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Vad visar forskning om effekterna av platsbaserat polisiärt arbete vid geografiskt små områden? 

Sammanfattning 

Denna forskningsöversikt handlar om effektiviteten av platsbaserat 

polisiärt arbete, som fokuserar på små geografiska områden med hög 

kriminalitet. Har platsbaserat polisiärt arbete en brottsminskande effekt? 

Minskar bara en viss typ av kriminalitet? Flyttar brottsligheten bara på 

sig? - Genom lämpliga sökord och välkända databaser valdes de studier 

ut som hade bra utvärderingsdesigner. Resultatet blev 14 studier varav 9 

randomiserade experiment, 4 kvasiexperimentella studier och 1 

metaanalys. Översikten visar på en delad bild när det kommer till 

signifikant effekt vid brottsminskning. Sammanfattningsvis  är 6 studier 

signifikanta med liten effekt och 4 icke signifikanta när det kommer till 

total brottslighet. Problemorienterat arbete och samarbete med andra 

instanser ger bäst resultat. Att enbart arbeta platsbaserat påverkar inte 

all brottslighet, andra instanser/metoder behövs.  

  

Nyckelord: Hot spots, platsbaserat, geografi, polisiär, brottsförebyggande.  
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What does research say about the effects of hot spot policing? 

Abstract 

This research review is about the effectiveness of hot spot policing. 

Does hot spot policing have an effect on crime? Does only one type of 

crime decline? Does crime just move from one place to another? 

Through suitable keywords and well known databases, studies with 

good research designs were chosen. The result was 14 in all, 9 

randomized controlled trials, 4 quasi-experiments and 1 meta-analysis. 

The review shows a divided picture when it comes to significance in 

crimeprevention. In summary: 6 studies are significantly small and 4 

non-significant when it comes to the total of crime. To work problem-

oriented and to work with other authorities is most effective. Only 

place-based work does not affect all crime, other authorities/methods 

are needed. 

 

Keywords: Hot spots, place-based, geography, police, crime prevention. 

 

        Criminology C Fall 2011. Supervisor: Henrik Andershed   
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Vad visar forskningen om effekterna av platsbaserat polisiärt arbete vid geografiskt små 

områden 

Polisen behövs inte lika mycket överallt, de behöver inte patrullera lika intensivt över hela 

staden (Lum, Hibdon, Cave, Koper & Merola, 2010; Sherman & Weisburd, 1995). Senare tids 

forskning visar att med hjälp av datorer kan man beräkna vart och när majoriteten av brotten 

kommer att ske (Lum et al., 2010; Sherman & Weisburd, 1995). En del kriminologiska teorier 

förklarar kriminalitet genom att kartlägga förövarens personliga bakgrund, syfte och motiv 

(Clarke & Cornish, 1985; Cornish & Clarke, 1986; Hirschi & Gottfredson, 2000; Moffit, 1993). 

En teori som Rutinaktivitets-teorin, (Cohen & Felson, 1979; ref. i Lilly, Cullen & Ball, 2007) 

skiljer sig ifrån de andra teorierna genom att den har sin tyngd och förklaring på att det är 

situationen och tillfället som ger individer möjlighet att begå brott. Rutinaktivitets-teorin kan 

liknas vid en geometrisk trekant, där alla tre hörn är lika viktiga för att ett brott ska ske. De tre 

hörnen är: avsaknad av kapabla väktare, tillgång till lätta offer samt motiverade förövare. Ett sätt 

att arbeta brottspreventivt kan alltså vara att plocka bort tillfället som gör tjuven och göra 

brottsobjektet mer svåråtkomligt. Ökad patrullering av polis eller till exempel en 

grannsamverkan skulle kunna vara ett sätt att avskräcka människor från att begå brott på platsen. 

Man talar dock om att det finns en risk att kriminaliteten bara flyttas till andra platser, det vill 

säga, så kallade ”omfördelningseffekter” vid platsbaserat polisiärt arbete (Weisburd, Wyckoff, 

Ready,  Eck, Hinkle &Gajewski, 2004). Denna forskningsöversikt syftar till att sammanställa 

effekterna av platsbaserat polisiärt arbete vid mindre geografiska områden.   

Det finns vissa specifika områden där kriminalitet har en tendens att samlas, såsom en 

gata, endast en del av en gata ett så kallat “gatuavsnitt”(Weisburd, Telap & Braga, 2010), eller 

en del av ett kvarter som ett par adresser (Braga, Papachristos & Hureau, 2011; Braga & 

Weisburd, 2010) ett ord som vanligtvis används för att beskriva dessa små platser är 

”mikroplatser” (Sherman & Weisburd, 1995). Brott tenderar att begås på några få ställen och 
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håller sig ofta kvar där med ett stadigt grepp, andra delar av samma grannskap eller samma stad 

har mindre eller till och med ingen brottslighet alls (Weisburd, Bushway, Lum & Yang, 2004; 

Weisburd, Lum & Yang, 1989).  Det här är också relativt stabilt över tid. Där brott begås 

fortsätter det ofta att begås utan insats och där brott inte begås finns det en tendens till att det 

fortsätter vara lugnt (Weisburd, et al., 2004; Weisburd et al., 1989). I en studie i Minneapolis 

undersökte man varifrån folk ringde för att anmäla brott. Man kom fram till att ca 3 % av ytan i 

staden stod för ca 50 % av alla samtal/anmälningar till polisen. (Sherman, Gartin & Buerger, 

1989 ref. i Taylor, Koper & Woods, 2010). Av alla dem som arresterades för knarklangning i 

Jersey City under 1995, arresterades 46 % av dem på 4,4 % av stadens väg-korsningar och gator 

(Weisburd & Green, 1995). I Beenleigh i Australien analyserades det också antal samtal till 

polisen och de kom fram till att enbart ett par få områden och ett fåtal personer, stod för det 

mesta av det som polisen var tvungen att ta itu med (Criminal Justice Commission, 1998).  

Då platsens betydelse för kriminalitet blivit vidare känt, har vetskapen om detta gjort att 

polisen satt in mer resurser vid dessa platser. Till exempel ökad patrullering och avvisning från 

platsen i ett förebyggande syfte, för att effektivisera polisens arbete. Det är lättare för polisen att 

synas oftare om de fokuserar på en mindre yta, samt att de faktiskt fokuserar på de platser där 

brott sker oftare; en användning av platsbaserade polisiära metoder (Sherman & Weisburd, 

1995). Ett sätt att förtydliga storleken på den geografiskt lilla ytan är att man stående på en plats 

ska kunna se hela det område som är insats/kontrollområdet eller det så kallade hot spot-området 

(Koper, 1995; Sherman & Weisburd, 1995). 

När vi fokuserar på platsbaserat polisiärt arbete vid mindre geografiska ytor är 

crackdowns ett vanligt exempel på en metod som används. Det handlar om att synligt utfärda 

arresteringsorder, att öka patrulleringen så att det verkligen är omöjligt att gå miste om att något 

är på gång, att förhöra folk direkt på gatan och att inte ha tolerans för något störande beteende, 

(Sherman 1990) så kallad nolltolerans. Det finns även olika slags crackdowns. Om nedslaget 
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handlar om ett specifikt område geografiskt, betonar man närvaro och är det olika slags 

brottslighet till exempel knarkförsäljning, knarktillverkning eller rattfylla som är i fokus, betonar 

man sanktioneringar (Sherman, 2007).   

