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 Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att studera New York-modellen. Detta för att se om det 

är något vi kan ta till oss i Sverige. Genom att studera en rapport om det projekt 

som genomfördes i Eskilstuna 1996 och New York-modellen skall jag försöka 

komma fram till ett bra arbetssätt för den svenska polisen. Inledningsvis presente-

rar jag New York-modellen och dess byggstenar, här beskrivs Broken Windows-

teorin som New York-modellen bygger på. Denna teori bygger kortfattat på att 

polisen skall vara ute och arbeta brottsförebyggande och hålla en nolltolerans mot 

brottslighet.  

Vidare studeras projektet i Eskilstuna som utgick från att införa nolltolerans i de 

centrala delarna av staden när det gällde brott mot person. För att få en förståelse 

för tankarna bakom nolltolerans beskrivs även en del kriminologiska teorier om 

varför vissa personer begår brott.  

Resultaten från New York när det gäller minskad grov brottslighet är minst sagt 

häpnadsväckande. Man har under en tioårsperiod lyckats minska antalet mord och 

rån med över 70 procent. Detta är dock inte enbart tack vare New York-modellen 

utan det finns även andra förklaringar till den drastiska minskningen av brottslig-

heten i New York, t.ex. den minskande användningen av crack samt den förbätt-

rade ekonomin i USA.  

Min åsikt är att Sverige bör ta efter New York-modellen. Genom att införa noll-

tolerans mot brott på allmänna platser ger det bl.a. polisen en chans att hitta per-

soner som riskera att hamna i en så kallad kriminell karriär. Polisen bör även ges 

ökade resurser för att effektivt kunna arbeta mot den ökande brottsligheten. Fram 

tills dess att polisen får ökade resurser anser jag att man med enkla förändringar 

av arbetssättet kan minska antalet brott på allmänna platser.
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1 INLEDNING 
Problematiken med bekämpande av brottsligheten är ett intressant ämne. Därför 

har jag valt att skriva om den framgångsrika modell som polisen i New York 

använder. Det kan sammanfattas med att den bygger på nolltolerans samt 

många poliser. Jag hoppas kunna hitta ett sätt att anpassa den till det svenska 

samhället. Detta för att försöka finna ett effektivt sätt att minska brottsligheten, 

på kort såväl som på lång sikt.  

1.1 Bakgrund 
Under senare år har det i Sverige förts livliga debatter om hur samhället och 

polisen skall kunna minska brottsligheten. Antingen diskuteras den ena efter 

den andra teorin som skall vara allsmäktigt lösande för all form av brottslighet, 

eller så talar man om en så enkel lösning att polisen skall få mer resurser. Det är 

min uppfattning att det inte finns några enkla lösningar på det allvarliga sam-

hällsproblem som brottsligheten är. Politiker, journalister och debattörer måste 

börja förstå, vilket jag tror de egentligen gör, att ett problem av denna storlek 

kommer att ta lång tid att lösa, och att det kommer att kosta pengar. Med tanke 

på denna debatt har jag velat undersöka vilka teorier och modeller som finns för 

att minska brottslighet, på olika platser, såväl i Sverige som i världen i övrigt. 

Jag fastnade för New York-modellen eftersom den kunnat visa på en kraftfullt 

minskad brottslighet i New York. Efter att förändringar i polisens arbetssätt ge-

nomförts har brottsligheten i New York minskat med smått otroliga siffror. 

Vissa typer av grov brottslighet har minskat med så mycket som 70 procent. 

Detta gjorde mig naturligtvis nyfiken på om det gjorts några försök med denna 

modell i Sverige. Jag hittade ett projekt som påminde om New York-modellen 

som genomfördes i Eskilstuna 1996. I övrigt fann jag många debattartiklar och 

en och annan motion till riksdagen. Att det inte fanns mer studier av denna mo-

dell gjorde att jag kände att det fanns ett behov av att studera New York-mo-

dellen och se om det fanns ett bra sätt att anpassa den för svenska polisen. 



New York modellen – Något för Sverige? 
Christian Hald 

05-05-26 

 

 2 

1.2 Syfte 
Detta arbete syftar till att studera New York-modellen; vilka teorier är som lig-

ger bakom dess utformning och hur den är tänkt att fungera. Detta för att se om 

modellen är något som vi inom svenska polisen kan arbeta efter. Ett ytterligare 

syfte är att studera ett projekt som genomfördes i Eskilstuna 1996. Med hjälp av 

detta projekt och New York-modellen skall jag sedan försöka föreslå ett bra ar-

betssätt för den svenska polisen. 

1.3 Frågeställningar 
I detta arbete skall jag besvara följande frågeställningar: 

• Vilka resultat uppnåddes med New York-modellen? 

• Vilken kritik finns det mot New York-modellen? 

• Vilka resultat fick projektet i Eskilstuna? 

1.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra denna studie av New York-modellen och projektet i 

Eskilstuna började jag med att läsa en hel del av det som finns skrivet om fram-

för allt New York-modellen. Därefter valde jag ut det jag ansåg vara mest rele-

vant i ämnet och fördjupade mig mer i det. Det var framför allt tre källor som 

jag använde och det var Kelling och Coles bok ”Fixing broken windows”, Sah-

lins rapport om denna bok samt Wikström, Dolmén och Fermefors utvärdering 

av Eskilstunaprojektet. Vidare studerades olika kriminologiska teorier för att se 

