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SAMMANFATTNING 

Brottsförebyggande arbete är en viktig del av polisens arbetsuppgifter. Med åtgärder 

som minskar sannolikheten för att brott ska begås arbetar polisen förebyggande för att 

öka tryggheten i samhället. Brottsförebyggande arbete kan innebära allt ifrån 

långsiktiga insatser, där en del av arbetet kan vara besök i skolor för att få barn och 

ungdomar att inte landa i framtida kriminalitet, till kortsiktiga insatser där presumtiva 

brott förebyggs på plats. Brottsförebyggande arbete kan också vara att med hjälp av 

Geografiska Informationssystem (GIS) och kartor visa vilka platser flest brott begås 

på och därefter rikta sina brottsförebyggande insatser till de platserna. Med hjälp av 

GIS och kartor tar det brottsförebyggande arbetet en rumslig riktning och platsen 

brotten begås på blir lika viktig eller viktigare än gärningsmannen bakom brottet. 

Denna uppsats kommer främst fokusera kring vilka brottsförebyggande rumsliga 

arbetssätt polisen i Malmö använder sig av. 

 

 

ABSTRACT 

Crime prevention is an important part of the police duties and a part of increasing 

security in society. Crime prevention can be long-term projects, where some of the 

work might be visiting schools to promote children and teenagers from future crimes, 

or short-term projects when possible crimes are prevented in place. One type of crime 

prevention is to show the most crimefrequent locations with the help of Geographical 

Information Systems (GIS) and maps and then focus the police operations to those 

spots. With GIS and maps as crime prevention the prevention takes a spatial approach 

and the spot where the crime has been committed becomes as import as or even more 

important than the criminal. This study will primarily focus on the crime prevention 

with spatial approach the police in Malmö uses. 
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Crime prevention, Hot spot-analysis, Geographical Information Systems (GIS),  
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1 BAKGRUND 
 

1.1 Inledning 

En av polisens huvuduppgifter är att förebygga att nya brott sker. Polisens mål är att 

minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen arbetar med både 

kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Polisens brottsförebyggande arbete kan vara allt 

från att synas i samband med fotbollsmatcher för att undvika bråk till att minska 

ungdomsbrottslighet genom samarbete med socialtjänsten. Att synas i samband med 

en fotbollsmatch är ett exempel på kortsiktigt brottsförebyggande arbete där brott 

som kan uppkomma direkt förebyggs på plats. Att i samarbete med socialtjänsten 

förebygga ungdomsbrottslighet kan vara ett exempel på ett långsiktigt 

brottsförebyggande arbete där ungdomar som riskerar att bli kriminella tidigt 

tillrättavisas. På så vis förebyggs framtida möjliga brott. Polisens brottsförebyggande 

arbete kan även vara att med hjälp av GIS och kartor kartera brottslighet och på så vis 

påvisa vilka platser flest brott begås på. Med kartering syftar jag till det 

brottsförebyggande geografiskt inriktade arbete polisen utför genom att på kartor visa 

var brott begås (Polisen 2014).  

 

 
”Kartor över brottslighet är ingen nyhet. Kartor med knappnålar som märker ut 

brottsplatser har suttit på väggarna bakom polischefers skrivbord ända sedan man 

uppfann knappnålen.” – Carolyn Block (1998:28) 

 

 

Att kartera brottslighet har länge varit ett sätt för samhällen att rumsligt påvisa var 

kriminalitet och brottslighet är förekommande. Genom framväxten av geografiska 

informationssystem (GIS) möjliggjordes digitaliserade kartor. De digitaliserade 

kartorna och användningen av GIS var något även polisen instiftade i sitt 

brottsförebyggande arbete under 1980- och 1990-talet. Detta var framför allt vanligt 

inom amerikanskt polisarbete (Weisburd et al. 2011:12). 

 

 

1.2 Polisens brottsförebyggande arbete 
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Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Att 

minska brottsligheten innefattar både att klara upp brott som har begåtts och att 

förebygga att nya brott sker (Polisen 2015c). En av polisens främsta uppgifter, 

tillsammans med att klara upp och utreda brott som har begåtts, är att tillse att inte 

nya brott sker. Rikspolisstyrelsens officiella definition av brottsförebyggande arbete 

lyder: 
 

 

”Aktiviteter som Polisen genomför i samverkan med andra aktörer eller självständigt i 

syfte att förhindra eller försvåra genomförandet av brott, brottslig verksamhet eller 

ordningsstörningar.” (Weisburd 2013:28). 

 

 

Brottsprevention handlar om åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten 

för att brott ska begås. Definitionen i sig är bred och kan i princip inkludera allt 

polisarbete. Traditionellt har forskning och polisens brottsförebyggande policys 

fokuserat på individen och gärningspersonen. Det brottsförebyggande arbete jag valt 

att fokusera på är det geografiskt inriktade brottsförebyggande arbeten som innebär 

ett fokus på platsen. I Weisburd m.fl. (2011) BRÅ-rapport Platsens betydelse för 

polisarbete - Empiriskt stöd och policyrekommendationer beskrivs hur polisen 

använder sig av kartering av brottslighet som en del av det brottsförebyggande 

arbetet. Weisburd förklarar genom sin rapport hur polisens brottsförebyggande arbete 

kan bli effektivare genom att flytta fokus från individen till platsen. I det här 

sammanhanget kan platsen vara en adress, en gatukorsning eller en byggnad. Platsen 

är med andra ord ett specifikt område med varierande storlek i utomhusmiljö. Genom 

att kartlägga platser med hög koncentration av brottslighet (så kallade hot spots) kan 

man rikta polisinsatserna till brottsintensiva platser och på så vis effektivare 

förebygga och klara upp brottslighet (Weisburd et al. 2011:8). Det rumsliga 

perspektivet lyfts in i polisiärt förebyggande arbete och möjliggör en effektivisering 

av polisens arbetsformer. I Marklunds (2011) BRÅ-rapport Hot spots för brott i sex 

svenska städer – En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i 

Sverige sammanfattas fem slutsatser kring det platsinriktade polisarbetet: 

 

1. Brottslighet koncentrerar sig till specifika platser (hot spots) 
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Många studier visar att olika typer av brott inte slumpmässigt fördelas geografiskt. 

Brottsligheten koncentreras i hög utsträckning i särskilda områden av staden 

(Weisburd et al. 2004). 

 

2. Koncentrationen av brottslighet står sig över tid 

De specifika platserna med koncentrerad brottslighet förflyttar sig sällan utan 

anhopningarna av brott är stabila över tid (Weisburd et al. 2004). 

 

3. Det finns orsaker till koncentrationen av brottslighet 

Eftersom fördelningen av brott inte sker slumpmässigt finns det bakomliggande 

orsaker till fördelningen. Orsakerna kan sökas i olika teoretiska ramverk. Ett exempel 

är rutinaktivitetsteorin som poängterar avsaknaden av polis och väktare som en 

bakomliggande orsak (Marklund 2011). 

 

4. Känner man till orsakerna kan brottsligheten minskas 

Genom att känna till orsaker till brott visar många studier att platsinriktade polisiära 

åtgärder är effektiva. Genom rätt förebyggande åtgärder i förhållande till orsakerna 

kan brottsligheten minskas (Braga 2005). 

