
Undret i New York 

 

Medierna är fulla med positiva nyheter från brottslighetens New York, eller snarare det 

laglydiga New York. Sedan början av 1990-talet har brottsligheten sjunkit med 60, 70 och 80 

procent beroende på brottstyp. Rapporteringen om den häpnadsveckande utvecklingen har 

gått i vågor i Sverige. Redan i slutet av 1990-talet uppmärksammades minskningen, och 

rapporteringen blossade upp igen – bland annat i tidskriften Neo – i samband med att den 

kände amerikanske kriminologen Franklin E. Zimring började marknadsföra sin forskning om 

polisens betydelse för att minska brottsligheten i New York. Resultaten har nu publicerats i 

boken ”The City That Became Safe. New York’s lessons for urban crime and its control” 

(Oxford University Press, 2012).  

 

Ämnet är viktigt och betydligt större än brottsligheten i New York. Om brottsligheten kan 

minska så kraftigt i New York, varför skulle den då inte också kunna minska hos oss i 

Norden. Debattörer och kriminologer i Sverige var inte heller sena med att använda exemplet 

New York för att ge goda råd till bl.a. polisen i Malmö. 

 

Egentligen borde alla vara tacksamma över att brottsligheten minskar. Färre brott innebär 

mindre lidande, färre skador, större trygghet, mindre utgifter, mer livskvalitet. Men alla tycks 

inte vara nöjda. Dels har farhågor förts fram om att minskningarna är överdrivna eller rentav 

fejkade, dels har det förts intensiva diskussioner om hur nedgången bör förklaras. Debatter om 

den ”rätta” förklaringen är förståeliga eftersom alla vinner på att kunna åberopa New York 

som bevis. 

 

I det följande beskriver jag vad vi vet och vad vi inte vet om brottsutvecklingen i New York. 

Har brottsligheten verkligen minskat? I så fall, hur mycket och varför? Slutligen tar jag upp 

frågan om vi kan lära oss någonting av fallet New York. 

 

Har brottsligheten minskat? 

Denna fråga kan besvaras med ett tydligt Ja. Skälet är att brottsligheten inte bara har minskat i 

New York utan också i andra stora amerikanska städer som Los Angeles, San Diego och San 

Antonio. Även brottsstatistiken för hela USA uppvisar påtagliga minskningar. Den positiva 

bilden förstärks av s.k. offerundersökningar. Där frågas ett urval av befolkningen om man 

varit utsatt för stöld och våld. Undersökningarna finns sedan mitten av 1970-talet och 



bekräftar bilden av minskad utsatthet både nationellt och lokalt (New York). Vad gäller mord 

och dråp, där offerundersökningar givetvis inte kan användas, finns stöd för minskningar i 

dödsorsaksstatistiken. Mord och dråp har halverats i hela USA och den har sjunkit med 

omkring 80 procent i New York sedan början av 1990-talet (även om mordnivåerna 

fortfarande ligger långt över de nivåer vi känner till i Norden: mindre än 1 mord årligen per 

100 000 invånare i Danmark, Norge och Sverige och 2½ mord i Finland). 

 

Hur mycket har brottsligheten minskat? 

Denna fråga är svårare att besvara, eftersom det saknas serier där uppgifter från brotts- och 

offerstatistiken kan jämföras under en längre period. Om vi håller oss till de allvarligaste 

brottstyperna mord och dråp, för vilka långa brottsserier är tillgängliga, ser utvecklingen ut på 

följande sätt. 
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Figur 1. New York: Mord och dråp, 1950 – 2011, per 100 000 invånare. 