Ett problemorienterat sätt att arbeta används vid både större och mindre geografiska 

områden, både reaktivt vid redan begångna brott och proaktivt som brottsförebyggande 

(Weisburd et al., 2010). Vid arbete med en problemorienterad metod använder man ofta SARA-

modellen. Sara står för; Scanning - identifiera problemet, vilka konsekvenser får problemet för 

området och polisen. Ta reda på hur frekvent och hur länge problemet pågått. Analys - analysera 

vad det är som föregår problemet, efterforska vad man vet om problemet sedan tidigare i 

allmänhet och ta reda på vad som gjorts i området tidigare och varför det inte fungerar. Respons 

- efterforska vad som fungerar vid detta problem och engagera rätt personer, sedan sätta in 

korrekta metoder för just detta område och sist Assessment: Att utvärdera arbetet och förändra 

insatsen om det behövs (Center for problem-oriented policing). Det finns olika sätt att arbeta 

inom det problemorienterade området, till exempel att polisen arbetar tillsammans med så 

kallade tredje parter som hyresvärdar, lokala affärsmän och boende (Skogan & Frydl, 2004, ref. 

i Braga, 2006). Samt att minska på röran i området, städa området, tvätta bort graffiti, 

intensifiera narkotikaövervakningen och att ha ett strikt ordnings-upprätthållande (Taylor et al., 

2010).  

En variant som polisen använder vid platsbaserat polisiärt arbete är fokuserad 

patrullering (Taylor et al., 2010). Ett vanligt tillvägagångssätt i fokuserade patrulleringar är att 

använda poliskontroller i trafiken (McGarrell, Chermak & Weiss, 2002). Den fokuserade 

patrulleringen handlar om att poliserna som tilldelats ett eller ett par områden inte behöver ta 

samtal från 911 (112), utan kan fortsätta att stanna kvar i de områden de tilldelats för fortsatt 

patrullering (Taylor et al., 2010). Hot spots behöver olika varianter av polisiära lösningar, på 

grund av att de utvecklats från olika orsaker (Eck, Chainey, Cameron, Leitner & Wilson, 2005). 
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När man arbetar platsbaserat är det inte så då att kriminaliteten bara flyttas runt hörnet, 

där poliserna inte befinner sig för tillfället (Weisburd et al., 2004)? När man talar om 

omfördelningseffekten, det vill säga att brottsligheten flyttar på sig, eller ändrar form, så finns 

det flera olika sätt för brottsligheten att omfördela sig på. Den kriminella personen kan ändra på 

sitt tillvägagångssätt, metoden, för utförandet av brottsligheten genom att t.ex. “en prostituerad 

börjar bestämma tid med sina torskar istället för att vänta på dem vid en speciell gata“ (vår 

översättning, Weisburd et al., 2004; s 13). En annan form av omfördelningseffekt kan också vara 

att man flyttar på sig och börjar begå brott på en annan plats. Till dessa olika 

omfördelningseffekter hör också förändring av tidpunkten för när brottet begås, målet med 

brottsligheten och även själva förövaren för brottet kan förändras, vid till exempel arrestering av 

en knarklangare så finns det ofta någon annan redo att ta dennes plats. Typ av kriminalitet kan 

också förändras - man ändrar sin kriminalitet från exempelvis prostituerad till knarklangare. Att 

förändra metoden är den vanligaste utkomsten vid omfördelning, medan att ändra typ av 

kriminalitet är den mest ovanliga utkomsten (Clarke & Weisburd, 2001; Weisburd et al., 2004).  

Spridningseffekter innebär att brott minskar även i närliggande områden. Det betyder att 

effekten av insatsen sprider sig bortom insatsområdet till ett, två eller flera kvarter bort trots att 

ingen insats är tillsatt där (Clarke & Weisburd, 2001). Vad som är intressant här är att ta reda på 

vad den samlade forskningen säger, vad säger utvärderingarna om omfördelning och de positiva 

spridningseffekterna? Är det platsbaserade brottspreventiva arbetet lönlöst? Ändrar 

kriminaliteten bara form och fortsätter i samma styrka som innan insatsen? Är effekten den att 

brottsligheten bara flyttar på sig, eller sprids effekten av polisarbetet till närliggande områden?  

Då platsbaserat polisiärt arbete används allt oftare, är vikten av utvärdering ovärderlig. 

Polisen torde vara intresserad av hur de kan använda sina resurser mer effektivt och allmänheten 

vill veta ifall deras skattepengar används till något som fungerar. Denna översikt bidrar med att 

utvärdera, vad forskning som håller en hög standard, säger om effektiviteten av det 
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platsbaserade polisiära arbetet vid små geografiska områden. Syftet med denna 

forskningsöversikt är då; att genom nyckelord från tidigare forskning och med hjälp av relevanta 

databaser, ta reda på vad forskningen visar om effekterna av platsbaserat polisiärt arbete vid 

mindre geografiska områden.   

Frågeställningar   

Har platsbaserat polisiärt arbete en brottsminskande effekt? Minskar bara en viss typ av 

kriminalitet? Efter och under en insats, är det så att kriminaliteten bara flyttar till närliggande 

områden (så kallade omfördelningseffekter)? Finns det positiva spridningseffekter av insatserna? 

Metod  

Litteratursökning 

Proceduren började med att lämpliga sökord valdes ut genom att fokusera på nyckelord som 

använts vid tidigare forskning. På grund av de många olika frågeställningarna vi sökte svar på, 

krävdes en spridning på de studier som skulle integreras och därför användes söktermer samt 

synonymer av dessa som kunde generera många abstrakt. Trots kriterierna (som följer nedan) 

vid genomgång av abstrakt valde vi att ha med fulltexter, som var lite diffusa i sin 

sammanfattning, för att försäkra oss om att vi inte gick miste om ett randomiserat experiment 

eller annat av intresse. Läsningen av abstrakt och fulltexter gav oss nya sökmotorer och 

sökvägar. Tidigare forskning som till exempel en forskningsöversikt över platsbaserat polisiärt 

arbete av Anthony A. Braga (Braga, 2011) hjälpte oss att finna fler databaser, såsom 

Springerlink där vi gick igenom “Journal of experimental criminology (abstracts)” artikelhistoria 

och fann ytterligare artiklar relevanta för vår översikt. I sökandet efter “Houston Targeted Beat 

Program” (Caeti, 1999), en av de 9 experimentella studier som A. Braga använde i sin översikt, 

hittade vi websidan “Evidence-Based Policing Matrix”.  Denna har vi refererat till då ytterligare 

abstrakt hittades. Vi läste de abstrakt som sökningarna gav för att finna fulltexter av eventuellt 

intresse för vår forskningsöversikt. För att stärka reliabiliteten i urvalet färgkodade vi abstrakten 
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och fulltexterna oberoende av varandra till icke-intressant, eventuellt intressant och definitivt 

intressant. Detta gjorde vi för att vi skulle få två olika perspektiv på abstrakten och därav inte 

missa något som var viktigt på grund av våra eventuella förutfattade meningar. Därefter utvaldes 

fulltexter som skulle läsas.  

Sökord. De ord och ordkombinationer som gav bäst utdelning var: Hot Spots, Hot Spot 

policing, crackdown, “effects of problem oriented policing“,“effects of directed patrol” Effect*, 

Polic* Crim*, Urban Policing, Hot Spots+Policing, Crime + places.   

Databaser. De databaser  som användes var: National Criminal Justice References 

Service (NCJRS), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Sage journals 

online, Wiley online library,  National archive of criminal justice data (NIJ), Springerlink, 

Heinonline, Jstore, Erik, LibHub, Psycinfo, Problem-Oriented Guides for Police (COPS) U.S. 

Department of Justice. Office of Community Oriented Policing Services samt Evidence-Based  

Policing Matrix.  

Här nedan följer exakt antal abstrakt och fulltexter som lästs, samt varifrån de kom och hur 

många som till slut blev inkluderade i översikten. Som ses i tabell 1 så involverar vår 

forskningsöversikt 14 utvärderingar.  

