
Evidens   baserad   brottsprevention 

Det är sällan att man kan tillämpa ”en lösning för allt” 
 

1. Brottsspecifik 
2. Platsspecifik 
3. Tidsspecifik 
4. Kontextsspecifik 
5. Datasspecifik 

                      

 

Vania  Ceccato 



        Brottsspecifik    /  Tidsspecifik 

XY Koordinater: 
X = 6 581 267 
Y = 1 628 625 

X, 
Y 



        Platsspecifik 



64% av alla händelser i ett köpcenter inträffar i 10% av mikro-miljöer 
 

 det finns en platsspecialisering vad gäller brottstyper 

Violence & threats 
Public disturbance & vandalism 
Thefts, robbery & shoplifting 

Ceccato et al. (2017) Visualising crime in shopping centers over time and space.  

        Platsspecifik 



        Kontextspecifik 



        Kontextspecifik 

Våldtäktsgeografi förklaras av 
olika typer av faktorer i 
olika kontexter 

Ceccato, V.; Haining, R. Guangquan, L. (2016) The ecology of outdoor rape using profile regression. 

Det betyder att vi måste 
tillämpa olika brottspreventionsåtgärder 
i olika stadsdelar 



        Data specifik 



        Data specifik 

Vilka dessa data bör vi tar som referens i preventionsarbete? 



        Rekommentation 

1) Prioritera och välj ett problem i taget – bli specifik & djup - data-data-da    
”never enough” 
 
2) Letar efter vad som är typiskt för ditt område – kontext är viktigt 

 
 
3) Är brottsförebyggande arbetet inkluderande? Är det en del av  
den lokala planeringen? Är  alla med? 

 

 

 

 

 

 



        Kunskap i pratiken 



         
 Kommunala poliser och brottspreventionsarbete – 
Kunskapsbehov  
Malin Därth, Polisen Farsta  



         
   
Vems säkerhet och trygghet? Vad händer efter 
en våldtäkt har hänt? 
Anna Möller, Akutmottagningen för Våldtagna, KI, 
Södersjukhuset 



Trygghetsarbete i ett digitalt samhälle 
Bengt Jansson, Robert Kindroth & Per Källgården, Det lokala BRÅ i 
Södermalms Stadsdelsområde & United Eyes AB "Trygve" 

”Ögon på gatan” - Eyes on the street (Jane Jacobs) 
 
 
 
 
 
 
 
”Appen på gatan” 



        Diskussion 

1) Situationsbaserad prevention - Vad behövs för att bli bättre?  
 
 

2) Vilken typ av kunskap behövs och hur kan Säkraplatser 
nätverket bidra? 

 



KTH ROYAL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 

Tack för ert deltagande! 
 
 



        Diskussion 

1) Hur kan vi bli bättre på situationsbaserad prevention i 
Sverige? Vad är vi bra på? Vad saknas? Begräsningar som 
vi har… 
 

2) Vilken typ av kunskap behövs? (Bör vi satsa på 
teorikunskap? metodkunskap, sakkunskap? 
analyskunskap?) 
 

3) Hur kan vi tillsammans tillfredsställa de kunskapsbehov 
som finns idag? 

Hur kan Säkraplatser nätverket bidra ? Vilka aktiviteter? 
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