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Sammanfattning 

I november 2021 besvarade elever på skolorna i Sandvikens kommun 

en enkät1 utformad efter Communities That Care (CTC). Data från 

enkäten visar bland annat lokalområdets sammansättning av risk- och 

skyddsfaktorer. Under oktober 2022 påbörjade områdesteamen ett 

arbete med att analysera materialet från enkäten och prioritera vilka 

risk-och skyddsfaktorer de ska arbeta med. Därefter utfördes en 

resursanalys för att synliggöra de främjande och förebyggande insatser 

som redan utförs i kommunen. Spira-gruppen fortsätter att kontinuerligt 

utbilda aktörer och verksamheter i den sociala utvecklingsstrategin. 

Detta är en övergripande sammanställning av de tre 

områdesprofilerna. 

 

Nedan följer en översikt över de prioriterade risk- och skyddsfaktorerna i 

de tre områdena.  

 

Prioriterade riskfaktorer:  Område 

1 

Område 

2 

Område 

3 

Normer som accepterar bruk av tobak, alkohol, narkotika 

och innehav av pistoler/revolver 

    X 

Bristande föräldraskap X X X 

(Känsla av) skolmisslyckande och/eller låg måluppfyllelse X   

Bristande engagemang och svag anknytning till skolan  X X 

Prioriterade skyddsfaktorer:    

Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang i 

närområdet 

X  X 

Tillfälle att delta i prosociala fritidsaktiviteter X X  

Kamrater som bekräftar prosocialt beteende  X  

 
1 Kursiverade ord i denna rapport beskrivs mer utförligt i 

ordförteckningen 
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Bakgrund 

2021 beslutade kommunfullmäktige i Sandvikens kommun att CTC skulle 

införas som ett långsiktigt preventionssystem för förebyggande och 

främjande åtgärder. Detta eftersom kommunen hade identifierat 

utmaningar gällande bland annat: ojämna uppväxtvillkor, inkludering 

och låga skolresultat. Arbetet ämnar därmed till att förbättra barn och 

ungdomars uppväxtvillkor samt skapa tillhörighet och framtidstro. I 

inledning av arbetet skapades en kärngrupp bestående av 

kommundirektören, förvaltningschefer, kommunens strateg för social 

hållbarhet, och en central utvecklingsledare för CTC, som påbörjade sin 

tjänst i januari 2022. Tillsammans med Malmö stad utfördes en 

områdesindelning av Sandvikens kommun och tre geografiska 

områden skapades. Därefter rekryterades tre lokala utvecklingsledare 

och under våren bildades enheten “Spira” som förvaltar CTC i 

Sandvikens kommun.  

 

CTC bygger på teorin att 36 specifika och mätbara risk- och 

skyddsfaktorer är bakomliggande orsaker till problemutfall som kan stå i 

vägen för goda uppväxtvillkor. Genom att lokalområdets olika aktörer 

och boende samverkar kan dessa faktorer påverkas i positiv riktning.  

Spira-områden  

Område 1  
Barrsätra, Björksätra, Centrum, Norrsätra,  

Nya Bruket, Stadsparken och Vallhov. 
 

Område 2  
Boänge, Bredmossen, Hedgrind, Hedåsen, 

Högbo, Ingalund, Klangberget, Kyrkåsen, Lassas, 

Lövbacken, Nyhem, Sandbacka, Seestaden, 

Stensätra, Svibacka, Sätra, Västanbyn, Örta, 

Östanbyn och Östanå. 

 

Område 3 
Gysinge, Gästrike Hammarby, Jäderfors, Järbo, 

Kungsgården, Storvik, Årsunda, Åshammar och 

Österfärnebo. 
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Antal barn i områden 
  0-18 år  

Område 1 3639 

Område 2 2284 

Område 3 2477 

Totalt  8400 

Källa: SCB, Befolkningsstatistik, 2021 

Områdesteam 
Den centrala utvecklingsledaren introducerade CTC-arbetet för aktörer 

som arbetar i Sandvikens kommun under våren 2022. De fick möjlighet 

att bli del av områdesteamen och inför analysarbetet hösten 2022 

fortsatte arbetet tillsammans med de lokala utvecklingsledarna. Antalet 

deltagare i områdesteamen ökar kontinuerligt under arbetets gång.  