Tabell 1 

Exakt antal abstrakt och fulltexter samt var de kommer ifrån 

Databas Sökalternativ Antal 

abstrakt 

Lästa 

fulltexter 

Inkluderade 

fulltexter 

NCJRS  General searches  

All (- i hela 

texten+ i fraser)  

579 122 7 

 

Sage journals online  
 

All (- i hela 

texten)  

 

438   
 

3 
 

0 

IBSS  6   6 0 

Jstore    349   16 0 
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Springerlink “Journal of 

experimental criminology 

(abstracts)”    

online first 166 5 2 

LibHub   13   9 0 

“Evidence-Based Policing 

Matrix” 

Redan fastställd 

excelfil 

 106   31 5 

Psycinfo  0 0 0 

Sammanlagt antal  1657 192 14 

Studier som exkluderats 

På grund av den mängd studier som finns kommer områden som skolrelaterade brott, 

trafikrelaterade brott och partnervåld inte att benämnas. Liknande översikter behövs göras för 

dessa områden, då mycket forskning finns. Ännu ett val är att vi fokuserat på publicerade 

vetenskapliga artiklar och inte på opublicerade artiklar eller forskning i bokformat. Insatsens 

implementering påverkade också valet att inkludera studien; mer om det följer. Vi har även valt 

att inte inkludera studier som tar upp brott som begås inomhus i parkeringsgarage eller i 

shoppingcentrum. Att fokusera på enskilda hus kallas för “risky facilities” (Clarke & Eck, 2007) 

och är något vi valt att inte fokusera på. De olika sökningarna från databasen Psycinfo gav inte 

några bra resultat för det vi var ute efter i våra frågeställningar, artiklarna där fokuserade mer på 

rädsla och ämnen tillhörande psykologi än på utvärdering av polisiära metoder. Ingen annan 

översikt om platsbaserad polisarbete vi läst, har använt sig av den sökmotorn. Därav vårt val att 

inte inkludera resultaten från den sökmotorn i vår översikt.  

Kriterier för inkluderande 

Experiment och kvasiexperiment. Vi utgick från ett antal kriterier för antingen ett 

experiment eller ett kvasiexperiment med randomiserad eller annan kontrollgrupp, samt 

jämförelse för att kunna utmäta en effekt. De flesta abstrakt som valdes nämnde metoden redan i 
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artikelnamnet eller i sammanfattningen. Vissa var mer diffusa och för att inte välja bort någon 

artikel som eventuellt hade en ordentlig metod, valde vi att ha med dem som fulltext och 

studerade deras metoddel mer ingående för att få insikt i om artikeln höll måttet. De 14 utvalda 

artiklarna har beskrivit validiteten och reliabiliteten av metoden använd i de olika 

undersökningarna. Artiklarna har besvarat frågor som; var det verkligen insatsen eller något 

annat som hände samtidigt, som påverkade insatsen? Kan man generalisera resultaten till en 

annan målpopulation? Har det replikerats? Artiklarna som blivit utvalda har en kvantitativ 

grund. 

Platsbaserat. De studier vi har valt är fokuserade vid specifika platser, som inte är större 

än ett halvt kvarter. För att förtydliga storleken på den geografiskt lilla ytan är ett kriterium (som 

används när man avgränsar sig geografiskt) att man stående på en plats ska kunna se hela det 

område som är insats/kontrollområdet eller det så kallade hot spot- området (Koper, 1995; 

Sherman & Weisburd, 1995).  

Problemorienterad polismetod. De problemorienterade polisiära studier (Braga, 

Weisburd, Waring, Mazerolle, Spelman & Gajewski, 1999) vi valt, följer SARA-modellen; 

Scanning, Analysis, Response och Assessment och är fokuserade på platser och inte på personer. 

Studierna är inte baserade på ett helt grannskap utan bara på en liten plats som några hus eller en 

del av ett kvarter, ett eller flera så kallade hot spots. Andra kriterier för studierna är att det 

preventiva arbetet har utförts av polisen och inte enbart av en samverkan mellan grannar i ett 

kvarter, mentorsarbetare till exempel i skolor, eller enbart utav platsbaserat brottsförebyggande 

arbete såsom “cctv” -kameraövervakning (Welsh & Farrington, 2006) belysning eller genom en 

nolltolerans mot kriminalitet. Nolltolerans i detta fall innebär att man så fort som möjligt 

återställer brottsplatsen. Ett brott kan annars leda till fler brott enligt: “fixing broken 

windows”(Kelling & Cole, 1996; ref. i Hinkle & Weisburd, 2008). Vi har däremot valt att ha 



EFFEKTER AV PLATSBASERAT POLISIÄRT ARBETE 12 

 

med studier som tar upp dessa andra preventiva metoder, om det är i samarbete med polisen. Då 

olika crackdown studier finns, har vi använt kriteriet om ett halvt kvarter som utgångspunkt.  

Kort information om studierna  

De studier vi har valt har bland annat använt samtal till polisen om brott, som mätningspunkt för 

insatsens effekt. Användning av detta mått underlättar jämförelse med omkringliggande 

områden och även över tid. Ett problem med detta mätningssätt kan vara att det blir väldigt 

påverkat under själva insatstiden. Människor kan bli mer positiva till polisen och ringer oftare, 

då det känns som om polisen är medvetna och motiverade till att förändra. De rapporterar även 

mer till poliserna på plats, istället för att ringa, då rapporteras informationen inte vidare i samma 

mängd. Man anser ändå att samtal till polisen är det som ger mest information om faktisk 

brottslighet i staden, samt det som påverkas minst av polisens omdöme (Braga et., al 1999; 

Weisburd & Green, 1995). Det här är det mått forskarna har valt att använda och det är det mått 

vi kommer att rapportera här nedan. Utvärderingarna rapporterar ibland även observationer av 

brott, arresteringar och så vidare men dessa kommer vi inte att rapportera, utan vi fokuserar på 

det utvärderingsmått som utvärderingarna har gemensamt då det underlättar för förståelsen.  

En del studier har valt att inte rapportera samtal till polisen under själva insatsen för att 

motverka felrapportering på grund av påverkan av närvarande poliser, de rapporterar istället 

enbart innan och efter insatsen. Det kommer att tydliggöras i tabellerna här nedan vilka som 

gjort så och även vilka som valt att ha med samtal till polisen under insatsens gång. Då 

utvärderingarna inte har ett samstämmigt rapporteringssätt med samma effektmått har vi valt att 

fokusera på signifikansen av insatsen. Har insatsen gett en signifikant effekt? Man har använt sig 

av olika signifikansnivåer i de olika studierna, vi har hållit oss till p < .05. .05 signifikans 

betyder att det är 5 % chans att resultatet har kommit till av en slump. Det är den vanliga 

signifikansnivån som forskare brukar hålla.      
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Resultat 

Studierna visar på en delad bild vad gäller effekter av ett platsbaserat polisiärt arbete. I en del 

studier och i vissa delar av andra studier har man inte uppnått signifikans. Undersökningen ”om 

bara en viss typ av kriminalitet minskar” visar även där, på en delad bild av den signifikanta 

effekten. Likaså gäller för omfördelning och de positiva spridningseffekterna. Där omfördelar 

sig kriminaliteten och sprider sig de positiva effekterna av insatserna lika ofta som de inte gör 

det.  Nu följer en tabell med de inkluderade studierna, sedan besvaras varje frågeställning var för 

sig efter tabellen. Information om de specifika studierna finns i tabellen och sedan kommer de 

individuella studierna att nämnas med namnet på studien i svaren på frågeställningarna som 

följer.
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Tabell 2  

Vad säger forskningen om våra frågeställningar? 

