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 Förord 

Bland politiker, opinionsbildare och den breda allmänheten tycks 
det vara en självklarhet att när antalet poliser ökar så minskar 
brottsligheten. Kriminologer och polisforskare har med stöd av ve-
tenskapliga analyser generellt sett varit mer skeptiska till att något 
sådant enkelt samband existerar. Jag har tidigare (2002 och 2010) 
publicerat två kortare artiklar om sambandet mellan antalet poliser 
och brottsutvecklingen.
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I denna rapport har jag fått möjlighet att mer ingående beskriva hur 
tidigare forskning gått tillväga och framför allt i detalj redovisa 
vilka resultat man kommit fram till. Huvuddelen av rapporten inne-
håller emellertid analyser av sambandet mellan antalet poliser och 
brottsutvecklingen för svenska förhållanden.   
 
När rapporten i stort sett var färdig i mars 2011 fick jag möjlighet 
att provtrycka den på en doktorandkurs i polisvetenskap vid 
Linnéuniversitet. Jag vill tacka kursansvariga och deltagarna för in-
tressanta synpunkter och frågor. Tack också till min tidigare ar-
betsgivare, Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet, som valt att 
publicera denna text och tack till min nuvarande arbetsgivare, Po-
lismyndigheten i Stockholms län, som tillåtit mig att använda en 
del av min arbetstid för detta arbete.  
 
En lika viktig som självklar del av ett vetenskapligt förhållningssätt 
är kritisk granskning. Docent Micael Björk vid Sociologiska in-
stitutionen, Göteborgs universitet har gett mig värdefulla kommen-
tarer på ett första manusutkast och polisöverintendent Palle Nilsson 
gav mig kloka synpunkter på slutmanuset. Stort tack till båda. Jag 
vill också tacka docent Jonas Månsson vid Linnéuniversitetet. Till-
sammans påbörjade vi detta arbete för flera år sedan.  
 
Denna rapport tillägnas min far, Bosse Lindström. 
 
 

––––––––– 
1 Som ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet (åren 2005-2009) skrev jag i december 2006 en 

promemoria till den då nya politiska ledningen där jag påtalade att forskningsresultat om sambandet 

mellan antalet poliser och brottsligheten långt ifrån är entydiga. Promemorian föranledde en dis-

kussion med ministerns dåvarande pressekreterare.  



 

 Abstract 

The size of a country’s police force is of great public and political 
concern. In the 2006 national election campaign the opposition coa-
lition promised that if they would be elected the number of police 
officers in Sweden would increase from about 17 500 to 20 000 by 
the year 2010. The coalition was elected and the political goal was 
achieved. The main question in this report is: What impact will 
such an increase of the number of police officers have on the crime 
rate?  
 
In this report previous research, mainly from the United States, is 
reviewed and thoroughly analyses of the relationship between po-
lice strength and domestic burglary, robbery, homicide and car re-
lated offences in Sweden are made. The data consists of a random 
sample of 145 municipalities studied between the years 2001 and 
2008. A complementary data set consists of all 21 police forces in 
Sweden between 1995 and 2009. Through panel data analysis it is 
concluded that an increase of the local police by 10 percent would 
possibly reduce domestic burglary by 3 to 4 percent. No impact is 
found on robbery, car theft or homicide, however. More police of-
ficers also means that more drug offences are being registered and 
more crimes in general being cleared-up.  
 
The allocation of police officers is also briefly investigated in this 
study. About 30 percent of all police officers in Sweden are allo-
cated to Stockholm County. This proportion has been fairly stable 
over the last 15 years. However, the population in this metropolitan 
area has increase by 20 percent since 1995, compared to about 3 
percent in the rest of the country. One consequence is that the sur-
plus of police officers per capita in Stockholm in relation to the 
number of officers per capita in the rest of the country has de-
creased substantially.   
 
 
  



 

 Sammanfattning 

Är fler poliser rätt ”medicin” mot brottsligheten? I den politiska 
och inte minst allmänna debatten framhålls ofta att fler poliser leder 
till minskad brottslighet och ökad trygghet.

2
 Sedan början av 2000-

talet har antalet poliser per invånare i Sverige ökat med närmare 15 
procent. Statens kostnader för polisverksamheten har under denna 
period ökat med omkring 40 procent.

 
I vilken utsträckning har ök-

ningen av antalet poliser påverkat brottsligheten och tryggheten i 
landet? Har fler poliser över huvudtaget haft några mätbara effek-
ter? I media har det nyligen rapporterats att ökningen av antalet po-
liser inte har resulterat i att fler brott klaras upp.

3
   

 
Analyser av sambandet mellan antalet poliser och brottsutveckling-
en, framför allt från USA, har visat på högst varierande resultat. I 
vissa studier framkommer ett – i statistiska termer – negativt sam-
band, vilket innebär att fler poliser är relaterat till färre brott. I 
andra studier har det påvisats ett positivt samband (fler poliser – 
fler brott) men oftast har man inte kunnat konstatera något statist-
iskt samband över huvudtaget.  
 
Två forskningsresultat, publicerade i mitten av 1990-talet i de mest 
prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna inom kriminologi respek-
tive ekonomi, redovisar emellertid belägg för ett negativt statistiskt 
signifikant samband mellan antalet poliser och brottsutvecklingen. 
Dessa båda undersökningar har haft stort genomslag på såväl poli-
tiken som på forskningen. Efterföljande forskning har bekräftat 
men också funnit motsatsen till dessa resultat. 
 
I denna rapport redovisas mer utförligt den tidigare forskningen på 
detta område och då med särskilt fokus på tillvägagångssätt och re-
sultat. För att kunna förstå det statistiska verktyg som uteslutande 
har använts för att belysa detta samband – regressionsanalys – in-
nehåller rapporten även en kortfattad beskrivning av denna metod. 
Huvuddelen av rapporten redovisar analyser av sambandet mellan 
antalet poliser och brottsligheten i Sverige. 
 

––––––––– 
2 Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström skrev för drygt tio år sedan en ledarartikel 

med rubriken ”Fördubbla antalet poliser till 2010” (1999-11-28). 
3 Dagens Nyheter hade den 22 februari 2011 en artikel med ingressen: ”Regeringens miljardsatsning 

på nya poliser har blivit ett fiasko”. I artikeln redovisas en kartläggning som tidningen gjort. Dagen 

efter hade DN en osignerad ledarartikel med rubriken ”Fler blir inte bättre”. 



 

Undersökningsmaterial 

 
Det huvudsakliga undersökningsmaterialet utgörs av ett slump-
mässigt urval av landets kommuner. Från dessa kommuner har re-
lationen mellan antalet poliser och antalet anmälda brott analyserats 
för åren 2001–2008. Även övriga poliser i det län

4
 som respektive 

kommun ingår i har tagits med i analyserna. Som s.k. kontrollvari-
abler har bl.a. uppgifter om ungdomsarbetslöshet, genomsnittlig 
disponibel inkomst och andel invånare med utländsk bakgrund an-
vänts. Utöver detta material görs även analyser av relationen mel-
lan antalet poliser och brottsligheten i landets samtliga 21 polis-
myndigheter för åren 1995–2009. 
 
Den brottslighet som relateras till antalet poliser är bostadsinbrott, 
biltillgrepp, stöld ur motordrivet fordon och rån. Även antalet nar-
kotikabrott, grövre trafikbrott och fall av dödligt våld ingår i vissa 
analyser. Förutom informationen om dödligt våld har uppgifter om 
brott hämtats från den officiella kriminalstatistiken. I separata ana-
lyser undersöks vidare om fler poliser har haft någon effekt på an-
talet respektive andelen uppklarade brott. 
 
Brottskategorin dödligt våld är mycket liten i Sverige och få tror 
väl på allvar att fler poliser i första hand minskar antalet mord och 
dråp. Den amerikanska studie av sambandet mellan antalet poliser 
och brottsligheten som är mest uppmärksammad och oftast citerad 
(Levitt, 1997) fann att effekten av fler poliser var som starkast för 
just dödligt våld. En ökning av antalet poliser med 10 procent leder 
enligt Levitts resultat till att antalet mord minskar med upp till 30 
procent. I Sverige har det dödliga våldet minskat med omkring 10 
procent mellan andra hälften av 1990-talet och andra hälften av 
2000-talet. Finns det belägg för att ökningen av antalet poliser har 
bidragit till denna utveckling?  
 
Eftersom tidigare studier i huvudsak kommer från USA, där polis-
organisationen är extremt decentraliserad och polisverksamheten i 
viss utsträckning skiljer sig från den svenska, är det oklart om re-
sultaten från dessa undersökningar går att överföra på svenska för-
hållanden. I denna rapport undersöks därför om det finns några be-
lägg för att fler poliser minskar brottsligheten i Sverige. 
 

––––––––– 
4 Vilket sedan 1990-talet motsvarar polismyndigheten.  

 



 

Huvudresultat 

 
Analysresultaten visar att det inte finns något entydigt stöd för hy-
potesen att fler poliser leder till färre brott. Vad gäller bostadsin-
brott har antalet poliser på lokal nivå ett negativt statistiskt signifi-
kant samband med antalet brott, dvs. ju fler poliser desto färre bo-
stadsinbrott. Detta resultat bekräftas i analysen av samtliga polis-
myndigheter åren 1995–2009. I likhet med tidigare redovisade 
forskningsresultat visar analysen att en ökning av antalet poliser 
med 10 procent ”leder till” att antalet bostadsinbrott minskar med 
mellan tre och fyra procent. 
 
För rånbrottsligheten finns däremot inga belägg för att fler poliser 
har någon effekt. Riktningen på sambandet är snarare positivt, om 
än inte statistiskt signifikant. Det framkommer inte heller något 
tydligt samband mellan antalet poliser och bilstölder. Däremot är 
det ett negativt statistiskt signifikant samband mellan antalet poliser 
och stölder ur fordon. Inte heller utvecklingen av det dödliga våldet 
i de 21 polismyndigheterna över åren 1995–2009 har påverkats av 
att antalet poliser har varierat.    
 
Sammanfattningsvis visar analyserna på otydliga samband mellan 
antalet poliser och brottsligheten. Däremot står det klart att fler po-
liser, både lokalt och regionalt, har en mycket stark och tydlig ef-
fekt på antalet registrerade narkotikabrott. Ju fler poliser desto fler 
narkotikabrott kommer att uppdagas. En ökning av antalet poliser 
med en procent är relaterat till en ökning av antalet narkotikabrott 
med över tre procent. En intressant fråga är givetvis om fler regi-
strerade narkotikabrott leder till färre missbrukare och i förläng-
ningen till en minskad brottslighet. Det är emellertid en frågeställ-
ning som får analyseras i ett annat sammanhang.  
 
Som nämnts tidigare har det i media framhållits att ökningen av an-
talet poliser inte har haft någon effekt på andelen uppklarade brott. 
I en avslutande analys har antalet respektive andelen brott mot 
brottsbalken som polis (och åklagare) klarat upp analyserats för de 
21 polismyndigheterna åren 1995–2009. Resultatet visar entydigt 
att antalet poliser har ett positivt och starkt samband med framför 
allt antalet uppklarade brott. Även andelen uppklarade brott ökar 
när antalet poliser ökar. Vad gäller de specifika brotten – bostads-
inbrott respektive rån – är effekten även här överlag positiv. 
 
Hur polisen optimalt bör organiseras och fördelas i landet har varit 
ett återkommande tema i debatten. För närvarande pågår en statlig 
utredning om den framtida polisorganisationen. På mindre än 50 år 
har Sverige gått från att ha en lokalt förankrad kommunal polis mot 



 

att få en alltmer centraliserad nationell polis. Vilken organisa-
tionsmodell för polisen har störst möjlighet att nå de övergripande 
kriminalpolitiska målen om minskad brottslighet och ökad trygg-
het? Rapporten avslutas med ett kortfattat avsnitt som visar att an-
talet poliser vid landets polismyndigheter i huvudsak fördelas efter 
befolkningstäthet. Analysen visar vidare att det ”överskott” av poli-
ser som Stockholm har i förhållande till övriga landet har minskat 
påtagligt de senaste 15 åren.  
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1 INLEDNING 

 
 
Vad händer med brottsligheten om antalet poliser ökar? Spontant 
svarar nog de flesta att den minskar. Teoretiskt sett borde fler poli-
ser leda till att fler personer som begår brott kommer att upptäckas 
och gripas. Större polisiär närvaro och ökad upptäcktsrisk innebär 
högre ”kostnader” eller risker för personer som är benägna att begå 
brott. Följaktligen borde fler poliser innebära att det brottsförebyg-
gande arbetet stärks, att fler kriminella personer förhindras från att 
fortsätta begå brott och att fler potentiella gärningsmän avhåller sig 
från att begå brott. Den internationella polisforskningen är 
dessvärre långt ifrån entydig i svaret på frågan om fler poliser leder 
till färre brott. 
 
I Sverige har Krister Thelin, tidigare statssekreterare i Justitiede-
partementet, och juristen Karl Svantemark hävdat att fler poliser är 
en effektiv metod mot brottsligheten: 
 

”Utländsk forskning visar det uppenbara, att fler poliser och längre fängelse-

straff får ett direkt och positivt genomslag för brottsutvecklingen. Svensk 

forskning, i den mån den finns, erbjuder ingen inspiration i detta hänseende” 

(Thelin och Svantemark, 2005, s. 3). 

 

Thelin har varit – och är kanske fortfarande – en viktig inspiratör 
för den svenska kriminalpolitiken. I valrörelsen 2006 utlovade den 
då borgerliga oppositionen att antalet poliser i Sverige skulle uppgå 
till 20 000 senast 2010, dvs. att antalet poliser skulle öka med om-
kring 2 500.

1
 Veckotidningen Fokus konstaterade i april 2010 att 

den borgerliga alliansregeringen uppnått målet vad gäller antalet 
poliser men tidningen skriver samtidigt att: ”Sett till statistiken har 
regeringen misslyckats med att vända brottsutvecklingen.”  
 

––––––––– 
1 Även den dåvarande socialdemokratiska regeringen lovade i valrörelsen 2006 fler poliser. En jäm-

förelse av hur stora ekonomiska resurser som respektive politiska block ville satsa på polisen år 

2007 visar på en skillnad på omkring en halv procent mer för det borgerliga blocket. 
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Ökningen av antalet poliser de senaste sex sju åren har givetvis inte 
skett kostnadsfritt. Sedan 2005 har polisens budget i genomsnitt 
ökat med närmare 800 miljoner kronor årligen. Det innebär en årlig 
ökning av anslaget med fem procent. Om satsningen på fler poliser 
har medfört lägre brottslighet och ökad trygghet eller, för den de-
len, att fler brott klaras upp och att skyldiga ställs till svars, så har 
ansvariga politikers prioritering av skattemedlen sannolikt stöd av 
medborgarna. Om brottsligheten och tryggheten däremot inte har 
påverkats finns risk att väljarna kommer att ”straffa” de ansvariga 
politikerna och att allmänhetens förtroende för polisen minskar.

