendets 

fortsatta handläggning enligt rutiner för ärendeflödet.  

 

Avgränsning  
Händelserapporter under perioden 2016-12-07 till 2019-10-01 är insamlade genom 

hjälp av Gabor Szarka på RLC och sedan kodade i Excel. Tanken är att sedan lägga över all 

data till ett mer avancerat statistikprogram, då detta inte fanns på polisens dator så har jag för 

att kunna arbeta med materialet på plats hos polisen har detta under praktiktiden inte skett.  

De händelserapporter som inhämtades ur STORM avgränsades till område: PO DALARNA, 

rapportkoderna: 0407 OFREDANDE/FÖRARGELSE, 8001 KONTROLL 

PERSON/FORDON och 9013 OFOG BARN/UNGDOM. Alla dessa filtrerades även efter 

sökorden hög och musik i olika böjelser, vilket gav händelserapporter där dessa ord antingen 

förekommer i rubrik eller text.  Ett fåtal av rapporterna var även länkade till andra rapporter 

och i de fall där dessa inte ingick i de redan inhämtade händelserapporterna, hämtades dessa 

specifikt in. Att de inte hade kommit med i första inhämtningen berodde bland annat på att 

andra rapportkoder hade använts. För att täcka in för även dessa rapportkoder så gjordes än 

ytterligare inhämtning av data från STORM på samma sätt som i det första förfarandet för 

rapportkoderna nedan kopplat till sökorden hög och musik. 

Samtal till RLC 
Under perioden december 2016 till och med september 2019 så upprättades 708 HR 

som handlade om störande hög musik. 70 ärenden bestod av flera samtal i samma HR, dessa 

har delats upp i antal samtal som registrerades av RLC i ärendet eller om det enbart stod flera 

samtal 2 ggr. Detta för att få en uppfattning om hur många som ringer angående detta 

fenomenen.  
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Trots att RLC tar emot många samtal som handlar om hög musik från fordon så är 

detta antal inte representant för hur många som trots allt lider av fenomenet. Det är inte alla 

trots att de störs som ringer, enligt den POP-guide som skrivits angående fenomenet och 

problemet Loud Car Stereos (Scott, S. M. 2001) är det kanske enbart 10% och risken att man 

lägger på när man hamnar i en telefonkö som ”kan vara i två timmar” (en idog ringare från 

Vansbro) påverkar även de inkommande samtalen. 

Under perioden september 2017 till september 2019 så hanterade RLC 790 samtal 

angående störande hög musik inom LPO Mora, av dessa handlade 748 om hög musik från 

fordon. De övriga 42 samtalen handlade om störande hög musik från exempelvis hus eller 

lägenheter, där musiken inte kom från ett fordon. Dessa 42 ingår inte i det fortsatta 

redovisade resultatet. 

 

Samtal till RLC per kommun 

De 748 händelserapporterna var fördelade över kommunerna enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 1 Samtal till RLC fördelat per kommun 

Kommun Antal HR % HR 
Leksand 34 4,6% 
Malung-Sälen 63 8,4% 
Mora 364 48,7% 
Orsa 23 3,1% 
Rättvik 209 27,8% 
Vansbro 30 4,0% 
Älvdalen 25 3,3% 
Totalt 748 100% 

 

 

 

 

 

Samtal till RLC fördelat över månader 

HR från december 2016 fram till sista september 2019 är kartlagda. Man ser en tydlig 

ökning av samtal under sommarmånaderna, och när man sedan ser på fördelningen över 

kommunerna kan man tydligt se hur problemet flyttar sig beroende på olika event i 

kommunerna. 

34
63

364

23

209

30 25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Inkommande samtal till RLC per 
kommun



Kartläggning av hög och störande musik från fordon 2019 
 

8 
 

 

 
 

Samtal till RLC fördelat på veckodagar och tider 

Tiderna som angivits i händelserapporterna har kodats in och sedan sorterats i grupper 

om 02.00-07.00, 07.00-14.00, 14.00-18.00, 18.00-22.00 och 22.00-02.00.  I kategorin 22.00-

02.00 ingår två dagar men har i denna redovisning sorterats på den första dagen, ex rapporter 

som inkommit på söndag klockan 01.00 har sorterats in under lördag 22.00-02.00. Problemet 

förekommer alla dagar i veckan men är särskilt förekommande på fredagar och lördagar från 

22.00 till ca 03.00. 
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Ärendehantering 
 

Prioriteringsordning RLC 

RLC tar emot och leder ärenden som bedöms, registreras och resurssätts i STORM-

systemet som händelserapport (HR) utifrån en nationell prioriteringsordning. 

Prioriteringsordningen i STORM syftar primärt till att beskriva hur snabbt ett ärende ska 

resurssättas i RLC. Prioriteringsordningen ska även skapa förutsättningar för att samtliga sju 

regionledningscentraler ska kunna göra så enhetliga bedömningar som möjligt och därmed 

leda och styra den operativa verksamheten på ett enhetligt sätt (PM2016:47C s.21). 

 

Enligt riktlinjerna för 

RLC (PM2016:47C s.17) ska 

ärendets allvarlighet avgöra 

vilken prio som sätts – inte var 

händelsen har inträffat eller 

polisens möjligheter att ta sig till 

platsen inom viss tid. När det 

gäller hur fort en resurs ska 

beordras så anger riktlinjerna att: 

 

• Prio 1; omedelbart, 

ska resurs beordras inom 4 minuter, förutsatt att tillräcklig information finns 

eller, att ärendet är av sådan karaktär att det måste tas mer tid i anspråk att 

bedöma vilken resurs som ska beordras.  

 

• Prio 2, Skyndsamt - resurs beordras inom högst 20 minuter  

 

• Prio 3, I närtid - resurs beordras inom högst 4 timmar eller ärendet åtgärdas på 

annat sätt av RLC inom samma tid.  

 

 

 

 

Figur 1. Nationell prioriteringsordning – ny 
verksamhetsinriktning för RLC ver. 0.7. (PM 2016:47C s.21) 
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Prioriteringsfördelning i upprättande ärenden  

I huvudsak som prioriteras dessa ärenden som prio 3 händelser. I och med att prio 3 

sätts så har RLC fullt ledningsansvar för ärendet och ska även avslutas av RLC (PM2016:47A 

s.26). Enligt riktlinjerna (Ibid.) sätts prio 3 på händelser där RLC anser det som särskilt 

angeläget att polis bör genomföra åtgärd på plats i närtid och där anmälaren fått information 

om att polisen kommer att ingripa så snart som möjligt och det nationella servicemålet för 

prio 3-ärenden är att RLC ska resurssätta patrull eller åtgärda och avsluta ärendet på annat 

sätt inom 4 timmar. 

 
Tabell 2  Prioriteringsfördelning i HR 

Prio Antal HR 
Prio 1 1 
Prio 2 10 
Prio 3 717 
Prio 5 17 
Prio 8 2 
Prio 9 1 
Totalt 748 

 

 
Kommentar: I min genomgång av alla dessa händelserapporter saknar jag information 

om hur ärendena avslutas. I ett fåtal ärenden så står det i fritexten att anmälaren inte vill eller 

behöver återkopplas till, vilket jag tolkar som att för att avsluta ärendet behövs inte en 

återkoppling till anmälare upprättas. Dock är det i få ärenden detta är nämnt, flertalet har 

ingen kommentar om hur en återkoppling ska göras eller för den delen ens görs innan ärendet 

avslutas. Detta säger inte att återkoppling inte sker men det säger inte heller det motsatta.  

 
 



Kartläggning av hög och störande musik från fordon 2019 
 

11 
 

Ärendekoder 

 

 
Det vanligaste är att 0407, 9013 och 8001 används av RLC när dessa ärenden kodas. 

Något tydligt mönster till varför den ena eller andra koden använts har inte kunnat urskiljas. 

Den absolut vanligaste ärendekoden överlag när det gäller HR nationellt är 8001.  

 
Tabell 3. Rapportkoder som använts av RLC i ärenden om högt ljud. 

Att dessa ärenden rapporteras 

så spritt på då framförallt 0407, 8001 

och 9013 anses av de poliser jag talat 

med som ett problem. Något som 

tillsammans med RLC bör ses över så 

att statistik och även hanteringen blir 

lika för något som uppenbarligen kan 

grupperas till ett och samma fenomen 

och ordningsstörande. 

 

 

0407, 
OFREDANDE/FÖRARGELSE

36%

8001, KONTROLL PERSON/FORDON 
29%

9013, OFOG BARN/UNGDOM
30%

ÖVRIGA
5%

HR fördelade på rapportkoder använda

Ärendekod Antal 
0407 OFREDANDE/FÖRARGELSE 271 
9013 OFOG BARN/UNGDOM 221 
8001 KONTROLL PERSON/FORDON 217 
4009 OL LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER  13 
3002 TRAFIKBROTT 11 
0801 STÖLD/INBROTT 3 
8003 FYLLERI 2 
9018 BEVAKNING 2 
1201 SKADEGÖRELSE 2 
5001 NARKOTIKABROTT 1 
9030 INFORMATION 1 
0300 BRÅK 1 
0305 MISSHANDEL 1 
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Åtgärdskoder 

 

 
 

Patrullnärvaro 

Av de 728 prio1-3 ärenden har RLC beordrat eller larmat ut till patrullen i 345 

ärenden, av dessa har patrull närvarat på 208 ärenden. När de inte har anlänt till platsen så är 

det för att de har omprioriterats eller entledigats. I de 38 fall som RLC har satt ut kod 125 

(utlarmad) så har patrull varit på platsen 1 gång. I de 307 fall där RLC beordrat, via 

drag/släpp, F10 och eller tagit kontakt med patrullen på annat sätt så har patrull varit på plats 

201 ggr. I 6 fall så har patrullen själv rapporterat in händelserapporten. För att se den % 

fördelningen per kommun se tabell 43 i bilaga 3. 
Tabell 4. PTRL-aktivitet per kommun 

Patrullnärvaro 
Antal 
samtal 

Antal 
beordrade 

% 
beordring 

Antal 
närvarande 

 
% 
närvaro 

Leksand 34 11 32,4% 4 36,4% 
Malung-Sälen 63 27 42,9% 12 44,4% 
Mora 364 187 51,4% 122 65,2% 
Orsa 23 9 39,1% 6 66,7% 
Rättvik 209 102 48,8% 59 57,8% 
Vansbro 30 4 13,3% 2 50,0% 
Älvdalen  25 5 20,0% 3 60,0% 
Totalt 748 345 46,1% 208 60,3% 
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RLC kommentarer 

Utöver de åtgärdskoder som RLC sätter så innehåller många HR återkommande 

kommentarer. Dessa beskriver hur operatören har bedömt läget, resurserna och hur hen valt 

att gå vidare med ärendet.  

