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Abstract 
 

This is a qualitative study, examines the attitude of the police to the police method hot 

spot, which is a crime prevention method in police work. The study is based on six 

interviews with active police officers in the Stockholm region. The interview method is 

semi-structural where the participants have made room for their opinions and the 

opportunity to elucidate what they themselves think is important to lift. Research has 

been done to investigate the origin of the hot spot and what purpose it has against crime 

on Swedish and not Swedish conditions. The result of the study differs in what early 

studies are showing. Attitude towards hot spot is lack of efficiency and problem 

regarding movement of crime. Study show that modification of the existing method is 

wanted. And that further studies are needed. 
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Inledning 

Bakgrund	

Polisarbete är ett mångfacetterat yrke. Det innefattar inte enbart den patrullerande 

polispatrullen utan innehåller även många andra uppgifter som ställer stora krav på 

verksamheten. I och med att polismyndigheten har vuxit har även kvalitetskravet på 

myndigheten ökat (Statskontoret, 2018). I Polislagens andra paragraf står; ”Till 

Polismyndighetens uppgifter hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet 

och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten” (SFS 1984:387). Således 

har polismyndigheten inte bara som uppgift att utreda brott utan även att förebygga att brott 

begås. Forskarna inom det polisiära området undersöker olika brottspreventiva metoder för 

att dels utveckla nya men också att revidera de metoder som redan existerar.   

Det finns forskning som anser att polisens uppdrag i första hand är att lagföra brottslingar 

och att polisens brottsförebyggande arbete är av mer “symboliskt” art och som har en ytterst 

begränsad effekt (Homel, 1994). Det finns även exempel på forskare som påstår att resultatet 

av polisens förebyggande brottsbekämpning är en myt (Bayley, 1996).  

Svenska polismyndighetens brottsförebyggande arbete har under en 20 årsperiod från 

året 1990–2010 genomgått tre tidsperioder. Den första perioden, med start på 1990-talet, 

kallar man för ”Specialisttiden”. Denna period utmärkte sig genom att ett fåtal poliser fick i 

uppdrag att utbilda medborgarna om larm och lås för att på så sätt minska mängden inbrott. 

Sedan kom en period, POP, problembaserat polisarbete. Denna metod kom att avlösa 

specialisttiden. Detta handlade om att hitta anledningar till problemen och jobba med 

orsakerna och inte i första hand med resultatet, dvs. brottet. Detta arbetssätt utvecklades 

sedan till det underrättelseledda polisarbetet som tonade ner begreppet POP och istället lade 

mer fokus på att utföra åtgärder som var kopplade till vetenskapligt beprövade och bevisade 

metoder (Brå, 2011). 

I ett PM författat avRikspolischefen Anders Thornberg (PM 2018:26) där 

polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden adresseras, lyfts bland annat vikten 

av att skapa sig en lokal lägesbild om problemområden och att ha en hög närvaro i dessa 

områden för att skapa trygghet. För att kunna genomföra detta har polismyndigheten bland 

annat en arbetsmetod som kallas ”hot spot-policing”. Målet med metoden är att skapa en hög 

polisiär närvaro på nyckelplatser och på så sätt skapa trygghet samt förebygga att brott begås 

(Brå, 2014). Även detta är ett exempel på hur man betonar vikten av det brottsförebyggande 

arbetet. Att hot spot-metoden lärs ut redan under polisutbildning framkommer i interjuver 

med poliser. Rapporter om hot spot effektivet har gjorts i sex städer i Sverige. Eskilstuna, 
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Göteborg, Helsingborg, Luleå, Stockholm och Umeå. I dessa städer används metoden enligt 

rapporten, vilket tyder på att metoden används på många ställen i Sverige (Brå, 2011). 

Ett annat ord för ”hot spot policing” är den så kallade för 15-minutersmetoden. Metoden 

innebär att man spenderar 15 minuter på en och samma plats, detta för att ge optimala 

förutsättningar för att motverka ordningsstörande beteende samt brottslighet (Koper, 1995). 

Detta är den arbetsmetod som svenska polisen aktivt använder i sitt brottsförebyggande 

arbete med hot spots. Det finns forskning på ämnet 15-minutersmetoden. Delar av 

forskningen är gjord under svenska förhållanden men mycket är gjort utomlands. En stor del 

är gjort i USA där metoden har använts med blandade resultat (Braga, Papachristos & 

Hureau, 2014).  

Hot spot-metoden är fastställd inom polismyndigheten som ett effektivt arbetssätt. Vi har 

båda under utbildningens gång reflekterat över att man pratar om hot spot-metoden som 

någonting som alltid fungerar dock utan att det egentligen verkar råda konsensus om 

effekten. Bara en snabb översikt över de sammanställningar av studier som har gjorts visar 

att effekten är väldigt olika beroende på hur metoden appliceras och under vilka 

omständigheter (Sohrabi, 2014). 

Detta ledde oss till syftet med vår studie. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hot spot metoden i Stockholm, hur det upplevs av 

de poliser som dagligen arbetar operativt med det och för att få en insyn i hur det är att jobba 

med metoden. 
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Centrala begrepp 

Avsnittet nedan kommer att förklara de centrala begreppen som används i denna uppsats. 

Brottsförebyggande	arbete		

Brottsförebyggande arbete är brett och svårdefinierat. I en rapport från Rikspolisstyrelsen 

och Brottsförebyggande rådet nämner man att även polisen själv har två olika definitioner av 

brottsförebyggande arbete.  

Rikspolisstyrelsen officiella definition av brottsförebyggande arbete: 

 

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

att förhindra eller försvåra genomförandet av brott, brottslig verksamhet eller 

ordningsstörningar” (Brå, 2019. s 17). 

 

Kritiken som lyfts fram mot denna definition är att den inte är tillräckligt tydlig. Man skriver 

att de aktiviteter som polisen genomför i första hand har som syfte att förhindra brott, men 

vilket polisarbete ska räknas in polisens aktiviteter? Är det enbart specifika åtgärder som är 

riktade mot i första hand brottsbekämpning?  

Istället förslår Rikspolisstyrelsen själv en annan och mer preciserad definition. 

 

”Polisens brottsförebyggande arbete är sådana aktiviteter som polisen genomför eller 

aktivt deltar i med det primära syftet att förhindra att brott begås” (Brå, 2019, s 22). 

 

Sarneckis rapport om polisens problemorienterade arbete att den senare nu mera är 

fastställd som Polismyndighetens officiella definition på brottsförebyggande arbete. Sarnecki 

lyfter också upp flera andra nationella samt internationella definitioner på 

brottsförebyggande arbete (Sarnecki, 2019).  

 Definitionerna är många men den vi kommer arbeta efter modellen problemorienterat 

polisarbete som är Polismyndighetens officiella förklaring. Det kan vara att polisen deltar i 

samtal om hur man ska på olika sätt ska förändra platser som fungerar som en hot spot för 

brottslighet, så kallad planlagt brottsförebyggande arbete. Det kan också innefatta mer 

direkta polisiära åtgärder i form av händelsestyrt brottsförebyggande arbete, när man 

behöver sätta in en polisresurs för att förhindra att ett brott begås, som vid en hastigt 

uppkommen demonstration. Det viktiga är handlingens primära syfte, att förhindra att brott 

begås (Riksrevisionen, 2010). 
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Problemorienterat	polisarbete	(POP)	

POP som koncept presenterades 1979 av Herman Goldstein i USA. Problembaserat 

polisarbete (POP) är ett förhållningssätt som innebär att polismyndigheten ska koncentrera 

sig på ”varför” snarare än ”hur” brott begås. Tidigare förhållningssätt som förkortat kallades 

för händelsestyrt polisarbete koncentrerade sig på att polisen agerade när ett brott begåtts 

snarare än att förhindra framtida brott.  

POP bygger på att man identifierar ett problem och undersöker bakomliggande faktorer. 

Ett akademiskt förhållningssätt ska ligga som grund för att senare utveckla polisiärt 

operativa metoder och ha ett klargjort syfte och mål med åtgärderna (Goldstein, 1991; Eck, 

2002).  Svenska regeringen valde att omstrukturera den svenska polisen som då var 

händelsestyrt till problemorienterade modellen. Idén om ett nationellt brottsförebyggande 

program presenterandes 1996 av dåvarande regeringen. Detta kom samtidigt som förslaget 

om närpolisreformen där syftet var att få polisen närmare samhället (Allas vårt ansvar, 

1996). 

Hot	spot	

Hot spots definieras av Brå som områden eller platser med hög koncentration av brottslighet. 

Det finns inte en exakt definition på vad en hot spot är i frågan om dess storlek eller hur stor 

del av ett områdes brottslighet som begås där. Detta kan skilja sig beroende vilket typ av 

område eller stad det rör sig om (Brå, 2011:17).  

Hot spot-policing är en brottsförebyggande metod som är utvecklad för poliser i yttre 

tjänst. Det bygger på antagandet att brottslighet begås på geografiskt begränsade platser och 

under vissa tider på dygnet. Den lokala polisverksamheten ska kartlägga var dessa så kallade 

“hot spot “ är och under vilka tider på dygnet brott begås. Efter kartläggningen ska resurser 

koncentreras till dessa platser i form av synlig uniformerad polis och på så sätt ska poliser 

användas på ett mer effektivt sätt (Perry, 2013).   