om dessa kan användas som ett hjälpmedel i studien av ovanstående modeller 

och projekt. Brottsstatistik för New York har jag hämtat från New York Police 

Departments hemsida. För att kunna jämföra brottsstatistiken från New York 

hämtade jag även hem brottstatistik från Los Angeles Police Departments hem-

sida. 
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2 TEORI 

2.1 Rutinaktivitetsteorin 
Det finns ett antal olika teorier om varför personer begår brott. En av dessa är 

rutinaktivitetsteorin. Denna teori bygger på att brott begås om: det finns en 

motiverad gärningsman, det finns ett lämpligt objekt och det saknas kapabla 

väktare. Lämpliga objekt kan vara såväl saker som personer. Kapabla väktare är 

personer som har kunskap och möjlighet att ingripa. Det behöver inte vara polis 

eller vakter utan kan också vara privatpersoner som skulle ingripa vid ett even-

tuellt brott. Enligt rutinaktivitetsteorin räcker det med att ta bort en av de tre 

förutsättningarna för att förhindra att ett brott begås. Att finna alla motiverade 

gärningsmän kan vara väldigt svårt. Det är, i de flesta fall, enklare att ta bort 

någon av de två andra förutsättningarna. Att minska antalet lämpliga objekt går 

att göra på många sätt. Bra lås, larm och liknande åtgärder minskar objektets 

lämplighet för potentiella brottslingar. Personer som är lämpliga objekt är dock 

svårt att komma åt eftersom människor inte kan förhindras att vara dom de är. 

Enligt teorin är, som sagt, ett av sätten att förhindra brott att säkerställa att det 

finns kapabla väktare vid brottsplatsen. Polisen är, i de flesta fall, de mest ka-

pabla väktarna varför en ökad synlighet för polisen är ett väldigt bra sätt att 

minska brottsligheten på allmänna platser enligt rutinaktivitetsteorin.1 

2.2 Kriminell karriär 
Forskning från Brottsförebyggande rådet visar att fem procent av befolkningen 

begår ungefär hälften av alla brott.2 Dessa individer är de som sägs ha fallit in i 

en kriminell livsstil eller har en kriminell karriär. Siffror visar alltså att det är en 

liten grupp personer som begår en stor mängd brott. Dessa personer börjar ofta 

redan i ungdomsåren begå brott och visa annat antisocialt beteende. De får se-

dan långa brottskarriärer, begår många brott och begår fler grova brott. Personer 

med denna typ av kriminell karriär hamnar ofta utanför samhället och börjar 

                                                
1 Sarnecki, Jerzy ”Introduktion till kriminologi” (Lund, Studentlitteratur, 2003) Sid. 221-224 
2 Andersson, Tommy ”Brå-rapport 2001:15 Kriminell utveckling, tidiga riskfaktorer och förebyggande 

insatser” <http://www.bra.se> ISSN 1100-6676, (2005-04-20) Sid. 6 
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istället umgås med andra personer med kriminella karriärer. I denna livsstil har 

brott ofta en central och viktig del.3 

2.3 New York-modellen 
New York-modellen är egentligen en utveckling av Broken Windowsteorin. 

Artikeln ”Broken Windows” publicerades 1982 i tidskriften Atlantic Monthly 

av James Q. Wilson och George L. Kelling. Denna artikel bygger på ett projekt 

från mitten på 1970-talet som bestod av poliser som var knutna till ett visst om-

råde och patrullerade till fots. På så sätt skulle de dels lära känna befolkningen 

och dels skulle befolkningen lära känna dem. Under detta projekt ökade visser-

ligen brottsligheten i dessa områden men invånarna där kände sig tryggare och 

upplevde att de fick en bättre kontakt med polisen. För att exemplifiera hur den 

sociala kontrollen i ett samhälle eller en stadsdel minskar gjorde författarna en 

liknelse med hur en krossad ruta som inte lagades på ett hus, ledde till fler kros-

sade fönster och till slut ett förfallet hus. Författarna menar att om folk blir 

rädda för att vara ute på kvällarna leder det till att det begås ännu fler brott 

kvällstid.  Detta i sin tur gör att de som kan väljer att flytta ifrån området och 

nya invånare undviker att flytta dit. Vilket i sin tur leder till att samhället eller 

stadsdelen förfaller och förslummas. Broken Windowsteorin går ut på att poli-

sen skall ingripa mot enklare ordningsstörningar som till exempel tiggare, 

hemlösa, ungdomar som är ute sent på kvällarna. På så sätt får invånarna i sam-

hället, eller stadsdelen, känna att de har kontroll över sitt område. Detta menar 

författarna ska leda till att invånarna tar mer ansvar för att behålla kontrollen 

och motverka brottslighet.4  

 

Broken Windowsteorin utvecklas i boken ”Fixing broken Windows” där Ge-

orge L. Kelling och Cathrine Coles återknyter till artikeln och resonerar vidare 

med hjälp av brottsstatistik från New York. Kelling och Coles hävdar att 

                                                
3 Torstensson, Marie och Wikström, Per-Olof H, ”Brottsprevention och problemorienterat polisarbete” 
(Forskningsenheten Polishögskolan,1995) Sid. 34-35 
4 Sahlin, Ingrid, New York-modellen. En kritisk granskning av dess teori, praktik och ideologi (Lund, Lunds 
Universitet Sociologiska institutionen Kriminalvetenskapligt nätverk, 1998) Sid.1 
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brottsligheten, framför allt den grova som mord och rån, minskar kraftfullt i 

New York med hjälp av detta nya polisiära arbetssätt. Arbetssättet utgår från att 

om man kan minska ordningstörningar och ”småbrotten” kommer man också att 

minska den grova brottsligheten. Detta återkommer jag till. Först behöver en 

viktig del av bakgrunderna till denna teori, nämligen det författarna kallar ”dis-

order” förklaras. Vad är då ”disorder”? Den tolkning som kommer att användas 

av vad författarna menar med ordet är ”oordning” i den mening att allmänhe-

tens livskvalitet störs på ett eller annat sätt. Det kan till exempel handla om 

hemlösa som tigger pengar på gatan, drickande och urinering på offentlig plats, 

vandalisering, så som graffiti, såväl som grova brott som rån och misshandel. 