Syfte & insats Metod Typ av 

brott/insats 

Signifikant 

Policing Drug Hotspots (Weisburd & Green, 1995) En problemorienterad 

metod med SARA-modellen användes med målet att motverka knarklangning 

på gatunivå. 56 områden valdes på grund av antalet samtal till polisen. Insatsen 

pågick i 18 månader. Man samarbetade med de boende, och affärsägare, 

utfärdade razzior och arresteringar i ett förebyggande syfte. Man mätte 7 

månader före och efter insats. 

Randomiserat 

experiment 

Allmänt 

ordningsstörande 

Ja** 

 
 

Våldsbrott Nej 

 
 

Egendomsbrott Nej 

 
 

Narkotikabrott - (icke 

rapporterat) 

Police Raids on Crackhouses (Sherman & Rogan, 1995) Genomförande av 

poliscrackdowns för att motverka knarklangning i bostadsområden. Polisens 

crackdowns utfärdades på 1 dag vid de olika husen med någon veckas 

förberedning, det skulle vara synligt för grannskapet. De fick tillstånd att utföra 

crackdowns genom att en infiltrerad polis genomförde två narkotikaköp, med 

någon veckas mellanrum. Mätning 30 dagar före insats och 30 dagar efter 

insats. 

Randomiserat 

experiment 

Alla 

brottskategorier   

Nej 

  Våldsbrott Nej 

  Egendomsbrott Nej 

  Förargelse- Nej 
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väckande 

beteende, allmänt 

ordningsstörande 

beteende 

Minneapolis Preventive Patrol Program (Sherman & Weisburd, 1995) En 

dubblering av antalet uniformerade patrullerande poliser i de 55 

experimentområdet under 1 år, med målet att minska antalet samtal till polisen. 

Enbart tiden spenderad i området mättes, inte vad de gjorde när de var där. 

Mäter från basår till insatsår. 

Randomiserat 

experiment 

 

Alla brottstyper.  

– 31 juli 

Ja* 

  Soft Crime: 

(Oordning, 

prostitution, 

berusade personer, 

misstänkt 

beteende, 

vandalism)  

– 31 juli 

Ja* 

  Hard Crime: 

(Rån, våldtäkt, 

inbrott, 

vapenbrott, mord, 

våld, stulna bilar) 

– 31 juli 

Nej 

Kansas City Gun Experiment (Rogan & Shaw, 1995). Fokuserad 

patrullering, med trafikstopp och säkerhets visiteringar, med målet att hitta 

vapen och på så sätt minska vapenbrott. Tesen var att man kan öka 

beslagstagningen av vapen och därigenom signifikant minska vapenbrott 

genom att använda fokuserad patrullering vid mindre geografiska områden 

med hög kriminalitet. Insatsen pågick i 29 veckor. Man mätte vapenbrott före 

Kvasiexperiment 

med matchat 

kontrollområde 

Vapenbrott Ja** 
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och under fas 1 av insatsen 

Licence Plate Reader Police Patrol (Lum, et al., 2010). LPR- Licence plate 

reader användning, med målet att avskräcka bilstölder. LPR - en liten kamera 

monterad på polisbilen, som avläser nummerplåtar. Det kopplas ihop med en 

databas så man kan se om bilen är stulen eller om det finns några 

arresteringsorder för ägaren. Man fokuserade patrulleringen med ”sweap and 

sit” - “köra igenom de olika närliggande mikroplatserna och sedan parkera på 

ett hett ställe i en av dem i 30 minuter, för att senare parkera vid en annan 

mikroplats i ytterligare 30 minuter. Insatsen varade i 30 dagar. Man mäter före, 

under och efter insats.  

Randomiserat 

experiment 

Alla 

brottskategorier  

Nej 

Problem oriented policing in violent crime places (Braga, et al., 1999). Med 

målet att minska på våldsbrottslighet användes en problemorienterad metod 

med SARA-modell. Man fokuserade på den sociala och fysiska oordningen på 

plats i 16 månader. De insatser som skedde var bland annat att polisen 

inspekterade röriga krogar, rensade bort skräp, krävde att affärsägare skulle 

städa upp framför sina butiker, hjälpte hemlösa att hitta boende, satte upp 

staket och ökade belysningen. Även koncentrerade ordnings upprätthållande 

insatser användes samt ett nitiskt upprätthållande av lagen om att inte förtära 

alkohol i allmänhet på gator. Mätning före insats - efter insats. 

Randomiserat 

experiment 

Alla 

brottskategorier 

Ja*** 

  Rån Nej 

  Misshandel Ja* 

  Egendomsbrott Ja** 

  Narkotikabrott Ja** 

  Mindre brott 

(förseelse) allmänt 

ordningsstörande 

Nej 
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beteende  

Different police strategies at hot spots of violent crimes (Taylor, et al., 

2010). En studie med målet att mäta skillnaderna mellan effekterna av 

problemorienterad polis metod med SARA- modell och fokuserad patrullering, 

på våldsbrottslighet i små geografiska områden. 83 högkriminella områden 

delades upp mellan de två olika insatserna och ett kontrollområde. Poliserna i 

områdena med en problemorienterad SARA -modell, arbetade i småteam 

tillsammans med en analytiker för att nå fram till roten av problemet i det 

område de var tilldelade. Området med det fokuserade patrullerandet ökade 

den uniformerade, synliga närvaron av poliser. Man mätte ett år före insats, 90 

dagar under och 90 dagar efter insats. 

Randomiserat 

experiment 

Problemorienterad 

metod med 

SARA- modell 

Nej 

  Fokuserad  

patrullering 

Nej 

Policing Crime and Disorder Hot Spots (Braga & Bond 2008). 

Problemorienterat polisarbete med SARA- modell och fokuserad patrullering 

användes med målet att minska anmälda brott som misshandel, inbrott, rån och 

stölder i Lowell, Boston. Insatsen pågick i 12 månader. Mätningar utfördes 6 

månader före insats och 6 månader efter insats. 

Randomiserat 

experiment  

Alla 

brottskategorier 

Ja** 

  Våldsbrott Ja*** 

  Rån Ja* 

  Inbrott Ja*** 

  Stöld Nej 

  Mindre brott 

(förseelse) allmänt 

ordningsstörande 

beteende 

Nej 
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The Philadelphia Foot Patrol Experiment (Ratcliffe, et al., 2011). 

Ökad uniformerad fotpatrullering i områden med hög kriminalitet. Målet var 

att undersöka effekterna av platsbaserat polisiärt arbete vid våldsbrott. Mäter 

rapporterade brott före och under insats.   

Randomiserat 

experiment 

Våldsbrott Ja* 

Problem Oriented Policing and Drug-Market Locations (Hope, 1994). 

Användning av en problemorienterad metod med SARA- modell, med målet 

att minska antalet samtal till polisen vid 3 narkotikaområden. De använde sig 

av situationell prevention samt nolltolerans, razzior, arrestering av individer 

som begått mindre brott för att få bort dem från gatan. Man mätte effekten av 

insatsen genom att jämföra med andra adresser före, under och efter insatsen  

Kvasiexperiment 

med icke 

ekvivalenta 

kontrollgrupper. 

Narkotika 

Område 1 

- 

 
 

Narkotika 

Område 2 

- 

 
 

Narkotika 

 Område 3 

- 

Beenleigh Calls for Service Project (Criminal justice commission, 1990). 

Med fokus på ca 20 mindre områden med hög kriminalitet, satte man in en 

insats av problemorienterat slag med SARA- modell i ca 6 månader. Syftet var 

att minska antalet anmälda brott till polisen på vissa utsatta områden.  Mer 

specifikt så utförde man traditionella polismetoder som övervakningen samt 

situationella metoder som det fysiska utseendet vid vissa områden. Samt 

samarbetade med andra instanser för att få ordning på problemen. Man mätte 

före och efter insats. 