Analysarbete 
För att förstå området och beskriva dess nuläge görs två analyser: en 

riskanalys och en resursanalys. Syftet är att skapa en samlad bild av 

områdets behov av förebyggande insatser och möjliggöra en 

gemensam inriktning av insatser från de verksamheter och 

organisationer som verkar i området. Analyserna redovisas i en 

områdesprofil. Detta dokument är en sammanfattning av de tre 

områdesprofilerna. 

Elevenkät 
CTC-enkäten samlar in data om bakomliggande faktorer till 

problemutfall. Det är 24 riskfaktorer och 12 skyddsfaktorer som går att 

mäta med tillförlitlighet. Faktorerna tas fram genom att ett antal frågor 

kopplade till varje faktor grupperas och viktas med varandra. Risk- och 

skyddsfaktorerna bedöms sedan i ett helhetsperspektiv i 

områdesteamens analysarbete och ger en nulägesbild över vilka styrkor 

och utmaningar som förekommer i området. Enkätresultaten bygger på 

barn och ungas upplevelser. De problemutfall som mäts är: alkohol-, 

narkotika- och tobaksbruk, ungdomsbrottslighet, våld, sexuellt 

riskbeteende, ofullständig skolgång och psykisk ohälsa. 

  

Den höga svarsfrekvensen ger en hög tillförlitlighet i hur uppväxtvillkoren 

ser ut för barn och unga i Sandvikens kommun. Vid undersökningen 

hösten 2021 erbjöds alla Sandvikens elever från årskurs 6 till och med 

årskurs 2 på gymnasiet att delta. Totalt inkom enkätsvar från 12 skolor 

och 2183 elever, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 84,8 %. 

Datamaterialet ligger till grund för områdesteamens arbete med analys 

och uppföljning av arbetet. 
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Riskanalys 

Vilka problem står i vägen för goda uppväxtvillkor och vad är det som 

orsakar dessa problem? I riskanalysen kartläggs vilka problem som är 

mest utbredda i området och vilka de bakomliggande orsakerna är. 

  

För att komma till rätta med utmaningar som våld, psykisk ohälsa, 

sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, ungdomsbrottslighet, bruk 

av tobak, alkohol och narkotika i området, behöver höga riskfaktorer 

sänkas och svaga skyddsfaktorer stärkas. De problemutfall som 

områdesteamen har prioriterat att arbeta långsiktigt med är: 

Område 1              Psykisk ohälsa 

Ofullständig skolgång                                                           

Område 2  Psykisk ohälsa 

Ofullständig skolgång                                                                                  

Område 3  Psykisk ohälsa 

Alkohol, tobak och narkotikabruk 

Vad orsakar dessa problem? 
Eftersom det inte går att arbeta mot alla områdets risk- och 

skyddsfaktorer samtidigt behöver arbetet riktas mot de bakomliggande 

faktorer som påverkar flest barn och unga. För att förstå vilka de 

bakomliggande orsakerna till problemen är utfördes en riskanalys. Det 

rekommenderas att arbeta med två till fem risk-och skyddsfaktorer åt 

gången, varav fem är mycket ambitiöst och kräver ett omfattande 

krafttag av områdets aktörer. Detta utesluter inte att de övriga risk- och 

skyddsfaktorerna påverkas i positiv riktning. I varje områdesteam tog en 

analysgrupp fram förslag på risk- och skyddsfaktorer de ansåg bör 

prioriteras. Förslagen godkändes sedan av respektive områdesteam, 

och beslutet fastställdes sedan av styrgruppen. 

 

Nedan följer en sammanställning av de risk- och skyddsfaktorer som 

områdesteamen valt att rikta in fortsatt förebyggande arbetet mot. 

Figurerna nedan visar sambandet mellan riskfaktorer och problemutfall. 

