Usynlig mærkningsspray
- Evaluering af forsøg med usynlig mærkningsspray til
forebyggelse af røveri i detailhandlen
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Sammenfatning
Rigspolitiet (Nationalt Forebyggelsescenter), Dansk Erhverv og SikkerhedsBranchen har iværksat et
forsøg med usynlig mærkningsspray (også kaldet ’DNA-spray’) til forebyggelse af røveri i detailhandlen.
Forsøget i 42 dagligvarebutikker i Københavns, Københavns Vestegns og i Nordsjællands politikreds løb
fra efteråret 2014 til foråret 2016. Hensigten med forsøget var at vurdere usynlig mærkningssprays
kriminalpræventive potentiale samt belyse, hvorvidt metoden kan understøtte politiets
efterforskningsarbejde samt medvirke til at øge trygheden for personalet i detailhandlen. Forsøget er
efterfølgende blevet evalueret.
Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. personalet i forsøgsforretninger og
butiksbestyrerne i de røveriramte forretninger samt registerdata fra Rigspolitiet over røveriudviklingen
tegner sig følgende billede af effekten af usynlig mærkningsspray:
-

Personalet i forsøgsforretningerne føler, at usynlig mærkningsspray mindsker den utryghed, der er
forbundet med risikoen for røveri.

-

De statistiske analyser viser, at sammenlignet med en kontrolgruppe af tilsvarende forretninger var
der en relativ stor effekt af usynlig mærkningsspray på udsatheden for røveri. Resultatet peger
således på, at der er en kriminalpræventiv værdi i anvendelsen af usynlig mærkningsspray.

-

Analyserne indikerer dog også tilstedeværelsen af en ikke helt ubetydelig forskydningseffekt, hvilket
peger på, at en del (men langt fra alle) af de røverier som blev forebygget i forsøgsforretninger blev
forskudt til andre nærliggende forretninger.

-

Grundet meget få røverier i forsøgsforretningerne kunne værdien af usynlig mærkningsspray som
element i politiets efterforskningsarbejde ikke belyses. Ligeledes kunne eventuelle utilsigtede
konsekvenser af metoden heller ikke belyses.

De foreliggende resultater peger på, at usynlig mærkningsspray har værdi som præventiv metode til
forebyggelse af røveri i danske dagligvarebutikker, hvorfor metoden bør overvejes som en del af den
røveriforebyggende strategi i detailhandlen. Mere generelt kan det anbefales, at også andre typer
forretninger med fordel kan overveje metoden som en del af deres forebyggende strategi.
Effekten af situationelle indsatser har tendens til at reduceres i takt med at de kriminelle udvikler
modforholdsregler. Den mere varige kriminalpræventive værdi af usynlig mærkningsspray kan derfor
først vurderes om nogle år, når metoden har været i brug i længere tid. På det tidspunkt vil det
sandsynligvis også være muligt at belyse usynlig mærkningssprays værdi for politiets
efterforskningsarbejde og metodens eventuelle utilsigtede konsekvenser.
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Indledning
Som meget andet kriminalitet har antallet af kommercielle røverier – herunder røverier mod butikker og
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forretninger – generelt været faldende de seneste par år. Kommercielle røverier udgør dog stadig et
problem – i særdeleshed er det et stort problem for de forretninger og butikker som gentagne gange
bliver udsat for røveri. Røveri – og især gentagne røverier – kan opleves som meget psykisk belastende
for personalet i de udsatte forretninger.
Røveri er i strafferetslig forstand en alvorlig forbrydelse, som kan straffes med op til 6 års fængsel og
ved særlige grov beskaffenhed kan straffen stige til 10 års fængsel. Med andre ord er røveri en alvorlig
forbrydelse med relativ stor skadesvirkning, hvis forebyggelse derfor fortsat skal prioriteres.
Internationalt er der en noget anekdotisk belæg for, at usynlig mærkningsspray (også kaldet ’DNAspray’) kan medvirke til at reducere forekomsten af røverier og hjælpe politiet i efterforskningsarbejdet
(se f.eks. SelectaDNA (2015); Sikkerhedsvirksomhed.dk (2015)). For at styrke vidensgrundlaget
omkring effekterne af usynlig mærkningsspray besluttede Rigspolitiet, Dansk Erhverv og
SikkerhedsBranchen at evaluere effekten af metoden i en række detailhandelsforretninger
(supermarkeder og døgnkiosker), som havde valgt at installere usynlig mærkningsspray. Målet med
evalueringen var at belyse, om metoden har en kriminalpræventiv effekt, og desuden om den kan
understøtte politiets efterforskningsarbejde og medvirke til at øge trygheden for personalet i
detailhandlen.
Rammerne omkring forsøget og evalueringen blev koordineret af en styregruppe sammensat af
Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) i Rigspolitiet, Dansk Erhverv (DE) og SikkerhedsBranchen (SB).
Evalueringen blev tilrettelagt og udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Rune H. Scherg (NFC),
Malthe Munkøe (DE) og Mogens Hansen (SB).