Det är dock de lindrigare fallen som författarna menar att polisen skall fokusera 

på.5 Polisen bör välja denna strategi eftersom dessa typer av ageranden på all-

männa platser leder till såväl rädsla hos laglydiga personer som ett klimat som 

tillåter kriminella handlingar. För att polisen skall få möjlighet att arbeta mot 

dessa problem på ett effektivt sätt anser författarna att skärpningar av ord-

ningslagarna samt kriminalisering av bland annat tiggeri och sovande på of-

fentliga platser. Det ger polisen lagstöd att ingripa mot dessa problem. Att poli-

sen har en hög ingripandefrekvens mot dessa typer av brott kallas för nolltole-

rans vilket New York-modellen brukar förknippas med. Det gjordes även en rad 

andra viktiga förändringar i New York-polisens arbetsmetoder som kommer att 

beskrivas nedan.  

 

För att uppnå de resultat man gjort i New York anser författarna att polisens 

strategi skall ändras från att ha varit reaktionär till att bli preventiv, från att ha 

varit händelsestyrt till att vara uppsökande. På så sätt skapas förutsättningar för 

att minska såväl den ringa som den grova brottsligheten. Enligt författarna har 

det nuvarande reaktionära arbetssättet misslyckats. ”The problem today is that 

the professional crime-fighting model of policing has failed, and to such an 

extent that some police have all but given up on the idea that they can 

                                                                                                                                               
 
5 Kelling, George & Coles, Catherine, Fixing Broken Windows (New York m.fl. The free press 1996), Sid. 15 
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significantly affect crime” .
6 Det totalt händelsestyrda arbetet leder till att 

polisen har övergett mycket av det servicerelaterade arbetet, att ledningen har 

blivit mer centraliserad samt att poliserna i yttre tjänst fått sämre kontakt med 

allmänheten. Det reaktionära arbetssättet har även lett till att poliser inte är 

knutna till något speciellt område utan rör sig över större ytor idag. Detta gör att 

polisen inte kan arbeta brottsförebyggande utan bara arbetar reaktivt. För att 

kunna arbeta på ett effektivt och brottsförebyggande sätt anser författarna att 

polisen måste börja arbeta enligt ”Community policing”, vilket infördes i New 

York när den nyutnämnda borgmästaren Giuliani utnämnde William Bratton till 

chef för polisen i New York 1995.7 Brattons syfte med omorganisationen var att 

polisen skulle komma närmare medborgarna och framför allt området för att 

kunna lösa de lokala problemen. Strategin bygger på följande: för det första att 

även om polisarbetet är otroligt brett är den viktigaste uppgiften ”crime 

control”, med fokus på oordning, rädsla och indexbrott. För det andra har 

polisen möjlighet att förebygga brott. För det tredje måste poliser både vara ag-

gressiva och respektfulla i sitt arbete. Till sist hävdar Bratton att även om de 

organisatoriska förändringarna kan ta flera år kan vinster med crime control 

uppnås snabbt om poliserna är engagerade och noggrant styrda.8  

 

Community Policing är grunden till att New York-modellen skall fungera. Det 

är det som gör att polisen kan fokusera på oordningen och uppnå alla fördelar 

denna fokusering ger. Enligt författarna finns det fyra grundpelare till att denna 

teori fungerar.  

För det första får poliserna som arbetar ute på fältet en ökad kännedom om 

vilka som begår brott. Genom fokuseringen på ordningsstörande brott får poli-

serna både kontakt med och kännedom om dem som begår grova brott. Genom 

att agera mot grova brottslingar när de begår ”småbrott” får polisen en personlig 

kännedom om dessa personer samt kan hitta efterlysta personer. Dessutom kan 

                                                
6 Kelling & Coles a. a. Sid. 70 
7 Neij, Jeannette, New York som förebild? Apropå 4-5, elektronisk version (2004) 
8 Kelling & Coles a. a. Sid.145 
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polisen genom att synas mycket lyckas få kontakt med hederliga medborgare 

som kan berätta om vad som händer i deras område.  

För det andra gör det faktum att polisen syns mycket i problemdrabbade 

områden både att ”goda ungdomar” skyddas samt att det sänder ett budskap till 

ungdomar som är på väg in i brottslighet och dom som begår småbrott att deras 

beteende inte längre kommer att tolereras. Om polisen, tillsammans med vuxna 

och ungdomarna, lyckas hitta en enighet om vilken moral som skall gälla i 

området kan man få många ungdomar att undvika att begå brott genom det 

grupptryck som då uppstår.  

Den tredje pelaren består i att allmänheten återtar kontrollen över allmänna plat-

ser. Den återtagna kontrollen över sitt område leder till att allmänheten är mer 

benägna att själva hjälpa till att upprätthålla denna kontroll. Genom att ge fram-

för allt ungdomar friheter som kan återtas vid missbruk ger det ungdomarna ett 

skäl att själva hålla koll på varandra.  

Den fjärde och sista pelaren är att polisen måste få hjälp av samhällets övriga 

aktörer. Såväl socialtjänst, kommun som företagare måste hjälpas åt för att 

upprätthålla ordningen. Socialtjänsten måste finnas som stöd till de ungdomar 

som är på glid och kommunen tillsammans med företagen måste hjälpas åt att 

hålla allmänna platser i ett attraktivt skick.9 

För att dessa grundpelare skall fungera fullt ut krävs att det finns många poliser 

ute på gatan och är synliga för allmänheten. Det är här den stora skillnaden jäm-

fört med Sverige finns. I New York bor det ca: 8,1 miljoner invånare10 och det 

finns drygt 39´000 poliser.11 I Sverige har vi knappt 17´000 poliser12 på ca: 9 

miljoner invånare. 

En viktig förändring av New York-polisens organisation genomfördes också. 

Ett nytt statistikprogram kallat Compstat (Computerized Statistics) infördes. 

