
Sammanfattning 

Hur kan vi gå vidare? 



Varför situationell prevention? 

• Vad är situationell prevention och hur 
förhåller den sig till individen? Hur påverkar 
miljön olika individer? 

• Trygghet och situationell prevention. Hur 
påverkas trygghetsupplevelsen av situationella 
åtgärder? 

• Viktigt att åtgärderna utformas rätt 



Vilken kunskap behöver vi? 

• Prevalens och koncentration. Hur använder vi 
kunskapen i det förebyggande arbetet? 

• Koncentration av brottslighet? Vad innebär 
detta för det brottsförebyggande arbetet? 
Finns det saker att förbättra? 



Kartor, visualisering och analys 

• Har vi användning för kartor i arbetet? 
• Är datan tillförlitlig nog för att använda? 
• Datacleanng och kännedom om kontexten är 

viktig 
• Väldigt olika hur man arbetar. Hur sprider vi 

kunskap? 



Olika sätt att mäta 

• Vilken information är viktig? 
• Vem inhämtar och hur sammanställer vi? 
• Validitet och reliabilitet 
• Systematisk kreativtet 



Predictive policing 

• Prognoser 
• Personal som ska använda måste veta vad det 

är och varför det är bra 
• Ett intressant område med möjligheter men 

kanske är det inte avancerade datasystem som 
behövs 

• Near repeat calculator 
• Vad gör man utifrån prognserna? Analysera 

orsaker. 



Stadsmiljöns betydelse 

• Stor påverkan på brott och säkerhet 
• Mycket byggs nu - viktigt att göra rätt från början 
• Inte bara bostäder, kollektivtrafik, skola etc 
• Hur stärker vi brottsförebyggande och 

trygghetsskapande i stadsplanering och arkitektur? 
Kunskap? Riktlinjer? 

• Hur förankra politiskt och i stadsbyggnadsprocessens 
rutiner? 

• Exempel från Nacka – brottskonsekvensbeskrivningar, 
stadsarkitektens roll, samarbeta med planhandläggare 
 
 



Orsaksanalys och problembilder 

• Från kartläggning till analys. Vad är orsakerna? 
• Analys nödvändig för relevanta insatser 
• Utgångspunkter, situation, brottsoffer, 

gärningsperson 
• Fokusera inte på för mycket. Blir generiskt. Olika 

typer av brott har olika orsaker. En typ av brott 
kan ha olika orsaker på olika platser och olika 
tider 

• Hur kan tekniken effektivisera analysarbetet? 
Vikten av visualisering 



Hur går vi vidare? 

• Nätverkets funktion. Hur kan arbetet stärkas? 
Utbyte av erfarenheter och metoder. 
Gemensamma problem, arbetsgrupper? 

• Hur utvecklar vi kunskaper om kartor, predpol, 
datakvalitet etc? 

• Hur sprider man kunskaper som finns mellan 
organisationer? Exempelvis brottsanalys etc. 

• Stadsbyggnadsfrågor. Den politiska agendan och 
kommunala processer. Nationella regelverk. 
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