Hur denna metod fungerar i svenska förhållanden har undersökts med hjälp av en 

deduktiv forskningsrapport som kombinerade kvalitativa data och kvantitativa data (Schmidt 

& Thor, 2016). Svensk polisiär forskning som har bedrivits inom svenska förhållanden som 

behandlar samma sak är svårt att få tag i.   

Nationella Operativa Avdelningen, NOA (2017) anger att ”hot spot” ska användas som en 

polisiär operativ metod. Även flera Brå rapporter har som rekommendationer att denna 

metod skall användas i svenska förhållanden (Braga, 2010).  
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Tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning gällande hot spot. Forskning tagen från andra 

länder och svensk forskning sammanfattas. 

Hot	spot	utländska	studier	

Teorier om att brott är knutet till geografiska platser mer än till människor undersöktes 

under 70 talet i USA. Ett experiment gjordes för att undersöka relationen mellan brott och 

plats i Kansas 1972. Resultatet visade att man genom att identifiera geografiskt begränsade 

platser där brott begås och ta reda på vilka tider dessa brott begås kan man hjälpa polisen att 

koncentrera sina resurser på dessa platser och tider för att på ett effektivt sätt stävja 

brottsligheten. Rapporten påstod att man kontrollerat förfarandet genom experiment. Vad 

författaren var tydlig med var att dessa resultat och tillvägagångssätt inte gick att 

generalisera (Kelling, Dieckman & Brown, 1974).  

Forskning gällande polisiära brottsförebyggande metoder är som vi tidigare redogjort i 

Sverige knapphändig. Ser vi till andra länder i västvärlden t.ex. USA, så ser man att det finns 

en mer utbredd historia gällande forskning inom polisen. Det har genomförts ett flertal 

experiment vars ändamål har varit att undersöka om utökad patrullering inom små 

begränsade områden ger en brottsreducerande effekt. En av de första vars uppgift var att 

bevisa effekten vid användandet av metoden hot spot-policing var ett experiment koncentrat 

på att stävja skjutvapenbrottsligheten med hjälp av hot spot metoden. Slutsatsen var att 

metoden hade en signifikant påverkan när det kom till brottsreducering och de 

rekommenderade hot spot-policing som arbetsmetod för polisen (Shaw, 1995).  För att få en 

klarare bild av den brottsreducerande effekten har två stora metastudier gjorts för att 

utvärdera den påstådda effekten av metoden (Braga, Papachristos & Hureau, 2014; Braga, 

2005). Den senaste studien var en uppdatering av den tidigare metastudien som hade samma 

syfte. Båda metastudierna kom till slutsatsen att metoden ger blygsamma resultat (Braga, 

Papachristos & Hureau, 2014; Braga, 2005). 

Forskning gällande brottslighet har traditionellt sett koncentrerat sig på personen. 

Forskare i USA hävdar att för att effektiversera polisarbetet finns det underlag som visar att 

platsen är av vikt när det gäller att stävja brottslighet. Polisens arbetsmetoder är ofta riktade 

mot personen. Men vart den personen befinner sig och vid vilken tidpunkt anser forskare är 

en viktig aspekt att ta med. Koncenterar man sina åtgärder mot platser och tidpunkter och 

lägger arbetet på de personer som befinner sig där kommer det att fungera i 

brottsförebyggande syfte. Forskare i USA undersökte detta fenomen att den geografiska 

platsen skulle vara kopplad till brottslighet och myntande termen ” hot spot” (Sherman, 

1989). Senare forskning styrkte antagandet att platsen är starkt kopplat till brottsligheten. I 

Minneapolis fann man att 50 procent av alla samtal gällande brottslighet kom från 3,5 av de 
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gatuadresser som fanns i området Minneapolis, Minnesota. Senare forskning bekräftade 

detta påstående. Vidare gjordes en längre longitudinell studie i staden Seattle vars syfte var 

att studera brottslighet kopplat till plats på en mikronivå. Deras undersökning sträckte sig 

över ett tidsspann på 14 år mellan åren 1989 t.o.m. 2002. Detta tidspann gjorde då detta till 

den längsta studien som genomförts för att undersöka ”hot spots”. Slutsatsen av deras studie 

konfirmerar att brottslighet återfinns i små kluster av områden. 4,5 procent av stadens gator 

stod för 50 procent av alla brottsincidenter (Weisburd, 2004). 

I en studie genomförd i Jersey på 1990-talet så hade man i staden tjugofyra stycken 

områden som ansågs som hot spot för brottslighet. Man delade in de tjugofyra platserna i 

tolv homogena block för att sedan ge en plats i varje block utökade polisiära resurser. Man 

genomförde på så sätt ett randomiserat experiment och med hjälp av den ökade polisiära 

närvaron i hälften av dessa platser kunde man skapa underlag för att jämföra effekten av 

polisarbetet. Man samlade in både brottsstatistik samt genomförde fysiska 

observationsstudier i de områdena som man ökade den polisiära närvaron i. (Braga, 1999). 

Studien visar att det brottsförebyggande arbetet hade effekt på framförallt våldsbrotten. 

Det gick att utläsa en minskad mängd genomförda våldsbrott samt att färre människor 

ringde till polisen från de sex platser som fick ökad polisiär närvaro. Man kunde även se att 

man inte bara flyttade brottsligheten till nästa kvarter och på så sätt fick ökad brottsligheten 

där utan brottsligheten tycktes helt upphöra. I slutet av studien nämns dock att man inte 

lyckats replikera resultaten i studien när man försökt applicera ett liknande förhållningssätt i 

andra städer (Braga, 1999). 

I St. Louis, USA genomfördes en studie vars syfte var att påverka brottsligheten kopplat 

till narkotikaförsäljning i de tre områden där narkotikaförsäljning var mest förekommande i 

staden. Man beskriver att det dagliga arbetet bestod av ”buy-bust” att provocera fram en 

situation där man sålde narkotika för att sedan gripa säljaren, ”Sting operations” med 

offensivt spaningsingripande, underrättelseinhämtning, aktivt patrullerande samt att man 

försökte arbeta med kontakten gentemot det lokala samhället (Hope, 1994). 

Det som sedan genomfördes i linje med studien för att försöka minska brottsligheten 

ytterligare i dessa områden var att använda sig av ett problemlösande förhållningssätt. 

Poliser som fått utbildning i konflikthantering tog kontakt med människor som uppehöll sig i 

områden där narkotikaförsäljning förekom. Man ökade dessutom patrullerna på platser där 

man visste att försäljning brukade ske samt också städade upp området från sopor och annat 

skräp och såg till att övergivna hus inte längre kunde användas för drogaffärerna. 

Experimentet genomfördes på tre specifika områden. Man jämförde sedan brottsdata från 

samma platser både innan och efter experimentet. Man fick ingen konsensus i resultaten på 

de olika platserna. I ett av fallen minskade antalet ingripanden på platsen men ökade med 

nästa 200 % i angränsande områden. Man hävdar dock hypotesen att när man arbetar mot 
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en specifik brottslighet som narkotikabrott så ökar initialt antalet brott i början på satsningen 

och att om experimentet hade skett under en längre period så hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut (Hope, 1994). 

Hot	spot	svensk	forskning	

Grunden för svensk forskning kring platsbaserat arbete kan återfinnas i rapporten ”Platsens 

betydelse för polisarbetet” (Weisburd, Telep, & Braga, 2010). Rapporten är beställd av Brå 

och syftet är att utforska ett nytt område av brottsförebyggande arbete. Brå ville utveckla 

definitionen av brottsförebyggande arbete. Att låsa in brottslingar i fängelse för att förebygga 

fortsatta brott innebär att man fokuserar på individen, Brå:s  strävan var att belysa 

möjligheten för polisen att arbeta problemorienterat med sikte inställt mot geografiska 

platser. Ett alternativt tillvägagångssätt där man undviker att kriminellt aktiva individer 

passerar genom hela rättskedjan och bli inlåsta, en procedur som är väldigt resurskrävande 

för svenska staten.  

I rapporten konstateras att geografiska platser, så kallade ”Hot spots” kan vara av stort 

värde för polisens förebyggande arbete då polisen, till skillnad från förövare, är i ständig 

rörelse. Hot spots är statiska, så även de som verkar på dessa platser, polisen är mer 

oberäknelig i sitt uppträdande. Forskningen visar att en stor del av brottsligheten är 

koncentrerad till dessa små geografiska platser som beskrivs som en gata eller ett kvarter. I 

rapporten lyfts även problematiken med att brottet bara skulle ”flytta runt hörnet”. Svaret på 

detta är att man istället verkar få en brottsförebyggande effekt som sprider sig till 

närliggande områden. Rapporten belyser behovet att polisen som organisation vidgar sitt 

fokus, från att enbart vara en organisation som ska fånga brottslingar och låsa in dem till en 

organisation som även inriktar sig på att mera generellt minska brottsligheten på det platser 

där brotten begås (Braga, 2010). 

Med nämnda forskning som grund genomfördes år 2011 i Örebro av Örebro Universitet ett 

forskningsprojekt. Örebro är en mellanstor svensk stad där man under sommarmånaderna 

juni - augusti hade ordningsvakter som skulle arbeta i de områden där brottslighet och 

ordningsstöranden uppstod, alltså s.k. hot spots. (Sherman, 1995). Ordningsvakter förstärkte 

polisens arbete under helgkvällar, fredag till söndag. De arbetade i centrala Örebro där den 

största delen av stadens barer och krogar är samlade på ett område av 0,7 km2. Man använde 

sig av 4 ordningsvakter uppdelade i två par.  