2
 

 
Eftersom brottsligheten är mångfacetterad är det tänkbart att fler 
poliser leder till färre brott av ett visst slag (t ex rån och vissa andra 
tillgreppsbrott) medan annan brottslighet inte påverkas alls (exem-
pelvis våld i nära relationer). Det är också möjligt att fler poliser 
leder till fler registrerade brott av ett visst slag, exempelvis narkoti-
kabrott och trafikbrott, dvs. sådan brottslighet som upptäcks genom 
spaningsinsatser och kontroller från polisens sida.  
 
Det vanligaste sättet att mäta brottsligheten på är genom uppgifter 
om händelser som registrerats i polisens särskilda anmälningssy-
stem. Att kriminalstatistikens bild av brottsligheten inte alltid över-
ensstämmer med den bild som vi får om vi frågar befolkningen om 
deras utsatthet för brott är sedan länge känt. En viktig fråga att be-
lysa är därför vilka effekter fler poliser har på människors faktiska 
utsatthet för brott. Dessvärre saknas oftast sådan information över 
en längre tidsperiod.  
 
 

Forskningsfrågan och upplägget 

 
Den centrala frågeställningen i denna rapport är om fler poliser 
verkligen kan vända brottsutvecklingen, och i så fall, vilken brotts-
lighet som i första hand kan påverkas. I rapporten redovisas ana-
lyser av sambandet mellan antalet poliser och bostadsinbrott, rån, 
bilrelaterad brottslighet samt dödligt våld.

3
 Även effekter på narko-

––––––––– 
2 Riksrevisionen konstaterar i en rapport om polisens brottsförebyggande arbete att målet med 20 000 

poliser kan ha begränsat ”… polisens möjligheter att välja de bästa vägarna att uppnå de övergri-

pande målen [dvs. att minska brottsligheten och öka tryggheten] (RiR 2010:13, s. 42). 
3 Uppgifter om dödligt våld samlas kontinuerligt in av kriminologen Mikael Rying och han har haft 

vänligheten att dela med sig av dessa. Antalet fall av dödligt våld i Ryings databas överensstämmer 

mycket väl med uppgifterna i Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik, till skillnad från uppgifterna i 
den officiella kriminalstatistiken. 2008 registrerades 211 brott avseende dödligt våld i Sverige. I 

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik redovisas 68 fall av dödligt våld och i Ryings databas finns 76 

fall. 
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tikabrott respektive grövre trafikbrott, exempelvis rattfylleri och 
olovlig körning, samt antalet och andelen uppklarade brott under-
söks. 
 
Undersökningsmaterialet utgörs för det första av ett slumpmässigt 
urval av hälften av Sveriges 290 kommuner för åren 2001–2008. 
Från det s.k. yrkesregistret har uppgifter om antalet poliser med ar-
betsplats i respektive kommun inhämtats. För varje kommun har 
vidare antalet poliser i respektive polismyndighet (exklusive de 
med arbetsplats i kommunen) beräknats utifrån uppgifter i Rikspo-
lisstyrelsens årsredovisningar. Antalet anmälda brott per kommun 
har hämtats från den officiella kriminalstatistiken. Ett komplette-
rande undersökningsmaterial består av Sveriges 21 polismyndig-
heter för åren 1995–2009.   
 
I kapitel 2 diskuteras de metodologiska och statistiska tillväga-
gångssätt som använts i tidigare forskning av sambandet mellan an-
talet poliser och brottsutvecklingen. Avsnittet innehåller en över-
gripande introduktion till regressionsanalys och är i första hand till 
för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av den typen av sta-
tistiska metoder. I kapitel 3 redovisas några av de tidigare centrala 
forskningsresultaten. Det handlar i första hand om amerikansk 
forskning men även studier från andra länder diskuteras kortfattat. I 
kapitel 4 presenteras de svenska data som tagits fram för denna 
undersökning och i kapitel 5 redovisas analysresultaten. I kapitel 6 
undersöks närmare vad som påverkar fördelningen av antalet poli-
ser mellan landets polismyndigheter. Av särskilt intresse är frågan 
om antalet poliser fördelas med hänsyn till hur brottsligheten ut-
vecklas. Rapporten avslutas med kapitel 7 som sammanfattar och 
problematiserar resultaten och sätter in dem i ett större kriminalpo-
litiskt sammanhang.  
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2 METODOLOGISKA OCH 
STATISTISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

 
 
Den empiriska fråga som ska besvaras i denna rapport är om antalet 
poliser samvarierar med brottsligheten på ett sådant sätt att föränd-
ringar av antalet poliser leder till förändringar i brottsligheten, allt 
annat lika. Att denna relation är tämligen komplicerad att beskriva, 
eftersom antalet poliser och antalet anmälda brott kan påverka 
varandra, har tidigare konstaterats i forskningslitteraturen:  
 

”The key hypothesis in the economic theory is thus that the level of public re-

sources allocated to law enforcement will be positively related to the level of 

crime, while the level of crime will be negatively related to the level of pub-

lic resources allocated to law enforcement” (Loftin och McDowall, 1982, s. 

394). 

 
Gemensamt för de empiriska studier som diskuteras i kapitel 3 – 
och för den delen analyserna av de svenska materialen som redovi-
sas i kapitel 5 – är att resultaten baseras på uppgifter om antalet po-
liser och brottsligheten såväl över tid (s.k. tidsseriedata) som mel-
lan olika geografiska enheter (s.k. tvärsnittsdata). Eftersom dessa 
studier använder observationsdata, dvs. det har inte varit möjligt att 
förändra antalet poliser genom ett experiment, är regressionsanalys 
det statistiska verktyg som vanligtvis står till buds.

4
  

 
Inom kriminologin pågår för närvarande en intressant debatt om 
vilken betydelse s.k. kontrollerade experiment (RCT-metoden) ge-
nerellt sett har för kunskapsutvecklingen. Sampson (2010) menar 
att tilltron på RCT bygger på myter om metodens överlägsenhet.  

––––––––– 
4 Det finns en stark tilltro till behovet och värdet av kontrollerade experiment inom det kriminalpoli-

tiska området i allmänhet och inom polisforskningen i synnerhet. Sarnecki (2010, s. 9) menar ex-

empelvis att: ”… alla nya arbetsmetoder inom polisen… ska utvärderas systematiskt innan de ge-
nomförs i större skala… Utvärderingarna bör helst ha karaktären av RCT-studier (randomized con-

trolled trial), men om inte detta är möjligt bör andra typer av metoder tillämpas även om dessa ger 

mindre säkra utfall.”   
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Ett problem vid samhällsvetenskapliga experiment är att grundför-
utsättningen för att kunna mäta om utfallet beror på insat-
sen,”stable unit treatment value assumption (SUTVA)” sällan är 
uppfylld. SUTVA innebär att experiment- och kontrollgrupper 
måste vara helt oberoende av varandra och även inom respektive 
grupp under experimentfasen. Att slumpmässigt öka antalet poliser 
på vissa platser (experimentområden) men inte på andra (kontroll-
områden) är ingen garanti för att kunskapen om utfallet (t ex avse-
ende brottsligheten) blir mer säker. Den s.k. programintegriteten i 
ett sådant försök skulle vara mycket svår att upprätthålla och san-
nolikt skulle experiment- och kontrollgrupperna påverka varandra 
genom såväl informella som formella kontakter. Sampson (2010, s. 
494) sammanfattar detta problem på följande sätt:  
 

”More generally, social structure is by its very nature a threat to SUTVA. 

This should not be surprising, because randomization in effect describes a 

nonsocial world”.  

 
Även generaliserbarheten av resultaten från tidigare RCT-studier 
på det kriminalpolitiska området har dessvärre många gånger visat 
sig vara begränsad. Det bör sammanfattningsvis inte vara ett ”an-
tingen eller förhållande” vad gäller metodval. Samhällsvetenskap-
lig forskning är till sin natur alltför ”bräcklig” för att man ska 
kunna fästa stark tilltro till enskilda resultat, oavsett hur de har 
kommit fram.  
 
Detta kapitel syftar dels till att kortfattat beskriva regressionsanalys 
och då särskilt när en sådan analysmetod används på data som både 
har tidsmässiga och rumsliga dimensioner, s.k. paneldata, dels till 
att underlätta förståelsen av de studier som presenteras i kapitel 3 
och till resultatredovisningen i kapitel 5.    
 
 

Regressionsanalys
5
 

 
Utgångspunkten för de undersökningar som studerar sambandet 
mellan antalet poliser och brottsutvecklingen kan sammanfattas i 
ekvationen yit = xit + it där yit är den beroende variabeln (t ex 
brottslighet) som förklaras av ett antal oberoende variabler, xit (där 

––––––––– 
5 Det finns givetvis en uppsjö grundläggande läroböcker om regressionsanalys, se t ex Draper och 

Smith (1981), Berry (1993) eller på svenska Andersson m.fl. (1994). Enkelt sammanfattat så inne-

bär metoden att den linjära relationen mellan en s.k. beroende variabel (t ex brott) och en eller fler 

s.k. oberoende variabler (t ex antalet poliser) beräknas. 
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antalet poliser är en av flera oberoende variabler).
6
 Indexeringen i 

står för geografisk enhet, t ex kommun och t för tid (t ex år). Sym-
bolen  anger storleken och riktningen på samvariationen mellan 
de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Ett negativt 
värde på regressionskoefficienten kan tolkas som att en ökning i x 
medför en minskning i y när övriga variabler är konstanthållna. I 
ekvationen ingår även en s.k. felterm (it) som representerar den 
kombinerade effekten av alla variabler som påverkar den beroende 
variabeln men som inte är medtagna i regressionsmodellen samt 
den slumpvariation som kan finns i den beroende variabeln.

7
  

 
Som diskuteras närmare i kapitel 3 har forskningsresultat av sam-
bandet mellan antalet poliser och brottsligheten varierat högst på-
tagligt. Lim m.fl. (2010) fann att av 256 analysresultat från 58 olika 
studier publicerade mellan 1971 och 2009, visar 20 procent en tyd-
lig

8
 negativ samvariation mellan antalet poliser och brottsutveck-

lingen (dvs. i enlighet med hypotesen att fler poliser leder till färre 
brott). 13 procent av resultaten visar på en tydlig positiv samvaria-
tion (fler poliser – fler brott). Övriga resultat är mer osäkra (svagt 
negativa i 45 procent av analysresultaten och svagt positiva i 22 
procent). Att forskningsresultaten är så oklara underlättar inte di-
rekt för politiska beslutsfattare eller för den intresserade allmänhet-
en.  
 
Intressant att notera är emellertid att av de drygt 140 analysresultat 
som redovisats sedan mitten av 1990-talet så visar mer än 70 pro-
cent på ett negativt statistiskt samband. Detta kan framför allt för-
klaras av att analysmetoderna har utvecklats och att paneldata of-
tare används. 
 
En viktig vetenskapsteoretisk fråga att ställa är om regressionsana-
lys kan användas för att identifiera kausala relationer. Berk (2010) 
menar att regressionsanalys kan användas på tre nivåer. På den 
första nivån används en sådan statistisk analysmetod för att besk-

––––––––– 
6 Ekvationen är skriven i s.k. matrisform. Ett annat och vanligare sätt att skriva ekvationen på, med 

två oberoende variabler, är: Yit = b0 + b1X1it + b2X2it + Uit. Regressionskoefficienterna b0, b1 och b2 

erhålls med hjälp av den information som finns i Yit, X1it och X2it vanligtvis med den s.k. minsta 
kvadratmetoden. Uit kallas för residualvärde och beskriver skillnaden mellan värdet på den bero-

ende variabeln och skattningen av denna utifrån modellen.     
7 Ett metodologiskt problem som diskuteras närmare i denna rapport är att antalet poliser och antalet 

registrerade brott kan påverka varandra. Berry (1993) åskådliggör på ett tydligt sätt vilka konse-

kvenserna kan bli om det råder ett ömsesidigt samband mellan den beroende och en oberoende va-

riabel, dvs. när y har en påverkan på x. Om y har en positiv effekt på x (exempelvis att ökad brotts-
lighet leder till fler poliser) som är större än den eventuellt negativa effekt som x har på y så blir re-

sultatet av en regressionsanalys med y som beroende variabel att riktningskoefficienten för x blir 

svagt positiv. Ett resultat som alltså kan tolkas som att fler poliser leder till fler brott. 
8 Dvs. de är redovisade som statistiskt signifikanta.  

       



 10 

riva det mönster som finns i det aktuella undersökningsmaterialet. 
På denna nivå finns inga ambitioner att uttala om oberoende variab-
ler har ”statistiskt signifikanta effekter” på den beroende variabeln 
och följaktligen dras inte heller några slutsatser om att x orsakar y, 
dvs. huruvida relationen mellan variablerna är kausal eller inte. Allt 
vi kan säga är vilken riktningen (positiv eller negativ) samvaria-
tionen mellan variablerna har i just det material som vi analyserar. 
 
På den andra nivån är ambitionen att kunna säga om den statistiska 
relation som framkommer i undersökningsmaterialet även finns i 
populationen eller om det uppmätta sambandet kan bero på slum-
pen. För att nå denna nivå måste data i undersökningen baseras på 
ett slumpmässigt urval ur en definierad population. Inte heller på 
den här nivån bör det förekomma begrepp som ”orsakssamband” 
eftersom det vi gör är att beskriva mönster i data och därefter drar 
statistiska slutsatser om populationen baserat på sannolikheter.  
 
Den tredje nivån kan, förutom att beskriva mönster i data och dra 
statistiska slutledningar, även uttala sig om kausala relationer. För 
att kunna göra det måste regressionsmodellen innehålla endast de 
oberoende variabler som har en påverkan på den beroende varia-
beln, dvs. rätt modell måste skattas.

9
 Vidare måste det framstå som 

möjligt att faktiskt kunna manipulera de oberoende variabler som 
man är intresserad av och att en sådan manipulation kan ske obero-
ende av de andra variablerna i modellen. Berk (2010, s. 485) kon-
staterar sammanfattningsvis att ”… it is very difficult to find in 
criminology credible examples of a Level III regression analysis”. 
Denna slutsats gäller utan tvekan för all samhällsvetenskaplig 
forskning som använder regressionsanalys. 
 
Mot bakgrund av diskussionen ovan kan det redan nu konstateras 
att de studier som redovisas i kapitel 3 är genomförda med regres-
sionsanalyser på den första och möjligen på den andra nivån, dvs. 
de kan beskriva mönster i data – ”what you see is what you get” – 
för att citera Berk (2010, s. 483-484) men de kan egentligen inte 
säga något om den kausala relationen mellan antalet poliser och 
brottsutvecklingen. De tolkningar som forskarna vanligtvis gör av 
sina resultat är emellertid mer åt den tredje nivån av regressions-
analys.  
 