 

Idag ligger det registrerade dödliga våldet i New York på 1960-tals nivå. Minskningarna har 

inte varit kontinuerliga utan de inträffade i huvudsak under en mycket begränsad period åren 

1994-1998. Även uppgången begränsas – dock inte lika tydligt – till några få år i slutet av 

1960- och början av 1970-talen samt i slutet av 1980-talet. När det gäller andra brottstyper 

(grov misshandel, rån, inbrott, bilstöld och stöld) är nedgångarna sedan början av 1990-talet 

inte lika stora, men utvecklingen framstår som ganska likartad. Ett undantag gäller våldtäkt 

som minskat sedan 1980-talet.  



Det är inte troligt att minskningarna i New Yorks polisstatistik skulle kunna förklaras med att 

statistikrutinerna har förändrats under 1990-talet, vare sig när det gäller inrapportering eller 

presentation. Detta har visserligen hävdats från forskarhåll. Men en närmare granskning av 

månadsdata avslöjar inte några större förändringar av rapporteringsmönstren under 1990-talet. 

 

En annan fråga är däremot svårare att ge ett entydigt svar på: om brottsutvecklingen i New 

York har varit exceptionell. Detta är Zimrings uppfattning. Speciellt utvecklingen av mord 

och dråp skulle kunna tala för det. Zimring bygger hela sitt resonemang kring förklaringen till 

brottsnedgången på uppfattningen att brottsnedgången i New York har varit ”djupare, bredare 

och längre” än i andra delar av USA. Utan att förlora oss i statistiska detaljer kan sägas att 

Zimrings tes om att brottsutvecklingen i New York är unik i mångt och mycket beror på hans 

analysmetod och val av toppåret 1990 som jämförelseår. 

 

Brottsnedgången har visserligen varit djup, bred och lång i New York, men troligen inte 

särskilt mycket djupare, bredare och längre än vad offerstatistiken utvisar för hela USA 

(eventuellt med vissa undantag för inbrott och bilstöld) och inte väsentligt annorlunda när 

brottsstatistiken jämförs med utvecklingen i till exempel Los Angeles, en stad som inte 

satsade på offensiva polismetoder (White, 2012). Mord- och dråputvecklingen tycks därutöver 

ha varit likartad i bl.a. San Antonio och San Diego, två miljonstäder i Kalifornien. 

Uppfattningen att Zimring övertolkat sina data delas också av namnkunniga amerikanska 

kriminologer (Baumer & Wolff, 2013; Sampson, 2013). 

 

Varför har brottsligheten minskat i New York? 

Innan jag tar upp frågan avseende New York vill jag göra läsaren uppmärksam på att även i 

Sverige har mord- och dråpbrottsligheten i det närmaste halverats sedan slutet av 1980-talet. 

Utvecklingen har paralleller i Danmark, Norge, Finland – och i USA. Minskningarna i 

Norden är inte riktigt lika stora som i New York, men de är egentligen ännu mer 

uppseendeväckande eftersom de inträffade från en redan mycket låg nivå. Som ekonomerna 

bruka säga: elasticiteten avtar med sjunkande nivå. 
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Figur 2. Hela USA och Sverige: Mord- och dråp, 1950-2011, per 100 00 invånare. 

Röd kurva: Sverige. Svart kurva: USA.  

Obs! De svenska talen har räknats upp 6,67 gånger för att enkelt kunna jämföras med USA. 

 

Bortsett från att nedgången av mord och dråp i Sverige för det mesta är en massmedial icke-

fråga och att politikerna inte har använt den för att teckna en bild av ett ”tryggare Sverige”, 

inställer sig naturligtvis frågan: Vad beror nedgången på? En svensk forskare (Granath, 2011) 

har tittat närmare på saken. Av Granaths analyser framgår att ungefär hälften av nedgången 

gäller fall där barn under 15 år har varit offer; den andra hälften avser spontanbråk och 

dispyter. Det finns näraliggande hypoteser (till exempel ökat stöd till ensamstående mödrar 

och psykiskt störda föräldrar respektive minskad alkoholkonsumtion), men i brist på 

noggranna undersökningar är det svårt att ha någon säker uppfattning. Poängen med 

hänvisningen till utvecklingen i Sverige är av pedagogisk art. Det kan vara så att brotts-

nedgången i vissa fall bara har många små, men inga stora enskilda orsaker, så att den i 

praktiken blir oförklarlig. Vi saknar helt enkelt tillräckligt precisa data och tillräckligt exakta 

undersökningsmetoder. 