I Örebro öppnar krogarna vid olika tider men samtliga stänger vid klockan 02 på natten. 

Det får till följd att alla kroggäster lämnar krogarna samtidigt och det blir mycket folk på 

gatorna. Man väntar på transport - eller väntar på att köpa mat på de närliggande nattöppna 

matserveringarna. Detta har lett till att det har skapats hot spots, dvs. olika typer av 

våldsbrottslighet i området kopplat till barerna och krogarna. Ordningsvakternas uppgift har 
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varit att patrullera det begränsade geografiska området. De skulle vara synliga och bar 

således reflexvästar med ”Ordningsvakt”. De förväntades även bygga positiva relationer med 

personer som rörde sig i området och ingripa när det behövdes. När klockan blev 02 och 

barerna stängde skulle ordningsvakterna och poliserna placera ut sig på strategiska 

positioner där de var väl synliga och på så sätt hoppades man uppnå en brottsförebyggande 

effekt genom sin synlighet.  

Studien tycks således innehålla alla delar för att uppfylla kraven av att genomföra den 

brottsförebyggande metoden hot spot-policing. För att kontrollera resultaten av studien 

genomfördes en översiktsstudie över brottsstatistiken från året innan, 2010, under samma 

tidsperiod. Man tog i beaktande hur vädret var under perioden, hur många etablissemang 

inom det avgränsade geografiska området som hade alkoholtillstånd samt andra 

omständigheter som skulle kunna ha påverkan på flödet av människor i området så som 

ombyggnationer som kunde störa kollektivtrafiken. I denna studie kan man inte se någon 

skillnad i utförda våldsbrott jämfört med året innan trots appliceringen av extra 

ordningsvakter (Frogner, Andershed, Lindberg, & Johansson, 2013). 

En annan studie som har gjorts på ämnet är Brås studie ”Hot spots för brott i sex svenska 

städer – En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i Sverige” (Brå, 

2012). I rapporten står att brott inte är något som sker slumpmässigt i tid och rum. Vissa 

brott sker mer frekvent vid samma platser och vid samma tidpunkter något som egentligen 

inte är ett problem utan snarare till fördel för polisens arbete. Det ger polisen möjligheten att 

planera och genomföra insatser riktade mot dessa platser på de specifika tiderna som man 

statistiskt ser att brottsligheten ökar. Studien undersöker hur man kan minska brottsligheten 

på dessa brottsbelastade platser genom att arbeta mot så kallade hot spots i sex svenska 

städer: Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå, Helsingborg samt Eskilstuna. Även här hänvisas 

till Brå rapporten från 2010 skriven av Weisburd, Telep och Braga som den centrala svenska 

forskningen på brottsförebyggande arbete mot hot spots under dem senaste 30 åren.  

I rapporten har man kontrollerat brottsstatistiken gällande de vanligaste våldsbrotten och 

vissa tillgreppsbrott i sex städer, Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå, Helsingborg och 

Eskilstuna under en treårsperiod från 2007-11-01 fram till 2010-10-31. Man har lokaliserat 

brotten på geografiska kartor för att på så sätt få en bra överblick över hur hot spots uppstår i 

tid och rum. Sammanfattningsvis kommer studien fram till att det finns förutsättningar att 

arbeta brottsförebyggande med hot spots i Sverige. Dock säger också rapporten att det inte 

finns förutsättningar att arbeta mot alla typer av brott då det i vissa städer inte finns 

tillräckligt högt antal anmälda brott av visst slag. Brottet misshandel är egentligen det enda 

brott som genomgående är gemensamt för samtliga sex städer, där finns bra förutsättningar 

för att arbeta platsbaserat mot just den typ av brottslighet. Även bilstölder är något som 
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nästan samtliga större städer uppvisar rätt förutsättning för att arbeta platsbaserat mot samt 

också personrån och bostadsinbrott (Brå, 2011). 

Metod 
I detta avsnitt diskuteras vilken metod vi har använt, hur vi har gjort urval och argumentet 

för metodvalet. 

 

En forskningsgenomgång gjordes för att få en bredare förståelse för polisens jobb med 

brottsförebyggande arbete. Detta är ett avgörande steg när kvalitativ forskning genomförs. Vi 

valde att genomföra en traditionell narrativ genomgång. Den gjordes för att beskriva vilken 

forskning som tidigare gjorts på ämnet (Bryman, 2011). Uppsatsens huvudfokus var att ta 

reda på hur poliser uppfattar metoden Hot spot och förhållningssättet de tar med sig vid det 

brottsförebyggande arbetet. Med andra ord låg tyngdpunkten på ord snarare än siffror. För 

att ta reda på det vi ville ha svar på valde vi kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). 

Denna modell var relevant eftersom vår avsikt var att undersöka vilka känslor och 

uppfattningar som råder kring ett specifikt fenomen. Anledning till varför vi har valt en 

kvalitativ forskningsmetod är att betoningen ligger på hur poliser uppfattar och tolkar hot 

spot. En kvantitativ forskningsmodell lägger sin tyngd på prövning av teorier (Bryman, 2011).  

Forskningsprocessen startade med utformandet av generella forskningsfrågor. Vi ville 

alltså undersöka polisers uppfattningar och känslor kring en specifik metod. Därefter 

definierade vi vilket område vi skulle undersöka och vilka deltagare som var relevanta för 

undersökningen. Den insamling av data vi valde var intervjuer, något som vi senare tolkade 

med hjälp av tematisk analys.  

Vi undersökte rutinaktivitetsteorin. Det är en kriminologisk teori vars ambition är att 

förklara brottslighet och även teorin om social prevention. Vi utgick från teorierna och styrde 

vår forskning efter dessa två teorier. Vi använde oss av ett deduktivt synsätt som är vanligt 

inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Deduktiv forskning innebär att först välja 

premisser. I detta fall var det frågor i en intervjuguide, personer som ska representera poliser 

som i någon form använt sig av metoden hot spot. Dessa premisser ska senare resultera i en 

slutsats. I detta fall en tematisk analys av deltagarnas svar (Johansson, Ekenberg, Remes, & 

Masterton, 2014). 

En intervjustudie valdes för att besvara frågeställningarna. Efter att ett antal intervjuer 

genomförts insåg vi att teoretisk mättnad hade uppkommit. Teoretisk mättnad innebär att 

ytterligare data, i detta fall interjuver, inte kommer att påverka slutsatsen i väsentlig mån 

(Bryman, 2011).  

Polisens områden är indelade i regioner, polisområden och lokalpolisområden. Stockholm 

region består av tre stycken polisområde. Stockholm region består av tre stycken 
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polisområden. PO Stockholm Nord, PO Stockholm Syd och PO Stockholm City. I 

Stockholmsregionen finns nitton stycken Lokalpolisområden. Ambitionen var att undersöka 

polisens uppfattning om hot spot i Stockholms region. 

I linje med kvalitativ forskningsmetod valde vi semistrukturella intervjuer. En 

intervjumetod som ofta appliceras när man använder kvalitativ forskningsmetod. 

Intervjufrågorna är öppna och generella, detta för att tillåta intervjupersonen att ge mer 

spontana svar och på så sätt förmedla mer av sina personliga åsikter kring ämnet. 

Semistrukturella intervjuer tillåter intervjupersonen att gå ifrån den ursprungliga frågan 

(Bryman, 2011).  

Vi har valt semistrukturella intervjuer eftersom vi hade intresse av att veta 

intervjupersonernas ståndpunkter inför metoden och hot spot. Frågorna är flexibla och 

intervjupersonerna fick möjlighet att sväva ut från de initiala frågorna för att visa den egna 

ståndpunkten inför olika teman. Vi ville få så fylliga svar som möjligt (Bryman, 2001).  

Intervjuledaren presenterade rapportens syfte. Intervjupersonen hade tidigare tagit del av 

följebrevet (se bilaga). Intervjun började med att intervjupersonen fick presentera sig själv 

och bakgrundsfrågor ställdes. Därefter ställdes generella frågor gällande intervjupersonens 

arbetssätt - hur den intervjuade personen jobbar brottsförebyggande i sin arbetsroll. De 

följande frågorna smalnades av och fokuserades allt mer på egna upplevelser och 

erfarenheter om den specifika brottsförebyggande arbetsmetoden hot spot.  
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Urval	

Bekvämlighetsurval är ett begrepp som använts när intervjupersonerna finns tillgängliga för 

personerna som är ansvariga för forskningen. Detta urval har gjorts av oss som själva arbetar 

inom polismyndigheten i Stockholm. I vanliga fall är bekvämlighetsurvalet i små grupper 

t.ex. studerande inom samma klass eller linje. Bekvämlighetsurvalet är större i denna rapport 

eftersom tillgången är större än vid vanliga bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). När vi 

kontaktade potentiella intervjupersoner fick vi även tips på andra personer som haft ledande 

positioner i jobbet med arbetsmetoden hot spot, förslag på gruppchefer eller rutinerade 

poliser som jobbat med olika projekt vars uppgift har varit att bevisa effekten hot spot. Vi tog 

kontakt med dem i linje med ett snöbollsurval, ett begrepp som betyder att man får kontakt 

med ytterligare personer utöver de tidigare valda (Bryman, 2011). Vår ambition var att få ett 

så brett perspektiv som möjligt.   