Trots att åtgärdskod 128, Resursbrist, finns och går att använda så är den bara använd 23 ggr 

fast det förekommit 66 ggr i kommentarerna. Detta är synd då det påverkar statistiken i en 

felaktig riktning. Även kommentarerna; inväntar fler samtal som oftast följs av inga fler 

samtal är något som förekommer ofta. Trots att ärendet sätts som prio 3 så är det ofta avhängt 

hur många samtal som rings in för att ptrl ska dras på ärendet eller kontaktas. Här kan det 

vara så att en ptrl helt missar att det är en störning som den faktiskt haft möjlighet till och 

enligt det lokala polisområdet bör prioritera i och med att de ofta sitter i sin bil och kan inte 

se att ett HR lagts upp.   

 

 

LPO flagga  

LPO flagga är satt av RLC i 138 HR.  

När jag har frågat poliser hur LPO flaggor hanteras har en tydlig osäkerhet visat sig, 

frågor som ”hur ser man vilka som är flaggade” och ”vad är det” har ställts. Vid samtal med 

flera poliser har det kommit fram att det saknas full kunskap och utbildning i hur webstorm 

fungerar, vilket önskas.  

RLC visar tydligt i sina HR att de anser alla dessa samtal om hög störande musik som 

högst enerverande och det höga antalet LPO flaggor med förslag på åtgärder på hur 

fenomenet kan arbetas med är en signal om något. De kan i många fall avsluta ett ärende med 

att sätta en LPO flagga, och lämnar på det sättet över ärendet till LPO. Detta kräver dock att 

polisen uppmärksammar flaggan och tar vid, men i de fall där man inte ens vet om hur man 

ser att något är flaggat så blir detta inte gjort.  

307
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Önskemål från RLC: ”Att LPO kontaktar anmälarna, de är väldigt frustrerade över 

dessa bilar som spelar hög musik, helg efter helg, och RLC lägger mycket tid på dessa 

samtal. Insatsidé: Trafikenhet som jobbar och kontrollerar dessa vid frekvent tid” (HR 

5701-20190901-0119). 

Kommentar: Rundgången tär på alla. De kommentarer som RLC lämnat, de 

åtgärdsförslag som ges uppmärksammas inte och problemet fortgår. Samtalen fortsätter och 

RLC tappar motivationen, ärendena prioriteras ner och de som ringer in möts av uppgivenhet. 

Något som bör ses över är hur LPO flaggor uppmärksammas och hanteras. 
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Polisen 
Direktiv med metodstöd LPO Mora 

I augusti 2018 upprättade LPO Mora direktiv med metodstöd för hur högt ljud från bil 

bör hanteras. Här poängteras det att en ändring i lokala ordningstagande där högt ljud från 

fordon, som införts på platser i Värmland och Dalarna, tyvärr inte fungerar i den mån man 

önskar. Det ligger i den som i lagrummet för ofredande ett problem i att säkerställa 

gärningsmannen, vem det är som har höjt ljudet.  

I direktivet skriver man att Mora med flera kommuner har lyft upp frågan till 

lagstiftaren och förhoppningen är att högt ljud i framtiden ska kunna bakas in i 

ordningsbotskod 122 A ”Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid 

bostadsbebyggelse”. Någon ändring har dock inte kommit till stånd. I väntan på detta jobbar 

Arvikapolisen stenhårt med PL 13§ vilket är tanken med direktivet att Morapolisen även ska 

göra. 

PL 13§ har följande lydelse: ”Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna 

ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för 

att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller 

utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall 

kunna avvärjas (Polislagen, 1984:387). 

 

Kommentar: Även om det kan anses som låga böter och jobbiga fingervisningar så 

tror jag att man bör se över hur man kan med hjälp av ordningslagen, miljöbalken, 

trafikförordningen och kommuners allmänna lokala ordningsföreskrifter upprätta ordning 

som i sig kan påverka den störande höga musiken.  

Som exempelvis ordningslagens 2 kap 18 §, Vid en offentlig tillställning på offentlig plats får 

alkohol bara förtäras om det sker vid en servering med tillstånd, säger ingenting om musiken 

men skulle märkbart påverka de som spelar musiken. Miljöbalken 15 kap 26 § och 29 kap 7 

§ ,7a § Nedskräpningsförseelser, är även det något som bör kunna ses över med tanke på 

hur ”lätt” det är för de samlade billjudsfolket att skräpa ner där de är. Trafikförordningen Kap 

3 50 § 2st Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen 

brukas av annan. Samt kap 4 7§ där ordalydelsen inte begränsar att bullret måste komma ifrån 

motorn och kap 4 8§, för de som kör runt inne i en orts centrala delar – när det inte är redan 

schemalagd cruising.  
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Polisenkäten 
I min kartläggning så ingick en enkät som skickades ut till samtliga IGV poliser och 

deras gruppchefer i LPO Mora, 30 personer, per mail. Enkäten gick att fylla i via en 

ifyllningsbar PDF som bifogades i mailet eller via ett webbformulär. Det var 12 frågor som 

uppskattades ta max 10 minuter att fylla i. Se bifogat dokument. Efter en tid så skickades en 

påminnelse ut för att få fler att svara på enkäten. 

Svarsdeltagandet vart lågt då 10 av 30 poliser svarade på enkäten. 

 

Vana av att hantera klagomål om hög musik. 

Alla 10 svarande har som polis hanterat klagomål om hög musik från fordon i 

genomsnitt 40 ggr det senaste året (m=40,5, r=90 (100–10)). 

 

Hur ser polisen på fenomenet med högt spelande fordon? 

Alla 10 svarade på frågan om hur de ser på fenomenet med högt spelande fordon. I 

deras svar kan man se en viss skillnad i hur man ser på problemet, varför det finns och vad 

som är orsaken, men att det är ett problem är alla överens om. 

• Sattyg 
• Ungdomar som vill visa upp sig och vara rebeller 
• Ett otyg, Unga män i åldrarna 20–30 år med alkoholproblem och auktoritetsproblem. 
• Att det verkar vara en utbredd kultur i just Bergslagen. Har aldrig stött på denna typ 

av kultur i övriga Sverige. Fenomenet beskrivs som bilentusiasm, men i själva verket 
handlar det som alkohol och uppenbar likgiltighet inför trafikförordningen. 

• Otroligt störande för boende, campinggäster m.fl. Ungdomarna som har dessa bilar 
med stora ljudanläggningar verkar spela endast för att störa andra. Vissa av 
ungdomarna har själva hörselkåpor. Svårt att komma åt med gällande lagstiftning. 

• Svårt att jobba mot det med de lagar som finns nu. 
• Ett stort problem i Lpo Mora. Väldigt många i samhället kan inte sova/får sin natt 

förstörd. IG-poliser får lägga mycket energi och tid på att åka och få musiken sänkt. 
Polisen saknar verktyg för att kunna angripa problemet. I och med att man inte kan 
fastställa vem som höjt musiken kan man heller inte skriva på dom en anmälan då 
fordonen står still med öppna dörrar när dom spelar. 

• Ett fenomen som är mycket svårt att komma åt. När vi kommer på plats tystnar det, 
men så fort vi lämnar börjar det igen. Känns även som att det blivit en grej för att 
jävlas med polisen. 

• Brist på annat att göra för ungdomar 
• Ett problem som är nationellt som berör många människor 

 

På vilka sätt anser polisen att de kan hantera problemet? 

Alla 10 svarade på frågan. 

• Tala med de som orsakar problemet alternativt avvisa eller avlägsna föraren 
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• Med ordningsböter och verbal kommunikation. 
• Kommunicera med ungdomarna. Använda mig av aktuell lagstiftning. 
• Genom att prata med dem och förklara läget och vilka åtgärder som annars kommer 

att vidtas. 
• Agera gränssättande med rådande lagstiftning. Dialog borde till, men jag är inte 

alldeles säker på att det är lösningen eftersom de oftast är berusade och inte 
mottagliga för dialog. 

• Hota med lagföring. Hoten är ju tämligen tandlösa, men alla motorburna är inte så 
pålästa 

• Be dem sänka ljudet.  och förklara att vi har viktigare saker för oss. Avvisa dem från 
platsen.  

• Tillsägelser, PL §13 avvisa chauffören om denne inte sänker ljudet, avlägsna i värsta 
fall. Detta förutsätter att föraren är känd då fordonen brukar stå parkerade och 
volymen sköts via mobilen. 

• Åka till platsen, funkar inte det så avvisar man föraren, sedan avlägsnar man honom 
och tar bilnyckeln då det troligtvis inte finns någon mer nykter som kan köra fordonet. 

• Ta nycklar ifall bilen är obevakad och skriva obot med anledning av det., LOB, PL13, 
Förverka alkohol i anslutning till fordon., Inget av ovan angriper det verkliga 
problemet. 
 
Vilket sätt som du har använt fungera bra? 

8 svarande 

• Avvisa föraren 
• Att bygga broar, att skapa känslan hos vederbörande att de inte vill göra mig besviken. 

Att jobba med humor istället för med irritation. 
• Att ta nycklar sänder en tydlig signal och bilen blir obrukbar för stunden. 
• Hota förare/ ägare med lagföring 
• Räcker oftast med att åka till platsen, men åker man därifrån börjar de igen. 
• Tillsägelser, avvisa enligt PL §13 chauffören. 
• Att försöka prata med den som är nykter och kör för kvällen. Det är nästan uteslutande 

den enda som det går att nå fram till. 
• Tråkigt men sant så är böter det enda som hjälper. PL 13 avvisa personen som kör och 

därmed får man bort fordonet från platsen. Problemet är då att den kan ställa sig en mitt 
bort och fortsätta spela.... 
 