 

5.  Brottsligheten flyttar inte 

Tidigare har ett starkt motargument mot platsinriktat polisarbete varit att 

brottsligheten då flyttar till närliggande platser eller områden. Relativt ny forskning 

visar att så inte är fallet utan att platsinriktade åtgärder till och med kan minska 

brottsligheten även i närliggande områden (Weisburd et al. 2006). 

 

 
”[…] nyckeln till att förebygga brott ligger i att minska brottsligheten på de platser där 

brotten begås.” –Weisburd (2011:60) 

 

 

Genom användningen av hot spot-analyser i ett förebyggande polisiärt arbete menar 

Weisburd att det brottsförebyggande arbetet kan effektiviseras. Genom att flytta 

fokus från individen som begår brott till platsen där brotten begås blir det 
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brottsförebyggande arbetet effektivare. Flera experimentella studier visar att polisiärt 

arbete med fokus på små områden med koncentrerad brottslighet medför en positiv, 

statistiskt signifikant effekt på förekomsten av brottslighet i området (Weisburd 

2011:41). Ett sätt att analysera brottsspecifika platser är att arbeta med GIS. 

 

 

1.3 GIS som en del av polisiärt brottsförebyggande arbete 

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datoriserat verktyg där man kan skapa 

och arbeta med digital information och kartor. Med detta avses ett datoriserat 

informationssystem med vilket man kan hantera och analysera lägesbunden data. 

Enkelt uttryckt är GIS en kombination av kartor och tabellinformation lagrade och 

hanterade digitalt. Kartinformationen kodats och lagrats i koordinatform. 

Tabellinformationen kan lagras och hanteras med hjälp av exempelvis kalkyl- och 

databasprogram. Då kartorna och informationen lagras i datorn kan tabelldata knytas 

till föremål på kartorna. Därigenom kan olika egenskaper hos tabelldata presenteras 

och illustreras t.ex. som symboler på kartorna (Selander 2015). Man kan i program 

som ArcGIS tillämpa olika analysverktyg för att genomföra rumsliga analyser. En av 

analyserna som man kan använda är så kallade hot spot-analys där man kan 

framställa kartor som markerar ut densiteten av t.ex. en brottskategori över ett område 

(Se Figur 1.1). Hot spots är i detta fall de koncentrationer på kartan där brottsligheten 

är som störst. Det bör påpekas att hot spot inte är definierat i den mening att det finns 

särskilda riktlinjer för hur många brott som ska begås inom ett visst område för att det 

ska anses vara en hot spot, detta kan variera beroende av vilken typ av brott och 

vilken stad (Marklund:2011). Även slumpmässiga geografiska mönster kan visa upp 

koncentrationer på kartor.  Genom hot spot-analyser, som är en statistisk metod, i 

mjukvara som kan hantera GIS kan statistiskt signifikant koncentration av t.ex. olika 

typer av brottslighet hittas. Med hjälp av en hot spot-analys går det att avgöra om 

mönstren är ett resultat av statistiskt signifikanta och verkliga geografiska 

koncentrationer eller slumpen (ESRI Maps for Office (2015). 
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Figur 1.1 Demonstration av hur en hot spot-analys kan se ut. Anlagda bränder och 

hot spots av anlagda bränder i Malmö och Helsingborg för perioden 2007-2011. 

Siffrorna är en numrering av antalet hot spots. 

Källa: Guldåker & Tykesson (2014) i Ek et al. (2014) 

 

 

1.4 Syfte & frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att få en djupare kunskap om olika 

rumsliga arbetssätt polisen i Malmö använder sig av. De rumsliga arbetssätt som 

syftas på här är främst analytiska och utgår från polisiärt brottsförebyggande arbete 

med kartor och GIS. 

 

Uppsatsens centrala frågeställning lyder: 

- Vilka polisiära brottsförebyggande arbeten med kartor och GIS tillämpas inom 

polisen i Malmö? 

 

 

1.5 Avgränsning 
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Uppsatsen utgår från en undersökning av polisen i Malmös arbete med rumsliga 

brottsförebyggande arbetssätt. Jag har valt att använda Rikspolisstyrelsens 

(rikspolisrådets) definition av brottsprevention. Inga jämförelser med andra 

polisstationer har gjorts vilket hade breddat uppsatser markant. Detta då jag, med mitt 

begränsade kontaktnät och min begränsade tidsram, inte lyckades hitta några 

informanter från andra polisstationer. 

 

 

1.6 Disposition 

I detta arbetets första del följer efter detta inledande kapitel en beskrivning av det 

teoretiska ramverk som använts under arbetets gång. En utveckling av det svenska 

brottspreventiva arbetet inleder kapitlet som följs av kortfattade genomgångar av 

rational choice-teorin och rutinaktivitetsteorin. Även platsspecifika 

brottsförebyggande åtgärder beskrivs. I arbetets tredje avsnitt görs en genomgång av 

de metoder och det material som använts samt de metodologiska problem som 

identifierats. I arbetets fjärde del följer en analys av brottslighetens koncentration, ett 

individ- respektive plats-baserat polisarbete och olika brottsförebyggande arbetssätt. 

Uppsatsen avslutas med arbetets huvudsakliga slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn: Carl Öhman  Kurskod: SGEL36 
Personnummer: 890520-3538  Lärosäte: Lunds universitet 
Datum: 2015-08-18  Handledare: Nicklas Guldåker 
	  

	   12	  

2 TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1 Utvecklingen av det svenska brottspreventiva arbetet 

I Ingrid Sahlins bok Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen beskrivs 

utvecklingen av svensk brottsprevention. Nedan följer två huvudinriktningar. Enligt 

Sahlin har det brottspreventiva arbetet i Sverige utvecklats under de senaste 

decennierna genom olika preventionsmodeller. Flera metoder har använts parallellt. 

De modeller som dominerat inom svensk brottsförebyggande arbete är strukturellt 

förebyggande åtgärder, socialisationsmodellen och kontrollmodellen (2000:111). 

 

När välfärdsstaten Sverige utvecklades under efterkrigstiden (1950/60-tal fram till 

och med 1970/80-tal) dominerade strukturellt förebyggande åtgärder det svenska 

rättsväsendet. Detta tydde sig genom ett stort fokus på god uppväxtmiljö och 

individens hälsa och utveckling. Huvudgrenen inom de strukturellt förebyggande 

åtgärderna är att människor som mår bra inte begår brott. Därför lades stor vikt vid 

barn i unga åldrar och deras utveckling. Modellen bygger på ett långsiktigt arbete där 

en god utvecklingsmiljö bidrar till en minskad brottslighet på sikt. Genom trygga och 

jämlika förhållanden antas människors vilja, motiv och behov av att begå brott 

minska markant (2000:89-106). 

 

Under 1980-talet dominerade socialisationsmodellen i Sverige. Även denna modell 

utmärktes genom flertalet projekt med barn och ungdomar i fokus. Typiskt för 

socialisationsmodellen var att främja individens utveckling och integrering i 

samhället. Fritidshem och fritidsgårdar blev en viktig del av det preventiva arbetet. 

Ungdomar på väg in i brottslighet försökte fritidsgårdarna fånga upp och genom 

delaktighet i samhället ansågs risken för framtida brottsliga gärningar minska 

(2000:94). 

 

Under slutet av 1980-talet flyttades fokus allt mer mot kontrollmodellen. Föräldrarnas 

ansvar för ungdomarna blev viktigare än ungdomarnas inflytande. Samtidigt fick 

polisen en större roll i det preventiva arbetet vilket innebär än mer fokus på kontroll. 