För att få en generaliserbar uppfattning om vad polisers uppfattning av hot spot var 

började urvalsprocessen med att vi avgränsade oss till de poliser som jobbar aktivt i yttre 

tjänst. Med yttre tjänst menas att man jobbar i den delen av polismyndigheten där 

arbetsuppgifterna innebär ingripande verksamhet i form av 112 jobb, även kallat 

patrullerande polis. Där innefattas också arbetsuppgifterna ”brottsförebyggande arbete”.  Vi 

valde ut de som jobbar som gruppchefer i yttre verksamhet och har ett mer övergripande 

ansvar. Vi valde även ut personer som inte hade gruppchefansvar utan var patrullerande 

poliser med olika tjänsteår, ålder och kön. Vi genomförde intervjuer med sex poliser. 

Samtliga poliser arbetade eller har nyligen arbetat i yttre tjänst med ingripandeverksamhet 

samt brottsförebyggande arbete där huvudfokus ligger på att arbeta uniformerat i områden i 

Stockholm där det finns tydligt utpekade hot spots. De poliser vi har intervjuat har arbetat 

som poliser mellan 2 – 17 år med ett medelvärde på 7 år. Vi valde att ha en bred spridning i 

arbetsålder för att fånga upp eventuella skillnader i hur utbildningen kan ha förändrats och 

även olika synsättet på metoden. Av de intervjuade poliserna så var det 5 stycken män och 1 

kvinna. 
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Kodning	

Vi har valt tematisk analys för att bearbeta materialet som i denna uppsats är interjuver. 

Tematisk analys är en metod som används för att analysera och beskriva mönster i data. 

Fördelen med denna metod är att den är väldigt flexibel och grundläggande. Tematisk analys 

används flitigt bland forskare som är i starten av sin forskningskarriär. Vi har använt oss av 

teoretisk tematisk analys som innebär att vi vår forskning har koncentrerat sig på hur fynden 

stått i kontrast med tidigare forskning. När sådan teori används kodas materialet mindre 

detaljerat än om man använder sig av induktiv tematisk analys (Braun, V., & Clarke, V. 

2006). 

Analysen bestod av sex stycken steg som går i linje med tematisk analys. Steg ett innebar 

att vi bekantade oss med materialet. Det vill säga att vi läste in oss på de data vi hade fått in 

från de olika intervjuerna. En stor del av att bekanta oss med materialet innebar att 

transkribera varje intervju.  Steg två handlade om att börja koda innehållet. Kodningen är en 

del av processen för analysen. Vi skrev ut alla interjuver och markerade stycken och skrev in 

koder beroende på färger. Efter vi kodat allt material gick vi över till fas tre som innebär att 

hitta övergripande teman som koderna faller in på. Fas fyra handlade om att förfina de 

existerande teman och undersöka vilka teman som kunde sammanfall under ett och samma 

paraply och om de valda temana var representativa för data i det hela. Efter detta är gjordes 

diskuterade vi och kom överens om vad kontentan i temana var och namngav de utifrån vad 

de representerade. Sista steget är den analys som handlar om att vi förklarade alla temana på 

ett sätt som belyser vad vi som författare påträffat i vår studie (Braun, V., & Clarke, V. 2006). 

 

Etiska	principer	

För att tillfredsställa de etiska kraven har vi tagit de fyra huvudkraven som utgångspunkter, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet. Vi 

upprättade ett följebrev som redogjorde för syftet med forskningsrapporten och ämnet som 

skulle behandlas. Inför varje intervju beskrev vi vår tankegång kring rapporten och i vilket 

skede de befann sig i. Detta är vad som kallas för det allmänna kravet (Vetenskapsrådet, 

2012). För att tillfredsställa samtyckeskravet har vi vid frågan om intervjupersonen är villig 

att genomföra en intervju informerat om att dennes svar kommer att publiceras. 

Intervjupersonerna informerades att de när som helst under intervjun hade möjlighet att 

avbryta och att det efter genomförd intervju fanns möjlighet att dra tillbaka sin medverkan. 

Vi förband oss också att vi, i samband med en tillbakadragning, skulle förstöra allt material 

som intervjupersonen medverkat i (Vetenskapsrådet, 2012).  
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Vi har tidigare redogjort för vilket området intervjupersonerna har valts ut från. Det är ett 

stort område med många tjänstgörande poliser. För att säkra det tredje kravet gällande 

konfidens och att säkerhetsställa intervjupersonernas anonymitet har varje person kodats 

med ett anonymt epitet t ex P1 eller P2. Varje plats som intervjupersonen har beskrivits har 

kodats med t.ex. Hot spot 1, Hot spot 2 för att anonymisera platsen. Inget av de material som 

intervjupersonerna bidragit med i sina intervjuer kommer användas i något annat syfte än 

denna forskningsrapport. Således har nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2012). 

Då vi har intervjuat kollegor som arbetar under liknande förutsättningar som vi själva 

upplever i vårt yrke insåg vi att det fanns risk att våra egna förutfattade meningar om ämnet 

kunde leda till ett konfirmationsbias när vi formulerade frågorna inför intervjuerna. Detta 

skulle kunna påverka resultatet. För att i möjligaste mån eliminera risken diskuterade vi dels 

problemet för att göra oss själva uppmärksamma på de risker som fanns samt att vi 

formulerade öppna frågor där den intervjuade själv fick berätta om sina upplevelser utan att 

vi lade någon värdering i detta. Att vi själva arbetar som poliser har gett oss en djupare 

förståelse i hur det praktiska polisarbetet går till, detta kopplat till kunskaper om olika 

teoretiska teorier som metoderna är uppbyggda kring gjorde att vi var tvungna att aktivt inte 

läsa in våra egna upplevelser av arbetet i de svar som de intervjuade poliserna lämnade. Vi 

måste förhålla oss ytterst objektiva till den information som de intervjuade poliserna 

lämnade. 

Avgränsningar	

Vi har valt att avgränsa oss till svenska förhållanden i vår undersökning om polisers 

erfarenhet kring hot spot arbete. Detta för att nå så hög relevans som möjligt för applicering 

på svenska polisers brottsförebyggande arbete. Intervjupersonerna är poliser verksamma 

inom Stockholmsregionen. Detta gör det möjligt genomföra intervjuer fysiskt på plats men 

även för att få stringens i hur det brottsförebyggande arbetet sker inom ett polisområde. Vår 

förhoppning är att det ska leda till en tydligare bild av det brottsförebyggande arbetet. 

Litteraturen gällande översikter som gjorts om hot spot och forskning kring metoden 

avgränsas till peer-reviewedartiklar - Brå-artiklar som har hög tillförlitlighet. 
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Teori 
I följande text kommer vi att redogöra för teorier kopplade till brottsförebyggande arbete 

samt tidigare forskning. 

Rutinaktivitets	teori		

Cohen och Felson formulerade år 1979 en teori som fick namnet rutinaktivitets teori. Det är 

en teori inom begreppet ”Rational choice” vars grundtanke är att människan agerar rationellt 

i enlighet med sitt eget intresse (Eriksson, 2011). Teorin utgår från att brott har sitt ursprung 

i vardagslivets rutin och situationer. Cohen och Felson menar att för att ett brott ska begås 

behöver tre kriterier vara uppfyllda: 

 

- En motiverad förövare 

- Avsaknad av en kapabel väktare  

- Ett lämpligt brottsoffer 

 

Om vi sätter teorin i kontext så som ett tillgreppsbrott i form av en fickstöld så skulle, enligt 

teorin, en gärningsperson ha ett monetärt behov och därför se sig tvungen att stjäla för att 

täcka detta behov. Då uppstår den motiverade förövaren. Gärningspersonen ska sedan hitta 

ett lämpligt offer, t.ex. en individ som inte är uppmärksam och med en öppen väska eller 

stora fickor som är enkelt att stjäla ifrån. När dessa två förutsättningar är uppfyllda krävs 

även att det tredje kriteriet uppfylls, avsaknad av kapabel väktare.  Här menar teorin att 

gärningspersonen gör en medveten riskbedömning kopplat till motivering för att begå brottet 

samt risken för att bli påkommen av en kapabel väktare. Den kapabla väktaren kan vara allt 

från att det är folk på plats vilket innebär många presumtiva vittnen till att det finns synliga 

poliser som kan gripa gärningspersonen på bar gärning. 

Men om gärningspersonen är tillräckligt motiverad, har ett lämpligt brottsoffer framför 

sig samt har gjort sin riskbedömning och kommit fram till att det finns en avsaknad av 

kapabla väktare i omgivningen så menar Cohen och Felson att gärningspersonen då kommer 

drivas till att begå brottet när det föreligger tillräckligt ideella förhållanden.  

Arbetet med hot spot består av att polisen visar sig på brottsutsatta platser, de är alltså en 

kapabel väktare. På så sätt tar man bort ett av tre kriterier. Tanken är att gärningspersonen, 

som är motiverad till att begå ett brott samt har ett lämpligt brottsoffer, ska känna att 

närvaron av kapabla väktare gör att brottet inte kommer vara värt att genomföra. På så sätt 

tar man bort incitamentet för att begå brottet (Sherman, 1995). 
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Situationell	prevention	

Under 1990-talet var det vanligt att dela upp de olika brottspreventiva åtgärderna i två 

kategorier. En av kategorierna var situationell prevention, dvs. olika sätt att hämma tillfällen 

där brott begicks (Brå, 2019). Situationell prevention har i sig fem övergripande strategier för 

att agera brottsförebyggande och inom varje strategi finns olika metoder för att uppnå syftet 

varav en metod är att följa Cohens och Felsons teori och tillsätta en kapabel väktare för att 

minska tillfällen där brott kan begås (Sherman, 1995).  