––––––––– 
9 Att det överhuvudtaget skulle finnas en ”rätt modell” inom det samhällsvetenskapliga området är 

inte särskilt troligt. Berry (1993, s. 8) konstaterar exempelvis att: ”Instead of worrying about whet-
her our regression models conform to some hypothetical ”true” model – which we will never know 

– we ought to judge our regression models by whether they conform to our theories, and thus whet-

her they can be used to answer our research questions”. 
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Innebär dessa tillkortakommanden att vi inte bör använda regress-
ionsanalys för att studera sambandet mellan antalet poliser och 
brottsligheten? Min utgångspunkt är att noggranna beskrivningar 
av mönster och relationer i data är en viktig del av det vetenskap-
liga hantverket. Det gäller inte minst för kriminologin och polis-
forskningen. Samtidigt måste forskaren vara tydlig med vilka slut-
satser som det faktiskt går att dra med de data som finns att tillgå. 
Regressionsanalys är sammanfattningsvis ett hjälpmedel för att för-
enkla ett omfångsrikt informationsflöde men de numeriska värden 
som en sådant analysmetod genererar måste tolkas med försiktig-
het. Det är därför en självklarhet att relatera resultaten från de egna 
analyserna till tidigare forskningsresultat.  
 
Nedan diskuteras översiktligt regressionsanalys där variabelin-
formation finns både över tid och rum. 
 
 

Paneldata
10

 

 
Som påpekades inledningsvis har det gjorts gällande att det sanno-
likt råder ett ömsesidigt samband mellan antalet poliser och brotts-
utvecklingen, dvs. om brottsligheten ökar så är den mest naturliga 
åtgärden för beslutsfattare att öka antalet poliser. En ökning av an-
talet poliser förväntas i sin tur leda till att brottsligheten minskar. 
Ett sätt att hantera denna metodologiska och statistiska komplexitet 
är att i modellen specificera att antalet poliser vid en tidpunkt på-
verkar brottsligheten vid en senare tidpunkt. Eftersom data vanligt-
vis är på årsbasis specificeras i modellen att antalet brott vid tid-
punkt t påverkas av antalet poliser vid tidpunkten t-1, dvs. föregå-
ende år. 
 
Ett annat tillvägagångssätt är att använda en s.k. instrumentvariabel 
som är korrelerad med och som kan förklara variationer i x (antalet 
poliser) men som är okorrelerad med y (antalet brott). I en sådan 
analysmodell ersätts värden på x med de skattade värdena utifrån 
kännedom om instrumentvariabeln (den s.k. two-stage least square, 

––––––––– 
10 Begreppet ”panel data analysis” används ofta synonymt med ”time-series–cross-section (TSCS) 

data analysis”. Enligt Beck (2001) finns det emellertid en tydlig skillnad mellan dessa två under-
sökningsdesigner. TSCS-data innehåller över tid upprepade observationer från ett givet och bestämt 

antal enheter (vanligtvis länder, län eller andra politiska enheter) medan paneldata är över tid upp-

repade observationer från ett urval av enheter (som också kan vara länder, län eller andra enheter 
exempelvis individer). Paneldata har som regel många enheter men få observationer över tid medan 

TSCS har få enheter men relativt långa tidsserier. Denna skillnad bör enligt Beck beaktas när 

regressionsanalys används. 
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2SLS-metoden). Levitt (1997), vars undersökningar närmare redo-
visas i nästa kapitel, använder exempelvis en sådan metod. 
 
I en regressionsanalys som både har spatiala (rumsliga) och tempo-
rala (tidsmässiga) variationer inkluderas vanligtvis s.k. dummy-
variabler för geografiskt område respektive tidsperiod.

11
 Dummy-

variabler (en s.k. dikotom variabel som antar värdet 0 eller 1) avse-
ende geografiskt område tar hänsyn till skillnader mellan områdena 
som inte är inkluderade i de specificerade oberoende variabler som 
ingår i analysen och dummy-variablerna för tidsperioden (exem-
pelvis år) modellerar tidsspecifika effekter som inte omfattas av de 
övriga oberoende variablerna.

12
  

 
Ett välkänt problem med tidsseriedata är att värdet på variablerna 
ett visst år som regel påverkar eller i vart fall är relaterat till nästa 
års värde, dvs. att det finns ett temporalt samband (s.k. seriell auto-
korrelation) och att observationerna därför inte är oberoende av 
varandra. Ett sätt att hantera seriell autokorrelation är att differenti-
era variablerna. Det innebär att man studera förändringar i variab-
lerna snarare än faktiska nivåer. Om antalet brott vid tidpunkt t-1 är  
1 500 och vid tidpunkt t är 1 850 så är brottt = 350 (1 850–1 500). 
I en sådan modell analyseras förändringar i brottsligheten som en 
funktion av förändringar av antalet poliser (polis) och vanligtvis 
ett antal kontrollvariabler.  
 
Ett annat sätt att hantera seriell autokorrelation är att inkludera den 
beroende variabeln tidsförskjuten (s.k. laggad variabel) som en 
oberoende variabel i modellen. Flera av de studier som diskuteras i 
kapitel 3 och vissa analyser som redovisas i kapitel 5 använder dif-
ferentierade respektive tidsförskjutna variabler. 
 
Ett annat mindre utforskat metodologiskt problem, åtminstone 
inom den kriminologiska forskningen enligt Worrall och Pratt 
(2004), är att det kan föreligga spatiell autokorrelation. Med det 
menas att exempelvis brottsligheten i ett område samvarierar med 
brottsligheten i närliggande områden. Statistiskt sett innebär det att 
feltermerna (residualerna) är korrelerade mellan de geografiska en-
heterna.

13
 Wooldridge (2002, s. 6) har påpekat att: 

––––––––– 
11 Ett centralt antagande vid regressionsanalys är att de oberoende variablerna är okorrelerade med 

feltermen. Genom att inkludera variabler som tar hänsyn till områdes- respektive tidsperioder stärks 

förutsättningen för att detta antagande ska gälla. 
12 Marvell och Moody (1996) vars forskningsresultat redovisas i nästa kapitel använder även en kom-

binerad tids- och områdespecifik kontrollvariabel (som vanligtvis kodas från 1 till t). 
13 Ett annat statistiskt problem med paneldata och TSCS-data är att residualerna, som för att kunna 

dra giltiga slutsatser förväntas vara normalfördelade och ha en konstant varians, varierar mellan de 

olika geografiska enheterna, s.k. ”panel heteroskedasticity”. Dessa olika problem kan påverka 

regressionsskattningarna och medelfelen vilket leder till att felaktiga slutsatser dras av analyserna.  
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A situation that does require special consideration occurs when cross section 

observations are not independent of one another. An example is spatial corre-

lation models. This situation arises when dealing with large geographical 

units that cannot be assumed to be independent draws from a large popula-

tion, such as the 50 states in the United States. It is reasonable to expect that 

the unemployment rate in one state is correlated with the unemployment rate 

in neighboring states. 

 
I en av analyserna som redovisas i kapitel 5 undersöks närmare i 
vilken utsträckning spatiell autokorrelation föreligger i det svenska 
materialet.  
 
Sammanfattningsvis redovisas i denna rapport resultat av regres-
sionsanalyser från ett slumpmässigt urval av landets kommuner. 
Det gör att analysen åtminstone kan ses på nivå II enligt Berks 
(2010) nivåtypologi av regressionsanalys. I vilken utsträckning vi 
har att göra med kausala relationer är givetvis öppet för diskussion.  
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3 TIDIGARE 
FORSKNINGSRESULTAT 

 
 
Det finns sedan början av 1970-talet åtminstone ett 60-tal publice-
rade studier, huvudsakligen från USA, som undersökt sambandet 
mellan antalet poliser och brottsligheten. Lim m.fl. (2010) har, som 
nämnts tidigare, systematiskt analyserat resultaten av dessa studier. 
Deras övergripande slutsats är att det inte finns något entydigt stöd 
för påståendet att fler poliser leder till färre brott. Forskningsresul-
tat från mitten av 1990-talet och framåt visar oftare att ett sådan 
samband möjligen föreligger.   
 
I denna litteraturgenomgång ska särskilt två studier, publicerade 
1996 och 1997 i de ledande tidskrifterna Criminology respektive 
American Economic Review, redovisas. Båda dessa artiklar presen-
terar resultat som visar på ett negativt statistiskt signifikant sam-
band mellan antalet poliser och brottsligheten, dvs. i enlighet med 
hypotesen att fler poliser leder till färre brott. Något förenklat kan 
man säga att dessa två studier, som delvis baseras på samma under-
sökningsmaterial, är en vattendelare i forskningen om sambandet 
mellan antalet poliser och brott (Bayley, 1998). Uppmärksamhet 
ska också riktas mot en doktorsavhandling (Kim, 2007) publicerad 
vid ett av världens ledande kriminologiska forskningscentra, School 
of Criminal Justice vid State University of New York. Genom-
gången innehåller även andra forskningsresultat som har relevans 
för frågeställningen. 
 
 

MARVELL & MOODY (1996) 

 
Tidigare forskning på detta område har enligt Marvell och Moody 
(1996) sällan tagit hänsyn till den ömsesidiga relation som kan fin-
nas mellan antalet poliser och brottsligheten, dvs. att antalet brott 
kan påverka antalet poliser och omvänt. För att komma förbi detta 
metodologiska och statistiska problem analyserar forskarna effek-
ten av antalet poliser vid tidpunkt t-1 på brottsligheten vid tidpunkt 
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t (antalet poliser är mätta i oktober respektive år och antalet brott 
avser hela nästföljande år). Ett annat problem gäller vilka kontroll-
variabler som ingår i de statistiska modellerna. Marvell och Moody 
menar att tidigare forskning ofta saknat viktiga kontrollvariabler 
och de använder sig därför av flera s.k. dummy-variabler för att 
kontrollera för okända bakgrundvariabler både över tid och mellan 
de geografiska områdena. I modellen används även uppgifter om 
brottsligheten tidsförskjuten ett respektive två år som oberoende 
variabler i syfte att kontrollera för okända variabler som kan på-
verka utfallet.   
 
Undersökningsmaterialet består dels av 49 amerikanska delstater, 
dels av USA:s 56 största städer

14
 åren 1973–1992/1993. Det senare 

undersökningsmaterialet, som särskilt redovisas i denna rapport, 
har Marvell och Moody fått från Levitt (se nedan).   
 
Den regressionsmodell som Marvell och Moody skattar kan sam-
manfattas i följande ekvation: 
 

lnCrimeit =  1lnCrimeit-1 + 2lnCrimeit-2 + 3lnPoliceit-1 + xlnControlit + 

YearDummies + CityDummies + CityTrend 

  
 
Modellen säger att brottsligheten i stad i vid tidpunkt t påverkas av 
brottsligheten i samma stad vid tidpunkt t-1 respektive t-2 (dvs. ett 
respektive två år innan), av antalet poliser vid t-1 och av ett antal 
samtida kontrollvariabler. Utöver detta tar Marvell och Moody 
hänsyn till årsdummy-variabler vilka kontrollerar för faktorer som 
påverkar brottsligheten på nationell nivå år från år. Med data över 
en 20-årsperiod innebär det 19 årsdummy-variabler. Vidare kon-
trolleras även för variationer mellan städerna genom citydummy-
variabler. Dessa tar hänsyn till faktorer som påverkar brottsligheten 
lokalt och som kan skilja mellan de olika städerna. Med 56 städer 
behövs 55 citydummy-variabler. Slutligen ingår 55 trendvariabler 
för varje stad som används för att kontrollera för okända faktorer 
som påverkar brottsligheten över tid lokalt.  
 
Samtliga variabler, förutom dummy-variablerna och trendvaria-
beln, är dividerade med befolkningsstorleken och logaritmerade.

15
 

Genom att logaritmera variablerna på båda sidor om likhetstecknet 
kan regressionskoefficienterna tolkas som procentuella förändring-

––––––––– 
14 Städer som någon gång mellan 1971 och 1992 haft en befolkning på minst 250 000 invånare. 
15 Därav beteckningen ”ln” framför variabelnamnen. En sådan transformering av originaldata innebär 

att spridningen av värdena ”trycks ihop”. Exempelvis: ln(5)  1,61 eftersom e1,61  5 och ln(10)  

2,3. En logaritmering kan endast göras för positiva tal. Talet e är den matematiska konstant som ut-

gör basen för den naturliga logaritmen. 
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ar, dvs. 1 procents förändring av antalet poliser är relaterat till x 
procents förändring av brottsligheten. 
 
Den beroende variabeln är en sammanslagning av samtliga po-
lisanmälda grövre brott (dödligt våld, våldtäkt, rån, grov miss-
handel, inbrott, stölder och bilstöld), de s.k. indexbrotten i ameri-
kansk kriminalstatistik. Analyser har även gjorts separat för respek-
tive brottstyp. 
 
Åtta specifika kontrollvariabler används i analyserna: tre åldersva-
riabler (andel av befolkningen i åldrarna 15-17 år, 18-24 år och 25-
34 år), antal intagna i delstatsfängelse, andel afro-amerikaner, andel 
av befolkningen som bor i ett hushåll som ”leds” av en kvinna och 
städernas utgifter för utbildning respektive välfärd. I en test av hur 
robusta (dvs. konsekventa) resultaten är prövar Marvell och Moody 
olika statistiska modeller (exempelvis med respektive utan kon-
trollvariablerna och de olika dummy-variablerna) och kommer då 
fram till att de specifika kontollvariablerna har ingen större bety-
delse för huvudresultaten vilket däremot dummy-variablerna har. 
 
Huvudresultatet av deras analys är att antalet poliser har negativa 
statistiskt signifikanta effekter på brottsligheten.

16
 Om antalet poli-

ser i större städer ökar med 10 procent leder detta till att inbrotten i 
genomsnitt minskar med 3,2 procent, rånen med 4,8 procent och 
det dödliga våldet med 3,6 procent.  Resultaten innebär att 100 ex-
tra polis i större städer minskar antalet fall av dödligt våld efterföl-
jande år i genomsnitt med 2, antalet våldtäkter med 10, antalet rån 
med 180 och antalet inbrott med 530. Marvell och Moody (1996, s. 
640) är sammanfattningsvis mycket tydliga i sina slutsatser: ”Hig-
her police levels reduce most types of crime, particularly at the city 
level. The size of the impact is often substantial”. 
 

––––––––– 
16 Av de övriga oberoende variablerna framkommer att fångpopulationen har ett negativt och skatte-

utgifter för utbildning ett positivt statistiskt signifikant samband med brottsligheten. Andel av be-

folkningen i åldern 15-17 år är redovisad som statistiskt signifikant (positiv) men t-värdet i tabellen 
är 0.61 (för att räknas som statistiskt signifikant ska det uppgå till minst 1.96).   

 



 18 

En replikationsstudie och övergripande bedömning 

 
Kovandzic och Sloan (2002) har genomfört en replikation av Mar-
vell och Moodys studie med data från 57 av Floridas 67 ”counties” 
vilket ungefär motsvarar svenska län, för perioden 1980–1998. 
Tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även om vissa kontroll-
variabler skiljer sig åt mellan undersökningarna. Överlag är resulta-
ten likartade om än på en något lägre nivå i replikationsstudien. En 
ökning av antalet poliser med 10 procent leder till att inbrotten re-
spektive rånbrottsligheten minskar med omkring två procent. Där-
emot har antalet poliser inget statistiskt samband med det dödliga 
våldet i Florida. Intressant att notera är att Kovandzic och Sloan 
(2002) finner, när analysen görs separat för större counties (över  
100 000 invånare), att effekten av antalet poliser på brottsligheten 
blir svagare. Till skillnad från Marvell och Moodys analys av de 
större städerna så är det i Kovandzic och Sloans undersökning möj-
ligt att närliggande ”counties” påverkar varandra, dvs. att det före-
ligger spatiell autokorrelation. Detta är emellertid inget som Ko-
vandzic och Sloans kontrollerar. 
 