Med det programmet följer man noggrant upp brottsligheten i varje precinct. 

                                                
9 Kelling & Coles a. a. s.242-254 och Sahlin a. a. Sid. 6-7 
10 New York City’s hemsida ”http://www.nyc.gov/html/dcp/html/census/popcur.html” (2005-04-21) 
11 NYPD´s hemsida ”http://www.nyc.gov/html/nypd/html/misc/pdfaq2.html#41” (2005-04-21) 
12 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2004, (Stockholm 2005) 
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Tider och platser som är speciellt utsatta samt trender för varje brott kontrolle-

ras noggrant. Ett precinct ett visst geografiskt område, New York är uppdelat i 

nästan 80 olika.13 

Varje vecka har polischefen strategimöten med områdescheferna där varje pre-

cinct får stå till svars för eventuella ökningar och lära av andra som lyckats 

minska just den typen av brott. I samband med att Compstat infördes gjordes 

också viktiga organisatoriska förändringar där ansvaret flyttades ut på cheferna 

för de olika precincten. New York-polisen menar att dessa chefer är mycket 

bättre lämpade att fatta rätt beslut för sitt område och sina poliser än chefer inne 

på ett högkvarter.14 

 

Det är svårt att säga ett exakt datum då polisen i New York började arbeta efter 

New York-modellen. Modellen har växt fram successivt under ett antal år. Det 

började 1989 då Robert Kiley, dåvarande chef för Metropolitan Transportation 

Authority (New Yorks tunnelbana), krävde av cheferna för de tunnelbanepolis-

distrikt som låg under honom (New York Transit Authority Police Department, 

Long Island Rail Road Police Department och Metro North Police Department) 

skulle göra något åt alla problem man hade på tunnelbanan.15  Under tiden fram 

till att Bratton blev utnämnd till chef för New York-polisen 1995 började poli-

sen i New York jobba utifrån nolltolerans, i utökande grad. Från att ha gällt 

bara i tunnelbanan utökades nolltoleransen till att gälla i hela staden. Modellen 

vidareutvecklades efter Brattons tillträde, bland annat med införandet av 

Brat??tons syn på Community Policing.  

                                                
13 NYPD´s hemsida <http://www.nyc.gov/html/nypd/html/pct/cspdf.html> (2005-05-12) 
14 NYPD´s hemsida <http://www.nyc.gov/html/nypd/html/chfdept/compstat-process.html> (2005-04-25) och 
Neij a. a. 
15 Kelling & Coles a. a. Sid. 117, 120 
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2.4 Eskilstuna-modellen 
Under 1996 genomfördes ett projekt i Eskilstuna, som gick ut på att minska po-

lisens toleransnivå för vissa beteenden och vissa brott vilket skulle leda till att 

oordningen och brottsligheten skulle minska och tryggheten öka i Eskilstunas 

mest centrala delar.  

Målsättningen för Eskilstunaprojektet var att minska brottsligheten i Eskilstuna 

centrum och på så sätt öka tryggheten för allmänheten. En sänkt toleransnivå 

genom att ingripa även vid lindriga brott antas minska de grova brotten i läng-

den.16  

De direktiv som polisen kom fram till för att uppnå dessa mål var följande. 

Antalet synliga poliser i uniform i stadens centrum skulle öka genom ökade per-

sonalresurser för fotpatrullering. Utryckningsavdelningen fick även direktiv att 

i så stor utsträckning som möjligt befinna sig i stadens centrum mellan jobb. 

Den ökade närvaron av poliser i centrum var viktig både ur en brottspreventiv 

synvinkel, men också en nödvändighet för att kunna sänka toleransnivån mot 

brott. 

Toleransnivån vad det gäller brottslighet och förargelseväckande beteende 

skulle sänkas genom att ingripa mot dessa beteenden på plats eller fylla i en 

anmälan på stationen i efterhand.  

Ungdomarna skulle avlägsnas från centrum då det ansågs vara en skadlig miljö 

att vistas i på kvällstid. För att uppnå detta skulle PL (polislagens) § 12 använ-

das i en större utsträckning. PL § 12 ger polisman rätt att omhänderta personer 

under 18 år som befinner sig i olämpliga miljöer. Polisen i Eskilstuna beslutade 

att tillämpa denna paragraf på alla under 15 år som befann sig i stadens centrum 

efter midnatt. 

                                                
16 Wikström, Per Olof H, Dolmén, Lars och Fermefors, Emma, Att förebygga oordning och öka tryggheten i 
stadskärnan, (Problemgruppen, forskningsenheten Polishögskolan 1997) Sid. 11 



New York modellen – Något för Sverige? 
Christian Hald 

05-05-26 

 

 10 

Polisen skulle ingripa mot ungdomsgrupperingar då det blev hotfull stämning 

mellan olika ungdomsgrupperingar. Vid dessa ingripanden skulle PL § 19 andra 

stycket tillämpas, som ger polisman rätt att kroppsvisitera för att söka efter fö-

remål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa. Ingripanden av detta slag 

skulle göras för att förhindra att farliga föremål, så som knivar nådde stadens 

centrum. Av samma skäl var målsättningen att tillämpa Lag (1988:254) om för-

bud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) i större omfatt-

ning. 

Alkoholförtäringen på allmänna platser i centrum skulle minskas, speciellt 

bland ungdomar. Till detta använde man sig av den Lokala ordningsstadgans § 

9, som förbjuder förtäring av alkoholhaltiga drycker på allmänna platser.  

Även Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer och PL § 13 

var lagstöd för att omhänderta eller avlägsna personer som störde den allmänna 

ordningen.  