Under slutet av 1980-talet och hela 1990-talet kom därför kontrollmodellen att 
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dominera det svenska preventiva arbetet. Genom kontrollmodellen försöker man ha 

kontroll över individer, grupper eller hela befolkningen för den sociala ordningens 

skull. Detta kan te sig genom observation i form av kameraövervakning, 

polisövervakning och föräldravandring eller genom ingripande i form av 

tvångsintagning av missbrukare. Kontrollmodellen indikerar ett antagande om vilja 

till brott och rationellt handlande hos individen. Därför antas övervakning, straff och 

belöning kunna reglera beteendet (Sahlin 2000:99-106). Kontrollmodellen innebär, 

enligt Sahlin, en mycket kortsiktig brottsprevention då den syftar till en omedelbar 

reglering av individens beteende. Den innebär också en tydligare geografisk 

koppling. Genom övervakning skyddas platser eller områden mot brottslighet. Man 

vill på så vis kontrollera äganderätten till bl.a. byggnader, parkeringsplatser eller 

offentliga ytor. 

 

Under 1960- och 1970-talet handlade brottsprevention i Sverige om strukturellt 

förbyggande åtgärder. Ideologin innebar att man genom att skapa ett tryggt och 

jämlikt samhälle kunde förbygga brottslighet. Under 1980-talet fokuserade man på 

socialisationsmodellen där individens integration i samhället stod i fokus. Under 

1980- och 1990-talet dominerade kontrollmodellen svenskt brottsförebyggande 

arbete. Från de strukturellt förebyggande åtgärdernas fokus på samhället är fokus nu 

flyttat till individerna som begår brott och hur man genom kontroll kan minska deras 

benägenhet till att begå brott (Sahlin 2000:106). 

  

 
”Lite tillspetsat syftade 1960- och 1970-talens förebyggande politik till att kontrollera 

allmänheten för avvikarnas skull, medan man på 1980- och 1990-talen snarare velat 

kontrollera avvikarna för allmänhetens skull.” – Sahlin (2000:107). 

 

 

Sahlin menar även att trenden i Sverige tycks gå mot en starkare fokus på 

platsinriktad prevention. Platsens betydelse i ett brottspreventivt arbete blir allt 

viktigare. Det handlar idag om att skydda och kontrollera platser, exempelvis kvarter, 

gator eller gatukorsningar (Sahlin 2000:158). 
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Brottspreventivt arbete grundas i olika kriminologiska teorier. Rational choice-teorin 

och rutinaktivitetsteroin kommer att beskrivas för att förstå vilka bakomliggande 

teorier svensk brottsprevention inspirerats av. 

 

 

2.2 Rational Choice-teori 

Svensk lagstiftning är idag i stor utsträckning präglad av rational choice-teorin som är 

en modern variant av den klassiska kriminologins idéer (ex. Beccaria 1764/1995, 

Bentham 1789/1970 i Sarnecki 2009). Beccarias och Benthams teorier anses ha lagt 

grunden till det moderna rättssystemet även kallat den klassiska straffrätten. 

 

Beccaria formulerade i sin text Dei delitti e delle pene (1764) ett antal principer för 

ett fungerande rättsystem. Bland annat nämner Beccaria: 

1. Avsikten bakom en social handling måste vara strävan efter största möjliga lycka 

för största möjliga antal människor (utilitarism). 

2. Alla brott som begås leder till att samhället skadas. Hur stor skada samhället tar är 

ett mått för hur grovt brottet är. Reaktionen från samhället på brottet bör fokusera på 

hur omfattande skador det blivit och inte brottslingens avsikter med brottet. 

3. Att förebygga brott är viktigare än att straffa. 

4. Hemliga rättegångar och tortyr får inte användas. Den rättsliga processen bör vara 

så snabb som möjligt. Den anklagade ska behandlas humant och korrekt. 

5. Staff ska aldrig delas ut som hämnd från samhället utan enbart användas för 

avskräckning. 

6. Fängelse ska användas i större utsträckning än tidigare och förhållandena i 

fängelser bör förbättras. Fångarna ska klassificeras (diagnostiseras) för att undvika att 

fångar med olika problem hålls tillsammans (Sarnecki 2009:40-41). 

 

Bentham ansåg att det finns två enkla mekanismer som styr människans motivation 

till att handla. Människan strävar efter ett uppnå pleasure (nöje, glädje, välbehag, 

lust) och efter att undvika pain (smärta, pina, obehag, plåga). Om dessa två 

mekanismer styr människan kan man teoretiskt ganska enkelt utveckla ett rättssystem 

som förebygger brott genom att styra individen. Detta genom att koppla ihop 

tillräckligt mycket pain med brottsliga handlingar. Om en människa är medveten om 
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hur mycket pain som följs av en brottslig handling, som kan leda till pleasure, 

kommer handlingen inte begås trots motivationen att nå pleasure (Sarnecki 2009: 42). 

 

Både Beccarias och Benthams teorier där människan är en rationell varelse, fri att 

fatta egna beslut, ligger till grund för rational choice-teorin.  

 

Rational Choice-teorin grundas i att personer som utför kriminella handlingar 

bestämmer sig för att begå brott genom att väga fördelarna av brottet mot 

svårigheterna och riskerna brottet innebär. På så vis kan personen som begår brott 

anses rationell. Brottspreventivt grundas rational choice-teorin i att försvåra för 

personer att begå brott genom att öka riskerna och svårigheterna för olika tänkbara 

brott. Detta innebär att kontrollmodellen Sahlin menar dominerat svenskt 

brottspreventivt arbete sedan 1990-talet lättare kan appliceras. Genom övervakning 

ökar riskerna och svårigheterna markant för den som vill begå brott (Sarnecki 

2009:43). 

 

 

2.3 Rutinaktivitetsteori 

Rutinaktivitetsteorin bygger på tre element som skapar förutsättningar för att ett brott 

ska kunna begås. Det krävs en motiverad förövare, ett lämpligt objekt och en 

avsaknad av t.ex. polis och väktare. Författarna till teorin, Lawrence Cohen och 

Marcus Felson, menar att det räcker att ett av elementen uteblir för att brottet inte ska 

kunna begås. Lawrence och Felson menar att brottsligheten är starkt förknippad med 

vardagslivet och dess rutiner, rutinaktiviteter, och därmed även hela samhällets 

utformning. En viktig konsekvens av detta, som författarna framhåller, är att 

förändringar av brottsligheten inte kan förväntas utan en förändring av samhället. En 

av de viktigare aspekterna av rutinaktivitetsteorin är att det inte bara är individens 

brottsbenägenhet som styr de kriminella handlingarna utan även brottstillfället 

(Cohen & Felson 1979 i Sarnecki 2009). Genom att minska på polis och väktare kan 

brottsligheten öka utan att individernas motiv gör det. Inom rutinaktivitetsteorin har 

Felson vidareutvecklat resonemanget och talar om lämpliga objekt istället för offer. 

Objektets lämplighet karaktäriseras av fyra egenskaper: värde, tröghet, synlighet och 

tillgänglighet. Värdet är gärningsmannens subjektiva bedömning av objektets värde. 
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Trögheten är objektets fysiska egenskaper där t.ex. storleken på objektet kan försvåra 

en stöld. Synligheten är hur lätt man kan urskilja objektet som ska angripas. 

Tillgänglighet innebär hur lättåtkomligt objektet är (Sarnecki 2009:247). 