I den internationella polisforskningen har Marvell och Moodys re-
sultat lyfts fram som belägg för att fler poliser möjligen kan minska 
brottsligheten (Weisburd och Eck, 2004). I den mycket uppmärk-
sammade rapporten Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, 
What’s Promising (Sherman m.fl., 1997) konstateras att fler poliser 
i större städer är en lovande strategi för att minska brottsligheten.

17
  

 
År 2002 publicerade Sherman med flera boken Evidence-Based 
Crime Prevention som i huvudsak bygger på rapporten från år 
1997. Slutsatserna när det gäller frågan om fler poliser leder till 
färre brott har i den boken helt förändrats.

18
 Sherman och hans 

medförfattare konstaterar nu att fler poliser i sig inte fungerar 
brottsförebyggande. Det är intressant att notera att Sherman och 
Eck (2002) bedömer Marvell och Moodys (1996) studie på ett helt 
annat sätt än vad Sherman gjorde år 1997. I den första rapporten 
bedömdes denna undersökning som tillförlitlig (värde 3 eller 4 på 
den femgradiga skalan) medan samma studie i den senare boken 

––––––––– 
17 I rapporten, som gjordes på uppdrag av den amerikanska kongressen, analyseras ett stort antal stu-

dier där de enskilda undersökningarna rangordnas på en femgradig skala efter deras vetenskapliga 

tillförlitlighet. Med lovande insatser menas att minst en studie med som lägst värde 3 på bedöm-

ningsskalan har funnit att insatsen har en brottsförebyggande effekt (Sherman och Gottfredson Ap-
pendix till 1997-års rapport). Rapport finns på www.ncjrs.org/works.  

18 Utöver de studier som ingick i rapporten från år 1997 har en artikel tillkommit som sammanfattar 

ytterligare nio empiriska undersökningar av detta samband. 
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bedöms som mindre tillförlitlig (värde 1). Varför Sherman ändrat 
uppfattning om Marvell och Moodys studie framgår inte. 
 
  

LEVITT (1997) 

 
Levitts artikel i American Economic Review om relationen mellan 
förändringar av antalet poliser och förändringar i brottsligheten är 
den mest citerade av alla forskningsstudier som analyserat detta 
samband.

19
  

 
Inledningsvis konstaterar Levitt (1997, s. 270) att: ”One of the most 
surprising empirical results… is the repeated failure to uncover ev-
idence than an increase in the number of police reduces the crime 
rate”. Den främsta förklaringen till detta är, enligt Levitt, troligen 
det faktum att polis- och brottsnivåer ömsesidigt påverkar varandra. 
För att lösa problemet med ömsesidig påverkan behöver forskaren 
finna en variabel som har ett samband med och kan förklara polis-
nivån men som samtidigt inte påverkar brottsnivån. Att finna så-
dana s.k. instrumentvariabler har tidigare visat sig vara mycket 
komplicerat.  
 
För att lösa detta problem använder Levitt tidpunkten för guver-
nörs- respektive borgmästarval som förklaring till förändringar av 
antalet poliser.

20
 Levitt visar empiriskt att samma år som det hålls 

guvernörs- eller borgmästarval så ökar antalet poliser med i ge-
nomsnitt två procent. De år när det inte är val är det däremot ingen 
ökning av antalet poliser. 
 
Undersökningsmaterialet består, som nämnts tidigare, av 56 större 
amerikanska städer där borgmästaren är direktvald. Uppgifter om 
antalet poliser och antalet indexbrott (dvs. grövre brott) samt sex 
kontrollvariabler – utgifter för välfärd respektive utbildning, arbets-
löshet, andel unga i befolkningen, andelen afro-amerikaner samt 
andelen hushåll som ”leds” av en kvinna – ingår i analysen. Flera 
av dessa kontrollvariabler avser delstatsnivå eller andra geografiska 
––––––––– 
19 I en sökning på Google scholar framkommer att Levitt (1997) är citerad i 569 andra arbeten mot 

180 för Marvell och Moody (1996). Loftin och McDowalls artikel från 1982 publicerad i den an-
sedda tidskriften American Sociological Review och som redovisar ett noll-samband mellan antalet 

poliser och brottsutvecklingen i Detroit för åren 1926-1977 har, som jämförelse, 104 citeringar en-

ligt samma källa (jämförelsen gjordes 2011-01-19). 
20 Den amerikanska polisorganisationen skiljer sig från den svenska. Dels finns ”kommunal” polis 

som lyder under den högsta politiska ledningen i kommunen (borgmästaren), dels finns ”läns”-

poliser (county) vilka oftast kallas sheriffer. Slutligen finns även ett mindre antal federala poliser 
(under ledning av FBI). 
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enheter än städerna. Flertalet av kontrollvariablerna är också skat-
tade från folk- och bostadsräkningar gjorda med 10 års intervall. 
 
Den regressionsmodell som Levitt använder sig av kan i ekvations-
form skrivas på följande sätt:   
 

lnCrimeit =  1lnPoliceit + 2lnPoliceit-1 + xlnControlit + YearDummies 

+ RegionDummies + City-size indicators 

 
Förutom att använda den naturliga logaritmen av variablerna är 
dessa också differentierade, dvs. skillnaden mellan t och t-1 (därav 
symbolen ). Effekten av antalet poliser vid tidpunkt t respektive t-
1 redovisas sammanslaget och variabeln avser endast poliser 
(sworn officers) men resultaten blir enligt Levitt desamma om 
samtliga polisanställda inkluderas i analysen. 
 
För att undvika problemet med att antalet poliser kan påverka anta-
let brott och att antalet brott kan påverka antalet poliser använder 
Levitt en s.k. two-stage least square (2SLS) metod vilket innebär 
att förändringar i antalet poliser är en funktion av guvernör- respek-
tive borgmästarval. Levitt redovisar i artikeln sex olika regres-
sionsmodeller där olika specificeringar används.   
 
Sammanfattningsvis framkommer i Levitts analys att förändringar 
av antalet poliser har negativa statistiskt signifikanta effekter på 
den sammanlagda våldsbrottsligheten och, i mindre utsträckning, 
på tillgreppsbrottslighet. Effekten av antalet poliser på exempelvis 
inbrott varierar i de tre regressionsanalyser som Levitt lyfter fram 
som mest tillförlitliga med mellan –0,11 och –0,58. Inga av dessa 
är emellertid statistiskt signifikanta. För rån varierar effekterna 
mellan –0.49 och –1,2 och inte heller dessa är statistiskt signifi-
kanta. Slutligen redovisar Levitt starka effekter på dödligt våld av 
antalet poliser; regressionskoefficienterna varierar mellan –1.18 
och –3.05 i de olika modellerna (samtliga statistiskt signifikanta). 
Levitts (1997, s 286) slutsats är sammanfattningsvis att:  
 

”… the results do provide evidence suggesting that additional police reduce 

crime… it would appear that the number of police in large cities is below the 

optimal level. Given the imprecision of the estimates, however, it is impossi-

ble to draw strong policy conclusions…” 
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Reanalys av Levitts data 

 
I en kommentar till Levitts artikel har McCrary (2002) i American 
Economic Review påpekat att Levitt har gjort ett allvarligt pro-
grammeringsfel i sina analyser vilket resulterat i att han överskattar 
sina resultatet. Det gäller exempelvis effekten av antalet poliser på 
dödligt våld: ”Taken seriously, this estimate implies that a 10-
percent increase in police per capita would reduce murders per cap-
ita by 30 percent (McCrarys 2002, s. 1239). Levitt (2002) ber i en 
replik till McCrarys artikel om ursäkt för detta programmeringsfel 
men vidhåller att slutsatserna av hans tidigare analyser i huvudsak 
är riktiga. 
 
McCrarys replikation av Levitts data finner i och för sig ett negativt 
samband mellan en förändring av antalet poliser och en förändring 
av våldsbrottslighet men däremot ett positivt samband med till-
greppsbrottslighet. Till skillnad från Levitts analysresultat är dessa 
samband emellertid långt ifrån statistiskt signifikanta. Trots de bris-
ter som finns i Levitts analyser lyfter McCrary fram det intressanta 
empiriska belägget att antalet poliser ökar samma år som det hålls 
guvernörs- respektive borgmästarval. 
 
I en längre kommentar till McCrarys reanalys av Levitts (1997) re-
sultat redovisar Levitt (2002) nya data och analyser avseende 122 
städer med en befolkning på 100 000 invånare eller fler för året 
1975–1995. Tillvägagångssättet är denna gång delvis annorlunda 
och Levitt använder sig nu av följande regressionsmodell: 
 

lnCrimeit =  1lnPoliceit-1 + xlnControlit + YearDummies + CityDummies  

 
Denna gång är samtliga variabler i analysen i nivåer (och alltså inte 
differentierade) men de är som tidigare logaritmerade. Polisvaria-
beln är i analysen ”laggad” ett år och som kontrollvariabler ingår 
fångpopulationen i delstaten året innan, andel arbetslösa, genom-
snittlig inkomst, befolkningsstorlek, andel afro-amerikaner samt 
abortnivån. Den senare variabeln har Levitt tidigare funnit ha en 
stark negativ effekt på brottsutvecklingen (dvs. ju fler aborter desto 
lägre brottslighet på sikt). Som instrumentvariabel används denna 
gång antalet brandmän i befolkningen. Nedan återges Levitts 
(2002, s. 1248) analysresultat.

21
 

––––––––– 
21 I tabell redovisas resultat från tre regressionsanalyser. OLS (Ordinary Least Squares) anger att 

regressionsanalysen är vanlig minsta kvadratmetoden.  IV står för instrumentvariabler (two-stage 

least squares). 
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Till skillnad från Levitts tidigare resultat tycks nu antalet poliser ha 
tydligare effekter på den sammanlagda tillgreppsbrottsligheten jäm-
fört med våldsbrottsligheten (t = –2,13 respektive –1,88).

22
 När 

analysen görs för de individuella brottskategorierna framkommer 
emellertid den starkaste effekten på dödligt våld (–0.91, t = –2,75). 
För rån är effekten  –0.45 (t = –1.77) och för inbrott –0.20 (t =  
–0.76). Levitts (2002, s. 1249) slutsats denna gång är något mer 
försiktig:  
 

”… estimating the causal impact of police and crime is a difficult task. As 

such, no one study to date provides definitive proof of the magnitude of that 

effect”.   

 
 

––––––––– 
22 I tabell ovan anges regressionskoefficienten och inom parentesen medelfelet. Genom att dividera 

dessa två tal (kolumn 3 och 6) för polisvariabeln erhålls t-värdet –1.88 respektive –2.13.  
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KIM (2007) 

 
Till skillnad från den forskning som redovisats tidigare i detta kapi-
tel – som ju uteslutande har varit vetenskapliga artiklar – så är 
Kims (2007) avhandling av förklarliga skäl betydligt mer utförlig 
och detaljerad.   
 
Inledningsvis diskuterar Kim olika teoretiska och metodologiska 
komplikationer när det gäller att mäta såväl brottsligheten som an-
talet poliser i USA. I västvärldens mest decentraliserade polisorga-
nisation är det exempelvis inte alldeles enkelt att få fram exakta 
siffror över antalet poliser. Även uppgifter om den anmälda brotts-
ligheten har enligt Kim metodologiska tillkortakommanden. Kim 
konstaterar vidare att tidigare forskning på detta område uteslu-
tande har analyserat sambandet mellan antalet poliser och brottslig-
heten i större städer. 
 
I sina analyser av sambandet mellan förändringar av antalet poliser 
och förändringar i brottsligheten använder Kim ett datamaterial be-
stående av 466 amerikanska städer med en befolkning på minst  
50 000 invånare för åren 1990–1997 och även ett material avseende 
173 ”counties” med en befolkning på minst 250 000 invånare för 
åren 1992–1999. Analyserna av städerna görs dels sammantaget, 
dels uppdelat på större (250 000 invånare eller fler) och övriga stä-
der. 
 
Den regressionsmodell som Kim (2007) använder kan sammanfat-
tas i följande ekvation: 
 

lnCrimeit =  lnCrimeit-1 + lnCrimeit-2 + 1lnPoliceit + 2lnPoliceit-1 + 

3lnArrestit + 4lnArrestit-1 + xlnControlit + YearDummies 

 
I modellen antas att brottsligheten vid tidpunkt t påverkas av brotts-
ligheten tidigare år, av antalet poliser det aktuella året respektive 
året innan och av antalet brott som klarats upp genom ett polisin-
gripande (arrest) samma år respektive året innan. Som kontrollvari-
abler använder Kim andel unga män (12-24 år) i befolkningen, an-
delen afro-amerikaner, andelen arbetslösa, hushållens medianin-
komster, andelen som bott i samma stad (eller county) under fem 
års tid, andel av befolkningen med högskoleutbildning, andelen le-
diga bostäder samt andelen husägare. I analyserna undersöks vilka 
effekter förändringar av antalet poliser har på den sammanslagna 
brottsligheten (dvs. samtliga grövre brott), på vålds- respektive till-
greppsbrott samt på de sju individuella brottstyperna.  
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Analysresultaten visar att för samtliga grövre brott har en föränd-
ring av antalet poliser året innan ett negativt statistiskt signifikant 
samband i större städer men inte i övriga städer. Inte heller när ana-
lysen görs på länsnivå framkommer något sådant samband. Även 
den samtida ”arrest”-variabeln har en negativ effekt på brottslighet-
en i större städer.  
 
För våldsbrott separat har den samtida polisvariabeln en negativ 
statistiskt signifikant effekt men inte den ”laggade” polisvariabeln 
medan det för tillgreppsbrotten framkommer att den laggade men 
inte den samtida polisvariabeln har en negativ statistiskt signifikant 
effekt. Resultaten gäller uteslutande för större städer och bekräftas i 
viss utsträckning när analyserna görs på länsnivå. Uppdelat på de 
individuella brottskategorierna framkommer att fler poliser i större 
städer framför allt har en effekt på rån och biltillgrepp. Enligt Kims 
beräkningar så innebär en tio-procentig ökning av antalet poliser att 
dessa brott minskar med mellan 8 och 11 procent. Jämfört med ti-
digare forskningsresultat är det en mycket kraftig effekt. 
 
Slutsatsen av Kims analyser är att fler poliser året innan och fler 
uppklarade brott samma år har negativa statistiskt signifikanta 
samband med viss typ av brottslighet (framför allt rån och bilstöld) 
och då endast i större städer (250 000 invånare eller fler). Däremot 
framkommer inga tydliga samband med inbrott eller dödligt våld. 
Sammanfattningsvis menar Kim att: “The results demonstrate that 
one year lagged police manpower level is negatively associated 
with aggregated index crime in large cities” (Kim, 2007, s. 123). 
Den övergripande slutsatsen är emellertid att fler poliser inte före-
bygger brott i någon större utsträckning eftersom flera av kontroll-
variablerna har betydligt större effekter. 
 