Situationell prevention kan sammanfattas i följande: Att öka säkerheten till objekten i 

form av låsanordningar och minimera antalet obehöriga till objektet. Införa 

kameraövervakning eller omforma platsen så att risken att bli upptäckt ökar. Ta bort de 

objekten som då minskar belöningen för den motiverade förövaren. Införa sluss-system som 

förhindrar köer och trängsel och på sätt minskar provokationer som kan leda till brott och 

slutligen ta bort ursäkter till brott i form av att förminska alkoholkonsumtionen och tydligöra 

konsekvenserna för brott (Sahlin, 2000; Brå, 2019).  

Situationell prevention koncentreras till brottets slutfas, teorin lär att det är viktigt att 

jobba avskräckande mot den motiverade förövaren. 

 

 

Displacement-hypotesen	

I samband med forskning på geografiska platser men en hög brottslighet har man undersökt 

en hypotes som kallas för ”Displacement-hypotesen” (Sarnecki, 2015). Teorin menar att när 

man arbetar brottsförebyggande på en plats så blir effekten att brottsligheten upphör i sin 

helhet. Det vill säga att en gärningsperson helt väljer att avstå från att begå brott istället för 

att flytta sig till en ostörd plats (Eck & Weisburd, 1995). Oron har varit att effekten uteblir 

och enbart att en förflyttning av brotten sker till närliggande områden. Här finns det 

forskning som stöttar den första hypotesen att brotten tycks upphöra i sin helhet och den 

brottsdämpande effekten även sprids till närliggande platser (Weisburd, Groff & Yang, 

2008). Displacement-hypotesen är en viktig hörnsten när det kommer till effekten av att 

arbeta gentemot hot spots och framförallt med 15-minutermetoden (Sarnecki, 2015). 
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Resultat 
Följande text redovisar resultatet av de intervjuer vi genomfört.  Resultaten kommer att 

redovisas med hjälp av tre teman:  

 

- Resursernas betydelse 

- Brottsförflyttningens betydelse 

- Brottstypens betydelse 

 

Samtliga deltagare uppger att de vet vad hot spot metoden är och vad den innebär. Alla 

deltagare beskriver den som en brottsförebyggande metod. Samtliga anser att tidsintervallet 

på plats ska vara 15 minuter och att 15 minuter ska ge effekten av att allmänheten får 

intrycket att polisen alltid är på plats. En av deltagarna beskriver metoden: 

 

Vi jobbar med synlighet, i uniform med så kallade målade polisfordon där 

bara vår närvaro ska ha en påverkan. Vi får information om vilka områden 

som vi ska fokusera på och vilken sorts problematik. Vi ska vara på platsen i 

15 minuter jobba aktivt med åtgärder, kontroller och samtal. Allt för att 

människor på platsen ska se oss vara aktiva sedan lämnar vi platsen för att 

vid ett senare tillfälle genomföra samma kontroll.[Polis i yttre tjänst] 

 

Vad det gäller utbildning i metoden hot spot uppger samtliga deltagare den som bristfällig. 

Flera deltagare uppger att deras utbildning har bestått av tidigare genomgångar under 

utbildningen på polishögskolan. Senare, vid anställning, har metoden diskuteras vid 

utsättningar innan arbetspass där enkla instruktioner gällande synlighet och tidsspann har 

lyfts.  

 

Vad jag minns, har jag inte fått någon riktad utbildning i hot spot. Det har 

pratats om metoden i stort på olika planeringsdagar, men inte i något större 

sammanhang än så. Jag kan gissa eller jag hoppas att det ligger någon tyngd 

i det och att det är en validerad metod men det vet jag inte.[Polis i yttre tjänst] 

  



 

 18 

Resursernas	betydelse	

Samtliga poliser reflekterade över att det krävs resurser för att genomföra metoden hot spot. 

Flera av poliserna anser att en fördel och en förutsättning för att jobba enligt hot spot-

metoden är att man får en personkännedom om de personer som regelbundet rör sig på en 

specifik geografisk plats. En förutsättning för att kunna dra nytta av denna effekt är att de 

poliser som har erfarenhet av platsen och de personer som regelbundet uppehåller sig där 

faktiskt får chansen att kunna arbeta brottsförebyggande i det området och inte utnyttjas till 

jobb av mer akut karaktär. 

 

När man jobbade efter eget huvud och från egna erfarenheter och instinktivt 

valde vilka platser man kontrollerade personer på så fick man oftare bättre 

träffar. Detta var genom att vi gjorde en egen kartläggning med våra egna 

personliga erfarenheter.[Polis i yttre tjänst] 

 

Poliserna belyser även framgångsfaktorn i att få arbeta ostört mot problembilden på en 

specifik geografisk plats för att skapa sig en lägesbild och en lokalkännedom om platsen.  

 

En framgångsfaktor har varit att vi har varit fredade från andra typer av 

jobb och på så sätt fått tiden att lära känna de kriminella som rör sig i 

området och deras respektive roller inom de olika konstellationerna. 

Personkännedom leder också till att vi tidigare kan identifiera ungdomar som 

är på glid och kan hjälpa till med att sätta in åtgärder i tid.[Gruppchef för 

brottsförebyggande arbete] 

 

 

 

En återkommande reflektion var att under hot spot arbetet blev poliserna ofta 

kommenderade på jobb som inte gick under termen brottsförebyggande. Patruller fick ofta 

stötta andra verksamheter som t.ex. ingripande verksamhet och lämna hot spot området. 

Detta leder till att de poliserna vars uppgift är att skapa sig en lokal lägesbild på en geografisk 

plats inte kan spendera den mängden tid på platsen som de behöver för att skapa sig 

lägesbilden och lokalkännedomen. En av deltagarna påpekade att metoden skulle kunna 

fungera under förutsättningen att polisen fick möjligheten att jobba ostört och koncentrera 

sig på den aktuella hot spot.  

 

Och jag kan tänka mig att om man skulle jobba ett helt pass med enbart hot 

spot så tror jag att människor skulle tro att det är fler poliser ute än vad det 
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egentligen är. Att man kommer i kontakt med fler människor på fler platser. 

Generellt har man inte den tiden, speciellt inte som ingripande polis. Fast ens 

huvudsakliga syssla för dagen ska vara att jobba med synlighet på en specifik 

plats blir poliser i regel dragna till andra jobb.[Polis i yttre tjänst] 

 

Resursfrågan innebär mer än enbart att polisens arbetsinsatser splittras upp på flera 

uppgifter. En av de intervjuade poliserna, som tog upp problematiken med polisens 

alternativa arbetsuppgifter, nämner också att rätt resurs ska genomföra hot spot-arbetet. 

Intervjupersonen anser att personer som ska jobba med hot spot ska jobba under längre 

perioder med metoden för att utveckla personkännedom och få en bättre lägesbild. Känslan 

som deltagaren förmedlar är att detta inte uppnås om det är ny personal som ska genomföra 

uppgiften varje arbetspass. Deltagaren förklarar sin ståndpunkt med följande: 

 

Desto mer tid vi får spendera på samma plats desto färre poliser behöver vi 

på platsen för att kunna jobba effektivt. Vi vill ha en grupp som endast är 

bunden till en geografisk plats. På så sätt så kan man lära sig vilka personer 

man ska gå på och vilka man inte ska gå på. Samt hur man ska använda sig 

av ordningsvakter på ett korrekt sätt för att avlasta polisen. Men det fungerar 

bara om man får arbeta ostört.[Gruppchef för poliser i yttre tjänst] 
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Flera av poliserna anser att det ibland inte är helt klart vad syftet med det brottsförebyggande 

arbetet är. Är det att skapa synlighet och göra att personer känner sig trygga - eller är det att 

faktiskt synas och på så sätt förebygga brott? Känslan som deltagaren förmedlar här är att det 

ena inte heller behöver utesluta det andra. 

 

Ta julhandel som exempel. Vi visar oss i julhandeln och på så sätt känner sig 

medborgaren tryggare. Syftet är att visa närvaro och på så sätt försvåra för 

eventuella ficktjuvar. Det är ju omöjligt för mig att veta om jag har förhindrat 

en fickstöld men jag märker att folk uppskattar vår närvaro.[Polis i yttre 

tjänst] 

 

Brottförflyttningens	betydelse	

En majoritet av deltagarna återkom med samma eller liknande reflektioner gällande ett antal 

centrala teman rörande det brottsförebyggande arbetets upplevda effektivitet för den 

enskilde polisen. Bristen på upplevd effekt av Displacement-hypotesen upplevs av alla 

deltagare som en av de faktorer som gör att de anser att metoden är bristfällig. 