De röda markeringarna i rutorna innebär att det finns minst två, av 

varandra oberoende, longitudinella studier som påvisar sambandet 

mellan riskfaktorer och problemutfall.  
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 Prioriterade riskfaktorer  Område 

Närområde Normer som accepterar bruk av tobak, alkohol, 

narkotika och innehav av pistol/revolver 

 
När barnen i området inte tror att någon vuxen skulle 

reagera och säga ifrån om en 15-åring drack alkohol, 

eller att någon som röker hasch eller marijuana, eller 

bär pistol eller revolver i bostadsområdet skulle bli 

gripen av polisen. Samt när barnen tror att de vuxna i 

området inte tycker det är fel om ungdomar i barnets 

ålder röker hasch eller marijuana, dricker alkohol eller 

röker cigaretter. 

• 3 

Föräldrar 

 

Bristande föräldraskap 

 
När barnet upplever att det inte finns tydliga regler i 

familjen, eller att vårdnadshavaren inte frågar om 

barnet gjort läxan, bryr sig om ifall barnet skolkar, vet 

var och med vem barnet är eller vet om barnet 

kommer hem i tid. När barnet upplever att det inte 

finns tydliga regler i familjen när det gäller alkohol och 

droger och när vårdnadshavarna inte skulle märka om 

barnet drack alkohol eller bar pistol eller revolver utan 

deras tillstånd. 

• 1  

• 2  

• 3  
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Skola Bristande engagemang och svag anknytning till 

skolan 

 

 
Hur ofta barnet, det senaste året, tyckte om att vara i 

skolan, hatade att vara i skolan eller om barnet inte 

försöker göra sitt bästa i skolan. Hur många hela dagar 

barnet skolkat de senaste fyra veckorna och om 

barnet ofta uppfattar att skoluppgifterna inte är 

meningsfulla, viktiga eller intressanta samt om barnet 

inte tror, att det hen lär sig i skolan, kommer att vara 

viktigt senare i livet. 

• 2 

• 3 

Känsla av skolmisslyckande och/eller låg 

måluppfyllelse 

 
Vilket betyg barnet fick föregående år och om barnet 

har sämre resultat eller måluppfyllnad eller betyg än 

sina kamrater. 

• 1  

 

 Prioriterade Skyddsfaktorer Område 

Närområde Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang 

i närområdet 

När finns vuxna i området (som inte är barnets 

släktingar) som barnet litar på och som hen skulle 

kunna prata med om viktiga saker. När barnet 

upplever att det finns aktiviteter som är tillgängliga, 

såsom: idrottsföreningar, kulturaktiviteter (dans, teater, 

band, kör, bild och form, Kulturskolan) uteaktiviteter 

(Scouter, 4H, friluftsaktiviteter, 

idrottsföreningar) eller annan ungdomsverksamhet i 

olika föreningar, organisationer eller trossamfund. 

• 1 

• 3 

Individ/ 

kamrater 

Tillfälle att delta i prosociala fritidsaktiviteter 

När barnet deltar i idrottsförening, kulturaktiviteter 

(dans, teater, band, kör, bild och form, Kulturskolan), 

uteaktiviteter (Scouter, 4H, 

friluftsaktiviteter, idrottsföreningar) eller annan 

ungdomsverksamhet i olika föreningar, organisationer 

eller trossamfund. När barnet 

jobbat med skolarbete hemma fast det inte var läxa 

eller deltagit i något arbete på fritiden för att hjälpa 

andra. 

• 1 

• 2 
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 Kamrater som bekräftar prosocialt beteende 

När barnet upplever att hen skulle uppfattas som cool 

av sina kompisar om hen arbetade hårt i skolan, 

försvarade någon som blev 

retad eller mobbad i skolan eller regelbundet deltog i 

något arbete på fritiden för att hjälpa andra. 

• 2 
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Resursanalys 

I resursanalysen inventeras områdets befintliga resurser. På så sätt blir 

det synligt vilka insatser som redan finns, vilka som behöver anpassas 

samt om det saknas insatser. 

 
 

CTC-arbetet har fokus på främjande och universellt förebyggande 

insatser. Det främjande arbetet syftar till att stärka skyddsfaktorer och 

det görs med hjälp av den sociala utvecklingsstrategin. Det är viktigt att 

de förebyggande insatser som väljs har bevisad effekt och att de 

arbetar mot de prioriterade faktorerna. För att åstadkomma förändring 

rekommenderas minst en effektiv insats per vald risk- och skyddsfaktor.  