 

Annan forskningslitteratur av relevans 

 
Litteraturgenomgången i det här kapitlet har för det första uteslu-
tande redovisat forskning från USA och det är därför oklart i vilken 
utsträckning resultaten från dessa studier även gäller för Europa i 
allmänhet och Sverige i synnerhet. För det andra har endast under-
sökningar med en paneldata-design diskuterats. Avslutningsvis ska 
ett par andra studier, från andra länder eller från USA med en an-
nan design, översiktligt redovisas.  
 
Deadman (2003) fann i en tidsserieanalys för åren 1951–1997 att 
antalet poliser i England och Wales har ett tidsförskjutet negativt 
(statistiskt signifikant) samband med antalet bostadsinbrott. Loftin 
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och McDowall (1982) fann med samma analysmetod däremot inget 
samband mellan antalet poliser och den sammanlagda grövre 
brottsligheten i Detroit mellan åren 1927 och 1977. 
 
Di Tella och Schargrodsky (2004) fann att en kraftig ökning av an-
talet poliser i samband med terrordåd mot judiska föreningar i Bue-
nos Aires hade en negativ statistiskt signifikant effekt på bilstölder 
i det område där polisbevakningen ökade. Donohue och Ho (2005) 
som analyserat samma undersökningsmaterial fann att insatsen 
ledde till att brottsligheten i andra områden ökade. 
 
Draca m.fl. (2008) fann att en ökning av antalet poliser i centrala 
London efter terrordådet 2005 ledde till att brottsligheten mins-
kade. En ökning av antalet poliser med 10 procent leder enligt 
denna studie till att brottsligheten minskar med tre procent.  
 
Avslutningsvis redovisar Vollaard och Hamed (2009) att antalet 
poliser har en negativ statistiskt signifikant effekt på den faktiska 
brottsligheten i England och Wales. Utsattheten för brott analyseras 
med hjälp av den engelska årliga nationella trygghetsundersök-
ningen. 
 
 

Sammanfattning 

 
Den internationella forskningslitteraturen om sambandet mellan an-
talet poliser och brottsutvecklingen är relativt omfattande. Studier 
publicerade före mitten av 1990-talet redovisar oftare att det inte 
föreligger något statistiskt samband (eller att sambandet är positivt) 
medan studier därefter oftare finner ett negativt samband. I och 
med Marvell och Moodys respektive Levitts artiklar från mitten av 
1990-talet har intresset för forskning om detta samband ökat. I vil-
ken utsträckning fler poliser faktiskt leder till färre brott – och vil-
ken brottslighet i så fall – är trots detta inte helt klarlagt. Metodolo-
giskt och statistiskt skiljer sig undersökningarna från varandra vil-
ket gör att direkta jämförelser många gånger är svårt att göra.  
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4 ANTAL POLISER OCH 
BROTT I SVERIGE 

 
 
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan – och inte minst med 
hänsyn till att den nuvarande och tidigare regeringar har gjort stora 
satsningar för att öka antalet polisen under de senaste åren – är det 
av intresse att närmare analysera sambandet mellan antalet poliser 
och den registrerade brottsligheten i Sverige.  
 
Som framkommit i redovisningen av den tidigare forskningen före-
faller valet av geografisk enhet – specifika platser, städer, län 
(counties) eller större regioner – ha betydelse för analysresultaten. 
Ju större geografisk enhet desto svårare är det att kunna uppmäta 
några tydliga effekter av antalet poliser på brottsligheten. För 
svensk del är länen, dvs. polismyndigheten, den kanske mest natur-
liga enheten och här finns också tillgång på data över en längre 
tidsperiod. Samtidigt står det klart att brottsligheten inom ett län 
kan variera lika mycket som mellan olika län. Eftersom data även 
finns, om än i mer begränsad utsträckning för åren 2001–2008, för 
antalet poliser per kommun, kommer analyserna i första hand att 
göras på kommunnivå. Med en längre tidsperiod (1995–2009) ana-
lyseras även sambanden på länsnivå. I detta kapitel beskrivs när-
mare utvecklingen av antalet poliser och brottsligheten i landet. Vi-
dare presenteras de kontrollvariabler som ingår i analyserna. 
 
 

Först färre sedan fler 

 
För landet som helhet minskade antalet poliser per invånare mellan 
åren 1995 och 2002 med knappt 10 procent. Minskning var framför 
allt en konsekvens av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet 
som bl.a. resulterade i att inga polisstudenter antogs vid Polishög-
skolan mellan åren 1995 och 1997.  
 
Mellan åren 2002 och 2009 ökade däremot antalet poliser per invå-
nare med 13 procent vilket innebär att antalet poliser ökat med 
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knappt tre procent sedan mitten av 1990-talet.
23

 I figur 1 redovisas 
antalet poliser per invånare de senaste 15 åren. 
 

 
Figur 1. Antalet poliser per 100 000 invånare, 1995-2009 

 
En första fråga att ställa är om minskningen av antalet poliser per 
invånare mellan åren 1995 och 2002 och ökningen därefter varit 
likartad vid landets samtliga polismyndigheter.  
 
I figur 2 nedan framgår att i tre polismyndigheter

24
, Kalmar [8], 

Västernorrland [17] och Örebro [20], var den procentuella föränd-
ringen mellan åren 1995 och 2002 marginell. I Dalarna [2], ökade 
t.o.m. antalet poliser per invånare mellan dessa två år. Störst 
minskning hade Stockholm [12] följt av Kronoberg [9].  
 
Mellan åren 2002 och 2009 ökade antalet poliser per invånare med 
drygt 30 procent i Halland [5], med 26 procent i Västerbotten [16] 
och med 24 procent i Kronoberg. Ökningen i de två senare myn-
digheterna kan möjligen förklaras av att det sedan början av 2000-
talet finns polisutbildning vid universiteten i respektive län.  

––––––––– 
23 I den internationella forskningen har antingen antalet poliser, antalet polisanställda (dvs. inklusive 

civil personal) eller polismyndighetens budget använts som mått på samhällets polisresurs. Den 

kanske mest lämpliga indikatorn är antalet arbetade timmar. Rikspolisstyrelsen redovisar förutom 

antalet poliser per myndighet även antalet årsarbetskrafter. Ökningen mellan 2002 och 2009 av an-
talet poliser per invånare var omkring 13 procent. Om vi i stället ser till antalet årsarbetskrafter för 

poliser är ökningen omkring sex procent.  
24 Siffrorna inom klamrarna anger polismyndigheterna, se not 25. 
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Av de tre storstadslänen är det endast Skåne [11] som har haft en 
större ökning (drygt 16 procent) medan Stockholm och Västra Göt-
aland [19] hamnar under riksgenomsnittet. 
 

Figur 2. Procentuell förändring av antalet poliser per invånare mellan åren 
1995 och 2002, respektive 2002 och 2009 för landets polismyndigheter. 1= Blek-
inge, 11= Skåne, 12= Stockholm och 19= Västra Götaland.

25
 

 

Sammanfattningsvis har det varit påtagliga variationer mellan po-
lismyndigheterna vad gäller förändringar av antalet poliser per in-
vånare.  
 

Poliser med arbetsställe i kommunerna 

 
I Statistiska Centralbyråns s.k. yrkesregister redovisas antalet per-
soner efter yrkesgrupp och arbetsställe för landets kommuner. 
Uppgifterna i statistiken avser antalet verksamma inom respektive 
yrkesgrupp i november månad. För exempelvis 2008 finns uppgif-

––––––––– 
25 Övriga polismyndigheter har följande nummer: 2 = Dalarna, 3 = Gotland, 4 = Gävleborg, 5 = Hall-

and, 6 = Jämtland, 7 = Jönköping, 8 = Kalmar, 9 = Kronoberg, 10 = Norrbotten, 13 = Söderman-

land, 14 = Uppsala, 15 = Värmland, 16 = Västerbotten, 17 = Västernorrland, 18 = Västmanland, 20 

= Örebro och 21 = Östergötland. 
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ter om kommunplacering för knappt 15 500 poliser. I Rikspolissty-
relsens årsredovisning för 2008 redovisas antalet poliser (årsarbets-
kraft) vid landets samtliga polismyndigheter till 16 065.  Skillnaden 
mellan dessa två statistikserier beror bl.a. på att olika tidsperioder 
används och på olika beräkningsgrunder av yrkesverksamma. I 60 
av landets 290 kommuner (dvs. drygt 20 procent) finns, enligt 
SCB:s statistik, inga poliser placerade.   
 
I denna undersökning har ett slumpmässigt urval av hälften av lan-
dets kommuner dragits och uppgifter om antalet poliser, antalet 
brott m.m. har samlats in för dessa kommuner. I tabell 1 redovisas 
antalet poliser med arbetsställe i kommunen samt antalet poliser i 
länen, exklusive de med arbetsställe i kommunen. Dessa två mått 
på antalet poliser som kommunerna har tillgång till beskriver san-
nolikt relativt väl den polisiära närvaron runt om i landets kommu-
ner.  
 
 
Tabell 1. Variabelbeskrivning, medelvärden, standardavvikelser mellan och 
inom 145 slumpmässigt utvalda kommuner åren 2001–2008  

 Medelvärde Sdmellan Sdinom Min Max 

Antal poliser lokalt
a
 9,6 8,0   2,8 0 57,4 

Antal poliser regionalt
b
 16,2 3,5     0,7 3,9 26,2 

a Antal poliser med arbetsställe i kommunen per 10 000 invånare, b Antal poliser vid polismyndighet-
erna per 10 000 invånare i länet, exklusive de med arbetsställe i respektive kommun.   

 
Antalet poliser per kommun uppgår åren 2001–2008 i genomsnitt 
till knappt 1 per 1 000 invånare men variationen är påtaglig mellan 
kommunerna. Som framgår av tabell 1 är det även en relativt stor 
variation inom kommunerna över tid. Utöver poliser med arbets-
ställe i kommunen ingår i analyserna också övriga antal poliser i 
respektive län (dvs. exklusive de med arbetsställe i kommunen). 
Genomsnittet för hela perioden är drygt 16 poliser per 10 000 invå-
nare, även här är det påtagliga variationer i materialet, framför allt 
mellan kommunerna.  
 
I det andra undersökningsmaterialet används uppgifter om antalet 
poliser per län för åren 1995–2009. Även här framkommer stora 
variationer mellan länen men däremot relativt små variationer inom 
länen över tid. Flest antal poliser per invånare hade Stockholms län 
år 1995 (29,2 per 10 000 invånare) och lägst hade Kronoberg år 
2002 (12,8 per 10 000 invånare). 
 
Den frågeställning som kommer att analyseras närmare i kapitel 5 
är om antalet poliser samvarierar med den registrerade brottslighet-
en och då på ett sådant sätt att en ökning av antalet poliser leder till 
färre brott. 
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Brottsligheten 

 
Den brottslighet som analyseras i denna rapport är bl.a. bostadsin-
brott, rån, bilbrott (tillgrepp och stöld ur fordon) samt narkoti-
kabrott. På länsnivå undersöks även sambandet mellan antalet poli-
ser och dödligt våld. Tabell 2 redovisar beskrivande statistik över 
vissa av dessa brott från urvalsundersökningen. 
 
Tabell 2. Variabelbeskrivning, medelvärden, standardavvikelser mellan och inom 145 

slumpmässigt utvalda kommuner åren 2001–2008  

  Medelvärde Sdmellan Sdinom Min Max 

Bostadsinbrott
a
 33,4 17,5 11,4 0 134,1 

Rån
b
 3,5 3,6 1,5 0 29,8 

Bilbrott
bc

 133,2 59,0 43,1 0 495,9 

Narkotikabrott
b
 42,8 27,2 25,8 0 365,5 

a per 10 000 permanentbostäder, b per 10 000 invånare, c avser stöld ur och av motorfordon per 10 000 
invånare 

 
När det gäller brottsligheten så är bilrelaterade brott (stöld av re-
spektive ur motorfordon) det vanligaste brottet med 133 anmälda 
brott per 10 000 invånare följt av antalet anmälda narkotikabrott. 
Som framgår av tabell 2 anmäldes i genomsnitt drygt 33 inbrott per 
10 000 permanentbostäder. Intressant att notera är att narkoti-
kabrotten uppvisar en nästa lika stor variation mellan som inom 
kommunerna. Rånbrottsligheten är i jämförelse med de övriga 
brottskategorierna i tabellen relativ liten, 3,5 brott per 10 000 invå-
nare. Antalet fall av dödligt våld uppgår till knappt 1 per 100 000 
invånare. 
 

Kontrollvariabler 

 
I de regressionsanalyser som redovisas i nästa kapitel undersöks 
om antalet poliser har ett samband med brottsligheten, ”allt annat 
lika”. En central frågan blir då – vad är allt annat lika? I den omfat-
tande litteraturgenomgång som Lim m.fl. (2010) har gjort framgår 
att antalet kontrollvariabler i tidigare studier av sambandet mellan 
antalet poliser och brottsligheten har varierat mellan 0 och 19. Den 
närmare beskrivningen av tidigare forskningsresultat som presente-
rades i kapitel 3 visar i och för sig att forskarna använt ungefär lika 
många kontrollvariabler men att dessa skiljer sig åt mellan under-
sökningarna.  
 
Såväl vetenskapliga som polisiära förklaringar till brottsligheten 
varierar över tid och i olika kontexter. Antalet bostadsinbrott i ett 
område kan exempelvis, av vissa, förklaras av antalet alkohol- och 
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narkotikamissbrukare i närområdet, andra menar att antalet bo-
stadsinbrott kan förklaras av antalet kriminella ungdomar i närom-
rådet medan en tredje uppfattning är att antalet bostadsinbrott beror 
på tillresta nationella och internationella kriminella grupperingar. 
Det är givetvis fullt möjligt att samtliga tre ”förklaringar” är giltiga 
samtidigt.    
 
I en genomgång av den omfattande internationella forskningslitte-
raturen om vad som påverkar brottsligheten på aggregerad nivå 
(grannskap, stadsdelar, kommuner) konstaterar Pratt och Cullen 
(2005) att variabler som mäter social och ekonomisk segregation 
(exempelvis fattigdom, ensamstående med barn, långvarig arbets-
löshet, nyinflyttade m.m.) har tydliga och stabila samband med 
brottsligheten. Dessa strukturella faktorer brukar vanligtvis hänfö-
ras till teorin om social desorganisation (Wikström 1987). Ju mer 
socialt instabilt ett område är desto svagare blir den informella so-
ciala kontrollen och desto högre blir brottsligheten.  
 
I den s.k. ”Broken Windows” teorin, som den i början av 1990-talet 
uppmärksammade s.k. New York-modellen baserades på, kan den 
informella sociala kontrollen stärkas och allvarligare brottslighet 
förebyggas om polisen prioriterar ordningsstörningar och mindre 
allvarlig brottslighet. Det vetenskapliga stödet för att polisiär ”noll-
tolerans” har effekt på grövre brottslighet är emellertid svagt (för 
en sammanfattning av forskningen och analyser av svenska förhål-
landen, se Lindström 2006).  
 