Brottsförflyttningen sker när uniformerad polispersonal anländer till ett hot spot, 

brottsligheten förflyttar sig alltså till närliggande områden. En gruppchef för yttre 

verksamheten: 

 

Det är sorgligt att när vi jobbar där dag efter dag så vill vi få en kvarvarande 

effekt. När vi är där så är det lugnt på platsen. Men vi vet också att så fort vi 

kommer till platsen så flyttar dem bara på sig till gata bredvid och uppehåller 

sig där istället. Så fort vi får ett inställt pass så blir det stökigt direkt på 

platsen igen. Ibland när vi lämnar platsen så hör vi över radion innan vi ens 

kommit till polisstationen hur det har uppstått bråk på platsen 

igen.[Gruppchef för poliser i yttre tjänst]  
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En av deltagarna beskriver samma fenomen men väljer att använda sig av termen 

förflyttningseffekten. På grund av att terrängen är väldigt komplex vid de hot spot som 

beskrivs kan brottsligheten enbart förflytta sig ett femtiotal meter för att undgå 

polispersonalen uppmärksamhet, brottsförflyttningen sker alltså på grund av den höga 

synligheten som uniformerad polis utgör. Brottslingarna varnas, området är under 

bevakning. De väljer då en närliggande plats där ingen uniformerad polispersonal befinner 

sig. Enligt en annan av deltagarna är dock den typen av agerande som leder 

brottsförflyttningen endast applicerbart och effektivt på livstidskriminella, de mer rutinerade 

förbrytarna väljer att byta plats för att undvika lagföring men fortsätter sin brottsliga 

verksamhet när det känner sig trygga att polisen inte längre kan se dem. 

Förstagångsförbrytare, eller de mer oerfarna, får syn på polisen och ändrar på sitt beteende, 

de avstår en planerad brottslig handling på grund av rädslan att åka fast: 

 

Vanliga medborgare som gör sitt första narkotikaköp eller hamnar i tjafs ser 

oss och väljer att avbryta snarare än att förflytta sig till en annan plats. Jag 

tror att de mer hårdnackade kriminella fortfarande vill genomföra de dem 

ska göra och väljer bara att enkelt förflytta sig.[Polis i yttre tjänst] 

 

Vid arbete kopplat till synlighet kring kroglivet i Stockholm säger en polis att folk kanske 

känner sig tryggare när de ser poliserna där, men att det inte alltid fungerar som ett 

brottsförebyggande verktyg. 

 

Ju senare på kvällen det blir ju mindre effekt verkar synligheten ha. Jag har 

stått i full uniform med min reflexväst på mig och det har blivit slagsmål 20 

meter längre bort. Det är som att fyllan har gjort att dem fysiskt inte ser mig 

längre eller om det är så att dem bara inte bryr sig. [Polis i yttre tjänst] 
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Brottstypens	betydelse	

Nästan samtliga poliser vi har intervjuat har tagit upp att en och samma brottsförebyggande 

metod inte fungerar för alla typer av brottslighet. De efterfrågar en anpassning av metoden 

beroende på vilken typ av brottslighet man vill påverka.  

 

Om vi genomför att trafikinstats i morgontrafiken så får vi en bra effekt. De 

personer som inte regelbundet begår brott får då sig en tankeställare och jag 

tror verkligen att det håller sig i skinnet en längre period när dem har sett oss 

genomföra kontrollen. [Gruppchef i yttre tjänst] 

 

Flera poliser lyfter även att synlighet fungerar som brottsförebyggande verktyg mot vissa 

personer som inte regelbundet har kontakt med polisen. Men de personer som regelbundet 

begår brott är adaptiva och kringgår polisens metoder.  

 

Jag tror att de som inte interagerar med polisen regelbundet kan bli ”rädda” 

när dem ser oss och på så sätt beter sig bättre. Men de kriminella som 

dagligen har med polisen att göra är så pass adaptiva. Att bara att visa upp 

sig på en plats får dem inte att avstå att begå brott. Dem flyttar bara på sig 

för tillfället till vi är borta. [Polis i yttre tjänst] 

 

De intervjuade poliserna anser dock inte att endast arbeta med synlighet på brottsutsatta hot 

spots fungerar mot den mer organiserade brottsligheten, så som tex. organiserad 

narkotikaförsäljning. Flera av poliserna ser nackdelen med att de kriminella alltid vet var 

polisen är och således även vet exakt när polisen inte är där, detta när man från polisens sida 

enbart fokuserar på att patrullera synligt i uniform. Flera poliser lyfter vikten av att börja 

göra synliga ingripanden med civilklädda poliser för att skapa en osäkerhet hos 

brottslingarna. Är polisen civilklädd vet ju inte de som begår brott när polisen faktiskt är 

närvarande på samma plats som brottslingarna själva: 

 

Om det hade varit en civil grupp med spanare där så tror jag att dem hade 

blivit räddare när dem riskerar att åka fast för brott som ger dem fängelse. 

När vi patrullerar och är synliga i uniform är det lite som Kling och Klang. Vi 

kommer inte åt några stora beslag, vi kanske tar en kniv ifrån dem och 

skickar iväg dem från platsen. Jag tror att 15-minutermodellen hade fungerat 

bra om de kriminella visste att det fanns en civil grupp på platsen vilket hade 

gjort att dem blev rädda då de inte kunde se vart poliserna var på samma 
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sätt. Detta hade skapat osäkerhet till skillnad från nu när dem ser oss och 

bara flyttar sig till nästa kvarter där dem kan vara ifred. [Gruppchef i yttre 

tjänst] 

 

Flera av de poliser vi har intervjuat lyfter alltså behovet av att införa ett element av osäkerhet 

för att få effekt i det brottsförebyggande arbetet. 

 

Om vi bara försöker jobba brottsförebyggande genom att synas så skjuter vi 

oss själva i foten. Det livsstilskriminella är så passa duktiga att dem enkelt 

jobbar runt oss när de ser oss. Om det däremot införs ett element av osäkerhet 

när dem dagligen ser ingripanden från civila poliser som dem inte ser innan 

ingripandet sker tror jag att det kommer förebygga brott på ett helt nytt sätt. 

[Polisinsatschef för brottsförebyggande arbete] 

En av de intervjuade poliserna efterlyser även en större integrering och närvaro av andra 

myndigheter för att få förbättrad effekt på arbetet i hot spots. 

 

Om man ska komma med någon sorts lösning så måste man inse att det inte 

bara är polisens problem. Det är hela samhällets problem. Andra 

myndigheter så som socialentjänsten och sjukvården måste också bidra för att 

stävja problematiken. [Polis i yttre tjänst] 
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Analys 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Hot spot metoden upplevs av det poliser om 

arbetar operativt med metoden i Stockholm. Sammanfattningsvis och med ledning av vad vi 

fick fram i intervjuerna framstod bilden av arbetet med hot spots i Stockholm som skiftande i 

upplevd effektivitet. Poliserna som vi har intervjuat tycker att hot spot-metoden fungerar när 

den används mot vissa typer av brottslighet. Vad som också framkommer som en 

framgångsfaktor är att de personer som är utsedda att arbeta brottsförebyggande efter de 

riktlinjer som finns för brottsförebyggande arbete inom Polismyndigheten måste vara 

fredade från andra typer av jobb (PM 2018:26). Poliserna som arbetar med detta menar att 

det som de ser som sin primära arbetsuppgift, det brottsförebyggande arbetet, åsidosätt när 

mängden akuta jobb överskrider vad resursen som är avdelad för den typen av jobb kan 

hantera. Då jobba av akut karaktär, så kallade 112-jobb, ofta är av livshotande karaktär så får 

de poliser som arbetar med brottsförebyggande arbete då avbryta sitt uppdrag för att 

omprioriteras till ”112-jobbet”. De poliser som vi har pratat med tycker att detta sker i en så 

pass stor utsträckning att de förhindrar deras förmåga att skapa sig den lägesbild och 

lokalkännedom som behövs för att kunna få den utlovade effekten av det brottsförebyggande 

arbetet (Braga, 2010; Weisburd, Telep, & Braga, 2010). 

Då en hot spots inte behöver ha en statiskt geografisk plats och kontinuerligt behöver 

identifieras genom underrättelser och information gör denna brist på lokalkännedom och 

möjlighet till uppföljning i realtid på de geografiskt brottsutsatta platserna att arbetet enligt 

hot spot-metoden försvåras (Perry, 2013). Detta gör att resursfrågan blir viktig då en brist på 

personal som hanterar ”112-jobb” leder till att andra resurser behöver tas i anspråk för dessa 

akuta jobb. Poliser som arbetar brottsförebyggande genom att patrullera och synas på 

brottsutsatta platser ofta är i närheten av vart brotten begås, har all sin utrustning med sig 

och har sina fordon i närheten gör detta att dessa blir en enkel resurs för polisledningen att ta 

i anspråk.  

Man kan inte heller bortse från polisernas egen benägenhet att självmant åka på ”112-

jobb” trotts att de för dagen har som arbetsuppgift att arbeta brottsförebyggande. Poliserna vi 

har intervjuat säger själva att de har en bristfällig utbildning i metoden. Detta kan i sin tur 

leda till att det inte vet vad framgångsfaktorerna med metoden är och då framstår det kanske 

som slöseri med resurser att de ska stå och vara synliga på en plats när de kan stötta kollegor 

genom att åka på jobb av mer akut karaktär. Detta kan göra att bristande utbildning dels 

leder till att poliserna inte inser vikten av att skapa sig en lokal lägesbild (Perry, 2013). Det 

kan också leda till att bristen på närvaro av de kapabla väktare som Rutinaktivitetsteorin 

efterfrågar på hot spots gör att det brottsförebyggande arbetet fallerar (Sherman, 1995). 
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De intervjuade poliserna säger att när de befinner sig på en av Stockholms mest 

brottsaktiva hot spots märker de en temporär brottsdämpande effekt på platsen. Dock 

upplever de att brottsligheten bara flyttar runt hörnet och inte upphör enligt det som 

Displacement-hypotesen säger (Sarnecki, 2015). Poliserna säger att de dels fysiskt ser hur 

personer som de vet är brottsaktiva i området går från platsen och sedan får patrullen höra 

från andra polispatruller att nu är dessa personer på en närliggande plats istället där de 

fortsatt bedriver kriminell verksamhet så som narkotikaförsäljning. Detta går emot en av de 

grundläggande idéerna med hot spots-metoden, att brottsligheten skall förebyggas och även 

ha en lugnande effekt på närområdet. Poliserna säger sig uppleva att metoden inte medför 

någon långvarig brottsförebyggande effekt på platsen. 