 

Kvasiexperiment 

med icke- 

ekvivalenta 

kontrollområden 

Alla 

brottskategorier 

Nej 

Not:   

* p < .05; ** p < .01; *** p<.0 

 

 



EFFEKTER AV PLATSBASERAT POLISIÄRT ARBETE 19 

 
 

Har platsbaserat polisiärt arbete en brottsminskande effekt 

Se Tabell 2. Policing Drug Hot spots (1995) studien i Jersey City med en problemorienterad 

metod med SARA-modellen som användes med målet att motverka knarklangning på gatunivå, 

hade en signifikant påverkan på samtal till polisen i insatsområdet gällande brott som är allmänt 

ordningsstörande, prostitution, förargelseväckande beteende, ofredande, sexuellt ofredande och 

så vidare. Men inte en signifikant skillnad för de andra grövre brotten som man mätte. Studien 

påverkade alltså generell ordning men man fick ingen signifikant skillnad när det gällde till 

exempel narkotika brott. I Police Raid on Crackhouses (1995) studien, där man genomförde 

poliscrackdowns för att motverka knarklangning i bostadsområden; fann man inga signifikanta 

effekter av crackdowns. Riktningen på brottsreduceringen (som inte var signifikant) visade på en 

liten avskräckelse “Med en reduktion av bara 8 % - som man får när man subtraherar den 

procentuella nedgången av kontrollområdet med den procentuella nedgången i insatsområdet” 

(Sherman & Rogan, 1995, vår översättning s. 770). De små icke signifikanta effekter man fann 

började minska igen dag 3 efter insatsen och försvann helt efter 12 dagar. Crackhouse 

crackdowns har ingen signifikant effekt och den icke signifikanta riktning på brottsreducering 

man finner, försvinner fort (Sherman & Rogan, 1995). I Minneapolis Preventive Patrol Program 

(Sherman & Weisburd, 1995) studien där man dubblerade antalet uniformerade patrullerande 

poliser, med målet att minska antalet samtal till polisen, visar skillnaderna mellan kontroll och 

insatsområde på måttligt men klart generellt avskräckande effekter, när man ökar polisnärvaron i 

små “mikro områden”  “Man ser en plats-specifik mikro avskräckelse”(Sherman & Weisburd, 

1995, vår översättning, s. 646). I Kansas City Gun Experiment (Rogan & Shaw, 1995) studien 

där de använde fokuserad patrullering med trafikstopp och säkerhets visiteringar, med målet att 

hitta vapen och på så sätt minska vapenbrott, var vapenbeslagen måttliga i antal. Minskningen i 

vapenbrott var signifikant minus 49% och de 4% vapenbrott som ökade i kontrollområdet var 

icke signifikanta. Licence Plate Reader Police Patrol  (Lum et al., 2010) studien som hade LPR 
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användning, med målet att avskräcka bilstölder i områden med mycket bilstölder, visar att 

användning av LPR inte ger någon signifikant skillnad mellan kontroll och experimentgrupp 

före eller efter insats. Ingen positiv eller negativ riktning visas heller. Brott under insatsens gång 

kunde jämföras med året där innan, samt efter insatsen kunde man mäta en säsongseffekt. 

Interaktionseffekten påverkar inte resultatet, det indikerar att ingen skillnad fanns mellan de 

olika distrikten som man undersökte. LPR genererar ingen generell eller brottsspecifik 

avskräckande effekt enligt denna studie. Insatsens intensitet över de olika mikro områdena var 

dock liten. Problem-oriented policing in violent crime places (Braga et,. al 1999) studien 

använde en problemorienterad metod med SARA-modell med målet att minska på 

våldsbrottslighet; den visar att de totala samtalen till polisen, om brott av olika slag, tydligt 

minskade signifikant i insatsområdena i jämförelse med kontrollområdena. “Att använda 

fokuserade polismetoder såsom att förändra platser, rutinaktiviteter och situationer som främjar 

våld kan vara effektivt i att minska våldsbeteenden” (Braga et,. al 1999, vår översättning, s.571). 

Different police strategies at hot spots of violent crimes studien (Taylor et al., 2010) med 

målet att mäta skillnaderna mellan effekterna av problemorienterad polis metod med SARA- 

modell och fokuserad patrullering, på våldsbrottslighet i små geografiska områden, visade i 

resultaten icke signifikans. Trots icke signifikans visar riktningen på en förbättring, en 

brottsreducering speciellt i de problemorienterade områdena. Policing Crime and Disorder Hot 

Spots (Braga & Bond, 2008) studien med ett problemorienterat polisarbete med SARA- modell 

och fokuserad patrullering som användes med målet att minska anmälda brott som misshandel, 

inbrott, rån och stölder; visar att de totala samtalen till polisen om brott minskade signifikant 

med 19,8 % om man jämför insatsområden med kontrollområden. Under själva insatsen har 

polisen bland annat, satsat extra mycket på att uppmana invånarna om att anmäla alla brott. 

Detta kan ha påverkat resultatet under eftermätningen. I The Philadelphia Foot Patrol 

Experiment (Ratcliffe, Taniguchi, Groff & Wood, 2011) där ökad uniformerad fotpatrullering 
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användes i områden med hög kriminalitet, var målet att undersöka effekterna av platsbaserat 

polisiärt arbete vid våldsbrott. Där visade resultatet en betydande signifikant minskning, minus 

23 % av total kriminalitet efter 12 veckor. Ju mer brottslighet området hade innan, desto mer 

minskade det under insatsen enligt percentiluträkningen av brottsnivån före och efter. I Problem 

Oriented Policing and Drug-Market Locations (Hope, 1994) studien med användning av en 

problemorienterad metod med SARA- modell som hade målet att minska antalet samtal till 

polisen vid 3 narkotikaområden, visade alla tre studier på en förbättring (en minskning) i 

området i antal samtal till polisen mätt. Ingen signifikansnivå tas upp så det är en riktning, inte 

något som är definitivt. Minskningen vid områden som var knark “hot spots” var större än vid 

andra “hot spot” områden. I Beenleigh Calls for Service Project (Criminal justice commission, 

1990) som hade fokus på ca 20 mindre områden med hög kriminalitet, satte man in en insats av 

problemorienterat slag med SARA- modell. Där kunde inga signifikanta resultat mätas men 

riktningen visade att man under de 6 månaderna som insatsen varade, lyckades att minska på 

antal samtal till polisen, men snabbt efter insatsen så återgick antalet tillbaka till nästan samma 

nivå som innan.  

Minskar bara en viss typ av kriminalitet 

Se Tabell 2. I Policing Drug Hot Spots (1995) studien i Jersey City med en problemorienterad 

metod med SARA-modellen som användes med målet att motverka knarklangning på gatunivå, 

var enbart samtal till polisen om allmänt ordningsstörande brott som prostitution, 

förargelseväckande beteende, ofredande och sexuellt ofredande signifikant. Insatsen påverkade 

inte samtalen till polisen gällandes våld eller egendomsbrott. Dessa hade icke signifikanta 

förbättringar i kontrollområdena i jämförelse med insatsområdena. Resultatet vid 

narkotikabrottens signifikansnivå var opålitligt och därför rapporteras det inte. Police Raids on 

Crackhouses (1995) där man genomförde poliscrackdowns för att motverka knarklangning i 

bostadsområden, fick inga signifikanta resultat, insatsen visade bara på en liten positiv riktning 
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vid förargelseväckande beteende och allmänt ordningsstörande. Det stod för ca 50 % av alla 

samtal till polisen, men hade bara en 5 % minskning i samtal till polisen i jämförelse med 

kontrollområdena. Våldsbrotten visade en minskning på 14 %, det är intressant, för det är 

våldsbrotten som vanligtvis anses vara svårast att kontrollera som fått mest minskning. 13 % 

minskning stod egendomsbrottsligheten för (Sherman & Rogan, 1995). Minneapolis Preventive 

Patrol Program  (Sherman & Weisburd, 1995), där man dubblerade antalet uniformerade 

patrullerande poliser, med målet att minska antalet samtal till polisen, visar att om man ökar 

patrulleringen i små områden påverkas “soft crimes”, såsom oordning, prostitution, personer på 

fyllan, misstänkt beteende, vandalism signifikant, medan “hard crime” - rån, våldtäkt, inbrott, 

vapenbrott, mord, våld, stulna bilar inte får en signifikant effekt.  