 
Vilket sätt som du har använt fungera dåligt? 

9 svarande 

• Be dem sänka volymen 
• Att bli upprörd triggar personerna än mer. 
• Att säga till dom leder enbart till att dom höjer igen när vi åkt. 
• PL13 
• Gå i polemik 
• Att åka till platsen, fungerar ibland och ibland inte. 
• Att inte försöka föra en konstruktiv diskussion med ungdomarna, vilket lätt kan hända 

när man beordras till samma plats flera gånger och man helt enkelt tröttnat på deras 
beteende. 
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• Be dem sänka.  
• Tillsägelser. Det är tyst så länge polisen är på plats, så fort vi åker därifrån spelas det 

igen. 
 
Hur hanterar du vanligen problemet? 

9 svarande 

• Avvisa 
• Med böter och varningar. 
• Tillsägelse och LOB om dom inte kan föra sig. 
• PL13 samt hot om att lagföra 
• Åker till platsen och då slutar de. 
• Tillsägelser, avvisa enligt PL §13 chauffören. 
• Genom att åka till platsen och vara närvarande.  
• Be dem sänka ljudet (uppgav i tidigare svar att det fungerar dåligt) 
• Avvisanden och böter. 

 

Vad önskar poliserna borde göras för att få bukt med problemet? 

10 svarande 

• Lagändringar som lägger ansvaret på föraren. 
• Adekvat lagstiftning med beslag av fordon/ ljudutrustning 
• Bättre lagstiftning, möjlighet att skriva ut ordningsböter på plats. 
• Kunna skriva böter på att man spelar hög musik. Just nu finns det endast på störande 

körning. 
• Någon form av lagstiftning där vi kan beslagta utrustning för att få tyst på en gång. 

Möjlighet att straffa bilägaren / föraren för högt ljud. (Ordningsbot) 
• Att vi får möjlighet att ta fordon eller musikanläggning i beslag då de används som 

brottsverktyg. 
• En adekvat lagstiftning t.ex. korttidsbeslag av fordonet i t ex 24 timmar 
• Möjlighet att genomföra ett tillfälligt omhändertagande av hela fordonet i 24 timmar, 

typ som vi kan göra med fordonsnycklar enligt PL24§ vid misstanke om 
alkoholpåverkan. Samt att fordonet då måste hämtas ut av ägaren, vilket i vissa fall är 
en förälder. 

• Vassare lagstiftning, mer verktyg att beslagta fordonen, jobba med dem som 
brottsverktyg. Den är väldigt bred. Allt från att hjälpa individen/samhället till att vara 
konsekvensen 

• Att de chefer inom polisen som får det hett om öronen politiskt gör en riktig insats 
mot problemen istället för att bara snacka skit och rida på en tillfällig positiv våg i 
media när vi tar in ett fordon. 
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Kommunerna i LPO Mora 
Lokalpolisområde Mora 

Lokalpolisområde Mora består av sju kommuner; Leksand, Malung-Sälen, Mora, 

Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen med ett invånarantal på ca 77 000. Lokalpolisområdets 

yta är 21 571,39 kvadratkilometer, vilket motsvarar drygt 74 % av Dalarnas län och ca 40 % 

av region Bergslagens hela yta.  

Området har en mycket omfattande turism både sommar och vinter. Vintertid finns 

cirka 100 000 turister i främst Sälen och Idre vissa veckor. Ett antal stora årliga evenemang 

genomförs, som Dansbandsveckan i Malung, Classic Car Week i Rättvik och 

Vasaloppsveckorna i Mora. I området finns två ishockeylag, Leksand spelar i SHL och Mora 

spelar i Hockeyallsvenskan. PO Dalarnas fjällområde, med fjällräddningsverksamhet, finns 

helt inom lokalpolisområdet (Polisen, 2019). 

 

Den stora ytan ställer krav på 

fler stationeringsorter än vad som 

skulle varit rimligt enbart sett till 

antal invånare. Avståndet mellan 

stationer ställer även stora krav på att 

ledningen och samordningen av 

lokalpolisområdets alla uppdrag 

fungerar (Polisen, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Kommunernas uppfattning om fenomenet 
En enkät skickades ut till de 7 kommuner som ingår i LPO Mora. Se bilaga 2. Av 

dessa kommuner så svarade alla utom Orsa på den utsända enkäten, och alla svarande 

förutom Leksand ansåg att fenomenet med hög musik från fordon är ett problem för dem som 

kommun. 

 

Bild 1 Karta med avstånd LPO Mora (Polisen, 2019) 
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Malung-Sälen 
10 098 invånare (SCB, 2018), med ca 100 000 bäddar för turism framförallt i Sälen, 

på en yta av 4 312,5 kvadratkilometer. Två Polisstationer, en i Malung med arrest, ej för 

anhållna som är öppen en till två dagar i veckan, och en i Sälen med arrest, ej för anhållna 

med öppet beroende på säsong. En BF-IGV grupp, En UL-grupp, del av stöd/service grupp, 

En polisiär planerare samt kommunpolis (Polisen, 2019). Kommunpolisen ansvarar även för 

Vansbro. 

 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade 

Kommunens svar: Centrala Malung, t.ex. parkeringsplatser, bensinstationer, eller 

från platser med "vild-camping", under exempelvis Dansbandsveckan. Ser vi till den 

platsmässiga fördelningen när det gäller registrerade samtal till RLC stämmer detta väl in. Av 

Malung-Sälens 63 samtal är 36 förlagda till de centrala delarna av Malung, där 20 av de rör 

sig runt området som i folkmun kallas för PD-områden (Åsbyvägen/Brogatan/Backbyvägen) 

och 16 i centrum-området.  

 

 Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Kommunens svar: Malung-Sälen är främst drabbat under sommartid. Att Malung-

Sälen är främst drabbat under sommaren stämmer väl med de registrerade samtalen till RLC 

för Malung-Sälen, dock förekommer det störning även andra årstider men inte alls på den 

nivån som framförallt under v.29 när Dansbandsveckan är igång. Om man ser till den antal 

samtal som görs i juli så är det främst under just vecka 29: 15–21 juli 2019=18st, 16–22 juli 

2018=12st, 17–23 juli 2017=12st. 
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Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Dansbandsveckan, Malung 

 Världens största dansbandsvecka går av stapeln vecka 29 i Malung och har de senaste 

åren dragit närmare 50 000 besökare totalt på veckan. Ca 5 000 husvagnsekipage checkar in i 

Malung med omnejd. Evenemanget är mycket resurskrävande för polisen. Lokalpolisområde 

Mora har begärt resursförstärkning både från Po Dalarna samt Region Bergslagen (Polisen, 

2019). 

 

Åtgärder som vidtagits 

Kommunens svar: Polisen lokalt här har möten inför och under Dansbandsveckan 

(vecka 29 varje år) med organisatören och kommunen (t.ex. Gata/park).  
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Mora          
20 377 invånare (SCB, 2018) på en yta av 3 111,54 kvadratkilometer. En polisstation 

i Mora med arrest för omhändertagna, gripna och anhållna. Reception med full service med 

passansökan, öppet alla vardagar. Tre BF-IGV grupper, två UL-grupper, del av stöd/service 

grupp, områdesledning, mm. Lokal underrättelsesamordnare och kommunpolis (Polisen, 

2019). Kommunpolisen ansvarar även för Älvdalen och Orsa. 

 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade 

Kommunens svar: Noret-området. Ser vi till den platsmässiga fördelningen när det 

gäller Mora och de 364 samtal till RLC som registrerats på Mora kommun, så är 254 

kopplade till Noret. Här sticker särskilt Max/Ingo (138) och McDonalds (44) ut.  

Mora centrum har 52 registrerade samtal, med Fridhemsplan (10) och området runt 

Strand Kök& Bar (14) i topp. Täppan/Tuvan har 17 med Cirkel K (11) i topp och Tingsnäs 

har 10 samtal kopplade till sig.  

 

 
Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Kommunens svar: alla årstider. Mora är den kommun med störst mängd samtal, och 

ser man till månadsfördelningen på samtalen till RLC så följer den kommunens egen 

uppfattning, det är ett problem under hela året men med en ökning under de varmare 

månaderna.  
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Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Kommunens svar: krogens stängning. Ser man till de samtal som inkommer till RLC 

så ser man inte den effekten. Tidsmässigt så är perioden mellan 22.00 till 00.00 med sina 111 

samtal samt perioden 00.00 till 02.00 med 114 samtal värre drabbade än perioden efter 02.00 

(till 08.00) 104 samtal.  

Snöskoterns dag, Mora 

Organiserad sammankomst med inriktning på snöskoter. Snöskoterns dag drar besökande 

från hela Mellansverige, då Mora är den ort som har försäljning av samtliga skotermärken 

som finns på marknaden. Arrangemanget anses av många som en ”hemvändarkväll” vilket 

medför en hög berusningsnivå under hela dagen med tillkommande problembild under 

kvällen. Kravet på den polisiära närvaron har ökat år från år (Polisen, 2019). 

Kommentar: Jag hade möjlighet att följa med polisen ut under skoterns dag 2019 

mellan klockan 18.00 och 02.00. I generella drag är min tolkning av kvällen att det var hög 

polisnärvaro, av så väl trafikenheten (Falun) och patrull från Borlänge som de lokala 

patrullenheterna. Problemområdet var framförallt runt Willys och McDonalds i början på 

kvällen och den täta polisnärvaron var behövlig. Kvällen var kall och många frös på 

parkeringarna, detta samt polisens närvaro var nog en bidragande orsak till att kvällen 

lugnade sig och festandet drog inte ut över hela natten. 

 

Åtgärder som vidtagits 

• Utökat område för förbjuden alkoholförtäring 
• Begränsade tider för fordonstrafik på Skålmyrsvägen och Siljanssågsvägen 
• Beslut av fastighetsägare om begränsad parkering nattetid 
• Bommar på parkeringar 
• Beslut i lokala ordningsföreskrifter om störande ljud 
• Riktade insatser från polisen 
• Uppsökande verksamhet från polisen 
• Återkommande samverkansmöten med berörda parter. Kommunen 

(säkerhetssamordnare, kommunalråd, socialförvaltningen, kulturförvaltningen), 
polisen, boende, nattvandrarna, Securitas, Mora köpstad. 