Resursinventeringen 
Resursinventeringen gjordes för att synliggöra vilka insatser som finns i 

Sandvikens kommun och de specifika områdena. Dessa insatser 

kategoriserades i olika preventionsnivåer av områdesteamen, i syfte att 

synliggöra effektiva universella insatser och främjande insatser.  

 

Område Totalt antal insatser i 

inventeringen 

Främjande insatser 

(geografiskt i området) 

Universella program 

1 132 115 (67) 5 

2 125 106 (9) 7 

3 134 127 (44) 3 

 

Resultat av resursinventering 
 

• Majoriteten av alla insamlade insatser är främjande. 

• Det saknas effektiva program på universell nivå som matchar 

områdenas behov. Däremot finns det två program i område 2 

och 3 som eventuellt kan bli aktuella. Detta är något som 

områdesteamen kommer titta vidare på. 
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Främjande arbete 

Det främjande arbetet syftar till att stärka skyddsfaktorer och det görs 

med hjälp av den sociala utvecklingsstrategin, hjärtat i CTC-arbetet.  

   

Resursinventeringen synliggjorde att det finns många främjande insatser 

i områdena. Dessa kommer områdesteamen arbeta vidare med vid 

framtagandet av handlingsplanerna samt hur de kan omfattas av den 

sociala utvecklingsstrategin.  

 

Följande aktörer har under hösten 2022 blivit utbildade i den sociala 

utvecklingsstrategin: 

• Sandvikens bordtennisklubb 

• Sandvikens bibliotek  

• Kulturenheten 

• Fritidsenheten 

Hur fortsätter arbetet? 
Våren 2023 färdigställs handlingsplanerna med insatser, framtidsbild, 

mätbara mål och delmål. 

 

Områdesteamen fortsätter att sprida den sociala utvecklingsstrategin, 

och handlingsplanerna beräknas vara klara våren 2023. Spira-gruppen 

fortsätter löpande att utbilda aktörer och verksamheter i den sociala 

utvecklingsstrategin. Implementeringen av de eventuella 

förebyggande insatserna påbörjas under hösten 2023.  
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Deltagare i områdesteamen 
Nedan finns en sammanställning av vilka organisationer/verksamheter 

som ingår i respektive områdesteam, enligt respektive områdes 

områdesprofil: 

Områdesteam område 1  
Bessemerskolan 

Göranssonska Skolan 

Norrsätraskolan 

Björksätraskolan 

Murgårdsskolan 

Södra förskoleområdet 

Centrala förskoleområdet  

Sandvikenhus 

IOGT-NTO 

Individ- och  

familjeomsorgsförvaltningen (IFO) 

Rapatac  

Rädda Barnen  

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Framsteget 

Göranssonska Stiftelsen  

Polisen  

Arbetslivsförvaltningen 

Områdesteam område 2 
ABF  
Centrala förskoleområdet  

Centrala grundskoleområdet  

Familjecentralen  

Friluftsfrämjandet  

Gästrike Räddningstjänst  

Göranssonska Stiftelserna  

Högbo AIK  

Individ- och Familjeomsorgen, tre representanter från olika områden  

SAIK Bandy  
Säkerhetsavdelningen, tekniska kontoret  

Södra förskoleområdet  

Södra grundskoleområdet 

Områdesteam område 3 
Kungsgårdens skola 

Göranssonska Stiftelsen 

Hedängsskolan 

Årsunda Kyrkskola 

Öppna förskolan/Familjecentralen 

Familjecentralen/Familjestöd 

Fältverksamheten 

Folkhälso-trygghetsstrateg 

Västra förskole område  

Sandvikenhus AB 
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Utvecklingsgruppen Österfärnebo 

Färnebo Eagles 

Österfärnebo IF  

Svenska Kyrkan – Järbo Ovansjö pastorat 

Naturhjältarnas – 4 H Klubb 

Frånvarokoordinator 

RF – SISU 

ABF 
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Ordförteckning   

Nedan beskrivs några vanligt förekommande begrepp i 

preventionsarbetet. 
 

Analysgrupp 

I analysgruppen ingår representanter från både förvaltningar, 

föreningar, polis och räddningstjänst. Utifrån datamaterial prioriterar 

gruppen vilka risk-och skyddsfaktorer, samt problemutfall som 

områdesteamen bör rikta arbetet mot.  
 