I Problem-oriented policing in violent crime places (Braga et,. al 1999) studien användes 

en problemorienterad metod med SARA-modell med målet att minska på våldsbrottslighet. I den 

visade alla olika typer av brottslighet minskningar i intensitet, dock var inte alla signifikanta på 

en p< .05 nivå (.05 signifikans betyder att det är 5 % chans att resultatet har kommit till av en 

slump). Slagsmål på gator minskade signifikant i jämförelse med kontrollområdena, det gjorde 

även egendomsbrott och narkotikabrott. Rån och allmänt ordningsstörande hade däremot ingen 

signifikant effekt i jämförelse med kontrollområdena. En orsak som ges till detta är att man i 

samhället kände att polisen tog sådana brott på allvar och därför ringde mer om det än man 

tidigare gjort och därav ökade samtalen till polisen. Det påverkade resultatet då samtalen ökade 

istället för att minska, så ingen effekt kunde uppmätas. Policing Crime and Disorder Hot Spots 

(Braga & Bond, 2008) studien med ett problemorienterat polisarbete med SARA- modell och 

fokuserad patrullering användes med målet att minska anmälda brott som misshandel, inbrott, 

rån och stölder, säger att inte bara den totala samtalsnivån till polisen minskade i jämförelse med 

kontrollgruppen, utan att alla typer av brott minskade i olika grader. Rån och slagsmål på gator 
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minskade signifikant med ca 41 %  respektive 34 %. Inbrott minskade med ca 35 %. Stöld och 

allmänt ordningsstörande minskade också men inte signifikant.  

Omfördelningseffekter, positiva spridningseffekter av insatserna? 

Omfördelningseffekter - om kriminaliteten flyttar på sig och positiva spridningseffekter till 

närliggande områden, är väldigt komplexa faktorer att mäta. Det finns till exempel många olika 

sätt som brott kan omfördela sig på. Den kriminelle kan ändra på sitt tillvägagångssätt, metoden 

för utförandet av brottsligheten. En form av omfördelningseffekter kan också vara att man flyttar 

på sig och börjar begå brott på en annan plats. Till dessa effekter/former hör också förändring av 

tidpunkten för när brottet begås, målet med brottsligheten och själva förövaren för brottet kan 

förändras, vid till exempel arrestering av en knarklangare finns det ofta någon annan redo att ta 

dennes plats. Typ av kriminalitet - man ändrar sin kriminalitet från exempelvis prostitution till 

knarklangare. Metodomfördelningen är den vanligaste, medan att ändra typ av kriminalitet är 

den mest ovanliga utkomsten (Clarke & Weisburd, 2001; Weisburd et al., 2004).  

När det kommer till omfördelning redovisar dessa artiklar information om plats-

omfördelning. Med detta i åtanke ska följande rapportering läsas med försiktighet. De tre 

följande studierna har ni kommit i kontakt med tidigare, de näst-följande tre är nya och kräver 

därför lite introduktion. Policing Drug Hot Spots (1995) studien i Jersey City med en 

problemorienterad metod med SARA-modellen, med målet att motverka knarklangning på 

gatunivå hade i undersökningen med två kvarter runt varje kontroll och insatsområde. Man 

sammanställde statistiken över samtal till polisen i dessa områden. Man fann ingen större 

omfördelning till de kringliggande områdena runt insatsområdena. För att mäta omfördelning 

letade man efter nya “heta” områden där knark såldes. Man hittade ett antal nya i områdena runt 

omkring insatsområdet, men dubbelt så många runt kontrollområdena, 19 nya platser i 

jämförelse med 39 nya i kontrollområdena med omnejd.  
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De fann positiva spridningseffekter till områdena runt insatsområdena i narkotikabrott om man 

jämför med områdena runt kontrollområdena. Minskningen av samtal här är intressant, då det är 

osannolikt att områdena runt insatsen fick positiva effekter då insatsområdena själva inte visade 

på samma signifikanta positiva effekter. Våldsbrott, egendomsbrott och ordning visade varken 

på omfördelning eller på positiv spridningseffekt.  

Problem oriented policing in violent crime places (Braga et,. al 1999) använde en 

problemorienterad metod med SARA-modell med målet att minska på våldsbrottslighet. Den 

hade också i undersökningen med två kvarter runt varje kontroll och insatsområde. Man 

sammanställde även här bland annat statistiken över samtal till polisen i dessa områden. 

Resultaten visade att de flesta brottstyper varken omfördelade sig eller hade några positiva 

spridningseffekter. Rån, gatuvåld, egendom och narkotikabrott omfördelade sig inte plats-

mässigt och hade heller ingen positiv spridningseffekt i jämförelse med kontrollgruppernas 

närliggande områden. Ordning (p < .033) och de totala samtalen till polisen (p < .0008) hade en 

liten positiv spridningseffekt i insatsområdenas omnejd i jämförelse med kontrollgruppernas. I  

Kansas City Gun Experiment (Rogan & Shaw, 1995) studien där de använde fokuserad 

patrullering, med trafikstopp och säkerhetsvisiteringar med målet att hitta vapen och på så sätt 

minska vapenbrott, kunde inga mätbara omfördelningseffekter eller spridningseffekter 

upptäckas. Det fanns indikationer på att kriminalitet omfördelat sig samt att man märkte av 

positiv spridning av insatsen till närliggande områden i alla de olika områdena runtikring 

kontroll och insatsområdena, men inga av dessa resultat blev signifikanta.  

Bowers et al., (2011) - Resultaten från metaanalysen av geografiskt koncentrerade 

polisiära insatser var förknippade med betydande minskningar av brott och allmänt 

ordningsstörande beteende. Utvärderingen bedömde även om omfördelning av brott har skett 

eller inte. Huvudsaken med utvärderingen var att sammanfatta två effektstorlekar, genom olika 

metoder och för att kunna beräkna statistisk signifikans. Den ena var själva tillslaget och den 
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andra om brotten flyttar till andra ställen istället. 44 studier granskades totalt och varierade efter 

storleken på det fysiska området. 24 studier täckte stora områden, 9 medium stora områden och 

11 för små områden. Runt varje behandlingsområde, fanns ett kontrollområde och ett 

upptagningsområde. De flesta av studierna undersöker platsen före och efter en insats av ett 

brottsförebyggande arbete. Insatser som genomfördes var problemorienterat polisarbete, vanliga 

tillslag av polisen, polispatruller, samhällsorienterat polisarbete och platsbaserat polisarbete.   