 

 

2.4 Socialt kapital 

Socialt kapital har många definitioner men kan i sitt sammanhang i denna uppsats 

definieras som ”förekomster av social organisation, såsom nätverk, normer och 

förtroende, som underlättar koordinering och samarbete för gemensam nytta” 

(Putnam 1992 i Gerell 2013). Socialt kapital kan huvudsakligen delas in i stödjande 

och överbryggande socialt kapital. Stödjande socialt kapital innebär nära relationer, 

t.ex. nära vänner och släkt, som kan ge stöd åt varandra och överbryggande socialt 

kapital innebär överbryggande relationer mellan olika sociala nätverk (Gerell 

2013:27-28). 

 

 

2.5 Platsspecifik brottsförebyggande åtgärd 

I Weisburd m.fl. BRÅ-rapport (2011) Platsens betydelse för polisarbete - Empiriskt 

stöd och policyrekommendationer beskrivs: 

 

1. Brottslighet koncentrerar sig till specifika platser (hot spots) 

Många studier visar att olika typer av brott inte slumpmässigt fördelas geografiskt. 

Brottslighetens koncentration till platsen anses till och med högre än brottslighetens 

koncentration till specifika individer. Weisburd och Mazerolle (2000) fann år 2000 att 

20 procent av samtliga ordningsbrott och 14 procent av brott mot personer 

koncentrerades till 56 hot spots för narkotikabrottslighet i Jersey, New Jersey. Detta 

inom ett område motsvarande 4,4 procent av gatuavsnitten och gatukorsningarna i 

staden. Likaså fann Eck, Gersch och Taylor (2000) att på tio procent av platserna med 

högst brottslighet återfanns 32 procent av brottsligheten i Bronx och Baltimore. 

 

2. Koncentrationen av brottslighet står sig över tid 
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De specifika platserna med koncentrerad brottslighet förflyttar sig inte, 

anhopningarna av brott är stabila över tid. År 2004 i en undersökning av Weisburd, 

Buschway, Lum och Yang bekräftas att brottsligheten ofta koncentreras till specifika 

platser i samhället. Dessutom påvisas att den typen av koncentrationer är stabila över 

tid. Forskarna fann i en studie av Seattle över 14 år att 50 procent av brotten skett 

inom fyra och en halv procent av stadens gatuavsnitt (Weisburd et. al. 2010:15). 

Upptäckten att brottskoncentrerade platser är stabila över tid gör platserna betydligt 

mer meningsfulla för polisiärt inriktade åtgärder. Detta till skillnad från individer vars 

kriminalitet är instabil och föränderlig under levnadsloppet (Weisburd et. al. 

2010:21). 

 

3. Det finns orsaker till koncentrationen av brottslighet 

Eftersom fördelningen av brott ofta inte är slumpmässig finns det bakomliggande 

orsaker till fördelningen. Orsakerna kan sökas i olika teoretiska ramverk. En hot spot-

analys med syfte att förklara varför brottslighet koncentrerar sig till vissa platser 

grundas ofta i rutinaktivitetsteorin. Genom att analysera olika platser utifrån de tre 

element som ingår i rutinaktivitetsteorin kan till exempel avsaknaden av poliser eller 

väktare på en plats vara orsaken till varför brott koncentreras just där. Likaså kan de 

andra elementen, motiverade gärningsmän och tillgången till lämpliga brottsobjekt 

påverka brottslighets koncentration (Weisburd et al. 2010:30). 

 

4. Känner man till orsakerna kan brottsligheten minskas 

Många studier visar att platsinriktade polisiära åtgärder är effektiva. Detta då 

brottsligheten är koncentrerad till ett relativt litet antal platser i staden. Genom att 

känna till platserna med hög koncentration av brottslighet kan man minska 

brottsligheten på platserna och i staden. Om avsaknaden av poliser eller väktare anses 

vara orsaken till att platsen har en hög koncentration av brottslighet kan ökad 

patrullering eller kameraövervakning vara ett exempel på en lyckas insats för att 

minska brottsligheten. (Weisburd et al. 2010:36) 

 

5.  Brottsligheten flyttar inte 

Tidigare har ett starkt motargument mot platsinriktat polisarbete varit att 

brottsligheten då flyttar till närliggande platser eller områden. Relativt ny forskning 
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visar att så inte är fallet utan att platsinriktade åtgärder till och med kan minska 

brottsligheten även i närliggande områden. Varför omfördelningen i studierna var så 

låg kan förklaras med rational choice-teorin och rutinaktivitetsteorin. En av de största 

anledningar verkar vara att ansträngningen är för stor för de kriminella att flytta sin 

verksamhet till nya områden, bygga upp en ny kundkrets och undvika att konkurrera 

med liknande verksamhet, vilket kan vara riskfyllt. (Weisburd et al. 2006)  
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3 METOD & MATERIAL 

Denna uppsats baseras på litteraturstudier av forskning om platsspecifikt 

brottsförebyggande arbete samt intervjuer med analytiker och en polis inom polisens 

verksamhet i Malmö. 

 

 

3.1 Intervjuer 

Studien är en intervjuundersökning där tre intervjuer har genomförts. Då studiens 

syfte är att få en djupare kunskap om vilka olika rumsliga brottsförebyggande 

arbetssätt polisen i Malmö använder sig av var informanternas kunskap inom området 

väldigt viktig för studien. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade efter en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Frågorna och ordningsföljden på frågorna kunde då 

anpassas efter informantens sätt att svara på och bemöta frågorna. Likaså tilläts 

informanterna utveckla sina svar inom informanternas specifika kunskapsområden 

(Denscombe 2009:Kap 10). Mina frågor baserades på de fem slutsatser Weisburd 

m.fl. framställer i BRÅ-rapport (2011) Platsens betydelse för polisarbete - Empiriskt 

stöd och policyrekommendationer. På detta viset har min empiri fått en direkt 

koppling till det teoretiska material jag använt mig av. Jag valde att inte berätta för 

informanterna att jag utgick från den texten eller att frågorna baserades på de fem 

slutsatserna. Detta för att behålla ett så neutralt förhållningssätt till informanternas 

svar som möjligt och att inte leda informanternas svar åt ett eller annat håll 

(Denscombe 2009:246). Detta var även ett sätt att undvika att informanternas svar 

skulle vara avsedda att behaga mig som intervjuare (Denscombe 2009:257). 

 

Informanterna var en analytiker på underrättelsesektionen, Polisområde Malmö, en 

verksamhetsutvecklare på avdelningen för verksamhetsstyrning och analys, Polisen 

Region Syd samt en områdespolis från Lokalpolisområde väster i Malmö. En intervju 

genomfördes per telefon och två genom personliga möten. Vid val av informanter 

användes snöbollsurval där en person tillfrågades om tänkbara informanter relevanta 

för undersökningen. Samtliga informanter tillfrågades sedan under intervjutillfällena 
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om ytterligare tänkbara informanter. En stor fördel med snöbollsurval är att jag 

snabbt hittade informanter med stor relevans för undersökningen (Denscombe 

2009:38). 

 

Intervjuerna har skrivits ner av mig löpande under intervjutillfällena. 