• Ansökan om §3-område enligt ordningsvaktslagen 
• Samverkan med dalarnas politiker i riksdagen samt länsstyrelsen om att få till en 

förändring i lagstiftningen 
• Information till Noretskolan samt Morkalbyhöjdens skola om problemet. 
• Ordningsvakter vid utvalda helger under tiden för tillståndet för §3 området 

 

Positiva resultat har införandet av ordningsvakter varit enligt kommunens svar. I min 

kartläggning har jag fått tillgång till ordningsvakternas rapporter. I dessa kan man se en tydlig 
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trend i att det blivit allt lugnare eftersom de helger som ordningsvakterna varit på plats. Till 

en början var det väldigt stökigt, med flertalet tillsägelser och avvisningar, och allmän dålig 

stämning, men ju längre tid som går ser man hur ordningsvakterna alltmer uppger att 

stämningen är god och att billjudsfolket lyssnar på deras tillsägelser. Ser man till samtal till 

RLC under de helger som ordningsvakterna varit på plats så är det en märkbar skillnad i 

antal. 

 

Orsa          
6 884 invånare (SCB, 2018) på en yta av 1 797,39 kvadratkilometer. Ett poliskontor i 

kommunhuset. Ingen stationerad personal, öppet en dag i veckan (Lägesbild LPO Mora, 

2019). Delar kommunpolis med Mora och Älvdalen. 

Orsa svarade inte på enkäten. 

 

Berörda områden och tidpunkter 

23 samtal är registrerade för Orsa och tidsmässigt så är de fördelade under de varma 

månaderna, med en uppstickare under maj 2018. Områdesmässigt så förekommer Storgärdet 

(6), Trunna (3) och Västergärdet (7) oftare än andra områden och platser som återkommer är 

Orsa Camping och Cirkel K. 
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Rättvik 
10 839 invånare (SCB, 2018) på en yta av 2 137,81 kvadratkilometer. En polisstation 

i Rättvik med arrest, ej för anhållna. En BF-IGV grupp, två utredare och en kommunpolis 

(Polisen, 2019), öppet en dag i vecka. Kommunpolisen ansvarar även för Leksand. 

 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade  

Kommunens svar: Centrala Rättvik. Ser vi till den platsmässiga fördelningen när det 

gäller händelserapporter så stämmer detta väl in. Av Rättviks 209 registrerade samtal till RLC 

är 189 förlagda till centrala Rättvik och där Riksvägen och områdena kring mackarna är 

särskilt drabbade. 

 

Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Kommunens svar: vår, sommar, höst. Tidsmässigt så stämmer kommunens 

uppfattning väl med de samtal som är registrerade hos RLC, det är en tydlig värmerelaterad 

förekomst av samtal. Något som man även kan se är en skillnad mellan åren 2017, 2018 och 

2019, där det var fler och mer tidsmässigt spridda samtal under 2017 (t=98 med toppar i maj, 

juni, juli, augusti och oktober). Under 2018 skedde en minskning till 52 samtal med toppar i 

april, maj, juni, juli och oktober för att sen under 2019 igen öka (för närvarande 59 samtal). 

Tyvärr så ingår inte HR för oktober, november och december 2019 i denna kartläggning, så 

om 2019 kommer att nu upp till samma nivå som 2017 är ovisst. 
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Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Kommunens svar: Big Lake Run, CCW, Rättviks Marknad 

 

CCW, Classic Car Week 

 Arrangemanget anses av många vara Sveriges största fordonsträff med närmare 10 

000 fordon och ca 200 000 besökare. Under aktuell vecka är trafiksituationen i Rättvik 

extremt ansträngd. Arrangemanget är mycket resurskrävande för lokalpolisområdet och de 

senaste åren har hjälp begärts in från intilliggande lokalpolisområden samt även från regionen 

(Polisen, 2019). Arrangemanget går av stapeln vecka 31. Om man ser till den antal samtal 

som görs i juli så är det främst under och i anslutande till just vecka 31: 24–28 juli (12) 29 

juli – 4 aug 2019=27st, 23–29 juli (6) 30 juli – 5 aug 2018=8st, 27–30 juli (8) 31 juli – 6 aug 

2017=13st. 

 

Big Lake Run 

 Cruising runt Siljan med äldre fordon som äger rum helgen efter midsommar. Start 

och mål i Rättvik. Arrangemang där berusningsnivån fram på kvällen tenderar att vara hög. 

Evenemanget kräver extra polisresurser (Polisen, 2019). 

 

Rättviks marknad 

 Rättviks marknad är ett återkommande event, som arrangeras två gånger om året (vår 

och höst). Arrangemanget drar ett stort antal, närmare 100 000 besökare (Polisen, 2019). 

Antal samtal är registrerade för Rättvik första helgen i maj respektive oktober för åren: 2017; 

maj (6) och oktober (10), 2018; maj (9) och oktober (7), 2019; maj (0) och oktober (ingår 

tyvärr inte i kartläggningen). 

 

Åtgärder som vidtagits 

Möten inom kommun, med Polis, Riksdagsdagsledamöter. Möte och diskussion med 

ungdomar. Avstängning av "OK-plattan". "Visa hänsyn-skyltar". Polis och politiker 

prioriterar frågan i högre utsträckning. Klagomål från besökare och invånare har minskat, inte 

för att problemen försvunnit, utan troligtvis för att de nu vet att man arbetar så gott man kan 

med problemet. 
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Vansbro 
6 825 invånare (SCB, 2018) på en yta av 1 657,34 kvadratkilometer. Ett poliskontor i 

kommunhuset med två utredare som är öppet en gång i veckan. Kommunpolis delas med 

Malung-Sälen. 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade  

Kommunens svar: Centrala Vansbro (Parkeringen intill rondellen) och Dala-Järna 

(Hemköpsparkeringen). Ser vi till den platsmässiga fördelningen när det gäller 

händelserapporter där Vansbro har 30 inkomna samtal under perioden mars 2017 t.o.m. 

september 2019 där 1st rör Dala-Järna. Av de 29 som rör centrala Vansbro är det framförallt 

gamla Hemköpsparkeringen, Norra Allégatan och Järnvägsgatan som nämns. Det ligger ett 

seniorboende på Odd-Fellowgatan mittemot denna parkering som är som märkbart utsatt om 

man ser till händelserapporterna. 

 

Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Kommunens svar: alla årstider. I Vansbros fall, så ser man en tydlig centrering av 

samtal till RLC under vår, sommar och höst men detta kan inte motsäga att problemet råder 

under hela året. Något som däremot går att se är en tydlig ökning av samtal under sommaren 

och hösten 2019. 
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Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Kommunens svar: Skollov, Vansbrosimningen och Amazonrocken.   

 

Åtgärder som vidtagits 

”Inga specifika åtgärder tidigare, nyligen bjöds EPA-ungdomar o vårdnadshavare in 

till möte, för tidigt att säga om det ger resultat, kommunalrådet gjorde studiebesök m 

EPA-gänget i fredagskväll, för att försöka förstå deras "kultur". Största problemet finns 

dock hos bilförare från 18 år och uppåt. Paragraf 3 område på Amazonrocken, senaste 

månaderna mer engagemang från polisen” (Kommunalråd). 

”Kommunen har vid Amazonrocken tagit in ordningsvakter och fältare som funnits 

tillgängliga i Vansbro tätort för att förebygga ordningsstörningar. Kommunen har även 

framfört problemen till polismyndigheten. Polisen har genomfört riktade insatser mot 

problemområden. Dialogmöte har genomförts med föräldrar och motorburen ungdom 

där representanter från kommunen och polisen deltog” (Säkerhetssamordnare). 

Positiva effekter av åtgärder som svarande för Vansbro uppger är: När polisen är på 

plats blir det lugnare och de insatser som togs under Amazonrocken 2019. De nytagna 

satsningarna med möten mellan EPA-ungdomar och deras vårdnadshavare är än för tidigt att 

utvärdera.  

 

Älvdalen 
7 096 invånare (SCB, 2018) på en yta av 7 142,83 kvadratkilometer. Ett poliskontor i 

kommunhuset i Älvdalen med en utredare samt fjällräddningsansvarig med öppet en till två 

dagar i veckan. Ett poliskontor i Idre samlokaliserad med tullen, samtjänstavtal med en 

utredare och två BF-IGV poliser (Polisen, 2019) med öppet en dag i veckan. Delar 

kommunpolis med Mora och Orsa. 

 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade  

Kommunens svar: Har inga inkomna klagomål om platser i kommunen där det är 

problem med hög musik från bilar. Men vid musik och motorfestivalen är det främst 

Dalgatan. Den platsmässiga fördelningen av de 25 registrerade samtalen till RLC för 

Älvdalen är fördelade till 19st i Kyrkbyn, 2st i Rot och 2st i Östermyckeläng. Dalgatan är 

nämnd i 8st.  
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Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Kommunens svar: sommar. Om man ser till de HR som är upprättade för Älvdalen så 

sticker mars och augusti ut. 

 
 

Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Kommunens svar: Musik och motorfestivalen och vissa event på hotell Älvdalen 

 

Musik & Motor festivalen, Älvdalen 

 Musik & Motor är en festival liknande CCW i Rättvik med liknande problembild som 

kräver utökade resurser. Arrangemanget avslutar sommarens olika evenemang inom 

lokalpolisområdet. Fler av besökarna kommer direkt från CCW till Älvdalen. Arrangemanget 

växer år för år (Polisen, 2019). Den är förlagd torsdag till söndag helgen vecka 32. 2019 gick 

den av stapeln den 8–11 augusti och 2 samtal inkom till RLC. 2018 9-12 aug (0, 8 aug 1) och 

2017 10-13 aug (1, 6 aug 1). 

 

Åtgärder som vidtagits 

Inga åtgärder gjorda. ”Har inte fått in några klagomål om musikbuller från bilar. 