55 % av studierna visade ingen omfördelning, 39 % visade att kriminaliteten flyttats. Resterande 

6 % har uttryckligen inte kommenterats av författaren. Det kan tyda på att det finns 

felrapporteringar i utvärderingen, för att studien visar att författaren har varit mer inriktad på 

omfördelningseffekter än om polisens insatser har gjort nytta. (Bowers et al., 2011)  

Weisburd et al., (2004) - Det platsbaserade polisiära arbetet på de mindre områdena i 

Jersey City & New Jersey, visar på att en omfördelning av brotten till närliggande områden inte 

är vanligt förekommande. I ett område var problematiken med droger och våldsbrott stor, i det 

andra området var det prostitution som metoderna inriktades mot. För att kunna avgöra om 

brotten bara “flyttar runt hörnet”, var till exempel: sociala och fysiska observationer, intervjuer 

med anhållna & etnografiska observationer de vanligaste metoderna. Områdena har delats upp i 

tre delar: ett exakt målområde, ett område utanför detta insatsområde och ytterligare ett område 

utanför det. För att se om brotten flyttar till närliggande platser, dessa två ytterområden kallas 

även upptagningsområden. Dessa upptagningsområden, utanför själva målplatsen, hade 

potentiella möjligheter för fortsatt kriminalitet då de liknade insatsområdet. Den sociala 

observationen gav resultatet att prostitution och narkotika visar på en signifikant negativ 

nedgång. De fysiska observationerna gav blandade resultat, när det gäller omfördelning av brott. 

Prostitution hade troligen minskat i insatsområdet, det framgår genom att kondomer och 

kondomförpackningar inte hittats i lika stor mängd som tidigare. Det fanns dock en större mängd 

bevis i det första upptagningsområdet för att prostitutionen istället skulle ha flyttats dit, bevis 
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kunde till exempel vara: nålar och kanyler som var kastade på gatan (Weisburd et al., 2004). I en 

annan studie så genomförde Philadelphiapolisen operation “safe streets”, den 1 maj 2002 

(Lawton et al,. 2005). 214 poliser stationerades ut på platser där det fanns mycket narkotika. 

Resultat visade att ett år senare hade kvarteret förbättras. Geografiska lokaliserade analyser visar 

att brottsligheten hade minskat  och det verkade inte heller ha flyttats till andra platser. I alla fall 

inte till de platser som direkt angränsade till målet. Författarna till studien visar detta i form av 

tabeller där yttre och inre zoner pekats ut. Operation “safe streets” har haft en signifikant negativ 

inverkan på våldsbrott och det flyttar inte på sig, har ingen plats-omfördelningseffekt.  

Diskussion 

Översikten av platsbaserat polisiärt arbete vid geografiskt små områden visar på en delad bild 

när det kommer till signifikant effekt. Det fungerar alltså ibland och ibland inte. När det fungerar 

har det oftast en liten effekt. Vid effekten av total brottslighet är sex studier signifikanta och fyra 

icke signifikanta, medan Problem-oriented Policing and Drug-Market Locations studien (Hope, 

1994) inte visar på varken signifikans eller icke signifikans. Inga p-värden uppges i studien 

överhuvudtaget. Hur starka de olika effekterna är, varierar. De flesta visar på en liten effekt 

totalt sätt, när man räknar med all slags brottslighet, till exempel en minskning i brott på minus 

19,8 % (Braga & Bond, 2008) och minus 23 % (Ratcliffe et al., 2011). Andra visar på en 

medelstor minskning, som Kansas City Gun Experiment (Rogan & Shaw, 1995) minus 49 %. De 

flesta studier som är icke signifikanta visar på en positiv riktning, det vill säga att brottsligheten 

minskar även där, men skillnaden är så blygsam att det inte uppnår signifikans. De studier som 

använder sig av problemorienterat polisarbete med SARA-modellen visar signifikanta resultat 

på till exempel våld efter en insats, men ingen signifikans på allmänt ordningsstörande. 

Problem-oriented policing in violent crime (Braga et., al 1999) och Policing crime and disorder 

hot spots (Braga & Bond 2008) som använt SARA-modellen visar en medelstor effekt, en 

minskning på mellan 30-45 %, vid grövre brottslighet såsom våld, egendomsbrott och 
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narkotikabrott, vilket är intressant då den grövre brottsligheten i många fall verkar svårare att 

kontrollera. Samtidigt fick studien: Different police strategies at hot spots of violent crimes 

(Taylor et al., 2010) ickesignifikans vid användning av problemorienterad metod, men trots 

ickesignifikans vid antal samtal till polisen visar undersökningen på en positiv riktning i just 

våldsbrott, minus 33 % av polisen rapporterade brott. Den problemorienterade metoden ser ut att 

fungera på grövre brottslighet, i allafall måttligt.  

Fokuserad patrullering skapar ordning för stunden, så det är inte helt lönlöst som vissa 

forskare vill påvisa men det visar på en mer ytlig lösning. Det avskräcker från handling i detta 

nu, samtidigt som polisen borde se sig om och arbeta på mer djupare saker i området. 

Avskräckning genom enbart polisnärvaro fungerar inte i längden. Behandlingen av ett område 

såsom förändringar av områdets utseende med hjälp av belysning, cctv samt samarbete med 

andra instanser och personer intresserade av området i fråga kan ge långsiktiga förbättringar.  

Studierna är som ni har sett delade om vilken brottslighet som påverkas mest. Det kan 

bero på att personerna inte alltid håller sig till bara en typ av brottslighet, till exempel har droger 

ibland ett samband med prostitution, många prostituerar sig för att ha råd med droger. Ett 

platsbaserat polisiärt arbete fungerar avskräckande men det hjälper inte för att bryta ett 

beroende, det krävs andra typer av insatser för att bryta detta mönster. Samhället behöver 

erbjuda andra förutsättningar, ett samarbete över gränserna med andra institutioner, med de 

boende, hyresvärdar och affärsägarna i området och det ger en ökad chans till förbättring för alla 

involverade (McNamara, 1994). Myndigheterna har ett ansvar att se till att människor inte 

hamnar utanför systemen och att tillgodose individens behov. Kriminalvård, skolor, kommuner, 

socialförvaltningar, sjukvård m.fl. har en viktig roll och bör se till att alla har en rimlig 

levnadsstandard. Om alla dessa instanser kunde arbeta tillsammans med polisen och varandra för 

att täcka upp de olika områdena skulle effekterna bli större, både vid ett brottsförebyggande 

arbete och för återanpassning till samhället. 
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Studierna för omfördelning visar på en viss mängd omflyttning från en plats till en annan 

(Weisburd et al., 2004), men när brottsligheten väl flyttar från en plats till en annan gör den inte 

det i samma mängd som en del vill påstå. Det platsbaserade brottspreventiva arbetet är inte 

lönlöst. Kriminaliteten fortsätter inte bara med samma styrka på ett annat ställe helt enkelt. 

Omfördelning via metod som också skulle vara av intresse däremot har vi valt att inte gå in på i 

den här översikten, då vi inte funnit forskning som tar upp det. Det finns en del antydningar om 

att metodomfördelning är vanligare, men det är som sagt lite svårare att mäta experimentellt. Det 

kan därför vara av intresse för framtida studier. Effekten av polisarbetet verkar spridas till 

närliggande områden ungefär lika många gånger som det inte gör det. Det verkar som om det är 

svårt att få till ett signifikant resultat gällandes både spridningseffekt- och omfördelningseffekt. 

Vid ett tillfälle visade spridningseffekterna signifikans vid narkotikabrott men minskningen av 

samtal till polisen är här osannolik, insatsområdena själva visade ju inte på samma signifikanta 

positiva effekter (Weisburd & Green, 1995).  