Fältanteckningarna fördes löpande under intervjuerna och kompletterades direkt efter 

intervjuerna genomförts. Genom att föra fältanteckningar under intervjuerna 

minskade jag risken att mitt minne påverkade anteckningarna. Jag fick även en 

permanent dokumentation av min tolkning av vad som sades. Efter intervjuerna 

kompletterades anteckningarna med kommentarer till svaren. En risk med 

fältanteckningar är att ur den intervjuades synvinkel finns alltid en möjlighet att 

förneka vad som sades och mena att jag har feltolkat svaren (Denscombe 2009:258). 

 

 

3.2 Kritik av metod och material 

Materialets validitet kan ha påverkats av informanternas svar. Med validitet menar 

jag hur materialet speglar verkligheten där informanternas svar är deras egen 

subjektiva uppfattning (Denscombe 2009: 425). Inga tecken har hittats på att 

informanterna skulle framställt verkligheten medvetet felaktigt eller missuppfattat 

frågorna men jag är medveten om risken att så kan vara fallet. Intervjuer gör 

ofrånkomligt forskaren till en del av konversationen där jag kan ha påverkat 

informanterna på något vis (Bjereld et. al. 2010). Jag uppfattade inte denna påverkan 

under intervjuerna men det går inte att utesluta att så var fallet (Descombe 2009:265). 

Detta medför att en ny undersökning med samma syfte och informanter kan innebära 

ett annat resultat. 

 

Fältanteckningar innebär en mindre kvalitativ upptagning av en intervju än en bandad 

ljudupptagning. Jag är medveten om detta och kommer vid kommande intervjuer 

förespråka bandad upptagning för en så kvalitativ bild som möjligt (Denscombe 

2009: 259). Dock anser jag att enbart anteckningar som upptagning medför en 

avslappnad intervjustämning och får informanterna att svara mer spontant och direkt 

än vid ljudupptagning. 
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Informanternas yrkesroller gör att de har stor kännedom om praktisk brottsprevention 

men kan vara partiska. Antalet informanter kunde varit fler men bristen på 

kontaktuppgifter gjorde det denna gång omöjligt. Även antalet undersökta 

polisenheter kunde varit fler och jag tror en framtida jämförelse mellan olika städer 

eller distrikt kunde vara en mycket intressant infallsvinkel. Både antalet informanter 

och antalet undersökta polisenheter innebär en begränsning i mitt urval.  

 

I teorin används främst vetenskaplig litteratur, vilken inte nödvändigtvis är 

tillförlitlig, som jag anser speglar de resonemang som förs av forskare inom ämnet. 

Många av studierna i mitt teoriavsnitt är utförda i andra delar av världen, främst i 

amerikanska städer, varvid de inte nödvändigtvis går att direkt överföra på svenska 

städer och svenskt polisarbete. 

 

 

3.3 Analysstöd 

Uppsatsen teoretiska ramverk fungerar som en insyn i framförallt David Weisburds 

slutsatser kring polisiärt brottsförebyggande arbete. Det teoretiska ramverket används 

även som utgångspunkt inom de empiriska avsnitten för att applicera Weisburds 

slutsatser på den verklighet jag har valt att titta på. För en grundläggande syn på 

svensk brottsprevention har Ingrid Sahlins bok Brottsprevention som begrepp och 

samhällsfenomen använts. För beskrivning och analys utifrån rational choice-teorin 

och rutinaktivitetsteorin har Jerzy Sarneckis Introduktion till kriminologi använts. 

Som stöd och metodisk handbok har Martin Descombes Forskningshandboken – för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna använts. Genom de teorier 

och det empiriska material jag samlat in har jag gjort en analys med utgångspunkt i 

uppsatsens huvudsakliga syfte. 
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4 ANALYS AV BROTTSSPECIFIKA PLATSER I MALMÖ 

Analysen kommer att behandla hur polisen i Malmö arbetar brottsförebyggande med 

kartor och GIS. Koncentrationen av brottslighet i Malmö och hur polisen arbetar med 

kriminella individer och platser är centralt i analysen. 

 

 

4.1 Hot spot-analys 

Polisen i Malmö arbetar inte med GIS då de inte har tillgång till mjukvaran eller 

personal som kan använda den (intervju 1 2015). Därför görs inte heller hot spot-

analyser i den mening att de skapar kartor genom användning av mjukvara som kan 

hantera GIS, t.ex. ArcGIS. Polisen i Malmö har däremot gjort hot spot-analyser med 

hjälp av interna analytiker under framtagningen av mikroplatser i staden. Dessa 

analyser tar framförallt fäste i egna erfarenheter av platserna och återkommande 

patrulleringar (intervju 1 2015). Polisen i Malmö arbetar dock inte utifrån en klassisk 

hot spot-analys i den meningen att den är framtagen genom analysverktyg i en GIS-

mjukvara. 

 

 

4.2 Brottslighetens koncentration 

Malmös brottslighet har en tendens att koncentrera sig till specifika platser. Olika 

typer av brottslighet kan förknippas med olika typer av platser och i olika omfattning. 

Alla tre informanter är överens om att brottslighet är knutet till specifika platser. 

Likaså att det handlar om olika typer av brottslighet, olika platser och olika 

koncentration (intervju 1, 2, 3 2015).  

 

Våldsbrott i offentlig miljö anses vara en brottskategori med koppling till olika 

platser enligt informanterna i intervju 1 och intervju 3. Våldsbrott i offentlig miljö har 

en tendens att främst ske i tät krogmiljö under kvälls- och nattetid. Alkohol är en 

orsak som polisen i Malmö menar drar till sig brottslighet, vilket innebär att täta 

krogmiljöer är extra utsatta för brottslighet (intervju 1, 3 2015).  
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Samma gator och torg som under kvälls-och nattetid är utsatta för våldsbrott kan 

agera som shoppingstråk under dagtid. Det innebär att det sker många mindre stölder 

på samma platser vilket stärker koncentrationen av brottslighet över lag. Stölderna 

som sker är delvis mindre stölder och snatteri från butikerna och delvis stölder av 

ficktjuvar från personer som befinner sig i eller i närheten av butikerna. Stråket 

mellan Centralstationen och Södervärn pekas ut som en plats med mycket våldsbrott 

under kvällstid och mycket mindre stölder under dagtid (intervju 1 2015). 

 

 

 
Figur 4.1. Karta över stråket Centralstationen – Södervärn 

Källa: maps.google.com (2015) 

 

 

Ett annat exempel på platser med mycket kriminalitet är svartklubbar som lockar till 

sig en viss typ av människor som kan se dessa som en bra marknad för 

narkotikahandel. Detta gör att man kan se att narkotikahandeln i Malmö sker i vissa 

kluster, bland annat kring svartklubbarna (intervju 1 2015). Det är viktigt att skilja på 

olika typer av brottslighet men när det gäller våld i offentlig miljö och narkotikabrott 

kan man ganska enkelt koppla dessa brott till platsen (intervju 2 2015). När det gäller 

narkotikabrott sker de ofta på platser med dålig övervakning, till exempel platserna 
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kring svartklubbarna (intervju 1 2015). Detta kan tänkas vara en bidragande orsak till 

att de brotten sker just där och att svartklubbarna ligger där de ligger.  

 

Det finns platser som drar till sig en viss typ av människor och därmed en viss typ av 

brott. Då det inte redan finns platser som är erkänt brottstäta skaffar sig de 

individerna som ämnar begå brott nya brottsobjekt och platser. Platser kan vara mer 

eller mindre inbjudande till brottslighet. Exempelvis kan en plats med dålig 

belysning, vag polisiär patrullering och grannar som inte är så benägna att ringa in 

anmälningar vara faktorer som gör en plats mer attraktiv för individer som ämnar 

begå brott (intervju 2 2015). Olika platser attraherar olika typer av människor. Platser 

som attraherar mycket ungdomar får automatiskt en högre koncentration av 

ungdomsbrottslighet. Detta kan vara olika typer av våldsbrott och skadegörelse 

(intervju 3 2015). 