Däremot får polisen in klagomål från allmänheten själva under exempelvis musik och 

motorfestivalen och de ser att det är ett bekymmer” (svarande för Älvdalens kommun). 
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Leksand 
15 673 invånare (SCB, 2018) på en yta av 1 411,98 kvadratkilometer. Ett poliskontor 

i kommunhuset med två utredare på plats. Öppet för utdelning av pass och anmälningar en 

dag i veckan. Leksand har en kommunpolis som delas med Rättvik. Leksand ansåg sig inte ha 

problem med fenomenet. 

 

Specifika områden, gator eller platser som är drabbade  

Inga uppgivna av kommunen. 34 samtal är registrerade är upprättade för Leksand 

under perioden mars 2017 till oktober 2019. 28 av dessa är förlagda till Noret där Cirkel K 

(13) och Coops parkering (6) utmärker sig.  

 

Specifika årstider när problemet är mer påtagligt 

Inga uppgivna av kommunen. Samtalen inkommer ganska väl utspritt under 

månaderna, med ett genomsnitt på 2 samtal per månad förutom under dec och januari. Under 

maj, juni och augusti sker en ökning med den största toppen (6 samtal) under juni månad 

2019. 

 

 
 

Specifika event som tydligt ökar förekomsten av hög musik från fordon som stör 

Inga uppgivna av kommunen. Ser man till de datum som samtal till RLC har 

inkommit så kan man ana en ökning veckorna runt skolavslutningen.  
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Billjudsfolket 
Via kontakt med personer inom såväl ”raggarkulturen” som ”billjudskulturen” fick 

jag hjälp att sprida en webenkät (se bilaga 1) till personer som jag valt att kalla för 

billjudsfolket. Det kan vara allt ifrån unga personer som gillar att åka runt i en A-traktor med 

vänner till äldre personer som lägger enorma summor på att bygga om sina bilar till rullande 

baslådor för att tävla i billjud på tävlingar, det alla har gemensamt är dock att de gillar att 

spela musik på ”hög” volym i sina fordon. 

Intresset för att göra sin röst hörd var stort och redan efter 3 dagar så valde jag att 

stänga ner webenkäten och börja bearbeta den data jag hade fått in, då hade 86 svarat på 

enkäten. Endast 2 svarande plockades bort pga. av ej kompletta och seriösa svar. Av de 84 

valida svarande var 89% (N1=75) män, 10% (N2=10) kvinnor och 1% (N3=1) osagt. 

Åldersfördelningen var stor från 15 år upp till 52år, med största andelen svarande i 

åldersgruppen 18–24 år. 

 
 

Svarande var från hela LPO Mora och även utanför området.  
Tabell 5 Kommunfördelning svarande billjudsenkäten 

Kommun Antal % 
Leksand  6 7% 
Malung-Sälen  2 2% 
Mora  15 18% 
Orsa  2 2% 
Mora  38 45% 
Vansbro  2 2% 
Älvdalen  2 2% 
Övriga kommuner  17 20% 
Totalt 84 100% 
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Frågor om ditt ljud och fordon 
På frågan om i vilket fordon som 

stereoanläggningen satt var bilen överrepresenterad 

vilket följer åldersfördelningen på de svarande väl 

då 12 svarande var mellan 15–17 år, 3 svarade både 

bil och båt. 

 

Specialinstallerade stereoanläggningar som kan ha kostat mycket.  

Av de 84 svarande så är det 92% (t=84, Ja=77, Nej=7) som inte enbart använder den 

fabriksinstallerade anläggningen i sitt fordon och de specialinstallerade anläggningarna kan i 

vissa fall kostat mer än själva bilen de sitter i. Hela 23 % av de svarade har lagt mer än 

40 000 kr på sitt ljud (åldersfördelning från 19år till 40år med medelålder 27år). 
Tabell 6 Hur mycket har din stereoanläggning kostat dig? 

       Kostnad Antal % 

 

mindre än 5 000kr 10 13,0% 
5 000kr - 10 000kr 11 14,3% 
11 000kr - 20 000kr 18 23,4% 
21 000kr - 30 000kr 10 13,0% 
31 000kr - 40 000kr 10 13,0% 
mer än 40 000kr 18 23,4% 
Total 77 100,0% 

  Ej specialinstallerad 7  
Total 84  

 

Vad är viktigast för dig när det gäller ditt ljud? 

I enkäten ställde jag frågan Vad är viktigast för dig när det gäller ditt ljud? (fråga 7) 

där de gavs ett flervalsalternativ mellan dessa svar: att det är bra ljud när jag sitter i fordonet, 

att det är bra ljud utanför fordonet, att det är så högt ljud som möjligt och annat/övrigt där de 

kunde skriva i svar själva.  

74 % av de svarande anser att det viktigaste när det gäller ljudet är att det ska låta bra 

när de sitter i bilen (7.1=62, t=84). Av dessa så är det 8 som även svarar att det är viktigt att 

det låter bra utanför bilen. Av dessa 8 svarande så har alla svarat att de inte vill störa andra, 

men de tror dock att de gör det (Fråga 16, 4=Ja, 4=kanske), 3 svarande att de tävlar i billjud 

och 4 spelar högt för feststämminingens skull (Fråga 8, n4=4, n5=3).  
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Ha så pass groft ljud så polarna tappar hakan! svarade en 18årig man från Mora som 

har lagt mellan 31 000 – 40 000kr på sitt ljud. 15% av de svarande anser det viktigt att det är 

bra ljud utanför fordonet (7.2=13, t=84) 4 av dessa uppger att de tävlar i billjud medan 5 

spelar högt för feststämningens skull och för att imponera på andra (se fråga 8). 

 

29 % har svarat att det är viktigt att det är så högt ljud som möjligt (7.3=24, t=84), här 

är det 8 som uppger att de tävlar i billjud och 14 som spelar högt för feststämningens skull 

och för att imponera på andra (se fråga 8). 

 
Tabell 7 Fråga 7, Vad är viktigast för dig när 
det gäller ditt ljud? Flervalsalternativ 

Svarsalternativ Antal % 
7.1. Att det är bra ljud när jag 
sitter i fordonet  62 74% 
7.2. Att det är bra ljud utanför 
fordonet 13 15% 
7.3. Att det är så högt ljud som 
möjligt.  24 29% 
7.4.Övrigt 3 4% 
 Totalt 84 100% 

 

Tabell 8 Korstabell över svar på fråga 7 
billjudsenkät. 

har även svarat på alternativ 
 Svarande för 7.1 7.2 7.3 7.4 

7.1 62 8 9 1 
7.2 8 13 3   
7.3 9 3 24   
7.4 1     3 

 

 

 

 Varför spelar man på så hög volym?  

Om du spelar musik på hög volym i ditt fordon, varför gör du det? På fråga 8 i 

enkäten försökte få reda på vad det är med den höga volymen som är så viktig. 39% (8.1=33) 

svarar att de gillar när det låter högt. Jag kan själv relatera till att spela musik på hög volym, 

känslan av att ”känna” ljudet ger i alla fall mig musikupplevelsen en extra dimension och jag 

kan inte annat än att hålla med den 28årige mannen från Rättvik som lagt över 40 000kr på 

sitt ljud som svarade …har en lugnande effekt, att bara känna basen som slår luften ur en å 

man kan inte tänka på annat än musiken. 68% (8.2=57) svarar att de spelar på hög volym för 

att de ger den bästa musikupplevelsen.  

26 % (8.5=22) av de svarande spelar på hög volym för att de tävlar i billjud, detta 

behöver inte utesluta att de enbart höjer volymen på tävlingar dock, 8 av dessa 22 spelar även 

på hög volym för feststämminingen skull.  

35% svarar att de spelar högt för feststämningens skull och 12% för att imponera på 

andra. Något jag har observerat är hur det är som en tävling även på ”hängställen”. Fordonen 

parkerar nära varandra och rutorna rullas ner, ofta sitter de i som åkt med bilen kvar inne i 

bilen, och så höjs volymen för att överrösta alla andra bilars musik. Samtal mellan personer i 



Kartläggning av hög och störande musik från fordon 2019 
 

34 
 

såväl över rutorna till andra bilar är fullständigt omöjliga i dessa lägen. Olika musikgenrer 

blandas även hej vilt, och jag som vid onykterhet blir lite av en ”musikrasist” skulle ha blivit 

tokig av att behöva lyssna på sådant jag inte tycker om, men här verkar inga ha det problemet 

utan verkar acceptera vad som än låter – bra eller dåligt. 

Det finns gränser för hur högt ljud som är njutbart kan jag tycka. I de fall där man 

satsat på ljudupplevelsen i bilen och inte utanför bilen (kanske i form av högtalare på taket 

eller riktade utåt istället för inåt i bilen) borde det ju finnas en gräns för vad som är njutbart 

när volymen höjs. Ett polisbefäl berättade för mig att han en gång sett hur baslådornas tryck 

släckte cigaretten för personen som satt i baksätet i bilen och i mötet med billjudsfolk har de 

berättat om hur chaufförer kör med hörselkåpor för att orka med hela kvällen, vi som är fulla 

har ju inga problem med volymen, men de är nog fler av oss som kommer att problem med 

hörseln senare i livet, som en 17 åring sa till mig en sen kväll på Willys parkering den 26 

oktober (Skoterns dag i Mora). Men även om insikten hos denna 17 åring och den äldre 

chauffören som stod bredvid oss under detta samtal finns så är det endast 14% av de svarande 

av enkäten som oroar sig över sin hörsel (fråga 15). I denna fråga ligger det nog mycket som 

kan förklaras ur en psykologisk och socialkognitiv vinkel, något jag inte har haft tid att göra 

tyvärr.  

 
Tabell 9 Fråga 8. Om du spelar musik på hög volym i ditt fordon, varför gör du det? 