Genom att öka kontrollerna av krogar och dess ordningsvakter samt förbättra 

samarbetet med ordningsvakterna skulle man minska våldsbrotten, såväl inne 

på som i köerna till, restauranger, pubar och nattklubbar.17 

Tanken var från början att polisen skulle tillföras extra resurser för att kunna 

uppnå en tydlig effekt med projektet. Polisens eget förslag var att öka antalet 

poliser i tjänst under två fredagskvällar varje månad. Dels fredagen kring 14-

dagarslöneutbetalningen och dels fredagen närmast efter den 25:e. Den extra 

personalen skulle förläggas till arbetspasset 19-03. Polisen uppger dock att 

några personalförstärkningar inte blev av utan projektet genomfördes med den 

ordinarie bemanningen till största delen. Det var en period under hösten som 

förstärkningen i personal blev aktuell efter att Rikspolisstyrelsen skjutit till 

pengar till projektet.18  

Projektet startade med att data från 1995 samlades in. Det var två olika former 

av uppgifter som skulle ligga till grund för att kunna jämföras efter projektet. 

                                                
17 Wikström, Dolmén & Fermefors a. a. Sid. 11-14 
18 Ibid Sid. 14-15 
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För det första så samlades polisanmälningar över vissa typer av brott i Eskils-

tuna centrum in. De brott som ingick i undersökningen var mord, dråp, försök 

till dessa brott, olaga hot, misshandel, våld mot tjänsteman, ofredande och sex-

uellt ofredande.19 För det andra så genomfördes telefonintervjuer med 

Eskilstunabor i åldrarna 16-69 år, gjorda av Statistiska centralbyrån. 1500 

slumpvis utvalda personer tillfrågades och svarsprocenten låg på 74 procent. I 

intervjun ställdes frågor om till vilken grad personerna utnyttjade stadens cen-

trala delar under olika tider under veckan och olika tider på dygnet. Vidare så 

ställdes frågor angående deras trygghetskänsla, om de upplevt oordning eller 

sett våldsbrott i stadens centrum. Även frågor om vad de tyckte om polisens ar-

bete i centrum ställdes.20 

                                                
19 Wikström, Dolmén & Fermefors a. a.  Sid. 8 
20 Ibid Sid. 7 
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3 RESULTAT 
 

3.1 New York-modellen 
Det som gjort att New York-modellen har fått så stor uppmärksamhet är att man 

kunna visa på kraftigt sjunkande brottslighet. Jag har därför sökt på Internet för 

att hitta intressant och aktuell statistik. På New York Police Departments hem-

sida har NYPD lagt ut statistik från Compstat. Därifrån har jag hämtat denna 

statistik. Skälet att jag har valt just dessa fyra brottstyper för att visa vilka re-

sultat New York polisen åstadkommit är för att statistik för dessa brott var 

lättillgänglig på såväl NYPD´s som LAPD´s hemsidor. 

Tabell 1: 

 1993 2003 Minskning i procent 

Mord 1 927 572 70,3 % 

Våldtäkt 3 225 1 735 46,2 % 

Rån 85 892 24 111 71,9 % 

Inbrott 100 936 26 782 73,5 % 

Tabell över brott begångna i New York 1993 samt 2003.
21 

För att ha något att jämföra med har jag även hämtat statistik från Los Angeles 

Police Departments hemsida. Att det blev Los Angeles som blev jämförelsestad 

har flera orsaker. För det första så är det en storstad, även om den inte är lika 

stor som New York. Los Angeles som stad har ca: 3,9 miljoner invånare och 9 

131 poliser vilket är ungefär hälften så många poliser som New York i förhål-

lande till invånarantalet. Vidare är Los Angeles en bra stad att jämföra med då 

de inte arbetar efter New York-modellen. 

                                                
21 New York Police Departments hemsida <http://www.nyc.gov/html/nypd/> (2005-04-21) 
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I nedanstående tabell visas statistik från Los Angeles för samma brott som ta-

bellen från New York visade. Årtalen är inte exakt de samma utan här jämförs 

2003 med 1993. 

Tabell 2: 

 

Tabell över begångna brott i Los Angeles 1994 samt 2003.
22 

För att lättare kunna visa på skillnaderna i minskning av brottsligheten i New 

York respektive Los Angeles har jag sammanställt informationen från NYPD 

och LAPD i ett stapeldiagram. 

Diagram 1: 
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Diagram över skillnaden i minskad brottslighet mellan New York och Los Angeles. 

                                                
22 Los Angeles Police Departments hemsida <http://www.lapdonline.org> (2005-04-21) 

 1994 2003 Minskning i procent 

Mord 850 515 39,4 % 

Våldtäkt 1 552 1 134 26,9 % 

Rån 30 622 16 484 46,2 % 

Inbrott 43 527 24 820 43,0 % 
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I ovanstående diagram syns tydligt den skillnad som är emellan dessa två stä-

der. New York har lyckats minska tre av dessa utvalda brottstyper med kring 70 

procent. Los Angeles har med samma tre brottstyper en minskning på kring 40 

procent.  

Brottsligheten har minskat i såväl Los Angeles som i New York. Det visar stati-

stiken tydligt. Vad denna nedgång beror på är svårare att se. Förespråkare för 

New York-modellen hävdar att det är den som minskat brottsligheten i New 

York. Det förklarar dock inte minskningen i Los Angeles. Enligt den ameri-

kanska forskaren Richard Rosenfeld finns det framför allt tre orsaker till den 

minskade brottsligheten i USA. För det första har narkotikamarknaden föränd-

rats. Att crackepidemin tog slut i början av 1990-talet hade positiva effekter på 

brottsligheten. Crack är ett slangord för kristalliserat kokain. Under crackepi-

demin i USA var det väldigt vanligt med uppgörelser mellan olika langare och 

kokain som är en centralstimulerande drog gör missbrukaren mer aggressiv än 

marijuana som var den drog som blev populär efter crack.23  

För det andra så anser Rosenfeld att det faktum att man i USA ökat antalet in-

låsta brottslingar gett resultat på brottsligheten. När många brottslingar sitter 

inlåsta finns det alltså färre som begår brott ute i städerna.  