 

Polisen i Malmö tenderar att fokusera på platser i form av stråk, gator och torg. Ofta 

kopplar man samman den platsrelaterade brottsligheten med rutinaktivitetsteorin där 

motiverad förövare, ett lämpligt objekt och en avsaknad av polis eller väktare är de 

tre element som ökar chansen till brott. Genom utökad patrullering eller 

kameraövervakning får platsen polis eller väktare och ett av elementen är borttagna.  

 

Polisen i Malmö menar att det är viss typ av brottslighet som direkt kan kopplas ihop 

med det rumsliga, exempelvis våld i offentlig miljö och narkotikabrott som tenderar 

att koncentrera sig på specifika platser. Detta använder polisen i Malmö sig av i sina 

analyser och kan genom egna erfarenheter och observationer peka ut hot spots för 

dessa brott (intervju 1, 2 2015). 

 

 

4.3 Individen och platsen 

Informanterna är överens om att individen kan spela en lika stor roll i brottsligheten 

som platsen, problemet upplevs inte som så enkelt att det kan knytas enbart till 

platsen (intervju 1,2,3 2015).  
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Livsstilskriminella är ett uttryck som används inom polisen i Malmö om de 

kriminella individer som anses vara kriminella på heltid. De individerna som räknas 

till livstidskriminella läggs in i ett register och deras rörelsemönster kartläggs i största 

möjliga mån. Olika typer av kriminella tenderar att röra sig på olika sätt. En 

narkoman tenderar till exempel att hålla sig kring de platser han eller hon känner väl 

medan andra typer av kriminella kan tendera att röra sig flera mil. Ett ökat samarbete 

mellan angränsande län har gjort det mycket enklare att kartlägga de 

livstidskriminellas rörelsemönster (intervju 2 2015). 

 

Kombinationen av individinriktat och platsinriktat brottsförebyggande arbete är mest 

effektivt och användbart. När det gäller individerna är det delvis patrullerna som 

håller koll på de platser de ofta ses på samt försöker kartlägga särskilda individers 

rörelsemönster, delvis utredarna som har hand om utredningarna. När det gäller 

platserna är det främst patrullering av områden med hög kriminalitet (intervju 2 

2015).  

 

 
”Malmöpolisens arbete kring platser och platser i kombination med individer är inne i en 

extrem utvecklingsprocess för tillfället där vi sitter flera stycken och kollar på ny 

forskning kring detta för att sedan applicera det i vårt arbete kring brottsförebyggande 

frågor.” (intervju 2 2015). 

 

 

Polisen i Malmö fokuserar i sitt brottsförebyggande arbete främst på de individer som 

registrerats som livstidskriminella. Genom att följa deras rörelsemönster och öka 

bevakningen kring individerna arbetar man preventivt för att de inte ska begå nya 

brott.  

 

 

4.3.1 Ett aktuellt exempel - Sprängningarna i Malmö 

Under 2015 har omkring 30 sprängningar av olika karaktär skett (Polisen 2015b) 

varav 13 har skett under sommaren (Sydsvenskan 2015c). Men vågen av 

sprängningar i staden startade redan under 2014 då 25 sprängningar noterades i 
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Malmö (Funke 2015). Polisens arbete fortgår och vad jag kan tyda av deras 

uttalanden är att det är det individbaserade polisarbetet som är i fokus. Polisen menar 

att det är ett fåtal grovt kriminella som ligger bakom flera av fallen (Zupranovic 

2015). Parallellt med att utreda de brott som har begåtts arbetar polisen i Malmö 

förbyggande genom att öka synligheten. Detta sker främst genom ökad patrullering 

(Polisen 2015b). En del i arbetet kring sprängningarna är en patrullerande 

polishelikopter som tillsammans med MC-poliser ska kunna snabbt upptäcka och 

spåra en gärningsman vid nya sprängningar (Sydsvenskan 2015b). 

 

Länsstyrelsen i Skåne har nu beviljat polisen i Malmö att ha sin kameraövervakning 

uppsatt i Seved. Tillståndet gäller för fyra kameror och under två år. Då Seved är ett 

av de områden i Malmö som råkat ut för sprängdåd kan detta tolkas som en del i ett 

mer platsinriktat polisarbete (Carlsson 2015). En kombination av det individbaserad 

och platsinriktade polisarbetet verkar i detta fall vara det man arbetar efter. En 

problematisk situation som kan uppstå när myndigheter sätter upp kameror i syfte att 

övervaka är att individer som bor i området känner att kamerorna inkräktar på deras 

personliga integritet. Länsstyrelsens beslut i detta fall grundas i polismyndighetens 

uppgifter om hotbilden och brottsutsattheten i området och övervakningsintresset 

väger i det här fallet tyngre än integritetsintressena (Carlsson 2015). 

 

 
Figur 4.2. Kartor över sprängningarna 2015 

Källa: Sydsvenskan (2015a) 
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4.4 Det platsrelaterade brottsförebyggande arbete 

 

4.4.1 Mikroplatsarbetet 

Mikroplatsarbetet är en metod som fungerat väldigt bra för Malmö (intervju 1 2015). 

Både arbetet kring stortorget och patrulleringen kring Seved anses lyckat. Dock krävs 

stora resurser för att kunna patrullera samtliga platser med koncentrerad brottslighet 

(intervju 2 2015). 

 

Polisen i Malmö instiftade år 2011 ett så kallat mikroplatsarbete (Höök 2011). Detta 

arbete är tydligt kopplat till Weisburds teorier om platsens betydelse för polisarbete. 

 

Stortorget och Lilla torg är utpekade som platser med mycket brottslighet. Både på 

Stortorget och på Lilla torg finns idag en tätare patrullering och installerad 

kameraövervakning (intervju 1 2015). Patrullering anses inte bara vara ett sätt att 

kunna direkt ingripa vid brott utan är även som en stor del av det preventiva arbetet 

där volontärpatrullering även inräknas. Volontärpatrullering utförs av polisens 

volontärer. Polisens volontärer är en grupp människor som på frivillig grund hjälper 

polisen med olika uppdrag t.ex. patrullering i form av nattvandring. Polisen 

volontärer har inga andra befogenheter än övriga medborgare men agerar extra ögon 

och öron under sina patruller och rapporterar till polisen vid misstanke om brott 

(Polisen (2015a). 

 

Genom patrullering på de brottsintensiva platserna är ambitionen att brotten skall 

minska på lång sikt (intervju 2 2015). I polisens patrulleringsarbete används hot spot-

analyser som en mall för hur patrulleringen går till. Även om det sker många 

utryckningar under ett arbetspass vet radiobilarna vart de kan köra om de får tid över. 