Mot bakgrund av Pratt och Cullens sammanställning har målsätt-
ningen i denna undersökning varit att ta med kontrollvariabler som 
teoretiskt sett bör ha en påverkan på brottsligheten lokalt. 
 
I analyserna som redovisas i kapitel 5 används följande kontrollva-
riabler: 
 
 Andel arbetslösa unga i åldern 18-24 år

26
 

 Genomsnittlig disponibel inkomst omräknat till antal prisbas-
belopp

27
 

 Rörligheten i kommunen (kvoten mellan inflyttade och utflyt-
tade) 

 Andel av befolkningen med utländsk bakgrund
28

 
 

––––––––– 
26 Källa: Arbetsförmedlingen 
27 Källa: Inkomst- och taxeringsregistret 
28 Källa: Registret över totalbefolkningen 
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I tabell 3 redovisas basstatistik över de variabler som ingår i ana-
lyserna. 
 
Tabell 3. Variabelbeskrivning, medelvärden, standardavvikelser mellan och inom 145 

slumpmässigt utvalda kommuner åren 2001–2008  

  Medelvärd. Sdmellan Sdinom Min Max 

Andel arbetslösa unga  5,6 1,8 1,2 0,6 13,4 

Disponibel inkomst 4,7 0,7 0,4 3,8 12,5 

Rörlighet 1,0  0,1 0,1 0,7 1,8 

Andel med utländsk  

bakgrund 

 

11,0 

 

6,7 

 

0,9 

 

2,3 

 

51,4 

Befolkning 29 437 46 680 1 017 2 533 496 850 

 
Även kontrollvariablerna uppvisar påtagliga variationer såväl mel-
lan som inom kommunerna. Andelen arbetslösa ungdomar var i 
snitt 5,6 procent med som lägst 0,6 procent och som högst drygt 13 
procent. Den genomsnittliga disponibla inkomsten omräknat till an-
tal prisbasbelopp varierar också mellan och, i mindre utsträckning, 
inom kommunerna. Rörligheten, dvs. kvoten mellan ut- och inflytt-
ningar i respektive kommun är i genomsnitt 1,0 vilket innebär att 
lika många flyttar ut som in. Här är också den genomsnittliga vari-
ationen mellan och inom kommunerna lika. Däremot förekommer 
för enskilda kommuner och år att utflyttningen varit nästan dubbelt 
så stor som inflyttningen.  
 
Avslutningsvis så framkommer att den genomsnittliga kommunen i 
materialet har en befolkning på knappt 30 000 invånare. Den 
minsta kommunen har lite drygt 2 500 invånare medan den största 
har en halv miljon. I analyserna av länsdata används i huvudsak 
samma kontrollvariabler (fast då på länsnivå) men även andra kon-
trollvariabler har använts. Dessa redovisas närmare i anslutning till 
respektive analys. 
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5 RESULTAT 

 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av ett flertal regressionsanalyser 
där den beroende variabeln är olika typer av brott, registrerad på 
lokal respektive regional nivå. Den empiriska frågan är om denna 
brottslighet är relaterad till antalet poliser när övriga specificerade 
kontrollvariabler hålls konstanta. Den hypotes som ska prövas är 
om det finns en negativ och statistiskt signifikant effekt av antalet 
poliser på brottsligheten.  
 
Som diskuterats tidigare i denna rapport bör analyser av relationen 
mellan antalet poliser och brottsligheten ta hänsyn till att det dels 
kan finnas en ömsesidig relation mellan de centrala variablerna 
(dvs. den beroende variabeln kan påverka den oberoende), dels till 
att okända – i modellen inte inkluderade – variabler sannolikt på-
verkar sambandet och som därför bör beaktas i analysen.  
 
De regressionsmodeller som kommer att användas i analyserna kan 
sammanfattas i följande två ekvationer: 
 

Brottit =  1Brottit-1 + 2Poliserit-1 + 3Länspoliserit-1 + xSpecifika kontroll-

variablerit + ÅrsDummies + KommunDummies 

 
lnBrottit =  1lnBrottit-1 + 2lnPoliserit-1 + xlnSpecifika kontrollvariablerit + 

ÅrsDummies + länsDummies 

 
Den första modellen används för urvalsmaterialet (kommundata för 
åren 2001–2008) medan den andra används för det undersöknings-
material som avser samtliga polismyndigheter åren 1995–2009. 
Kortfattat säger ekvationerna att brottsligheten vid tidpunkt t är en 
funktion av brottsligheten och antalet poliser lokalt respektive reg-
ionalt föregående år samt av ett antal samtida kontrollvariabler som 
ingår i analysen. Eftersom undersökningsdesignen består av s.k. 
paneldata inkluderas i analyserna dummy-variabler för såväl områ-
dena som för tidsperioden. Genom att inkludera föregående års 
brottslighet som en oberoende variabel kontrolleras dels för even-
tuell autokorrelation, dels för andra okända variabler som har en 
påverkan på den beroende variabeln.  
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Det som framför allt ska uppmärksammas i detta kapitel är storle-
ken och riktningen (positiv eller negativ) på regressionskoefficien-
terna 2 och 3  i modellerna ovan samt sannolikheten för att de 
uppmätta effekterna föreligger i populationen.

29
  

 

Bostadsinbrott 

 
Först ut på banan är en analys av sambandet mellan antalet poliser 
(lokalt och regionalt) och antalet bostadsinbrott på kommunnivå. I 
tabell 4 redovisas resultatet av den första regressionsanalysen. 
 
Tabell 4. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och bostadsin-
brott, 2001-2008 

 Estimat Medelfel Signifikans-

nivå 

Polisit-1 -.26  .14 .06 

Länspolisit-1 -1.09 .88 .22 

Bostadsinbrottit-1 .06 .03  .05 

Ungdomsarbetslöshetit .01 .46 .99 

Inkomstit -6.64 3.52 .06 

Rörlighetit 4.99 4.07 .22 

Utländskit 2.08 .90 .02 

Befolkningstäthetit .15 .11 .19 
I analysen ingår 7 dummy-variabler för åren 2002-2008 och 144 dummy-variabler för kommunerna 
som oberoende variabler. Antal observationer är 1 008.   

 
Resultatet av den första analysen visar att en ökning av antalet poli-
ser har ett negativt samband med antalet bostadsinbrott. Sannolik-
heten för att det inte skulle föreligga ett sådant samband i popula-
tionen – dvs. att den i urvalet uppmätta effekten skulle kunna bero 
på slumpen är relativt liten, åtminstone avseende antalet poliser på 
lokal nivå. Effekten av fler poliser generellt i myndigheten är mer 
osäker i denna analys.  I grova drag innebär resultatet att en ökning 
av antalet poliser lokalt med 10 procent ”leder till” att antalet bo-
stadsinbrott minskar med i genomsnitt knappt fyra procent efterföl-
jande år.

30
 Detta resultat är i stort sett i linje med de forskningsre-

sultat som redovisats i kapitel 3.  
––––––––– 
29 I tabellerna redovisas de partiella effekterna av de oberoende variablerna på den beroende varia-

beln (estimat), medelfelet (standard error) och signifikansnivå. Medelfelet används för att tolka 

regressionskoefficientens värde i populationen och signifikansnivån anger sannolikheten för att po-
pulationens värde är noll. Genom att dividera regressionskoefficienten med medelfelet erhålls ett 

testvärde (s.k. t-värde) som används vid hypotesprövning.   
30 Detta förutsätter, som diskuterats tidigare i rapporten, att det rör sig om ett kausalt samband. Be-

räkningsmässigt har regressionskofficienterna först multiplicerats med de genomsnittliga värdena 

för de oberoende variablerna och därefter beräknats efter en 10-procentig ökning av antalet poliser. 

Skillnaden i de predicerade värdena för den beroende variabeln mellan den första och den andra be-
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Antalet bostadsinbrott föregående år liksom den genomsnittliga 
disponibla inkomsten och andelen boende med utländsk bakgrund 
har samtliga relativt tydliga effekter på antalet bostadsinbrott. Det 
innebär att ju fler bostadsinbrott året innan, ju lägre den genom-
snittliga inkomsten är och ju högre andel boende med utländsk 
bakgrund, desto fler bostadsinbrott. Resultatet kan sammanfatt-
ningsvis tolkas som att risken för bostadsinbrott är högre i socialt 
utsatta områden. Effekten av variablerna ”befolkningstäthet” re-
spektive ”rörlighet” är mer osäker även om de pekar mot att ju 
högre befolkningstäthet och ju större rörlighet desto fler inbrott. 
Relativt säkert är dock att en ökning av andelen arbetslösa unga 
inte har något samband med brottsligheten i denna undersökning.

31
 

 
Framkommer den brottsförebyggande effekten av fler poliser på 
bostadsinbrotten även på länsnivå och över en längre tidsperiod? I 
det andra undersökningsmaterialet ingår uppgifter för åren 1995 till 
2009 för samtliga 21 län. Som kontrollvariabler används uppgifter 
om andelen arbetslösa unga (18-24 år), andelen unga under 25 år i 
befolkningen, andelen utländska medborgare, andelen hushåll med 
socialbidrag och befolkningstätheten. Därutöver kontrolleras även 
för s.k. spatiell autokorrelation vilket i det här sammanhanget inne-
bär att det genomsnittliga antalet bostadsinbrott i närliggande län 
används som en oberoende variabel i analysen. I regressionsana-
lysen kontrolleras avslutningsvis för såväl rumsliga som tidsmäss-
iga omständigheter genom att inkludera dummy-variabler och även 
föregående års brottslighet. I analysen har samtliga variabler loga-
ritmerats för att resultatet på så sätt ska kunna jämföras de forsk-
ningsresultat som redovisats tidigare. 
 

                                                                                                                                   
räkningen är 3,7 procent. Som en jämförelse kan nämnas att en ökning av antalet bostadsinbrott fö-

regående år med 10 procent ”leder till” att antalet bostadsinbrott det aktuella året ökar med drygt 

fyra procent. 
31 I den ekonometriska litteraturen är det vanligt med s.k. robusttester av de erhållna resultaten, dvs. 

att köra om analyserna med ändrade förutsättningar, t ex att exkludera kontrollvariablerna eller att 
pröva en annan modellspecifikation. När regressionsanalyser görs utan kontrollvariablerna (men 

med års- och områdesdummies) så förändras inte resultaten i någon större utsträckning, dvs. samma 

slutsats som Marvell och Moody (1996) respektive Levitt (1997) konstaterat. Inte heller om 
dummy-variablerna för tidsperioden exkluderas förändras riktningen på koefficienten för antalet 

poliser. I samtliga robusttester har antalet poliser på lokal nivå ett statistiskt signifikant samband 

med bostadsinbrotten.  
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Tabell 5. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och bostadsin-
brott, 1995-2009 

 Estimat Medelfel Signifikans-

nivå 

Polisit-1 -.27 .13 .04 

Bostadsinbrottit-1 .78 .06 .00 

Ungdomsarbetslöshetit .02 .04 .59 

Andel unga i befolkningenit -.38 .21 .07 

Utländska medborgareit .09 .07 .19 

Andel hushåll med social bidragit -.09 .07 .17 

Befolkningstäthetit .07 .03 .01 

Spatiell autokorrelationit-1 .01 .03 .84 
I analysen (OLS med s.k. panel-corrected standard error) ingår 14 dummy-variabler för åren 1995-
2009 och 20 dummy-variabler för länen som oberoende variabler. Antal observationer är 292 Ana-

lysen är viktad med hänsyn till befolkningsstorlek i respektive län.  

 
Analysresultaten i tabell 5 baseras på samtliga polismyndigheter i 
landet och är på så sätt en s.k. totalundersökning. Medelfel och sig-
nifikansnivåer är generellt sett av mindre intresse (eftersom det inte 
finns någon annan population) i sådana undersökningar. Därför är 
framför allt riktningen på koefficienterna (positiva eller negativa) 
och storleken av större intresse.

32
  

 
Även i denna analys framkommer att antalet poliser har en negativ 
effekt på bostadsinbrotten, denna gång på länsnivå och över en 
längre tidsperiod. Översatt till procenttal så innebär dessa resultat 
att en ökning av antalet poliser med 10 procent ”leder till” att anta-
let bostadsinbrott minskar med knappt 3 procent på länsnivå. Detta 
resultat är i stort sett i paritet med de resultat som redovisats i den 
amerikanska forskningen avseende inbrott generellt liksom resulta-
tet från urvalsundersökningen. 
 
Tydligast effekt på antalet bostadsinbrott har, förutom föregående 
års brottsnivå, den variabel som mäter andelen unga i befolkningen. 
Resultatet kan tolkas som att ju fler unga desto färre bostadsinbrott. 
Såväl andelen av befolkningen med utländsk bakgrund och befolk-
ningstätheten i sig har positiva samband med antalet bostadsinbrott. 
Någon mätbar spatiell autokorrelation tycks däremot inte föreligga 
i materialet, ett resultat som överensstämmer med Worrall och 
Pratts (2004) analys av ”counties” i Kalifornien.   
 

––––––––– 
32 I jämförelse med de numeriska värdena i tabell 4 är siffrorna i tabell 5 standardiserade vilket inne-

bär att de enklare kan jämföras sinsemellan. 
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Effekter på annan brottslighet  

 
Om fler poliser är relaterat till en minskad brottslighet även av an-
nat slag än bostadsinbrott stärks givetvis den generella slutsatsen 
att fler poliser har ett samband med lägre brottslighet. I tabell 6 
sammanfattas effekterna av antalet poliser lokalt respektive region-
alt på rånbrottslighet, biltillgrepp respektive stöld ur fordon. I tabel-
len redovisas både resultat från urvalsundersökningen (K) och re-
sultat från samtliga polismyndigheter (L). 
 
Tabell 6. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och olika typer 
av brott på kommun- (K) respektive länsnivå (L) 

 RånK RånL BilstöldK BilstöldL StöldK Stöld L 

Polisit-1 .03 -- .01 -- -.80 -- 

Länspolisit-1 -.01 .34 1.22 .05 -2.94 -.02 
I analyserna har hänsyn tagits till den ”laggade” brottsligheten respektive de övriga oberoende vari-
abler som redovisats tidigare. Kommundata avser åren 2001-2008 medan länsdata är för 1995-2009 

 
Till skillnad från analysresultaten avseende bostadsinbrott så fram-
kommer i urvalsundersökningen ett svagt positivt respektive myck-
et svagt negativt samband mellan antalet poliser på lokal respektive 
regional nivå och antalet rån. För länsdata är sambandet relativt 
tydligt positivt (och statistiskt signifikant). Innebär det att fler poli-
ser leder till fler rån? En alternativ tolkning skulle kunna vara att 
anmälningar avseende rån ökar när antalet poliser ökar på grund av 
en högre polisiär närvaro. En närmare analys visar emellertid att ef-
fekten tycks snarare bero på ett fåtal s.k. inflytelserika observation-
er som starkt påverkar resultatet. I en regressionsanalys utan dessa 
observationer blir sambandet endast svagt positivt.  
 
Vidare framkommer i en analys av kommuner med 50 000 invånare 
eller fler ett svagt negativt samband mellan antalet poliser och anta-
let rån. Sambandet är emellertid inte statistiskt signifikant. Rån är 
sammanfattningsvis ett relativt ovanligt brott i Sverige (jämfört t ex 
med USA) vilket gör att resultaten av statistiska analyser för denna 
brottskategori blir mer osäkra.