När vi har pratat med poliserna är uppfattningen från flera av dem att på platser där det är 

väldigt hög brottslighet får metoden ingen långvarig effekt, när polisen avlägsnar sig 

återkommer brottsligheten. När man har fokuserat arbetet på synlighet och närvaro i 

uniform har man skapat ett annat problem, de kriminella vet när polisen är där och då väljer 

de att temporärt flytta sig från platsen. Det handlar om att vara på plats hela tiden. När de 

kriminella inte ser någon polis i uniform så finns det inget incitament för att inte begå 

brottsliga handlingar, då det inte finns någon där som kan stoppa den. Om man ser till den 

riskbedömning som varje gärningsperson gör innan en brottslig handling, enligt 

rutinaktivitetsteorin, så är det enkelt att konstatera att det inte finns en kapabel väktare i 

närheten som kan sätta stopp för den brottsliga handlingen (Sherman, 1995). Detta gäller 

även för Situationell prevention där syftet med övervakning är att öka risken för den som har 

för avsikt att begå brott (Sahlin, 2000; Brå, 2019). Flera av de poliser vi har intervjuat lyfter 

samma farhåga, att det är för få civila grupper som gör offentliga ingripanden i dessa hot 

spots. Om personer som regelbundet begår brott på dessa platser ser ingripanden av 

civilklädda poliser på platsen menar poliserna att det uppstår en osäkerhet bland förövarna 

och deras riskbedömning blir också osäker. Personen ser ingen polis, men till skillnad från 

tidigare så vet personen nu att detta är en plats där det förekommer mycket poliser som 

denne inte kan se. Detta leder förhoppningsvis till att förövaren i sin riskbedömning kommer 

fram till slutsatsen att det inte är värt att ta risken då chansen att bli stoppad eller gripen helt 

plötsligt är mycket högre. 

Synlighet kan således tolkas på många sätt. Det är inte bara att ha så starkt lysande 

reflexväst på sig som möjligt. Det kan också handla om att med civil polis regelbundet göra 
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offentliga ingripanden på olika hot spot och på så sätt skapa oro och osäkerhet hos de 

personer som har för avsikt att begå brottsliga handlingar på dessa platser. 

Poliserna nämner också upprepade gånger att de upplever att hot spot-metoden har en 

effekt på vissa typer av brottslighet, men inte alla. Så som poliserna upplever det så får de bra 

effekt när det genomförs trafikkontroller riktade mot morgontrafiken samt att de upplever att 

det förebygger brott från förstagångsförbrytare. Däremot så upplever det inte någon effekt 

när metoden appliceras mot livsstilskriminella så som organiserad narkotikaförsäljning. Den 

samlade bilden från poliserna som vi har intervjuat är att synlighet av uniformerade poliser 

avskräcker personer som inte vanemässigt begår brott från att begå brott. Däremot så 

upplever poliserna att personer som vanemässigt begår brott så som narkotikaförsäljning 

inte blir avskräckta vid synen av dem utan använder detta till sin fördel genom att på så sätt 

veta vart poliserna befinner sig. Detta leder bara till en temporär förflyttning av brottet 

istället för den förebyggande effekten som man är ute efter (Eck & Weisburd, 1995). 

Poliserna upplever att de måste ske en anpassning av metoden beroende på vilken typ av 

brottslighet man vill rikta in sig på. Sätter man detta i relation till rutinaktivitetsteorin så 

framstår det som att exempelvis en narkotikaförsäljare som har bättre lokalkännedom om en 

plats än polisen lätt gör sin riskbedömning baserat på om han ser polisen eller inte vid 

tillfället för en narkotikaöverlåtelse. Om man vill rikta in sig på den typen av brottslighet som 

den organiserade narkotikaförsäljningen är så borde man ändra på metoden eller använda en 

alternativ metod. En ändring på metoden som de intervjuade poliserna efterfrågar är att re 

definiera synlighet från att mena poliser i uniform med reflexväst till civilklädda poliser som 

gör synliga ingripandet. Denna ändring av metoden skulle kunna leda till att en 

narkotikaförsäljare inte kan fullfölja sin riskanalys då det helt plötsligt finns ett element av 

osäkerhet i omgivningen på den geografiska platsen när man inte genom att se sig om kan 

avgöra om polisen är närvarande eller inte (Sherman, 1995). 

Men detta i beaktande så verkar det som att beroende på vilken brottstyp du vill arbeta 

emot så behöver du ta metoden i beaktande. Bara för att hot spot-metoden har visat sig 

effektiv i att bekämpa narkotikabrott och ordningsstörande så behöver det inte betyda att den 

fungerar i alla förhållanden (Weisburd, Telep, & Braga, 2010). Om förhållandena på den 

geografiska platsen är annorlunda jämfört på den platsen där metoden har en uppmätt effekt 

så kommer resultaten antagligen inte vara överförbara. Det kommer behövas en anpassning 

av metoden efter gällande förutsättningen på den geografiska platsen beroende på hur 

brottsligheten är organiserad för att få polisen att ses som den ”Kapabla väktaren” enligt 

Rutinaktivitetsteorin (Sherman, 1995). 
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Diskussion   
Med stöd av de svaren som poliserna som jobbar med synlighet och brottsförebyggande 

arbete gav framkommer det att intervjupersonerna anser att metoden fungerar på personer 

som inte regelbundet begår kriminella handlingar. Däremot så upplever de att metoden inte 

fungerar när den används mot de personer som är livsstilskriminella. 

Under forskningsgenomgången så uppfattar vi att när man pratar om hur man mäter 

kriminell aktivitet så gör man detta genom att mäta en viss typ av brottslighet så som 

exempelvis Narkotikabrott. Hot spot-metoden riktar in sig på våldsbrott, narkotikabrott och 

ordningsstörande (Braga, 2005; Braga, Papachristos & Hureau, 2014; Weisburd, Telep, & 

Braga, 2010).  När man sedan mäter effekten av metoden genom att se hur mängden 

narkotikabrott har gått ner kan detta ge en väldigt generaliserande bild av metoden. Den 

organiserade brottsligheten med livsstilskriminella har utvecklats sedan forskningen 

genomfördes (Braga, 2005; Braga, Papachristos & Hureau, 2014; Weisburd, Telep, & Braga, 

2010). När man bara fokuserar på antalet brott som har förebyggts jämnfört med föregående 

mätperiod så kan man inte läsa ut om man endast påverkade förstagångsförbrytare eller om 

metoden överhuvudtaget hade någon effekt på livsstilskriminella. Det kan således krävas två 

olika metoder för att förebygga ett och samma narkotikabrott, beroende på om det begås av 

en förstagångsförbrytare eller av en livsstilskriminell. Detta leder till att forskningen i sig inte 

är helt applicerbar i val av metoden när man riktar in sitt brottsförebyggande arbete inriktat 

på en viss typ av brottslighet. 

Ett exempel på detta tycks vara om man vill inrikta sig på den organiserade 

narkotikaförsäljningen på gatunivå. Där verkar det som om synligheten blir till nackdel 

eftersom synligheten avslöjar var polisen är närvarande och aktiv. De livsstilskriminella kan 

då enkelt förflytta sig till ett annat ställe där polisen inte befinner sig för tillfället. 

Motivationen till brott hos livsstilskriminella tycks således inte försvinna bara vid åsynen av 

en uniformerad polis, de använder sig bara av en annan strategi. 

Vi tycker att detta återkopplar till syftet med vår uppsats och den forskningsfråga som vi 

initialt ställde oss gällande hur det brottsförebyggande arbetet upplevs av de poliser som 

arbetar med detta operativt i Stockholm. 

Slutsatsen blir att man måste anpassa det brottsförebyggande arbetet efter vilken typ av 

brottslighet man vill motverka. Den generella upplevelsen hos de poliser vi har intervjuat har 

varit just den, att metoden fungerar mot de som inte regelbundet begår brott. Metoden kan 

motverka förstagångsförbrytelser och skapa en känsla av trygghet hos personer som befinner 

sig på platsen. Men om man har som syfte att motverka regelbunden brottslighet, som t.ex. 

narkotikaförsäljning på en specifik geografisk plats, så upplever poliserna att närvaron bara 
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för med sig att försäljningen flyttar till gatan bredvid, i motsats till vad forskningen säger i 

form av Displacement-hypotesen (Sarnecki, 2015). 

Polisernas känsla är att synlighet fortfarande är nyckeln men att att synlighet inte alltid 

behöver ske i form av en uniform utan också kan vara synliga ingripanden av civila poliser. 

Det flera av de intervjuade poliserna säger sig sakna regelbundna ingripanden på hot spots 

från civilklädda poliser. Om man ändrar konceptet ”synlighet” till att det även omfattar 

offentligt ingripande av civilklädda poliser så kan man skapa större osäkerhet hos de 

kriminella. Kopplar vi detta till Rutinaktivitetsteorin så kommer de kriminellas 

riskbedömning inte längre att vara lika enkel, civilklädda poliser på platsen kan göra 

överraskande och snabba ingripanden på plats vilket inte går att förutse (Sherman, 1995). 

