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En tidigare slutsats 
”Med utgångspunkt från lokala analyser av var 
risken för inbrott är som störst bör det fortsatta 
brottsförebyggande arbetet struktureras på ett 
tydligare sätt. De brottsförebyggande aktörerna – 
enskilda hushåll, villaföreningar, polisen, 
försäkringsbolagen m.fl. – kan var för sig men 
framför allt gemensamt anpassa de 
brottsförebyggande åtgärderna efter det tydliga 
mönster i tid och rum som inbrott i bostäder 
uppvisar” (Lindström & Martinez Olsson, 2016, s. 
11) 
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          Ett nytt begrepp att förhålla sig till, 
eller?           

”With predictive policing, we have the tools to 
put cops at the right place at the right time or 
bring other services to impact crime” (Polischef, 
San Francisco, juni 2010)  
 
“… predictive policing is not actually predicting a 
particular crime, but predicting an elevated risk of 
crime based on pre-determined place-based 
factors (Ferguson, 2017, s. 26) 
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 Att beräkna risker för upprepad utsatthet och    
 ”near-repeat victimization”   

  
 Allt som behövs är: 

 
1. Uppgifter om brottskod och brottsplats (geokoder i x- och y-

led) 
2. Datum för brottshändelsen 

3. Near Repeat Calculator – dvs. ett statistikprogram som kan 
laddas ner kostnadsfritt från Temple University  

(sponsrat av amerikanska justitiedepartementet)  

Justitiedepartementet 
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Resultat för Huddinge 
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Resultat för Huddinge 
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Bostadsinbrott i Segeltorp 21 -26 mars 2017 
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• Brottsförebyggande arbete baserat på 
prognoser – vad är riskerna och 
möjligheterna? 

 
• Vad bör vi mena med prognoser på kort 

respektive lång sikt? 
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