33
 

 
Vad gäller den bilrelaterade brottsligheten (stöld av respektive stöld 
ur fordon) är resultaten olika. För stöld av fordon är riktningskoef-
ficienten positiv medan den är negativ för stöld ur fordon. För den 

––––––––– 
33 Som en jämförelse kan nämnas att Kim (2007, s. 71) redovisar 31 rån per 10 000 invånare i de 466 

amerikanska städer med en befolkning på 50 000 eller fler. I det svenska materialet är motsvarande 

siffra 8,4 rån per  10 000 invånare i kommuner med 50 000 eller fler invånare. 
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senare brottskategorin är effekterna statistiskt signifikanta i urvals-
undersökningen.  
 
Avslutningsvis, som nämnts tidigare har den amerikanska forsk-
ningen visat att fler poliser framför allt har en negativ effekt på det 
dödliga våldet. I det svenska materialet finns emellertid inga belägg 
för att fler poliser har något samband över huvudtaget med det död-
liga våldet. Något annat var inte heller att vänta.  
 

Sambandet mellan fler poliser och spanings- och 

ingripandebrott 

 
Den brottslighet som studerats ovan har i första hand rapporterats 
till polisen av den som utsatts för brottet eller av personer som be-
vittnat händelsen. I detta avsnitt analyseras sambandet mellan fler 
poliser och sådan brottslighet som uppdagas genom polisens arbete, 
s.k. spanings- och ingripandebrottslighet. Tre brottskategorier in-
kluderas i analysen: narkotikabrott, grövre trafikbrott

34
 samt brott 

mot knivlagen. Den senare brottskategorin uppdagas ofta i sam-
band med ingripanden mot personer misstänkta för ringa narkoti-
kabrott.  
 
Även för dessa tre brottskategorier är resultaten inte helt entydiga. 
Tämligen säkert är dock att antalet poliser har ett tydligt positivt 
(och statistiskt signifikant) samband med antalet registrerade nar-
kotikabrott. Direkt översätt i procenttal så innebär en ökning av an-
talet poliser med en procent att antalet registrerade narkotikabrott 
ökar med drygt tre procent. Sambandet mellan antalet poliser och 
grövre trafikbrott är däremot konsekvent negativt om än inte statist-
iskt signifikant. I analysen framkommer avslutningsvis inget tydligt 
samband mellan antalet poliser och antalet brott mot knivlagen. 
Detta skulle i och för sig kunna bero på att brottskategorin är för-
hållandevis liten och att den uppvisar stora variationer såväl mellan 
som inom kommunerna.  
 
Tabell 7. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och olika typer 
av brott på kommun- (K) respektive länsnivå (L) 

 NSLK NSLL TBLK TBLL VapenK VapenL 

Polisit-1 .84 -- -.37 -- -.02 -- 

Länspolisit-1 2.84 3.61 -.43 -.04 .07 .18 
Se noten under tabell 6. 

––––––––– 
34 Brottskategorin utgörs bl.a. av rattfylleri, olovlig körning och smitning. 
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Att fler poliser leder till fler anmälda narkotikabrott är givetvis inte 
särskilt märkligt eftersom denna typ av brottslighet uppdagas direkt 
av polisen. Det är framför allt de ringa narkotikabrotten (eget bruk) 
som har ökat kraftigt i hela landet under en längre tid. Däremot var 
det förväntat att fler poliser också bör leda till att fler trafikbrott re-
gistreras och fler brott mot knivlagen uppdagas, något som alltså 
inte bekräftas i denna analys. Vad gäller de grövre trafikbrotten är 
det i och för sig tänkbart att fler poliser generellt sett leder till att 
trafiksäkerheten i stort förbättras. Det kan samtidigt vara så att po-
lisens trafikarbete inte har ökat i samma omfattning som antalet po-
liser har. 
 

Har fler poliser någon effekt på antalet respektive andelen 

uppklarade brott?  

 
Det har nyligen gjorts gällande att satsningen på fler poliser de sen-
aste åren har varit ett misslyckande vad gäller polisens förmåga att 
klara upp brott. Dagens Nyheter redovisade den 22 februari 2011 
en genomgång av kriminalstatistiken avseende andelen ”person-
uppklarade” brott åren 2006 respektive 2010. Slutsatsen av tidning-
ens undersökning är att den ”… låga uppklaringsprocenten har i de 
flesta fall blivit ännu lägre”. Rikspolischefens kommentar till arti-
keln någon dag senare var att antalet uppklarade brott har ökat un-
der denna period.  
 
Med personuppklarade brott menas de brott där åklagare har beslu-
tat om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, dvs. en person 
har bundits till brottet men ännu inte lagförts. Statistiken tillkom i 
början av 2000-talet för att tydligare kunna skilja mellan de olika 
uppklaringsgrunder som polis och åklagare har.  
 
År 2009 klarades närmare 528 000 brott upp av drygt 1,4 miljoner 
anmälda brott, dvs. en total uppklaringsprocent på 38 procent. För 
242 000 av de uppklarade brotten hade polis och åklagare kunnat 
binda en skäligen misstänkt, vilket innebär knappt hälften av samt-
liga uppklarade brott. Vad hände med den andra hälften av de upp-
klarade brotten – dvs. de som inte redovisats som personuppkla-
rade? För 28 000 uppklarade brott konstaterade polis och åklagare 
att ”brott kan ej styrkas” och för nästan 11 000 brott var grunden 
för uppklaringen ”gärning ej brott”. För lite drygt 17 000 uppkla-
rade brott kunde polisen konstatera att den misstänkte var under 15 
år och alltså inte straffmyndig.  
 
Personuppklaringsprocenten avser sammanfattningsvis de brott där 
en person av polis och åklagare kunnat bindas till brottet beräknat i 
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relation till samtliga anmälda brott, dvs. inklusive de brott där 
rättsväsendet kunnat konstatera att det inte rört sig om något brott 
eller där tillräcklig bevisning saknats eller där den misstänkte inte 
kunnat ställas till juridiskt ansvar. Informationen i detta statistiska 
mått är kort sagt relativt komplicerad och beskriver inte särskilt väl 
effektiviteten i polisens utredningsarbete. 
 
Hur ser utvecklingen ut för de uppklarade brotten över en längre 
tidsperiod, har variationer i antalet poliser per polismyndighet nå-
got samband med antalet respektive andelen uppklarade brott? 
Analysen görs dels för samtliga uppklarade brottsbalksbrott, dels 
för uppklarade bostadsinbrott respektive rån. 
 
Tabell 8. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och antalet re-
spektive andelen uppklarade brott mot brottsbalken, bostadsinbrott och rån 

 Antal Medelfel Andel Medelfel 

Brottsbalksbrott .95 .01 .01 .00 

Bostadsinbrott 1.05 .05 .10 .05 

Rån 1.11 .36 -.03 .04 
I analysen (OLS med s.k. panel-corrected standard error) ingår samma oberoende variabler som i ti-

digare analyser. Antalet poliser är i absolut nivå. Antal observationer är 290. Analysen är viktad med 

hänsyn till befolkningsstorlek.  

 
De positiva koefficienterna i tabell 8 (med ett undantag) visar att 
fler poliser leder till att såväl antalet som andelen uppklarade brott 
ökar (i statistiska termer är dessa effekter statistiskt signifikanta). 
Översatt i procenttal innebär resultaten att en tioprocentig ökning 
av antalet poliser leder till att antalet uppklarade brott ökar med i 
stort sett lika mycket. Även andelen uppklarade brott ökar när anta-
let poliser ökar, det gäller för såväl samtliga brottsbalksbrott som 
för bostadsinbrott specifikt.   
 
Ett annat sätt att beskriva polisens utredningseffektivitet är att be-
räkna antalet uppklarade brott per polis. Som framgår av figur 3 har 
antalet uppklarade brottsbalksbrott per polis ökat påtagligt under de 
senaste 15 åren. 
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Figur 3. Antal uppklarade brott mot brottsbalken per polis, 1995-2009 
 
År 1995 klarades strax under 12 brott upp per polis. 15 år senare 
har antalet uppklarade brott per polis ökat till strax över 18, dvs. en 
ökning med 50 procent. Det finns sammanfattningsvis tydliga be-
lägg för att ökningen av antalet poliser i Sverige har resulterat i att 
fler brott mot brottsbalken klaras upp. Motsvarande positiva ut-
veckling framkommer även för andelen uppklarade brott. 

 

Sammanfattning 

 
Av analyserna i detta kapitel framkommer att det tycks föreligga ett 
negativt statistiskt signifikant samband mellan antalet poliser och 
bostadsinbrott. För annan brottslighet, såsom rån och biltillgrepp är 
utfallet annorlunda och analysresultaten bekräftar inte hypotesen 
om att fler poliser leder till färre brott. För sådan brottslighet som 
polisen uppdagar genom sitt arbete – narkotikabrott och trafikbrott 
– är sambandet positivt, åtminstone vad gäller narkotikabrott. Det 
innebär att fler poliser ”leder till” fler anmälda brott. Avslutnings-
vis framkommer också att fler poliser ökar såväl antalet som ande-
len uppklarade brott mot brottsbalken.  För samtliga brottskatego-
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rier som inkluderats i analyserna, förutom narkotikabrott, är effek-
terna emellertid förhållandevis svaga. 
 
Att fler poliser leder till att brottsligheten minskar har varit den po-
litiska utgångspunkten för den satsning som nuvarande och tidigare 
regeringar gjorts det senaste decenniet. Även Kriminalvården för-
väntade att ökningen av antalet poliser skulle leda till fler fängelse-
dömda. I myndighetens budgetunderlag för 2008, överlämnad till 
regeringen i februari 2007, konstaterades (s. 16) att: ”Ökningen av 
antalet poliser… kan, sedan hänsyn tagits till preventiva effekter, 
grovt beräknas öka platsbehovet med 350-450 platser år 2011”. Ut-
vecklingen av antalet intagna i fängelse och därmed platsbehovet 
har, tvärt emot prognoserna, minskad med närmare 10 procent mel-
lan åren 2005 och 2011. 
 
Fler poliser tycks sammanfattningsvis inte ha resulterat i att brotts-
ligheten påverkats i någon större omfattning. Det är i och för sig in-
tressant att det tycks föreligga ett samband mellan antalet poliser 
lokalt och antalet anmälda bostadsinbrott men den eventuella effek-
ten kan inte sägas vara särskilt stark. Inte heller har Kriminalvården 
märkt av att fler poliser har resulterat i ett ökat tryck vad gäller an-
talet fängelsedömda. Trots att fler poliser klarar upp alltfler brott. 
En följdfråga av dessa resultat är om samhällets samlade polisre-
surs används på ett optimalt sätt. Detta undersöks närmare i nästa 
kapitel. 
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6 FÖRDELNINGEN AV 
POLISER I LANDET  

 

 

Hur många poliser Sverige ”behöver” och hur dessa ska fördelas 
mellan och inom respektive polismyndighet är i sig ett ämne för en 
egen rapport.

35
 I detta kapitel ska endast kortfattat diskuteras hur 

allokering av polisresurserna görs i dag. Frågan om den nuvarande 
allokeringen är optimal utifrån ett brottsförebyggande perspektiv 
berörs också.  
 
 

Leder högre brottslighet till fler poliser? 

 
Som diskuterats på flera ställen i denna rapport har man i den ame-
rikanska forskningen ofta påtalat att det möjligen råder ett ömsesi-
digt samband mellan antalet poliser och brottsligheten. Gäller det 
också i Sverige? Ökade brottsligheten åren innan valet 2006 på ett 
sådant sätt att det motiverade politikerna att utlova fler poliser?  
 
Mellan 2003 och 2006 minskade antalet anmälda brott mot brott-
balken med närmare sex procent. Som framgår av figur 4 har 
brottsligheten därefter ökat något för att igen minska mellan åren 
2009 och 2010 med knappt fyra procent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––– 
35 Hur många poliser som behövs är i grunden en politisk fråga. Frågan som analyseras i detta kapitel 

handlar snarare om hur de resurser som statsmakten ger till polisen fördelas. 
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Figur 4. Antal brott mot brottsbalken, 1995-2010. 

 
Att valrörelsen 2006 kom att handla om fler poliser kan, av ut-
vecklingen i figur 4 att döma, inte sägas bero på att brottsligheten 
”skenade iväg”; brottstrenden var snarare tvärtom. Inte heller 
märks någon dramatisk ökning av brottsligheten under åren 1995 
till 2002, dvs. den period då antalet poliser minskade med 10 pro-
cent. Ökningen av antalet poliser är därför mer en konsekvens av 
politiska ambitioner, som exempelvis Levitt (1997) visat.

36
  

 

Den regionala fördelningen 

 
Som redovisades översiktligt i kapitel 4 har utvecklingen av antalet 
poliser uppdelat på landets 21 polismyndigheter varierat. På mot-
svarande sätt som har gjorts i de tidigare analyserna kan det vara av 
intresse att använda uppgifter om antalet poliser som den beroende 
variabeln och brottsligheten och andra sociala indikatorer som obe-
roende variabler. Frågeställningen blir då: vilka faktorer har ett 

––––––––– 
36 Kleck och Barnes (2010) menar att det kan vara den massmediala rapporteringen om brott, snarare 

än den faktiska brottsutvecklingen, som leder till att politiska beslutsfattare väljer att ökar antalet 

poliser.    
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samband med antalet poliser, dvs. vad förklarar utvecklingen av an-
talet poliser?  
 
McCarty m.fl. (2009) har i en analys av utvecklingen av antalet po-
liser per invånare mellan åren 1990–2000 i 85 större amerikanska 
städer testat tre olika hypoteser som förklarar förändringar av anta-
let poliser. Enligt den s.k. ”rational public choice” teorin kan anta-
let poliser ses som en tjänst som styrs av tillgång och efterfrågan. 
Om brottsligheten ökar eller blir grövre och medborgarna efterfrå-
gar ökat samhällsskydd kommer politikerna att verka för fler poli-
ser. En annan teori utgår från sociala konflikter som förklaring till 
förändringar av antalet poliser. Ju större socioekonomiska skillna-
der alternativ ju större etniska skillnader som finns i samhället 
desto större behov, enligt majoritetsbefolkningen, av fler poliser. 
Den tredje teorin (resource dependency theory) utgår från sam-
hällsekonomiska faktorer och har som förklaring till antalet poliser 
den generella ekonomiska situationen. Enkelt uttryckt: ju högre 
skatteintäkter desto fler poliser. 
 
Som indikatorer på dessa hypoteser använder McCarty m.fl (2009) 
föregående års anmälda grövre våldsbrottslighet (som mått på rat-
ional public choice), andel arbetslösa, den genomsnittliga inkomst-
nivån samt andelen afro-amerikaner (samtliga mått på social con-
flict) samt städernas samlade utgifter för all offentlig verksamhet 
(resource dependency theory). Som kontrollvariabler ingår bl.a. be-
folkningstäthet, andelen unga i befolkningen samt andelen ensam-
stående föräldrar.  
 