Dock är samma problematik ständigt närvarar när man pratar om brottsförebyggande 

arbete. Man kan aldrig veta hur många brott man faktiskt har förebyggt. Det kommer alltid 

vara svårt att mäta resultaten och skapa statistik som bevis på effektiviteten av arbetet med 

brottsförebyggande åtgärder. Det finns en risk att de poliser som dagligen och på samma 

plats ser personer som de vet regelbundet begår brott, väljer att endast fokusera på just 

dessa. Poliserna kan således lida av konfirmationsbias. Det går heller aldrig att säkert 

bedöma hur många brott som förebyggs med polisiär närvaro, bara bedöma de brott som inte 

förebyggs. Således kan fokus skiftas för att bekräfta de fördomar om de brottsförebyggande 

metoder de för tillfället använder.  

Utbildning i hot spot har varit förhållandevis bristfällig enligt samtliga deltagare. Någon 

riktad utbildning har ingen av deltagarna fått ta del av, utbildningen har bestått i 

genomgångar innan arbetspass och även till viss del under grundutbildningen. För att 

genomföra en metod måste en gedigen utbildning genomföras för att säkerhetsställa att 

deltagaren genomför rätt åtgärder för rätt tid om metoden skall fungera. För att 

säkerhetsställa att hot spot-metoden ska fungera fullt ut anser vi att utbildning inom hot spot 

utformas nationellt så samtliga deltagare förses med samma kunskap. Arbetsmetoden måste 

även anpassas efter varje polisområdes individuella förutsättningar och problembild.  

Forskning kring svensk brottsbekämpning är bristfällig i jämförelse med andra nordiska 

länder (Bogestam & Bergnor, 2018). Polismyndighetens krav på kvalitetsökning innebär att 

jobba taktiskt med evidensbaserade polismetoder (Statskontoret, 2018). För att uppnå dessa 

krav är det nödvändigt att mer och fördjupad forskning kopplat till svenska förhållanden 

görs. I nuläget appliceras polismetoder som har undersökts och prövats under icke svenska 

förhållanden. Vi ser problem med detta då vårt samhälle skiljer sig åt från övriga på en rad 

väsentliga punkter, historiskt, utbildningsmässigt, sociologiskt och politiskt, bara för att 

nämna några av de skillnader som kan urskiljas. Även om forskning kring svenska polisen 

och dess arbete har ökat finns det betydande behov att undersöka de metoder som svenska 

polisen använder sig, speciellt hot spot. Det är viktigt att utbilda poliser i evidensbaserade 
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polistaktiker. Vi ser i våra intervjuer att det saknas adekvata utbildningar i metoderna som 

ska användas, poliser vill veta mer om de metoderna de förväntas använda sig av, om de har 

en bevisad effekt och hur den effekten visar sig. Vad som också framkommer i intervjuerna är 

att man inom polisen har en bristande uppföljning och utvärdering, något som är viktigt i en 

lärande miljö.  

Tidigare genomgångar av hur mycket forskning som publicerats om och inom svensk polis 

visar på en uppåtgående trend. Från 1976 t.o.m. 2008 publicerades 76 publikationer som 

hanterade polisen och polisens arbete. Detta var taget från Polishögskolan, 

Brottsförebyggande rådet samt Rikspolisstyrelsen. Mycket av forskningen bestod av 

utvärderingar. Jämför man detta med den norska forskningen som anses vara mer etablerad 

ser man att under 1990–2003 genomfördes 215 vetenskapliga publikationer vilket är 

betydligt fler än de 76 publikationerna som Sverige publicerade mellan åren 1976–2008 

(Bogestam & Bergnor, 2018). Detta illustrerar på avsaknaden av aktuell forskning inom 

svenskt polisarbete. 2008 tog Brottsförebyggandet rådet över ansvaret för forskning inom 

polisen (Knutsson, 2010). Forskningen har ökat de senaste åren och från 2010 t.o.m. 2017 

publicerades 179 stycken forskningsrapporter som hanterade polisiärt arbete. Ungefär 

hälften av den forskning som bedrevs under denna tidsperiod handlade om polisiära metoder 

och arbetssätt.  

Vi ser denna uppsats som ett första steg i att förstå hur det brottsförebyggande arbetet 

upplevs på praktisk nivå. Genom att ta del av upplevelser från de poliser som faktiskt 

genomför och upplever arbetet med hot spot så hoppas vi att vi har lyckats fånga en 

generaliserbar upplevelse av metoden. Det krävs mer forskningen på området för att se vilka 

vägar man ska gå. Genom att lyssna på de poliser som har praktiskt erfarenhet av det 

operativa arbetet så hoppas vi kunna vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av polisens 

brottsförebyggande arbete i form av hot spot. 
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Metoddiskussion 
En vanligt förekommande kritik av kvalitativ forskning är den subjektivitet som forskarna 

riskerar att ta med sig in i arbetet. Kvalitativ forskning kan innebära att forskaren själv läser 

in sina egna uppfattningar om vad som är viktigt i intervjuerna med respondenterna. 

Upplevelser och känslor är som bekant väldigt subjektiva och kan alltså, om man inte är 

uppmärksam, påverka forskningsresultat. 

Uppfattningarna kring hot spot är också subjektivt och kopplat till de personer som vi 

intervjuat. Detta gör att replikering av resultaten blir svåra.  

Vi ville undersöka polisers upplevelser av arbetet med hot spot, deras åsikter och känslor 

kring utövandet och effekten av arbetet. Vi valde ett bekvämlighetsurval gällande vilka 

intervjupersoner som skulle intervjuas. Eftersom Stockholm är ett stort område med många 

tjänstgörande poliser fanns möjligheten med snöbollsurvalet. Vi fick många 

rekommendationer och tips om poliser som jobbat med olika hot spot projekt och vilka olika 

roller de haft i dessa projekt.  

I och med att vi valde ett bekvämlighetsurval är en generalisering inte helt möjlig. Vi valde 

respondenter som var tillgängliga för oss och inte respondenter som representerande den 

generella poliskåren (Bryman, 2011).  
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1. Bilaga 
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska 
delta? 
Som en del i den kandidatuppsats vi gör för att undersöka det brottsförebyggande arbetet 

som används i Stockholm önskar vi genomföra intervjuer med poliser som dagligen använder 

sig av brottsförebyggande metoder. 

Frågorna kommer primärt att fokuseras på dina erfarenheter av brottsförebyggande 

arbete, positiva erfarenheten samt områden där det finns utvecklingsmöjligheter. Arbetet är 

ett försök att analysera och utveckla arbetsmetoderna som genomförs av poliser i yttre tjänst. 

Vi anser därför att det är viktigt att personer som arbetar operativt med metoderna får 

komma till tals. Således är dina reflektioner viktigt för studien. 

 

Hur går studien till och vad innebär det att delta i 
studien? 
Vi kommer genomföra en semistrukturerad intervju och vår målbild är att den är ungefär 30 

minuter lång. Vi kommer ha en intervjuguide med ett antal från och du kommer sedan få 

prata fritt om dessa. Resultatet från intervjuerna kommer sedan att transkriberas och föras in 

i vårat arbete för att sedan analyseras mot den forskning som gjorts på området. Medverkan i 

studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan någon motivering. Har du genomfört 

en intervju och vill avbryta din medverkan i efterhand så kan du kontakta någon av oss. 

 

Hur behandlas mina uppgifter? 
Det är av största vikt för oss att samtliga som deltar i intervjun känner sig trygga i att 

intervjuerna genomförs helt anonymt. Vi kommer således att anonymisera samtliga som 

deltar i studien. Ingen kommer att hänvisas med till namn utan att du kommer att hänvisas 

till som ”polis som arbetar med brottsförebyggande arbete i Stockholm” alternativt om du 

har en ledande roll inom din grupp som ”Gruppchef för en grupp som arbetar med 

brottsförebyggande arbete i Stockholm”. 

Vi kommer inte precisera polisområde närmare än att arbetet sker i Stockholm. 

Intervjuerna kommer att spelas in med ljud och under intervjun kommer du få ett fingerat 

namn för att stärka din anonymisering. 
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I presentationen av resultatet kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig som 

person. Intervjun i sin helhet kommer att hanteras under sekretess och ingen obehörig 

kommer att kunna ta del av den. 
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2. Bilaga 

Intervjufrågor  

 

Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du och hur länge har du jobbat som polis? 

Vad är din nuvarande position? 

 

Hot spot frågor 
Hur jobbar du brottsförebyggande operativt sett i din dagliga verksamhet? 

 

Hur jobbar du med hot spot metoden? 

 

Om ja/ Hur länge har du jobbat med metoden 

 

Om nej/ Hur jobbar du operativt, alternativt vilka direktiv har du fått gällande ditt 

brottsförebyggande arbete ute som patrullerande polis? 

 

Hur upplever du metoden?  

 

Vilka för respektive nackdelar ser du  med metoden? 

 

Vad saknar du med metoden och utövningen av metoden? 

 

Vilka resultat alternativt saknade av resultat ser du av hot spot? 

 

Har du förslag på alternativa tillvägagångssätt vid ett brottsförebyggande arbete? 

 