Den tredje orsaken till att det begås mindre brott i USA är det ekonomiska upp-

svinget landet hade under nittiotalet. Att fler personer har jobb och slipper för-

sörja sig genom brott ger forskarna en viss betydelse i den minskade brottslig-

heten.24  

Det finns alltså fler orsaker till att brottsligheten har minskat i New York än 

polisens arbetssätt. Dock bör New York-modellen inte helt kastas bort som för-

klaring eftersom brottsligheten i New York faktiskt minskat mer än i Los Ang-

eles (se diagram 1). 

                                                
23 Rikspolisstyrelsens rapport 1995:7, Drogtecken och symtom, ISSN 0283-1171, (Stockholm, 1995) Sid. 25-
29 och Neij a. a. 
24 Neij a.a. 



New York modellen – Något för Sverige? 
Christian Hald 

05-05-26 

 

 15 

3.2 Kritik mot New York-modellen 
Det har framförts en del kritik mot New Yorkmodellen. Det faktum att anmäl-

ningarna mot poliser har ökat sedan denna modell införandes är något kritikerna 

trycker hårt på. Mellan 1987 och 1994 ökade antalet anmälningar mot poliser 

med nästan 100 procent, från ca: 1000 fall per år 1987 till ca: 2000 fall per år 

1994. Även hos Civilian Complaint Review Board har en stadig ökning av an-

mälningar mot poliser.25  

Övrig kritik mot New York-modellen är att den hanterar problemen med hem-

lösa på fel sätt. Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki har man, inom New York-

modellen, inte tänkt på att det får konsekvenser att ”sopa bort” hemlösa och tig-

gare från gatan och särbehandlar minoriteter. Sarnecki säger vidare att man 

måste vara medveten om att det inte går att införa nolltolerans i ghetton utan att 

människorna där känner sig arga och diskriminerade. I samma artikel får han 

medhåll av den amerikanska forskaren Richard Rosenfeld som menar att om du 

ökar antalet poliser i ett område och ökar antalet ingripanden för småsaker ökar 

risken för spänningar och motsättningar mellan olika grupper.26  

I USA diskuteras det mycket ifall polisen diskriminerar svarta män. Kritiker 

mot New York-modellen menar på att diskrimineringen mot svarta män ökar i 

samband med nolltolerans. Detta bygger man på att svarta män mellan 15 och 

34 år är överrepresenterade i statistiken för offer för felaktiga polisingripan-

den.27   

En annan kritik som framförs mot New York-modellen är att den inte har gett 

de resultat som förespråkarna hävdar. Kritikerna menar att det är andra orsaker 

än New York-modellen som är orsaken till den minskade brottsligheten i New 

York. Dessa orsaker redovisas på föregående sida i detta arbete. 

 

                                                
25 Amnesty International ”United States of America. Police brutality an excessive force in the New York 
Police Department”, (Amnesty International country report, 1996). 
26 Neij a.a. 
27 Ibid. 
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3.3 Eskilstunaprojektet 
I den rapport som skrevs efter projektet i Eskilstuna redovisades resultat på ett 

flertal olika områden. Jag har valt att här redovisa de resultat som visar på 

brottslighet och omhändertaganden och att utelämna de resultat som visar på 

hur personer vistas i Eskilstuna centrum samt polisens tidsmässiga arbetsinsats 

då jag anser att de inte är av så stort intresse för detta arbete.  

Nedanstående tabell visar på olika typer av våldsbrott begångna i Eskilstuna 

centrum under 1995 och 1996. 

Tabell 3: 

Brott 1995 1996 Skillnad i antal 

Misshandel 

(grov & annan) 

209 195 -14 

Olaga hot 50 51 +1 

Ofredande 

(Inkl. sexuellt) 

19 33 +14 

Rån mot person 15 10 -5 

Våld mot tjänsteman 22 26 +4 

Totalt 315 315 0 

Tabell över begångna våldsbrott i Eskilstuna centrum 1995 samt 1996.
28 

Ovanstående tabell visar att antalet våldsbrott i Eskilstuna centrum är konstant 

men har ändrat karaktär. Antalet misshandlar och rån har minskat medan antalet 

ofredanden och våld mot tjänsteman har ökat. Även om det är relativt små för-

ändringar så är de ändå i linje med vad ett projekt av detta slag förväntas åstad-

komma. Det är i enlighet med förväntningarna att de lindriga brotten ökar när 

polisen sänker toleransnivån. Polisens ökade närvaro förväntas även avskräcka 

från det grövre våldet samt att polisen oftare har möjlighet att ingripa innan dis-

pyter eskalerar till grövre våld.29  

                                                
28 Wikström, Dolmén & Fermefors a. a. Sid. 32 
29 Ibid Sid. 31-32 
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I följande tabell redovisas misshandel och andra våldsbrott i nöjeslokaler, gator, 

torg och andra platser i Eskilstuna centrum fredags- och lördagskvällar mellan 

19.00 och 03.00. 