Flera av de undersökta studierna låg resultatet nära signifikansnivån och hade en mindre 

strikt signifikansnivå använts skulle fler studier visat en signifikant effekt. Det var just det som 

en del forskare valde att göra, de valde p < .1 istället för p < .05, den gräns vi höll för signifikans 

(Braga & Bond, 2008; Sherman & Weisburd, 1995; Weisburd & Green, 1995 ). Därför har andra 

forskningsöversikter inom detta område en mer positiv syn till effekten av platsbaserat 

polisarbete än vad vi har visat här (Braga, 2011). Det är intressant att forskarna väljer en högre 

signifikansnivå, för att kunna visa på ett signifikant resultat trots att det inte är det. En orsak till 

ickesignifikans som ges är “de storleksmässigt små studier som man gjort, om man jämför med 

andra studier inom kriminologin som studier om kriminalvården” (vår översättning, Taylor et 

al., 2010, s.151).  

Det som förvånade oss mest under översiktens gång var att studier som håller en 

exceptionell utvärderingsdesign och är väldigt rigorösa, inte rapporterar samma effektstorlek. 
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Det verkar inte finnas någon samstämmighet alls utan man rapporterar Chi 2, 

regressionsanalyser, medelvärden, standardavvikelser och procentuella förändringar. Detta 

innebär att arbetet med att samla studierna till en metaanalys att få en helhets överblick 

försvåras. Syftet med undersökningarna är att ta reda på om det platsbaserade polisarbetet 

fungerar. När man är medveten om att andra studier också kommer att upprättas inom detta 

område (vilket man borde vara, för man är inte själv om att tycka det är ett område av intresse) 

vore det smarta valet vara att underlätta för en framtida överblick över hela området. Att ha en 

framtidsanda samtidigt som man författar studien i detta nu. 

Svagheter med vår studie kan vara att vi genom våra sökningar med ord och databaser 

inte funnit alla de utvärderingar som eventuellt skulle behövt vara med i denna översikt, för att 

få en fullständig bild över forskningen i detta ämne. En annan svaghet som kan ha påverkat 

resultatet är att vi inte, i någon större utsträckning, använt forskning i bokformat. Istället 

fokuserade vi mer på forskning i artikelformat. Där kan vi ha missat studier, som kunde ha 

kompletterat våra fynd och tillagt mer till rapporteringen av detta ämne. Man kan också säga att 

vi haft ett publikationsfel då vi fokuserat mest på studier som blivit publicerade och inte sökt 

efter opublicerat material som kunnat påverka resultatet av denna översikt. Sedan finns en 

begränsning som var bortom vår kontroll och var det som blev vår stora förvåning. Eftersom 

forskare inte rapporterar enhetligt gick det inte att göra en metaanalys över all forskning vi fann. 

Vi försökte genom en effektminiräknare via Campbells collaboration (Campells collaboration är 

ett internationellt forskningsnätverk, som producerar systematiska översikter för effekterna av 

sociala insatser att räkna ut gemensamma effektmått för att kunna rapportera mer enhetligt), men 

vissa studier gav inte ens tillräckligt med information för att kunna göra en effektmåtts-ändring. 

På grund av vår bristande kunskap i omvandlandet av effektmått fick vi välja att rapportera 

enbart signifikans. Något som också kan ses som en svaghet är att vi fokuserat enbart på samtal 

till polisen och på det sättet inte fått med en del resultat som skulle ha visat på signifikans 
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annars, men valet gjordes för att det var det gemensamma för studierna. Vi ville ha något som 

kunde underlätta för förståelsen och inte lägga till fler variabler.  

Den största styrkan med denna översikt är att vi genom vår sökning efter abstrakt och 

fulltexter hittade mycket relevant information om ämnet och trots alla olika rapporteringssätt 

ändå lyckades att rapportera vad forskningen säger om varje specifik frågeställning. Ett stort 

behov inför framtida forskning är att fler studier görs som jämför olika metoders effektivitet när 

det kommer till platsbaserat polisiärt arbete. Nu finns enbart en studie (Different police 

strategies at hot spots of violent crimes) som gör detta och den blev tyvärr inte signifikant 

(Taylor et al., 2010). Upplägget kan se ut på samma sätt men man måste dock se till att de 

insatser man prövar implementeras på rätt sätt, för en korrekt jämförelse. För att få till en större 

statistisk kraft och därigenom en eventuell signifikans, kan man använda sig av insatser i flera 

städer. En till fråga som inte får ett fullständigt svar är den om omfördelning, det finns så många 

olika sätt som brottsligheten kan omfördelas på. Nu tog artiklarna upp platsfördelning, vilket 

troligtvis är enklast att mäta genom att se om samtal till polisen om brott ökar i något 

närliggande område. Metodomfördelning som eventuellt är det vanligaste sättet som kriminalitet 

förändrar sig på, har inte blivit studerat i samma utsträckning som platsomfördelning. Det är en 

brist som eventuellt skulle behöva fyllas. Problemet här ligger i hur man på ett experimentellt 

sätt skulle kunna undersöka detta. Vi fann flera studier som på ett kvalitativt sätt svarade på 

omfördelnings- och spridningsfrågan genom fallstudier, intervjuer och observationer, men inget 

experimentellt därav kunde vi inte ha med dem i översikten. Inför framtiden kanske man kan 

komma på något sätt som får kvalitativa och kvantitativa studier att samverka på ett replikerbart 

sätt.  

Att fokusera resurser på en plats där mycket kriminalitet begås, har goda möjligheter för 

framtida polisarbete. Men då resultatet av översikten inte visade ett samstämmigt signifikant 

resultat rekommenderas självklart platsbaserat tillsammans med andra polisiära metoder. 
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Platsbaserat arbete står inte för sig självt, för alla problem är inte anknutna till platsen. Vid 

platsbaserat arbete är det dock specifikt problemorienterad metod med SARA-modell som 

verkar påverka under en längre tid. Metoden som går till roten av problemet, istället för att bara 

försöka ta itu med konsekvenserna av problemet. Att enbart patrullera fungerar signifikant 

reaktivt, men en problemorienterad metod (som kan inkludera patrullering) fungerar både 

reaktivt och proaktivt. Att samverka över gränserna med andra institutioner som till exempel 

socialstyrelsen och att samarbeta med personer som har en anknytning till området, styrker 

chanserna för effektivitet i insatsen.  

För att uppnå signifikant effekt vid det platsbaserade arbetet bör polisens insatser vara 

anpassade till: områdets specifika behov, alla behov som skapar problem behövs ses över, 

insatser som har ett längre perspektiv får bättre effektivitet i längden och samarbete med andra 

instanser ger en större säkerhet i att uppnå signifikanta resultat i det platsbaserade polisiära 

arbetet. Platsbaserat arbete står som sagt inte för sig självt, det kan inte själv lösa all världens 

brottslighet. Som tidigare nämnt här i diskussionen: Om alla olika instanser kunde arbeta 

tillsammans med polisen för att täcka upp olika områden, som man vet är kriminogena och 

personerna som begår kriminella handlingar, skulle effekterna bli större både vid ett 

brottsförebyggande arbete och för återanpassning till samhället.  

Slutsatser 

Har platsbaserat polisiärt arbete en brottsminskande effekt? Ja & Nej. Det fungerar ibland och 

ibland inte. Där inte signifikans uppnås visas ofta en positiv riktning iallafardelnings effekt. 

Flera instanser behöver samarbeta under en längre tid för att kunna förebygga och minska 

kriminalitet. Minskar bara en viss typ av kriminalitet? Även här visar det på en delad effekt. 

Dock verkar problemorienterad polisiärmetod verka positivt på våldsbrott. Och ökad 

uniformerad polis fungerar på ordningsbrott. Efter och under en insats är det så att kriminaliteten 

bara flyttar till närliggande områden (så kallade omfördelningseffekter)? Finns det positiva 
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spridningseffekter av insatserna? Studierna visar generellt ingen omfödelningseffekt eller 

spridningseffekt. När brottsligheten väl flyttar från en plats till en annan gör den inte det i 

samma mängd.  
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