Analysresultaten visar att antalet poliser inte alls tycks förklaras av 
brottsligheten föregående år. Däremot har såväl andelen afro-
amerikaner (ju högre andel desto fler poliser) som de samlade ut-
gifterna för offentlig verksamhet i statistiska termer positiva effek-
ter på antalet poliser. Av kontrollvariablerna har framför allt be-
folkningstätheten en statistiskt signifikant effekt på antalet poliser – 
ju högre befolkningstäthet desto fler poliser. 
 
Vad visar en liknande analys för svenska förhållanden? I tabell 9 
redovisas en regressionsanalys där den beroende variabeln är anta-
let poliser per 10 000 invånare. Som oberoende variabler används 
dels brottsligheten föregående år, dels olika sociala indikatorer. I 
analysen är polismyndigheten i Stockholms län exkluderad, vilket 
förklaras närmare nedan. 
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Tabell 9. Regressionsanalys av relationen mellan antalet poliser och olika för-
klaringsvariabler, 1995-2009 

 Estimat Medelfel Signifikans-

nivå 

Brottit-1 .00 .00 .54 

Brottit-2 .00 .00 .67 

Ungdomsarbetslöshetit-1 .05 .07 .46 

Utländska medborgareit-1 -.02 .10 .83 

Andel hushåll med social bidragit-1 .01 .12 .95 

Andel unga i befolkningenit-1 -.09 .49 .86 

Befolkningstäthetit-1 .10 .03 .00 
I analysen ingår 14 dummy-variabler för åren 1995-2009 och 19 dummy-variabler för länen som obe-
roende variabler. Antal observationer är 237 Analysen är viktad med hänsyn till befolkningsstorlek i 

respektive län.   

 
Resultaten överensstämmer i viss utsträckning med vad McCarty 
m.fl. (2009) fann, nämligen att föregående års brottslighet inte har 
något samband med antalet poliser. I analysen framkommer att inga 
av de sociala indikatorerna har något samband med antalet poliser. 
Av de variabler som ingår i analysen är det endast befolkningstät-
heten som har ett tydligt positivt samband med antalet poliser. 
Även om föregående års antal poliser inkluderas i analysen som en 
oberoende variabel framkommer att endast den variabeln och be-
folkningstätheten har statistiskt signifikanta effekter.  
 
Att föregående års brottsnivåer saknar effekt på hur polisen alloke-
rar resurserna överstämmer inte med en tidigare analys av svenska 
förhållanden. I en kortfattad artikel av hur svensk polis allokerade 
resurserna mellan länen åren 1975–1980 konstaterar Votey (1986) 
att förutom befolkningstäthet så har även brottsnivåer (brott mot 
person respektive tillgreppsbrott), trafikbrott och inkomstnivåer 
statistiskt signifikanta effekter på antalet poliser per län (ju högre 
medianinkomst i länet desto fler poliser).  
 
Enligt Votey (1986) angav Rikspolisstyrelsen i sina styrdokument 
att antalet poliser framför allt skulle fördelas efter befolkningstät-
heten men hans resultat innebär alltså att även andra faktorer spelar 
in:  
 

”The results does not contradict the position that population density is used as 

a rule of thumb, only that population density does not appear to be an exclu-

sive measure on which allocations are based” (Votey, 1986, s. 21) 

 
Voteys analysmetod är delvis annorlunda än den som presenterats 
ovan och en mer direkt replikation skulle därför behöva göras. Det 
är givetvis också möjligt att polisresurserna tidigare fördelades 
(omedvetet) på ett mer rationellt sätt, dvs. att fördelningen tog hän-
syn till brottsligheten och andra sociala förhållanden.  
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Riksrevisionen (2005) har för en tid sedan konstaterat att Rikspo-
lisstyrelsen i huvudsak fördelar medel till polismyndigheterna uti-
från föregående års anslag. Därutöver fördelas eventuella resurstill-
skott, som i regel utgör några enstaka procent av den totala resurs-
tilldelningen, utifrån belastningsindikatorer och dialog med polis-
myndigheterna. Enligt Riksrevisionen har Rikspolisstyrelsen tagit 
fram en särskild fördelningsmodell som utgår från antalet invånare 
samt olika belastningsindikatorer i respektive län. Belastningsindi-
katorerna är främst antalet anmälda brott och fördelningen av olika 
brottstyper. Enligt Riksrevisionen har modellen dock aldrig tilläm-
pats som det var tänkt eftersom det skulle innebära stora föränd-
ringar i den etablerade polisorganisationen. 
 
Om polismyndigheten i Stockholms län inkluderas i analysen ovan 
ändras regressionskoefficienten för befolkningstäthet, från positiv 
till negativ. Inga av de övriga variablerna förändras nämnvärt. Vad 
gäller befolkningstätheten skiljer sig Stockholms län kraftigt från 
övriga landet. 
 
 
 

Minskat överskott av poliser per invånare i 
Stockholm 

 
Avslutningsvis ska bara nämnas att över tid har relationen mellan 
antalet poliser per invånare i Stockholms län och antalet poliser per 
invånare i övriga landet minskat påtagligt. Stockholms län har un-
der de senaste 16 åren haft omkring 29 procent av landets samtliga 
poliser. Eftersom befolkningen i Stockholms län vuxit med när-
mare 19 procent mellan åren 1995 och 2010 medan motsvarande 
befolkningsökning i övriga landet är drygt tre procent innebär det 
att i relation till befolkningen har Stockholm fått en minskad polis-
resurs. I figur 5 redovisas relationen mellan antalet poliser per in-
vånare i Stockholm med antalet poliser per invånare i övriga landet 
för åren 1995–2010.  
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Figur 5. Antal poliser per invånare i Stockholm i relation till antalet poliser per 
invånare i övriga landet, 1995-2010 

 
Åren 1995–1998 hade Stockholm närmare 70 procent fler poliser 
per invånare än landet i övrigt. De senaste fyra åren (2007–2010) 
har detta ”överskott” minskat till under 50 procent. Antalet poliser 
per invånare i Stockholm har mellan åren 1995 och 2010 minskat 
med fyra procent medan övriga landet har fått en ökning med om-
kring 11 procent. Om Stockholm skulle ha haft lika många flera po-
liser per invånare 2010 som man hade 1995 så skulle antalet uppgå 
till 6 600 poliser, dvs. omkring 900 fler än vad som faktiskt var fal-
let.

37
 En intressant frågeställning att undersöka närmare är om po-

listätheten i Stockholm är lägre än vad den är i andra jämförbara 
huvudstäder. 
 
Hur ser utvecklingen ut i landets två övriga storstadsregioner? I 
varken Skåne eller Västra Götaland har antalet poliser per invånare 
i relation till antalet poliser per invånare i övriga landet förändrats 
nämnvärt under denna period. För båda dessa polismyndigheter kan 
därför antalet poliser sägas bättre ha anpassats till befolkningsut-
vecklingen.  

––––––––– 
37 Stockholms andel av samtliga anmälda brott mot brottsbalken i landet har under denna period legat 

relativt konstant kring strax under 30 procent. 
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Hur polisen fördelar resurserna inom myndigheterna är givetvis 
också av stort intresse. Analysresultaten i kapitel 5 har visat att fler 
poliser framför allt i socialt utsatta områden skulle, om dessa resul-
tat stämmer, kunna ha mätbara brottsförebyggande effekter, åt-
minstone vad gäller bostadsinbrott och vissa andra tillgreppsbrott. 
Polismyndigheten i Stockholms län införde 2005 s.k. lokala polis-
kontor i de 15 socialt mest utsatta bostadsområdena. En preliminär 
analys av brottsligheten i dessa områden respektive övriga polis-
myndigheten visar bl.a. att bostadsinbrotten ökade i mindre ut-
sträckning mellan 2006 och 2010 i områden med lokala poliskontor 
jämfört med polismyndigheten i övrigt. Vissa brottstyper, exem-
pelvis våldsbrott utomhus, har minskat i områden som har polis-
kontor medan den har ökat i övriga myndigheten. Brå genomför för 
närvarande en utvärdering av denna satsning. 
 
Wheaton (2006) har avslutningsvis konstaterat i en analys av po-
lismyndigheter i amerikanska storstadsområden att flera små myn-
digheter inom ett storstadsområde är mer kostnadseffektivt och re-
laterat till minskad brottslighet jämfört med om det är en större po-
lismyndighet. Förklaringen skulle kunna vara att: ”… local 
knowledge, community policing and other neighborhood strategies 
are more important to controlling crime than increases in aggregate 
resources”  (Wheaton, 2006, s. 2). Även med större regionala po-
lismyndigheter i Sverige, vilket är en trolig utveckling, är det gi-
vetvis möjligt att fördela resurserna på ett mer effektivt sätt. Sher-
man (1995) har exempelvis påpekat att: 
 

”Spreading patrol visibility out evenly in space and time means applying it 

unevenly to crime. While every citizen gets a “fair share” of policing, this 

strategy may be as useful as giving everyone his or her fair share of penicillin 

– regardless of whether the person is sick”. 

 
Hur polisresurserna fördelas över landet och inom respektive po-
lismyndighet är en intressant och viktig frågeställning som bör ana-
lyseras närmare än vad som har varit möjligt i denna studie. Att det 
finns behov av poliser i hela landet är självklart men frågan är var 
ett resurstillskott gör störst nytta.  
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7 AVSLUTNING 

 
 
I denna rapport har sambandet mellan antalet poliser och den regi-
strerade brottsligheten avseende bl.a. bostadsinbrott, rån och narko-
tikabrott analyserats ingående. Utgångspunkten för analyserna har 
varit de tidigare uppmärksammade amerikanska studier som påvi-
sat ett negativt statistiskt signifikant samband, dvs. att fler poliser 
leder till färre brott.  
 
Den politiska målsättningen med att öka antalet poliser i Sverige 
har givetvis varit att brottsligheten ska minska. Resultaten av de 
regressionsanalyser som genomförts på de två undersöknings-
materialen, kommundata för åren 2001–2008 och länsdata för åren 
1995–2009 kan, sammanfattningsvis, inte tolkas på annat sätt än att 
det inte går att påvisa ett entydigt samband mellan antalet poliser 
och brottsligheten. Intressant är emellertid att vissa resultat pekar 
mot att fler poliser, framför allt på lokal nivå, möjligen kan ha en 
brottsförebyggande effekt på bostadsinbrott och eventuellt stölder 
ur fordon. Fler poliser leder till att fler narkotikabrott registreras 
men också till att fler brott mot brottsbalken klaras upp. Analyserna 
har också visat att landets samlade polisresurs över tid i större ut-
sträckning används utanför huvudstadsområdet. 
 
Av samtliga nordiska länder har Sverige flest poliser per invånare. I 
ett större internationellt perspektiv har vi emellertid få poliser. Att 
det är så kan i stor utsträckning förklaras av historiska och politiska 
omständigheter. Storleken på ett lands polisstyrka har tidigare visat 
sig vara: ”associated with differences in relative inequality among 
groups… the greater the inequality of these sorts, the larger the 
police force” (Bayley, 1985, s. 76). Att Sverige och övriga norden 
har få poliser kan alltså ses som en fördel – det finns relativt sett 
mindre skillnader mellan olika sociala grupper – jämfört med 
många andra länder.  
 
Som generell brottsförebyggande strategi har den politiska intent-
ionen att öka antalet poliser sannolikt inte varit särskilt effektiv. 
Som ett sätt att få bort frågan om ”polisbrist” från dagordningen 
och att visa på kriminalpolitisk handlingskraft har det däremot tro-
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ligen fungerat bättre. Det är intressant att notera att dagstidningen 
Dagens Nyheter för tio år sedan krävde en kraftig ökning av antalet 
poliser för att nu i stället hävda att ”fler är inte bättre”. Det är själv-
fallet nödvändigt att polisnumerären återkommande diskuteras i 
samhällsdebatten. Samtidigt får politiska beslut om att öka eller 
minska antalet poliser långsiktiga konsekvenser, inte minst för 
statsbudgeten och för polisutbildningarna.

38
  

 
Den kanske viktigaste frågan framöver är hur vi på bästa sätt an-
vänder de poliser som finns tillgängliga. Här ska bara kortfattas 
nämnas två omständigheter som jag anser kan leda till att polisen 
blir bättre på att förebygga och förhindra brott. 
 
För det första är det angeläget att samverkan mellan praktik och te-
ori förstärks. En betydande del av polisens verksamhet handlar om 
att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten och att fin-
nas tillgänglig när något akut inträffar. Olika beräkningar visar att 
en mindre del av polisens sammanlagda arbetstid går åt till att rea-
gera på brottsliga handlingar. Detta är inget nytt. Ett av motiven 
bakom den s.k. närpolisreformen var just att poliser i yttre tjänst 
bättre skulle använda den ofta omfattande arbetstid som annars går 
åt att vänta på akuta uppdrag till att förebygga brott, exempelvis 
genom samverkan med andra samhällsinstitutioner. 
 
Polisen är ofta första mottagare och själv inhämtare av information 
om brottslig verksamhet lokalt, regionalt och nationellt. Kännedom 
om exempelvis förekomsten av bostadsinbrott lokalt bör hanteras 
strategiskt och utifrån ett kunskapsbaserad angreppssätt. Forsk-
ningserfarenheter om vad som fungerar brottsförebyggande måste 
därför bättre tas till vara i den praktiska verksamheten. För det 
krävs att sådan kompetens finns inom organisationen. Enkelt sam-
manfattat bör det exempelvis ställas krav på att närpolischefer och 
andra inom polisen har goda och uppdaterade teoretiska kunskaper 
om vad som har visat sig fungera i det brottsförebyggande arbetet. 
En närmare koppling till landets polisutbildningar och andra uni-
versitetsinstitutioner, även för yrkesverksamma poliser, är därför av 
stor vikt. 
 
För det andra måste polisens insatser och arbete i större utsträck-
ning följas upp och utvärderas; både internt av dem som är direkt 
berörda av verksamheten men också genom samarbete med externa 
parter. Att polisen måste bli bättre på uppföljning och utvärdering 

––––––––– 
38 I och med de aktuella statsfinansiella problemen i England och Wales har regeringen där beslutat 

om kraftiga besparingar inom polisen. Bland annat kommer antalet närpolisstationer och poliser i 

s.k. neighbourhood policing teams att minska påtagligt (se t ex artiklar i tidningarna Evening Stan-

dard 28 januari 2011 och The Guardian 28 juni 2011). 
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har påtalats av många olika instanser de senaste åren och Rikspolis-
styrelsen har också nyligen inrättat en särskild utvärderingsfunk-
tion. Det är viktigt att forskning och utvärdering av polisens meto-
der och strategier utförs i nära samarbete med det praktiska polisar-
betet.  
 
Till sist, förväntningar på vad polisen kan göra för att förebygga 
brott måste vara rimliga. Även om vi fördubblar antalet lärare eller 
antalet läkare så löser det givetvis inte alla problem för skolan re-
spektive sjukvården. Samma sak gäller för polisen. Den grundläg-
gande förutsättningen för att polisen ska kunna göra ett bättre ar-
bete är i vart fall uppfylld – antalet poliser har i modern tid aldrig 
varit fler.   
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