Tabell 4: 

Brottsplats 1995 1996 Skillnad i antal 

Misshandel    

Restaurang 49 66 +17 

Gata, torg etc. 77 41 -36 

Övriga platser 8 2 -6 

Totalt misshandel 134 107 -27 

Övriga våldsbrott    

Restaurang 27 23 -4 

Gata, torg, etc. 11 18 +7 

Övriga platser 5 4 -1 

Totalt övriga våldsbrott 43 45 +2 

TOTALT 177 152 -25 

Tabell över begångna våldsbrott efter brottsplats, fredags- och lördagskvällar/nätter mellan 

19-03, 1995 samt 1996.
30 

Våldsbrottsligheten under resterande del av veckan har även studerats och där 

har det visat sig att våldsbrottsligheten på onsdagskvällar, natten mot torsdag 

har ökat från 12 till 43 mellan 1995 och 1996. Det finns olika sätt att tolka detta 

faktum. Det kan det vara en överflyttningseffekt på grund av att polisen ökat sin 

närvaro på helgkvällarna och att vissa personer valt att gå ut på onsdagskvällar 

istället för på helgkvällar. Dessa personer skall i så fall stå för en stor del av det 

våld som flyttats från helgkvällar till onsdagskvällar. Dolmén ser detta som en 

mindre trolig förklaring. Han tror istället att förklaringen kan vara att vålds-

brotten totalt sett ökat från 1995 till 1996. Eftersom våldsbrott är starkt förknip-

pat med nöjeslivet är det naturligt att våldsbrotten ökar de kvällar många är ute 

på restauranger och krogar. Skulle detta vara förklaringen ger den ökat stöd för 

                                                
30 Wikström, Dolmén & Fermefors a. a. Sid. 34 
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att insatserna i centrum under helgkvällarna gett bra effekt eftersom våldsbrot-

ten inte ökat under dessa tider.31 

Ett av målen med projektet var att minska antalet ungdomar som rörde sig i 

centrum på kvälls- och nattetid, genom att tillämpa Polislagens § 12. Det har 

polisen också gjort då antalet omhändertaganden ökade från 3, 1995 till 47, 

1996. Även omhändertaganden enligt Polislagens § 13 har ökat från 105 till 

110. Antalet personer som blivit omhändertagna enligt Lagen om omhänderta-

gande av berusade personer har även de ökat, från 1899 till 2125. Samtliga 

dessa siffror gäller för hela polisdistriktet och inte bara stadskärnan. Att antalet 

omhändertagna ökat tyder på att polisen ingripit mer och om polisen följt di-

rektiven så bör stadskärnan stå för den största delen av ökningen eftersom det 

var där poliserna skulle ha sitt fokus.32 

Sammantaget visar dessa resultat på att projektet uppnått resultat som är väl 

förenliga med de antaganden och målsättningar projektet hade. Dock har pro-

jektet haft en så kort exponeringstid att de långvariga effekterna av denna ar-

betsmetod inte kan bevisas. Det finns även andra brister i den studie som gjorts 

av projektet, bland annat så är utvärderingen baserad på före och efter mät-

ningar och inga större resurser har kunnat satsas på att utreda om det finns 

andra förklaringar till resultaten än det projekt som genomförts. Man skall alltså 

inte lita helt och hållet på de resultat som utvärderingen visar. Det går dock som 

sagt att se att resultaten är väl förenliga med vad detta projekt hoppades på att 

uppnå. Det tyder på att projektet haft, i alla fall viss, inverkan på brottsligheten i 

Eskilstuna centrum. Projektet måste ses som lyckat i den mån att resultaten pe-

kar i rätt riktning utifrån målsättningen. Det faktum att projekttiden var så kort 

gör att projektet inte kan ses som totalt lyckat. 

                                                
31 Wikström, Dolmén & Fermefors a. a. Sid. 34 
32 Ibid Sid. 25 
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4 Diskussion 
New York-modellen förknippas oftast med nolltolerans. Nolltoleransen är det 

ena av de två ben som New York-modellen bygger på. Det andra är Compstat, 

det statistikprogram som används för att följa upp brottsligheten i New York. 

Införandet av Compstat innebar också en viktig förändring av New York-poli-

sens organisation. Ledarskapet decentraliserades och flyttades ut till cheferna 

för de olika precincten. Detta är grunden till att fördelarna med nolltoleransen 

skall utnyttjas till fullo. Det är dock viktigt att komma ihåg att New York-mo-

dellen till viss del bygger på problem vi inte har i Sverige i den omfattning man 

har i USA. I Sverige har vi inte uteliggare och tiggare i den utsträckning som 

det finns i USA. Statistik visar tydligt att brottsligheten i New York sjunkigt 

drastiskt under den tid nolltolerans används. Det är dock inte den enda förklar-

ingen till den minskade brottsligheten i New York men jag är övertygad om att 

den har en stor inverkan på att brottsligheten i New York har minskat mer än i 

Los Angeles.  

En del av den kritik som New York-modellen har fått bygger på att anmälning-

arna mot New York-polisen ökade efter införandet av nolltoleransen. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att de är ett helt annat arbetsklimat i USA, och 

New York, än i Sverige. Våldet mot polisen är betydligt mer utbrett i USA än i 

Sverige. Personligen tror jag inte att vi kommer få samma stora problem med 

att polisen skulle anklagas för övervåld i Sverige om vi införde detta arbetssätt. 

Jag är däremot övertygad om att anmälningarna för felaktiga ingripanden skulle 

öka. Det är en naturlig reaktion på att antalet ingripanden ökar. Desto fler som 

blir föremål för polisingripanden desto fler kommer anmälningarna mot polisen 

att bli. Annan kritik som framförts mot New York-modellen är att den tar tag i 

problemen på fel sätt. Att låsa in hemlösa för brott är fel sätt att komma till rätta 

med problematiken. Även här gäller det att komma ihåg att det finns skillnader 

mellan svensk och amerikansk välfärdspolitik. Skulle Sverige införa denna mo-

dell tror jag inte hemlösa skulle bli ett problem i den bemärkelsen, däremot 

skulle det krävas mer resurser att ta hand om de personer som tas tidigt i sin 

kriminella karriär. De personerna behöver stöd och hjälp från samhället för att 
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kunna återanpassas till ett laglydigt liv. Kritiken att polisen skulle diskriminera 

vissa grupper, framför allt svarta män, tror jag inte heller skulle bli så stort pro-

blem i Sverige. Visst kommer vissa grupper hävda att de blir terroriserade av 

polisen men så ser det ut redan nu. Det beror, enligt mig, inte på att polisen ter-

roriserar dessa grupper utan att dessa grupper begår många brott och därför blir 

föremål för många polisingripanden. Frågan om varför dessa grupper begår 

brott är dock en annan fråga som jag överlåter till andra att diskutera.  