Spaning och patrullering utgår från resonemang som kan kopplas till 

rutinaktivitetsteorin där man genom att finnas på vissa platser minskar brottsligheten 

genom att synas och på så vis försvåra för individer att begå brott. 
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Figur 4.3 Exempel på mikroplatser i Malmö, Stortorget & Lilla torg 

Källa: maps.google.com (2015) 

 

Figur 4.4 Exempel på mikroplatser i Malmö, Stortorget & Lilla torg 

Källa: maps.google.com (2015) 
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4.4.2 Närpolisarbete & samverkan 

Teoretiskt förekommer viss brottslighet på vissa platser. Att koppla insatser till 

platsen och värna om relationen med de boende kan vara ett sätt att komma åt 

problematiken. Detta då en bra relation mellan polisen och boende kan öka de 

boendes vilja att anmäla brott (intervju 1 2015). 

 

Närpolisarbetet innebär bl.a. patrullering och relationsskapande med de människor 

som bor i området. Detta ökar det sociala kapitalet genom att värna om relationen 

mellan de boende och polisen samt ökar den upplevda tryggheten hos de boende 

genom polisiär närvaro (intervju 1 2015). Samverkan med medborgare, boende, 

fastighetsbolag och myndigheter lyfts fram som en del av det brottspreventiva arbetet 

i Malmö. Ett exempel, utöver patrulleringen, är uppsatt information i trappuppgångar 

som förhoppningsvis leder till att man kan nå direkt till de boende i områden man vet 

är drabbade av mycket brottslighet. Informationen sätts upp för att få en högre grad 

anmälningar och sprida information om polisens arbete (intervju 3 2015). Det sociala 

kapitalet i detta fall handlar främst om överbryggande socialt kapital mellan polisen 

och de boende, men även stödjande socialt kapital mellan de boende i området. Det 

sociala kapitalet kan medföra att området upplevs tryggare av de boende och att 

individer och kollektiv får bättre utvecklingsmöjligheter (Gerell 2013:28). 

 

Avstängning av vissa gator under vissa tider har använts som en metod för att minska 

brottsligheten på specifika platser. Detta har skett i samråd med kommunen om vad 

som är möjligt. Även samarbeten med myndigheter och reglering av tillstånd och 

öppettider tros vara en metod för att minska brottslighet (intervju 2 2015). 

 

 

4.4.3 Medborgarlöften 

Medborgarlöften är en ny metod som ännu inte börjat användas men är tänkt att 

användas framöver. Metoden går ut på att intervjua medborgare för att sedan utefter 

deras känsla för otrygga platser i staden hitta hot spots för otrygghet som sedan 

förhoppningsvis ska kunna göras tryggare (intervju 2 2015). 
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4.4.4 Brottsstatistik 

Den brottsstatistik som finns är ofta registrerad efter exakta platser i form av xy-

koordinater, vilket gör det möjligt att använda statistiken för att lokalisera platserna. 

Däremot används inte ArcGIS, OGIS eller liknande GIS-programvara för att skapa 

kartor och analysera platser och områden digitalt. Detta verkar främst bero på att 

varken GIS-program eller kompetens att använda GIS-program finns hos polisen i 

Malmö. Någon direkt analytisk metod för platsen finns inte förutom 

erfarenhetsbaserade analyser. Det är inte alltid platsen som är det intressanta utan det 

kan lika gärna vara människan bakom platsen som är i fokus. När mikroplatserna 

tagits fram har man främst utgått från egna erfarenheter om var i stadsrummet det 

finns hög brottslighet (intervju 1 2015). 

 

 

4.5 Sammanfattande analys 

Polisen i Malmö arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt. Ett sätt att arbeta 

brottsförebyggande är att fokusera på platserna där brotten begås, något som 

förespråkas av bl.a. Weisburd (2010). Ett annat är att se till individerna som begår 

brott och försöka kartlägga deras rörelsemönster för att på så vis förebygga att nya 

brott begås. Kombinationen av att se till individerna som begår brott och platserna där 

brott begås på tycks vara det arbetssätt som polisen i Malmö försöker arbeta efter. 

Det är viktigt att skilja på olika typer av brottskategorier där några är enklare än andra 

att koppla till platsen där brottet begås. Narkotikabrott och våldsbrott i offentlig miljö 

nämns flera gånger under intervjutillfällena som exempel på brottskategorier som kan 

förebyggas effektivt genom att fokusera på de platser där brotten begås. Den typen av 

brottslighet tycks även dras till specifika platser med mindre övervakning. Detta gör 

att man genom att öka patrulleringen kan minska brottsligheten på platserna. Polisen i 

Malmö har startat ett mikroplatsarbete där man med hjälp av analytiker och egna 

erfarenheter gjort en hot spot-analys och fått fram platser som är extra utsatta för 

brottslighet. Genom detta är förhoppningen en minskad brottslighet på sikt (intervju 1 

2015). Mikroplatsarbete i Malmö har tydlig koppling till Weisburds teorier (2010). 

 



Namn: Carl Öhman  Kurskod: SGEL36 
Personnummer: 890520-3538  Lärosäte: Lunds universitet 
Datum: 2015-08-18  Handledare: Nicklas Guldåker 
	  

	   31	  

Närpolisarbetet och samverkan är ett annat sätt att arbeta brottsförebyggande. 

Statistiskt kan man koppla viss typ av brottslighet till platsen och därigenom arbeta 

förbyggande mot det området. Genom högre synlighet och mer frekvent dialog med 

de boende arbetar polisen i Malmö brottsförebyggande. Genom en god relation med 

de boende i området är förhoppningen ett ökat socialt kapital och att 

anmälningsfrekvensen då ska öka. Med ett ökat socialt kapital kan menas en bättre 

relation med ett högre förtroende mellan de boende och polisen (Intervju 3 2015). 

 

Brottsstatistiken som finns är kopplad till exakta platser och xy-koordinater vilket 

möjliggör att använda sig av statistiken för att lokalisera platserna brotten sker på. 

Däremot finns varken mjukvaran eller den direkta kompetensen för att använda sig av 

GIS-analyser och digitala kartor inom det brottsförebyggande arbetet i Malmö 

(intervju 1 2015). Något som redan nämnts men bör poängteras är att platsen inte 

alltid är det viktigaste i det brottsförebyggande arbetet utan individerna kan vara 

minst lika viktiga. Det individbaserade brottsförebyggande arbetet i Malmö sker 

främst genom registrering av livstidskriminella vars rörelsemönster sedan följs och 

kartläggs. Både plats- och individbaserat brottsförebyggande arbete förekommer 

inom polisen i Malmö. Även användningen av hot spot-analyser förekommer men 

inte i den meningen att man genomför hot spot-analyser med stöd av GIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn: Carl Öhman  Kurskod: SGEL36 
Personnummer: 890520-3538  Lärosäte: Lunds universitet 
Datum: 2015-08-18  Handledare: Nicklas Guldåker 
	  

	   32	  

5 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete har varit att få en djupare kunskap om olika rumsliga 

arbetssätt polisen i Malmö använder sig av. Att brottslighet koncentrerar sig till 

specifika platser verkar vara någonting som polisen i Malmö arbetar efter. Detta 

gäller främst vissa brottskategorier t.ex. våld i offentlig miljö och narkotikabrott. 

Vissa brottskategorier verkar vara mer applicerbara än andra i ett platsbaserat 

brottsförebyggande arbete. Orsakerna bakom brottslighetens koncentration kan 

grundas i såväl rational choice-teorin som rutinaktivitetsteorin. Polisen i Malmö 

arbetar med utgångspunkt i både rational choice-teorin och rutinaktivitetsteorin. 