Svarsalternativ Antal % 
8.1. Jag gillar när det låter högt.  33 39% 
8.2. För att det ger den bästa musikupplevelsen  57 68% 
8.3. För att imponera på andra  10 12% 
8.4. För feststämningens skull 29 35% 
8.5 För att tävla i ”billjud” 22 26% 
8.6 övrigt/annat 2 2% 

 

 

Platser att spela hög musik på 

”På organisade billjudstävlingar, På speciella events, Längs landsvägar/ 

motorvägar men händer självklart att de blir några låtar på raggen ibland oxå men 

sällan en har full mutter på en bil som mig när man har fult med folk i.” (man, 28 år 

från Rättvik) 
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Av de 84 svarande på enkäten är det 55 % (9.6=46) som gillar att spela hög musik 

överallt. Detta säger inte att 46 individer åker runt och spelar högt överallt utan ger oss bara 

svaret på att 46 individer gillar att spela högt överallt. Om man ser till hur dessa individer 

svarat på frågan 16 om de tror att de stör andra, samt på fråga 17 om de vill störa andra så 

fördelas svaren så här för dess 46: 7=nej, 21=kanske, 10=ja och 8=det bryr jag mig inte om. 

 

”När jag använder bilen överlag”. Man 52år, Falun som anser att den ultimata 

platsen för att spela högt är på en folktomplats då han försöker att inte störa. 

 

”Överallt, Transportsträcka A till B”. Man 38, Leksand, spelar för musikupplevelsen 

och feststämningens skull och höjer lite extra när han kör och tror att ingen störs.  

 

11 % (9.1=9) av de svarande anger att de gillar att spela musik högt i en orts centrala 

delar, av dessa svarar hälften, 4st, att de inte bryr sig om de stör och 1 att hen vill störa. 32 % 

(9.5=27) gillar att spela hög musik på så kallade ”hängställen”.  Av dessa 27 svarande så 

svarar 7 att de antingen inte bryr sig eller att de vill störa andra, 20 uppger att de inte vill 

störa, dock så varade alla utom 2 av de 27 att de tror sig störa (13=kanske, 9=ja och 3=det 

bryr jag mig inte om). 

26 % (9.3=22) av de svarande spelar hög musik på organiserade billjudstävlingar, av 

dessa så svarar 4 att de inte bryr sig och eller vill störa andra medan de övriga 18 svarande 

uppger att de inte vill störa andra. Detta till trots så uppger 19 av de 22 att de tror att de stör 

andra. 25 % (9.4=21) av de svarande spelar hög musik på speciella events. Majoriteten av 

dess anger även att de spelar högt på organiserade billjudstävlingar, vilket kan föranleda att 
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tolkas som att dessa speciella event kan vara just billjudstävlingar. En miss i enkätens 

frågeformulering.  

Den ultimata platsen 

I enkäten ställde jag frågan ”Vilken är den ultimata platsen att spela musik på hög 

volym på?” (fråga 10) och fick 66 svar. Den något vida och ej så väl preciserade 

frågeställningen gav 6 svar i form av i bilen, 1 svar vet inte, men återstående 59 svar beskrev 

platser. 31% svarande nämner bilevent, ljudtävling, landsväg eller motorväg. 25% svarande 

nämner avskilda platser som inte stör, som i skogen, industriområden, så långt från boende 

som möjligt. 5% svarande nämner hemma, 3% skriver överallt, och 36% svarande nämner 

parkeringar, OK-plattan i Rättvik, Ica i Älvdalen, i stan, på raggen och andra områden som är 

mer centralt. 

 

”Finns ingen ultimat, man lyssnar på full 

volym när man åker runt och super och sen 

stannar man på en plats o där fortsätter man 

spela för feststämningen innan man åker vidare”. 

22 år från Rättvik, lagt mellan 31 000 – 40 000kr 

på sitt ljud för att det ska låta så högt som möjligt 

för feststämningens skull på ”hängställen”. Höjer 

när hen cruisar i centrum men sänker när hen får 

arga blickar av andra. Tror sig störa andra men har 

inte den intentionen med sitt spelande.  

 

På fråga 11 ”Finns det bra platser i din omnejd där du kan spela musik på hög 

volym? ” så svarade 66% Nej och 34% Ja.  

 

 Om det finns bra platser att spela musik på hög volym, vart är dessa?  

Av de 28 som svarat Ja var det 25 som svarade på följdfrågan ”om ja, vart är dessa?”.  

I en kategorisering av de svaren så är 48% av svaren ”störningsfria platser” som 

t.ex. ”skogen”, ”avskilda platser”, ”Dalhalla”, ”på ett industriområde där det ej bor folk 

(efter stängning givetvis)”. 20% av svaren är tydligt ”störande platser” som bland annat de 

svaren här nedan. 

 

Ja
34%

Nej
66%

Finns det bra platser i din omnejd 
där du kan spela musik på hög 
volym? 
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”ICA”, man, 17 år, Älvdalens kommun, har lagt mellan 11000 – 20 000 på sitt ljud 

och vill att det ska vara bra ljud utanför fordonet och spelar högt för feststämminingens skull 

på hängställen så som ICA. Han sänker när han ser polisen och när han kör genom 

bostadsområden, tror att han stör idag men vill inte störa andra när de sover. Böter skulle 

avskräcka honom från att spela högt där andra störs av det. 

 

”Tempo parkeringen”, man, 20 år, Vansbro, spelar för feststämningens skull på 

hängställen och tycker att den bästa platsen är en stor parkering. Individen vill inte störa 

andra och sänker musiken när han ser polisen och när han kör genom bostadsområden.  

 

”Mitt i Rättvik”, man, 18 år, Mora, har lagt över 30 000: - på sin ljudanläggning och 

gillar att ”ha så pass groft ljud så polarna tappar hakan! [sic]” och spelar på hög volym ”för 

att du känner musiken å det ger dig en kick” överallt. De ultimata platserna enligt honom är 

OK-plattan i Rättvik, Coop i Borlänge och Donken i Mora. Han höjer volymen ”när en brud 

med chysta kurvor kollar åt mitt håll [sic]” och sänker bara när det ringer i mobilen. Trots att 

han svarar att han varken bryr sig om han stör och vill ”Irritera alla kränkta kärringar som 

aldrig vart unga”, så lämnar han ett förslag på hur man ska lösa problemet med att 

billjudsfolket stör andra; ”Arrangera "häng" platser en bit från närmaste hus. Bra väg och en 

asfalt platta å lite belysning så e problemet löst!”  

 

Hur pass vill billjudsfolket störa andra? 
I enkäten fanns det 2 frågor som handlade om att störa andra. Fråga 16, Tror du att din 

musik stör andra? Och fråga 17, Vill du störa andra med din musik?  Hela 78% svarade att de 

inte vill störa andra med sin musik. 17 % (9 individer) bryr sig inte och 5% (4 individer) 

svarar att de vill störa andra. Av de 4 svarar en man 20 år från Falun ”Bara min granne som 

väsnas som själve fan 06 på helger” och en man 18år från Mora ”Irritera alla kränkta 

kärringar som aldrig vart unga” i den fritextruta som finns kopplad till svaret. 

När vi sen ser till hur många som tror att de stör andra idag så följer detta inte trenden 

i vad de vill.  Av de 78% som inte vill störa andra så är det endast 16 (t=66) som tror att de 

inte stör andra.  
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Vad skulle avskräcka dig från att spela på väldigt hög volym där det kan störa 

andra? 

36% svarar vetskapen om att det stör andra som sover. Detta kan jag se som något 

återkommande i olika problemorienterade projekt, som t.ex. The McDonald’s nuisance 

(Layland police) där problemet med den störande musiken till stor del kunnat avhjälpas 

genom information och kommunikation. I många fall rör det sig om platser där ”de som stör” 

inte tror sig störa i den nivå de faktiskt gör, det kan handla om att bostadshus inte är synliga 

från den plats de befinner sig på – vilket gör det svårt att veta att de stör.  

29% svarar att de skulle bli avskräckta av böter, 33% av ett indraget körkort och 38% 

av ett beslagtaget fordon. Fordonet i sig är självklart viktigast då det är själva musiklådan, har 

man inget körkort kan alltid någon annan köra.  

24% (19) svarar att ingenting skulle avskräcka dem från att spela på väldigt hög 

volym där det kan störa andra. Detta säger dock inte att dessa 19 individer är de som orsakar 

mest problem. 5 av dessa tror inte att de störa andra och vill inte heller störa andra, de svarar 

även att de sänker sin volym när de kör genom bostadsområden. De övriga 14 tror att kanske 
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stör eller bryr sig inte (2), 8 av dessa vill inte störa varav 9 sänker när de kör genom 

bostadsområden, 3 när de ser polisen. Av de 19 svarande så är det 3 som aldrig sänker 

volymen.  

”Aldrig, När det ringer på mobilen” svarar en 18årig man från Mora.  

Det är 33% (27) svarande som uppger att de sänker volymen när de ser polisen och 

63% (52) som sänker när de kör genom bostadsområden. 

 

Avslutande kommentarer om billjudsenkäten 
Tyvärr så har inte tiden räckt till för en så komplett analys som jag önskat. Det finns 

mycket intressant i den data som billjudsenkäten bidragit till som jag kommer att se över 

närmare i mitt vidare arbete till min kommande C-uppsatts som skrivs under våren 2020.  
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Bilaga billjudsenkäten 
Informationstext 

Musik, hög volym och fordon. 

Just nu pågår det en kartläggning av hög musik från fordon i Dalarna. Den här kartläggningen 

görs på uppdrag av lokalpolisområde Mora av en student vid kandidat-programmet för 

utredningskriminologi vid Gävle Högskola under hösten 2019. 

Syftet är att få en riktig och omfattande bild av fenomenet med hög musik från fordon som 

möjligt, inte bara ett tyckande från upprörda individer. Genom att få en tydlig bild av ett 

eventuellt problem är det lättare hitta lösningar som gynnar alla på ett så bra sätt som möjligt. 

Ett problem för någon behöver inte vara det för en annan, och anledningen till det som 

uppfattas vara ett problem är något som ofta missas när man försöker hitta lösa problemet. 

Billjud och den motorburna kulturen är ingenting nytt och inget som kan, eller för den delen 

bör, skuffas undan och begränsas för att andra inte förstår sig på den. Därför är det av stor 

vikt att ni som billjudsentusiaster bidrar till denna kartläggning, då synpunkter och 

uppfattningar från alla sidor i fenomenet Hög musik från fordon behövs. 

Enkäten är anonym. 