 

Vilka är då förklaringarna till brottsnedgången i New York? 

Zimring är mycket tydlig på den punkten. Enligt honom kan merparten av brottsnedgången i 

New York inte förklaras – en uppfattning som han delar med många andra forskare. Men det 

finns en aktör som har betydelse: polisen – som enligt Zimring kanske står för upp till 40 

procent av nedgången. Vad har då hänt med polisen i New York sedan början av 1990-talet? 

Jo, antalet poliser har ökat; polisen har fått en ny verksamhetsinriktning (COMPSTAT) och 



det har införts en rad nya taktiker: riktade insatser mot brottsutsatta platser (s.k. hot spots) och 

drogmarknader; åtgärder mot att få bort skjutvapen från gatan; stop-and-frisk (jämförbart med 

det svenska Reva-projektet); fler anhållanden och samarbete med kronofogden och andra 

myndigheter. Alla dessa förändringar inträffade dock utan någon egentlig ”master plan”, 

vilket i det närmaste gör det omöjligt för Zimring att kunna urskilja vilken åtgärd som ledde 

till vilken effekt. Han är också medveten om det när han skriver att det är en utomordentligt 

svår uppgift att isolera de enskilda effekterna av polisarbetet. 

 

Därför tillgriper Zimring en annan strategi för att belägga polisens betydelse för 

brottsnedgången. I stället för att i detalj undersöka vilka effekter de olika polismetoderna 

faktiskt har haft, använder han sig av en logisk uteslutningsmetod. Eftersom vanliga 

kriminologiska förklaringar som demografiska faktorer, invandring, ekonomisk utveckling, 

arbetslöshet, fattigdom, ensamstående mödrar, aborter och inkapacitering av lagöverträdare på 

goda grunder inte kan tillskrivas något större förklaringsvärde för brottsnedgången i New 

York, återstår för Zimring bara polisen som förklaring. Han anser att polisen därför haft 

effekt. Zimrings argumentation är knappast hållbar eftersom verkligheten ju inte behöver följa 

logiska uteslutningsresonemang. Om det vore så, skulle man kunna bespara sig så gott som all 

empirisk forskning. Zimrings argumentation förblir också otillfredsställande av ett annat skäl: 

andra städer i USA haft en tämligen parallell utveckling, trots att där inte förekom liknande 

satsningar på att öka antalet poliser eller att införa nya polistaktiker. 

 

Kan vi lära oss någonting av utvecklingen i New York? 

Hur svårt det är att ge empiriskt hållbara förklaringar till brottsnedgången i New York och 

USA framgår också av en litteraturöversikt skriven av Vanessa Barker (2010), numera 

verksam vid Stockholms universitet. Kriminologernas problem att kunna förklara 

brottsnedgången i New York (och USA) måste komma som en stor besvikelse för alla de som 

anser att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” kan visa vägen till en framgångsrik 

brottsbekämpning. I övrigt är fallet New York ytterligare ett exempel på att de enkla 

förklaringarnas tid är över även om journalister, politiker och publiken gärna vill höra dem. 

Kriminologernas oförmåga bör dock inte fördunkla det faktum att mord och dråp i New York 

(och i Sverige) har minskat. Skäl nog att glädjas över.  

 

Hanns von Hofer 

Professor emeritus i kriminologi, Stockholms universitet 
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Not. Artikeln bygger på ett arbete som har utförts av studenter och undertecknad på en kurs i 

kriminologi på avancerad nivå vid Stockholms universitet vårterminen 2013. 

 

 

      