Bruk av tobak, alkohol och narkotika 

Användning av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar kan leda till 

såväl personliga som samhälleliga konsekvenser. I CTC-enkäten ställs 

frågor om användandet av tobak, snus, alkohol och narkotika. 

 

CTC 

Communities That Care syftar till att skapa goda uppväxtvillkor. Det är 

en preventionssystem för att kvalitetssäkra och systematisera 

förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet, tobaks- alkohol- 

narkotikabruk, våld, sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång och 

depression och ångest. CTC omfattar också ett systematiskt främjande 

arbete för att stärka barns positiva utveckling.  

 

CTC-enkät  

Elevenkäten, också kallad CTC-enkäten, samlar in data om ungdomars 

problemutfall, hälsoproblem och data om 24 riskfaktorer och 12 

skyddsfaktorer. Enkäten är internationellt validerad. Den svenska 

enkäten utgår från den internationella och har testats i tre olika 

omgångar och därefter anpassats efter svenska förhållanden. Enkäten 

fylls i under lektionstid via frågeformulär på webben. Det är frivilligt att 

delta för eleverna och vårdnadshavare informeras i förväg. Enkätsvaren 

behandlas anonymt och hanteras utifrån gällande lokala och 

nationella regelverk för informationssäkerhet. Resultaten har 

sammanställts på lokalområdesnivå.  

 

Effektiv insats/program  

Effektiva insatser fyller flera olika kriterier. För att 

vara helt säker på att en insats fungerar och 

verkligen påverkar de valda risk- och 

skyddsfaktorerna, rekommenderas att den är 

utvärderad med en kontrollgrupp. Studien ska 

visa hur bra insatsen var i jämförelse med dem 

som inte fick den. Vidare behövs en 

programteori, en teoretisk förklaring som 

beskriver hur insatsen leder till förändring. För att 

säkerställa implementeringen behövs en 

manual. Insatsen behöver också vara tillgänglig 

för området.   
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Främjande arbete   

Främjande arbete är insatser som utgår från att stärka och bibehålla 

människors hälsa och välbefinnande. I CTC-arbetet innebär det att 

stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.  

  

Kärngrupp 

Gruppen består av kommundirektören, förvaltningschefer från 

kunskapsförvaltningen, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, kultur- 

och fritidsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.  

 

Ofullständig skolgång  

Ofullständig skolgång försvårar inträdet på arbetsmarknaden och 

påverkar möjligheterna till försörjning.  

 

Område  

Detta begrepp syftar i denna områdesprofil till de tre Spira-områdena. 

Varje område består av flera delområden. 

  

Områdesteam  

Framgångsrikt preventionsarbete är komplext och kräver samverkan 

från flera olika aktörer. Alla som arbetar med barns och ungas 

välbefinnande i området ges möjlighet att delta i arbetet och de 

organiseras i ett områdesteam med olika arbetsgrupper. 

Arbetsprocessen ger en gemensam kunskap om, och verktyg för, ett 

effektivt preventionsarbete. Arbetet följer en i detalj beskriven 

arbetsgång som bygger på forskning där arbetet noga dokumenteras 

och kvalitetsgranskas med hjälp av en checklista. Arbetet samordnas 

av en lokal utvecklingsledare.  

 

Områdesprofil  

Områdesprofilen sammanfattar analysarbetet och beskriver nuläget i 

området. Den består av två analyser: en riskanalys och en resursanalys.  

 

Problemutfall 

Förebyggande och främjande arbete syftar till att skapa goda 

uppväxtvillkor. Begreppet problem avser i detta sammanhang de 

problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor och som hanteras av 

CTC-arbetet. De är ungdomsbrottslighet, bruk av tobak, alkohol, 

narkotika, ofullständig skolgång, våld, sexuellt riskbeteende och psykisk 

ohälsa.  

 

Psykisk ohälsa (benämns i vissa dokument som depression och ångest) 

Frågorna i CTC-enkäten ger ett tillförlitligt mått på förekomsten av 

psykisk ohälsa bland ungdomarna i lokalområdet och kan inte 

användas för att diagnostisera depression hos enskilda individer.  