Den enda personliga information som efterfrågas är kön, ålder och i vilken kommun du bor i. 

Sprid den gärna via mail och sociala medier. 

 

Frågor 
Uppgifter om dig som svarar  

1. Kön [1=man, 2=kvinna, 3=den indelningen passar inte mig] obligatorisk 

2. Ålder [anges med siffror] obligatorisk 

3. Kommun [Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro, Älvdalen, Övrig 

(fritext)] obligatorisk 

Frågor om ditt ljud och fordon 

4. I vilket slags fordon sitter din stereoanläggning? Flervalsalternativ [bil, a-traktor, båt, 

övrigt] 

5. Är din stereoanläggning fabriks- eller specialinstallerad? [Ja/Nej] 

6. Om den är specialinstallerad, hur mycket har den kostat dig? Endast ett val [1=mindre 

än 5000 kr, 2=5000 kr - 10 000 kr, 3=11 000 kr - 20 000 kr, 4=21 000 kr - 30 000 kr, 

5=31 000 - 40 000 kr, 6=Mer än 41 000 kr] 
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7. Vad är viktigast för dig när det gäller ditt ljud? Flervalsalternativ [7.1=Att det är bra 

ljud när jag sitter i fordonet, 7.2=Att det är bra ljud utanför fordonet., 7.3=Att det är så 

högt ljud som möjligt., 7.4=Övrigt: fritext] 

8. Om du spelar musik på hög volym i ditt fordon, varför gör du det? Flervalsalternativ 

[8.1=Jag gillar när det låter högt. 8.2=För att det ger den bästa musikupplevelsen. 

8.3=För att imponera på andra. 8.4=För feststämningens skull. 8.5=För att tävla 

i ”billjud”. 8.6=Övrigt:] 

9. Vart gillar du att åka/vara för att spela musik på hög volym i ditt fordon? 

Flervalsalternativ [9.1= I en orts centrala delar. 9.2= I området där jag bor. 9.3= På 

organisade   billjudstävlingar. 9.4= På speciella events. 9.5= På "hängställen". 9.6= 

Överallt. 9.7= Övrigt:] 

10. Vilken är den ultimata platsen att spela musik på hög volym på? [fri skrift] 

11. Finns det bra platser i din omnejd där du kan spela musik på hög volym? [Nej/Ja] 

12. Om ja, vart är dessa? [fri skrift] 

13. När höjer du volymen extra mycket? Flervalsalternativ [13.1= När jag kör. 13.2= När 

jag står parkerad. 13.3= När jag cruisar runt i centrum. 13.4= När jag vill att andra ska 

höra. 13.5= När jag tror att ingen annan hör. 13.6= Övrigt:] 

14. När sänker du volymen? Flervalsalternativ [14.1= När jag ser polisen. 14.2= När jag 

ser ordningsvakter. 14.3= När jag får ”arga blickar” av andra. 14.4= När jag kör 

genom ett bostadsområde. 14.5= Aldrig. 14.6= Övrigt:] 

Frågor om dig och andra 

15. Är du orolig för att skada din hörsel? [Ja/Nej/Visste inte att det kan skada min hörsel] 

16. Tror du att din musik stör andra? [Nej, Ja, Kanske, Det bryr jag mig inte om] 

17. Vill du störa andra? [Nej, Ja, Det bryr jag mig inte om] 

18. Om ja, varför vill du störa andra? [fri text] 

19. Har du blivit tillsagd eller avvisad av polis eller vakter för att du spelat för hög musik 

i ditt fordon? [Nej, Ja] 

20. Vad skulle avskräcka dig från att spela på väldigt hög volym där det kan störa andra? 

Flervalsalternativ [20.1= Vetskapen om att det stör andra som sover. 20.2= Böter. 

20.3= Indraget körkort. 20.4= beslagtaget fordon. 20.5= Ingenting.] 

21. Har du några förslag på hur problemet med störande hög musik från fordon ska lösas? 

[fri text] 
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Tabeller 
Tabell 10 Könsfördelning svarande 
billjudsenkäten. 

Kön Antal % 
N1 Män 75 89% 
N2 Kvinna 8 10% 
N3 Osagt 1 1% 
Totalt 84 100% 

 
Tabell 11 Åldersfördelning svarande 
billjudsenkäten 

Ålder i år Antal % 
15–17 12 14,3% 
18–24 33 39,3% 
25–30 16 19% 
31–39 14 16,7% 
>40 9 10,7% 
Totalt 84 100% 

 

Tabell 12 Kommunfördelning svarande 
billjudsenkäten 

Kommun Antal % 
Leksand  6 7% 
Malung-Sälen  2 2% 
Mora  15 18% 
Orsa  2 2% 
Mora  38 45% 
Vansbro  2 2% 
Älvdalen  2 2% 
Övriga kommuner  17 20% 
Totalt 84 100% 

 

Tabell 13 Vilket slags fordon sitter din 
stereoanläggning i? 

Fordon Antal % 
A-Traktor 12 14% 
Bil 72 86% 
Båt 3 4% 
Total 84 100% 

 

 
Tabell 14 Hur mycket har din stereoanläggning kostat dig? 

       Kostnad Antal % 

 

mindre än 5 000kr 10 13,0% 
5 000kr - 10 000kr 11 14,3% 
11 000kr - 20 000kr 18 23,4% 
21 000kr - 30 000kr 10 13,0% 
31 000kr - 40 000kr 10 13,0% 
mer än 40 000kr 18 23,4% 
Total 77 100,0% 

  Ej specialinstallerad 7  
Total 84  

 
Tabell 15 Fråga 7, Vad är viktigast för dig när det gäller ditt ljud? 

Svarsalternativ Antal % 

7.1. Att det är bra ljud när jag sitter i fordonet  62 74% 

7.2. Att det är bra ljud utanför fordonet 13 15% 

7.3. Att det är så högt ljud som möjligt.  24 29% 

7.4.Övrigt 3 4% 

 Totalt 84 100% 
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Tabell 16  Korstabell över svar på fråga 7 billjudsenkät. 

 har även svarat på alternativ 
 Svarande för 7.1 7.2 7.3 7.4 

7.1 62 8 9 1 
7.2 8 13 3   
7.3 9 3 24   
7.4 1     3 

 
Tabell 17 Fråga 8. Om du spelar musik på hög volym i ditt fordon, varför gör du det? 

Svarsalternativ Antal % 

8.1. Jag gillar när det låter högt.  33 39% 

8.2. För att det ger den bästa musikupplevelsen  57 68% 

8.3. För att imponera på andra  10 12% 

8.4. För feststämningens skull 29 35% 

8.5 För att tävla i ”billjud” 22 26% 

 Totalt 84 100% 
 

Tabell 18 Korstabell över svar på fråga 8 billjudsenkät. 

 har även svarat på alternativ 

 Svarande på 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

8.1 33 19 8 16 10 

8.2 19 57 5 18 15 

8.3 8 5 10 7 3 

8.4 16 18 7 29 8 

8.5 10 15 3 8 22 
 

Tabell 19 Fråga 9. Vart gillar du att åka/vara för att spela musik på hög volym i ditt fordon? 
Flervalsalternativ 

Svarsalternativ Antal % 
9.1. I en orts centrala delar  9 11% 
9.2. I området där jag bor  6 7% 
9.3. På organisade billjudstävlingar  22 26% 
9.4. På speciella events 21 25% 
9.5 På "hängställen" 27 32% 
9.6 Överallt 46 55% 
9.7 Annat 10 12% 
 Totalt antal svarande 84 100% 
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Tabell 20 Korstabell över svarande på fråga 9, billjudsenkäten. 

 har även svarat på alternativ 
 Svarande på  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 

9.1  9 3  2 3 5 4   
9.2  3  6 4 3 4 2   
9.3  2 4  22 17 12  5   
9.4  3 3 17  21  11  4  2 
9.5  5 4  12 11  27  8   
9.6  4  2  5  4  8  46  1 
9.7      2  2    1  10 

 
Tabell 21 Fråga 13. När höjer du volymen extra mycket? Flervalsalternativ 

Svarsalternativ Antal % 
13.1. När jag kör  54 65% 
13.2. När jag står parkerad  14 17% 
13.3. När jag cruisar runt i centrum  25 30% 

13.4. När jag vill att andra ska höra 14 17% 
13.5 När jag tror att ingen annan hör 20 24% 
13.6 Annat 10 12% 
 Totalt antal svarande 83 100% 

 
Tabell 22 Korstabell över svarande på fråga 13, billjudsenkäten. 

 har även svarat på alternativ 
 Svarande på  13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6  

13.1  54 6 14 8 12 2   
13.2  6  14 8 7 4 0   
13.3  14 8  25 10 7  2   
13.4  8 7 10  14  6  0   
13.5  12 4  7 6  20  0   
13.6 2  0  2  0  0  10   

 

Tabell 23 Fråga 14. När höjer du volymen extra mycket? Flervalsalternativ 

Svarsalternativ Antal % 
14.1. När jag ser polisen  27 33% 
14.2. När jag ser ordningsvakter  7 9% 
14.3. När jag får ”arga blickar” av andra  19 23% 
14.4. När jag kör genom ett bostadsområde 52 63% 
14.5 Aldrig 8 10% 
14.6 Annat 11 13% 
 Totalt antal svarande 82 100% 
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Tabell 24 Korstabell över svarande på fråga 14, billjudsenkäten. 

 har även svarat på alternativ 
 Svarande på  14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6  

14.1  27 7 8 12 1 0   
14.2 7 7 5 5 0 0  
14.3 8 5 19 13 0 1  
14.4 12 5 13 52 0 4  
14.5 1 0 0 0 8 1  
14.6 0 0 1 4 1 11  

 
Tabell 25 Fråga 16. Tror du att din musik stör andra? 

Svarsalternativ Antal % 

16.1. Nej  17 20% 

16.2. Ja  20 24% 

16.3. Kanske  38 45% 

16.4. Det bryr jag mig inte om 9 11% 

 Totalt antal svarande 84 100% 
 

Tabell 26 Fråga 17. Vill du störa andra med din musik 

Svarsalternativ Antal % 

16.1. Nej  66 78,6% 

16.2. Ja  4 4,8% 

16.3 Det bryr jag mig inte om 9 16,7% 

 Totalt antal svarande 84 100% 
 

Tabell 27 . Korstabell över fråga 16 och 17 i billjudsenkäten 

Tror du att din musik stör 
andra? 