Eskilstuna-modellen visade ett försök att stävja den uppåtgående våldstrenden i 

svenska städer. Genom att öka den polisiära närvaron i stadens centrala delar 

minskade antalet misshandlar med ca: 7 procent. Antalet anmälningar om ofre-

dande ökade med ca: 14 procent. Detta tyder på två viktiga saker. För det första 

att polisens närvaro har minskat det grövre våldet och för det andra att polisens 

närvaro ökat antalet anmälningar för mindre allvarliga brott. Att antalet grövre 

brott minskat är helt i linje med rutinaktivitetsteorins förklaringsmodell. Genom 

att synas tillför polisen en kapabel väktare och på så vis förhindras att brotten 

genomförs. Att antalet anmälningar för ofredande har ökat kan ses som både ett 

tecken på att polisen sänkt sin toleransnivå samt att polisens närvaro ökat an-

mälningsbenägenheten. Samtliga dessa faktorer är bra utifrån allmänhetens in-

tresse att minska antalet brott.  

4.1 Slutsatser 
Den aktuella debatten i svensk press visar tydligt att brottsligheten i Sverige är 

ett hett ämne. Läser du en svensk dagstidning är det, i princip, varje dag insän-

dare och debatter om den ökade brottsligheten och vad man bör göra för att 

komma åt den. Ett av de vanligaste förslagen är att polisen skall få mer resurser. 

Utifrån detta arbete har jag blivit övertygad om att det är något som måste till 

för att polisen skall kunna klara av att utreda de brott som polisanmäls. I New 

York så finns det mer än dubbelt så många poliser som i Sverige. Då skall man 

tänka på att det visserligen är fler personer i New York på grund av turismen 

men att de och andra sidan har ett mindre geografiskt område att täcka. Detta 

innebär att polisens synlighet är betydligt högre i New York än i Sverige. Det 

innebär också att polisens möjligheter att ingripa mot småbrott ökar. För är det 
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egentligen inte en självklarhet att polisen skall ingripa mot, i princip, alla brott 

som begås? Forskning visar tydligt på att det bästa sättet att förhindra unga att 

hamna i en kriminell karriär är att tidigt upptäcka deras brottsliga handlingar 

och visa dem att brott inte lönar sig, att visa att om man begår brott får det ne-

gativa konsekvenser. 

Den kritik som riktats mot New York-modellen skall givetvis tas på allvar. Po-

lisen är ett maktinstrument som inte får få för lösa tyglar. Jag tror dock att 

svensk polis skulle klara av att hantera de problem som ett införande av nollto-

lerans skulle innebära. Genom att vara medveten om de faror som finns minskar 

risken att man drabbas av problemen.  

Både New York-modellen och Eskilstunaprojektet visar, om än på olika sätt, 

minskningar av brottsligheten. En minskning av brottsligheten på allmänna 

platser medför att ”vanliga” människor känner en ökad trygghet och vågar röra 

sig mer ute. Detta kommer i sin tur leda till att brott på allmänna platser mins-

kar ännu mer eftersom vanliga människor kan vara kapabla väktare som hindrar 

en potentiell gärningsman att begå ett brott enligt rutinaktivitetsteorin.  

4.2 Förslag till åtgärder 
För att polisen i Sverige skall kunna minska brottsligheten måste förändringar 

till. Efter att ha studerat New York-modellen anser jag att Sverige bör ta efter 

den i princip fullt ut. Det kommer att innebära att kostnaderna för polisen 

kommer att öka men det är ett pris vi måste betala för att minska antalet brott. 

Jag är av åsikten att det är en investering som kommer att löna sig i längden. 

Genom att minska antalet brott kommer samhällets kostnader för brott minska 

och på så sätt kommer polisens ökade kostnad finansieras av minskade kostna-

der för andra sektorer i samhället. Genom att öka antalet poliser och öka synlig-

heten får polisen möjlighet att minska toleransnivån mot brottslingar och fram-

för allt mot ungdomsbrottslingar. Genom att sänka toleransnivån ökar polisens 

chanser att hitta ungdomar som är på väg in i en kriminell karriär i tid och på så 

sätt kunna hjälpa ungdomarna till ett laglydigt liv. Detta kräver dock att även de 

sociala myndigheterna får ökade resurser att hjälpa ungdomar som hamnat snett 
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i livet. Polisen bör även ta till sig Compstat genom att använda statistiken för 

var och när brott begås för att fördela sina resurser till rätt tid och rätt plats och 

på så sätt bli effektivare. Fram till dess att resurserna för svensk polis ökar kan 

man göra vissa förändringar i arbetssättet för att uppnå minskad brottslighet på 

utsatta platser. Genom att styra poliser som inte har ett pågående uppdrag till 

platser som har en hög brottslighet, till exempel stadskärnor under helgkvällar, 

kan polisen minska brottsligheten på dessa platser endast genom att synas. Pro-

jektet i Eskilstuna visar att det arbetssättet fungerar. Vidare får man genom ett 

sådant arbetssätt chansen att kunna ingripa innan någonting allvarligt händer 

genom att redan befinna sig på platsen istället för att man skall larmas dit. Detta 

kan uppnås genom att studera brottstatistik och inför varje pass gemensamt gå 

igenom vilka områden som statistiskt sett är riskområden just under det passet. 

Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att jag är övertygad om att poliser i yttre 

tjänst anser att man jobbar på detta sätt redan idag men jag anser att för att det 

skall bli effektivt måste det vara en klar strategi från Rikspolisstyrelsen samt att 

för att det skall vara fungera på det sätt det är tänkt måste polisens resurser öka. 
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