 

Resursanalys  

I resursanalysen identifieras och synliggörs områdets befintliga program, 

insatser och aktiviteter. De kategoriseras i främjande insatser och 

förebyggande insatser. I analysen blir det tydligt vilka effektiva resurser 

som redan finns i området, om de påverkar de prioriterade risk- och 

skyddsfaktorerna och om de behöver anpassas.  
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Riskanalys  

Riskanalysen är en del av analysarbetet och görs för att det 

förebyggande arbetet ska riktas mot områdets behov. Riskanalysen 

bygger till stor del på resultat från elevenkäten. Datan analyseras och 

jämförs med övriga Sandviken och med annan data exempelvis data 

från polis, räddningstjänst, skolor och socialtjänsten. Erfarenheter från 

området, boende och tjänstepersoners kunskaper tillvaratas också i 

analysarbetet. 

 

Riskfaktor   

En riskfaktor är en omständighet som ökar risken för att problemutfall ska 

utvecklas. Barn som växer upp med flera riskfaktorer löper större risk att 

utveckla problemufall än barn som växer upp med färre riskfaktorer. 

Riskfaktorer är universella. De utgör en risk för barn och unga 

oberoende av kön, etnicitet, religion, kulturella eller regionala skillnader. 

Varje lokalområde har sin sammansättning av riskfaktorer. En riskfaktor 

kan förutspå flera olika problemutfall.  

 

Preventionsnivåer 

Preventionsarbete kan ske på tre nivåer:  

• Universell prevention är insatser riktade till en hel 

befolkningsgrupp oavsett individuell risk.  

• Selektiv prevention innefattar insatser som rikas till olika grupper i 

samhället med förhöjd risk att utveckla problemufall och 

hälsoproblem, så kallade riskgrupper. 

• Indikerad prevention är en preventionsform bestående av 

insatser som riktas till individer som redan har problem eller hög 

risk att utveckla dessa.  

 

Sexuellt riskbeteende 

När ungdomar är sexuellt aktiva utan preventivmedel vilket kan leda till 

oönskade graviditeter samt sexuellt överförbara sjukdomar som är ett 

hot mot hälsan. I CTC-enkäten ställs frågor om oskyddat sex och 

eventuell påverkan av alkohol/narkotika vid samlag. 

 

Skyddsfaktor  

De skyddar mot påverkan från riskfaktorer men är inte alltid varandras 

motsatser. Ett barn med flera skyddsfaktorer står bättre rustad än ett 

barn med färre skyddsfaktorer.  

 

Sociala utvecklingsstrategin    

Arbetet med den sociala utvecklingsstrategin, också kalllat hjärtat i 

CTC-arbetet, syftar till att utveckla känslan av tillhörighet till goda 

förebilder och/eller positiva sociala sammanhang. Med det menas 

förebilder eller sammanhang där normer och värderingar som är viktiga 

i vårt demokratiska samhälle förmedlas och vidmakthålls. Känslan av 

tillhörighet utvecklas i en relation där barnet får: tillfälle att delta och 

bidra, får utveckla förmågor och kunskaper och får bekräftelse för 

ansträngningen.  

 

Styrgrupp 
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Består av kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen beslutar om 

områdesteamens handlingsplaner samt valda risk-och skyddsfaktorer.  

 

Ungdomsbrottslighet  

Detta begrepp är ett samlingsnamn för olika brott som begås av 

ungdomar. Till exempel våldsbrott, rån, hot, egendomsbrott, anlagda 

bränder och vandalism. I CTC-enkäten ställs frågor om snatteri, stöld, 

drogförsäljning, förstörelse av annan persons egendom eller om de burit 

pistol/revolver eller blivit gripna. 

 

Utvecklingsledare  

En funktion med uppgift att leda och samordna områdesteamet 

genom CTC-processen med hjälp av CTC-checklistan. I CTC-arbetet 

finns två olika utvecklingsledare: 

• En central utvecklingsledare  

• Tre lokala utvecklingsledare med varsitt område 

 

Våld  

Med våld menas handlingar mot personer som leder till kroppskador 

eller där det hotats med kroppsskador. Våld omfattar många olika 

brott. I CTC- enkäten ställs frågor om våld använts i avsikt för att skada 

någon. 
 

 

 