Genom att försvåra för individer att begå kriminella handlingar har man en syn på 

brottspreventivt arbete som stämmer överens med rational choice-teorin. Genom att 

öka svårigheterna och riskerna med att begå brott arbetar polisen i Malmö enligt 

teorin. Detta är synbart inte minst under pågående arbete med sprängningarna i 

Malmö i år (2015). Genom fler patruller på gatan och en patrullerande helikopter i 

luften försvåras möjligheterna till nya sprängningar för gärningsmännen. Polisen 

förväntas även vara effektivare vid en eventuell nästa sprängning (Sydsvenskan 

2015b). Ökad övervakning är en metod polisen använder sig av både genom 

kameraövervakning och patrullerande helikopter. Att använda sig av övervakning 

innan man vet vilka individer eller platser som kan vara aktuella vid ett kommande 

brott är dock inte helt oproblematiskt. Det finns en risk med att kartlägga individer 

eller platser innan en brottslig handling har skett i form av att oskyldiga kan pekas ut. 

Osäkerheten kan även öka hos de individer som inte vill bli kartlagda eller upptäckta 

vilket kan leda till att de intar en avvaktande position eller vänder sig inåt. Ett 

problem med att använda patrullerande helikopter kan vara att hela staden hamnar i 

fokus och de platserna med potentiellt högre risk för nya sprängningar hamnar i 

skuggan av helheten. 

 

Även rutinaktivitetsteorin har inspirerat polisen i Malmös brottspreventiva arbete. 

Genom ökad patrullering av brottsintensiva platser förväntas brotten minska på sikt. 

Detta då man genom att öka närvaron av polis och väktare till olika platser har 

försvårat möjligheten för en gärningsman att begå brott i enlighet med 

rutinaktivitetsteorin.  Man kan alltså genom att veta om orsakerna till att brott begås 
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på specifika platser förebygga att nya brott begås där. Polisen i Malmö använder sig 

av olika brottspreventiva metoder i sitt förebyggande arbete. Med hjälp av interna 

analytiker och egna erfarenheter har ett mikroplatsarbete inletts där platser med hög 

brottslighet har identifierats. Genom att öka polisiär närvaro på platserna, främst i 

form av ökad patrullering men även med hjälp av kameraövervakning, förväntas 

brottligheten minska. 

 

Närpolisarbete och samverkan är andra exempel på brottspreventivt polisarbete i 

Malmö. På de platser man vet om att brottsligheten är hög arbetar man för en bättre 

relation mellan polisen och de boende i området. Polisen i Malmö arbetar med att 

värna relationen mellan de boende och polisen förväntas därigenom att öka det 

sociala kapitalet i området. 

 

Polisen i Malmö arbetar med något de kallar livstidskriminella. Livstidskriminella är 

personer som anses vara kriminella på heltid. Dessa individer registreras och deras 

rörelsemönster kartläggs. Relationen mellan individbaserat och platsbaserat 

polisarbete är komplicerad. En kombination av de båda verkar vara det som fungerar 

bäst för polisen i Malmö. 

 

Inom polisen i Malmö har man med hjälp av interna analytiker och egen erfarenhet 

gjort hot spot-analyser för att lokalisera hot spots i staden, detta främst vid 

mikroplatsarbeten. Med hjälp av hot spots kan man sedan öka insatser vid de 

brottsintensiva platserna och på så sett förebygga brottslighet långsiktigt. Detta sker 

genom kontinuerlig närvaro, ofta i form av utökat antal patruller, istället för att 

besöka platsen när någonting har hänt. 

 

Följande slutsatser kan dras av polisen i Malmös arbete kring platsspecifika 

brottsförebyggande åtgärder: 

- En koncentration av brottslighet kring specifika platser kan noteras i Malmö. 

Orsaker till att brottslighet koncentreras kan hittas i bland annat rational 

choice-teorin och rutinaktivitetsteorin, teorier polisen i Malmö inspirerats av i 

sitt brottsförebyggande arbete.  
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- Med hjälp av interna analytiker och egen erfarenhet har polisen i Malmö, i ett 

mikroplatsarbete, gjort hot spot-analyser och hittat platser med hög 

koncentration av brottslighet. Hot spot- analyserna har inte gjorts med stöd av 

GIS.  

- Polisen i Malmö arbetar med platsspecifikt närpolisarbete och samverkan. 

Genom att värna om relationen mellan de boende och polisen förväntas man 

öka det sociala kapitalet i området. 

- Polisen i Malmö för brottsstatistik kopplad till exakta platser och xy-

koordinater vilket möjliggör en användning av statistiken för att lokalisera de 

platser brott begås på. 

 

Med utgångspunkt i mina slutsatser vill jag ge följande förslag till förbättring för 

polisen i Malmö att ta i beaktande i sitt arbete med kartor och GIS.  

- Polisen i Malmö föreslås använda GIS för att göra hot spot-analyser inom 

olika brottskategorier. Med hjälp av GIS kan polisen i Malmö hitta statistiskt 

signifikanta (icke slumpmässiga) geografiska koncentrationer av brottslighet. 

Polisen i Malmö föreslås med hjälp av GIS dra nytta av xy-koordinaterna i 

förd brottsstatistik för att kunna redovisa brottsstatistik på kartor. 

- Polisen i Malmö föreslås söka metoder för att kombinera arbetet med 

livstidskriminella med rumslig aspekt och på så vis kunna kartera individernas 

rörelsemönster. 
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FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1.1 (sid. 10) Demonstration av hur en hot spot-analys kan se ut. Anlagda 

bränder och 

hot spots av anlagda bränder i Malmö och Helsingborg för perioden 2007-2011. 

Siffrorna är en numrering av antalet hot spots. 

Källa: Ek et al. (2014) 

 

Figur 4.1 (sid. 23) Karta över stråket Centralstationen – Södervärn 

Källa: maps.google.com, 2015-08-14 Redigering: Carl Öhman 

 

Figur 4.2 (sid. 26) Kartor över sprängningarna 2015 

Källa: http://www.sydsvenskan.se/malmo/bombkarta-har-har-sprangladdningar-

detonerat-i-malmo/, 2015-08-14 Redigering: Carl Öhman 

 

Figur 4.3 (sid. 28) Exempel på mikroplatser i Malmö, Stortorget & Lilla torg 

Källa: maps.google.com, 2015-08-14 Redigering: Carl Öhman 
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Figur 4.4 (sid. 28) Exempel på mikroplatser i Malmö, Stortorget & Lilla torg 

Källa: maps.google.com, 2015-08-14 Redigering: Carl Öhman 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 
 
1. Är brottslighet knutet till specifika platser och hur ser koncentrationerna ut runt 
dessa? 
 
 
 
2. Hur använder ni er av platsrelaterad information i ert arbete? Hur skulle ni beskriva 
ert brottsförebyggande arbete knutet till olika platser? 
 
 
 
3. Hur utför ni brottsförebyggande arbete/analyser av platser/områden? 
  
 
 
4. Tror ni att det finns några speciella bakomliggande orsaker till att brottsligheten 
koncentrerar sig till specifika platser? 
  
 
 
5. Anser ni att det finns lämpliga platsinriktade metoder som kan förebygga 
brottslighet? 
 
 
 
6. Är detta någonting ni arbetar med? 
 
 
 
7. Hur förhåller sig det individinriktade brottsförebyggande arbetet till det 
platsförebyggande 
 
 
 
8. Finns det traditioner och inriktningar som talar för det ena eller det andra sättet att 
arbeta? 
 
 
 
9. Kan metoderna kombineras? 
 