Vill du störa andra? 
Det bryr jag mig 
inte om Ja Nej Total 

Det bryr jag mig inte om 4 1 4 9 
Ja 2 1 17 20 
Kanske 7 2 29 38 
Nej 1  16 17 
Totalt 14 4 66 84 
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Tabell 28 Fråga 20. Vad skulle avskräcka dig från att spela på väldigt hög 
volym där det kan störa andra? Flervalsalternativ 

Svarsalternativ Antal % 
20.1. Vetskapen om att det stör andra som sover  29 36% 
20.2. Böter  23 29% 
20.3. Indraget körkort  26 33% 
20.4. Beslagtaget fordon 30 38% 
20.5 Ingenting 19 24% 

 

Tabell 29 Korstabell över svarande på fråga 20, billjudsenkäten. 

 har även svarat på alternativ 
 Svarande på  20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 

20.1 29 10 9 8 0 
20.2 10 23 14 14 0 
20.3 9 14 26 21 0 
20.4 8 14 21 30 0 
20.5 0 0 0 0 19 
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Bilaga kommunenkäten 
En enkät skickades ut till de 7 kommuner som ingår i LPO Mora; Leksand, Malung-

Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen Av dessa kommuner så svarade alla utom 

Orsa på den utsända enkäten, och alla svarande förutom Leksand ansåg att fenomenet med 

hög musik från fordon är ett problem för dem som kommun. 

Enkätens informationstext löd: Detta är en enkät som skickas till ett utvalt antal 

kommuner med syfte att samla data för en kartläggning av hög och störande musik från 

fordon. Kartläggningen görs på uppdrag av lokalpolisområde Mora av student vid 

kandidatprogrammet för utredningskriminologi vid Gävle Högskolan. 

 

Frågor 
1. Vilken kommun gäller svaren för: [fritext]  

2. Anser ni som kommun att hög musik från fordon är ett problem? [Ja, Nej]  

3. Inkommer det synpunkter och klagomål från kommunens medborgare angående hög 

musik från fordon? [Ja, Nej]  

4. Hur många sådana har diarieförts under det senaste året från 2018-08-01 till 2019-08-

01? Gärna specificerat i tidsintervall per månad. [fritext] 

5. Är det specifika områden, gator eller platser som är drabbade, vilka? Områden, gator, 

platser. [fritext] 

6. Är det specifika årstider som problemet är mer påtagligt, vilka? Flervalsalternativ 

[vinter, vår, sommar, höst, alla årstider] 

7. Är det specifika dagar och tider som problemet är mer påtagligt, vilka? 

Flervalsalternativ [Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Lör, Sön, 07.00-14.00, 14.00-18.00, 

18.00-22.00, 22.00-02.00, 02.00-07.00]   

8. Finns det andra specifika tillfällen eller händelser som tydligt ökar förekomsten av 

hög musik från fordon som stör? Som t.ex. skollov, efter krogens stängning, 

festivaler, events. [fritext] 

9. Vilka åtgärder har eventuellt vidtagits under de två senaste åren? [fritext] 

10. Har någon av dessa åtgärder påvisat ett positivt resultat? [Ja, Nej] 

11. Om Ja på ovanstående fråga, vilken åtgärd? [fritext] 

12. Har polis och eller det brottsförebyggande rådet underrättats? [Ja, Nej]  

13. Om inte, varför? [fritext] 
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Bilaga Händelserapporter 
Tabell 30 Samtal till RLC fördelat per kommun 

Kommun Antal HR % HR 
Leksand 34 4,6% 
Malung-Sälen 63 8,4% 
Mora 364 48,7% 
Orsa 23 3,1% 
Rättvik 209 27,8% 
Vansbro 30 4,0% 
Älvdalen 25 3,3% 
Totalt 748 100% 

 

 
Tabell 31 Samtal till RLC per månad alla kommunerna 

Månad 2016 2017 2018 2019 
Jan X 5 3 11 
Feb X 7 2 4 
Mar X 18 11 14 
Apr X 12 27 20 
Maj X 39 37 31 
Jun X 36 30 47 
Jul X 59 35 64 
Aug X 33 19 41 
Sep X 12 21 28 
Okt X 40 17 x 
Nov X 21 21 x 
Dec 7 4 14 x 
Totalt 7 286 237 260 

 
Tabell 32 Samtal till RLC per månad Leksand 

Månad 2016 2017 2018 2019 
feb X  1  
mar X 1   
apr X   2 
maj X 1 3 2 
jun X 1 3 6 
jul X   1 
aug X 3 1 2 
sep X  1 1 
okt X 1 2  
nov X 2   
Totalt 0 9 11 14 
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Tabell 33 Samtal till RLC per månad Malung-Sälen 

Månad 2016 2017 2018 2019 
feb X 1   
mar X 1   
maj X  1 2 
jun X 1 1  
jul X 15 14 18 
aug X   1 
sep X 1   
nov X  6 x 
dec 1   x 
Totalt 1 19 22 21 

 
Tabell 34 Samtal till RLC per månad Mora 

Månad 2016 2017 2018 2019 
Jan X 4 3 8 
Feb X 3 1 2 
Mar X 14 10 9 
Apr X 9 17 16 
Maj X 21 15 20 
Jun X 17 13 23 
Jul X 13 2 5 
Aug X 4 11 11 
Sep X 5 16 18 
Okt X 21 7 x 
Nov X 11 13 x 
Dec 4 4 14 x 
Totalt 4 126 122 112 

 
Tabell 35 Samtal till RLC per månad Orsa 

Månad 2016 2017 2018 2019 
maj X  6  
jun X 2 1  
jul X 3  2 
aug X 2  1 
sep X 2 2  
okt X 1  x 
nov X 1  x 
Totalt 0 11 9 3 
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Tabell 33 Samtal till RLC per månad Rättvik 

Månad 2016 2017 2018 2019 
jan X   1 
feb X   1 
mar X  1  
apr X 1 9  
maj X 15 9 2 
jun X 13 10 11 
jul X 25 14 28 
aug X 18 1 16 
sep X 3 1  
okt X 17 7 x 
nov X 6  x 
Totalt 0 98 52 59 

 
Tabell 34 Samtal till RLC per månad Vansbro 

Månad 2016 2017 2018 2019 
mar X 1   
apr X   1 
maj X 1  1 
jun X 1  1 
jul X   6 
aug X 2 3 6 
sep X   6 
nov X 1  x 
Totalt 0 6 3 21 

 
Tabell 35 Samtal till RLC per månad Älvdalen 

Månad 2016 2017 2018 2019 
jan X 1   
mar X   3 
maj X  3 2 
jun X 1 1 1 
jul X 1 1  
aug X 3 1 3 
sep X   2 
okt X  1  
nov X  1  
Totalt 0 6 8 11 
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Tabell 36 Samtal till RLC fördelade över dag och tid 

 Tidsperiod      
Veckodag 02.00-07.00 07.00-14.00 14.00-18.00 18.00-22.00 22.00-02.00 Total 
Mån 9 2 2 6 25 44 
Tis 16 4 2 5 23 50 
Ons 4 0  0 4 31 39 
Tor 14 9 3 8 26 60 
Fre 11 4 2 12 153 182 
Lör 64 7 11 36 141 259 
Sön 86 7 2 4 15 114 
Total 204 33 22 75 414 748 

 
 

Tabell 37 Rapportkoder som använts av RLC 

Rapportkoder som använts av RLC  
0407 OFREDANDE/FÖRARGELSE 0801 STÖLD/INBROTT 
8001 KONTROLL PERSON/FORDON 1201 SKADEGÖRELSE 
9013 OFOG BARN/UNGDOM 9018 BEVAKNING  
4009 OL LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER  9030 INFORMATION 
3002 TRAFIKBROTT 0300 BRÅK 
5001 NARKOTIKABROTT 0305 MISSHANDEL 
8003 FYLLERI  

 

 

Tabell 41. HR fördelade på rapportkoder i STORM 

Rapportkoder Antal HR 
0407 216 
8001 112 
9013 173 
4009 13 
3002 11 
ÖVRIGA 15 
Totalt 540 
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Tabell 42 Åtgärdskoder satta av RLC i händelserapporter 

Åtgärdskoder som använts Antal 
100 DUBBELFÖRT 63 
101 ANMÄLAN 4 
104 EJ BROTT 4 
106 OMHÄNDERTAGANDEBLAD 1 
107 PROMEMORIA 2 
110 ÖVERLÄMNAT INOM POLISEN 89 
111 ÖVERLÄMNAT UTANFÖR POLISEN 1 
112 ORDNINGSBOT 7 
115 EJ SPANINGSRESULTAT 44 
116 ÅTERKALLAT 5 
117 INGEN ÅTGÄRD 69 
118 RAPPORTEFTERGIFT 1 
120 AVVISAD 11 
121 MEDLING/TILLSÄGELSE 48 
122 MÅLSÄGAREN GÖR ANM 3 
123 UTFÖRT 52 
124 UNDERRÄTTELSEUPPSLAG 2 
125 UTLARMAD 38 
128 RESURSBRIST 23 
131 EJ UTTRYCKNING 323 
132 ÅTGÄRDAD AV RLC 2 

 
Tabell 383. PTRL-aktivitet antal och % fördelning per kommun 

Patrullnärvaro Antal  % 
Antal 
beordrad/utlarmad 

Antal 
samtal/ärenden 

Leksand 4 1,9% 11 3,6% 34 4,6% 
Malung-Sälen 12 5,8% 27 8,8% 63 8,4% 
Mora 122 58,7% 187 60,9% 364 48,7% 
Orsa 6 2,9% 9 2,9% 23 3,1% 
Rättvik 59 28,4% 102 33,2% 209 27,8% 
Vansbro 2 1,0% 4 1,3% 30 4,0% 
Älvdalen  3 1,4% 5 1,6% 25 3,3% 
 Totalt 208 100% 345 100% 748 100% 
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