Målet med forsøget
I udgangspunktet var målet med evalueringen at belyse følgende fire spørgsmål:
1. Har usynlig mærkningsspray en kriminalpræventiv effekt?
2. Opleves usynlig mærkningsspray som et tryghedsskabende tiltag af de forretningsansatte?
3. Oplever politiet usynlig mærkningsspray som anvendeligt i efterforskningsarbejdet og øger det
opklaringsprocent og evt. domfældelsesprocenten?
4. Er der utilsigtede konsekvenser ved anvendelsen af usynlig mærkningsspray?
I praksis viste det sig dog kun muligt at belyse spørgsmål 1 og 2, da der skete så få røverier, hvor usynlig
mærkningsspray udløstes, at datagrundlaget viste sig for spinkelt til, at de øvrige spørgsmål kunne
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besvares. Det kan således ikke her klarlægges om usynlig mærkningsspray kan understøtte politiets
1

På landsplan har udviklingen i røveri mod forretning (gerningskode 76313 og 76323) svinget en del de sidste 9 år. Mellem 2007 og
2009 skete der en stor stigning i antallet af røverier, hvorefter antallet af røverier faldt i perioden 2009 til 2012. I 2013 steg antallet
af røverier igen og lå i 2013 på knap 800 røverier om året. Siden 2013 er antallet af røverier faldet igen, så der i 2015 var 532
røverier mod forretninger. I gennemsnit over perioden 2007-2015 har der været 712 røverier om året. Færrest var der i 2007, hvor
der blev registreret 512 røverier og flest var der i 2009 hvor der var 951 røverier.
2
Usynlig mærkningsspray blev kun udløst en enkelt gang i en forsøgsforretning og det skete i tidsrummet mellem at systemet blev
opsat og advarselsskiltning om usynlig mærkningsspray blev opsat. Altså inden usynlig mærkningsspray var fuldstændigt installeret.
Gennemgangen af politiets sagsakter vedrørende denne viser, at usynlig mærkning ikke har spillet en rolle i efterforskningen, da
der ikke har været en mistænkt i sagen.
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efterforskning og bidrage til at øge sigtelses- og domfældelsesprocenten. Ligeledes kan det ikke
vurderes, om usynlig mærkningsspray eventuelt har negative utilsigtede konsekvenser såsom øget
utryghed i røverisituationen blandt butikspersonalet, kundeutilfredshed helt generelt eller mere specifikt
i forbindelse med eventuel fejludløsning af spray m.v. Derfor vil evalueringen alene have fokus på den
kriminalpræventive effekt af usynlig mærkningsspray og dens betydning for de ansattes tryghed i
forsøgsforretningerne.

Afprøvning af usynlig mærkningsspray
International forskning peger overvejende på nytten af situationelle indsatser til forebyggelse af
kommercielle røverier (Scherg 2006; Altizi & York, 2007). En relativ ny metode i den situationelle
forebyggelse af kommercielle røverier er såkaldt usynlig mærkningsspray (også kendt som ’DNAspray’). Usynlig mærkningsspray er en indsats som består af to elementer: en mekanisk-teknisk del og
en skiltnings-informationsdel:
Den mekaniske del af indsatsen har tre bestanddele:
-

En aktiveringsfunktion der sætter systemet i standby i tilfælde af røveri

-

En sensor som detekterer når røveren forlader forretningen

-

En spraydyse der sprøjter med den ’usynlige’ mærkningsvæske
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Skiltningsdelen af systemet består af information/advarsel om, at der er installeret usynlig
mærkningsspray i butikken (se evt. bilag 4):
-

Større advarsel/oplysningsskilte på butiksfacaden og/eller i indgangspartiet

-

Mindre advarselskilte ved kasseområdet i forretningen.

Metoden fungerer på den måde, at hvis der sker et røveri i en forretning, hvor usynlig mærkningsspray er
installeret, vil røveren blive tilsprøjtet med den usynlige mærkningsvæske i forbindelse med exit fra
forretningen. Den usynlige mærkningsvæske sætter sig fast på røverens hud, hår og tøj. Da væsken
indeholder et fluorescerende farvestof der lyser op når det udsættes for ultraviolet lys samt indeholder
en unik kode som knytter væsken til den røveriramte forretning (og desuden er svært afvaskelig), kan en
mistænkt gerningsmand relativt nemt kædes sammen med et specifikt røveri, hvis vedkommende har
rester af den usynlige mærkning på enten hud, hår eller tøj.
Usynlig mærkningsspray tænkes således på den ene side at virke afskrækkede på den potentielle røver,
idet det antages, at den øger den oplevede pågribelsesrisiko. På den anden side tænkes den at
understøtte røveriefterforskningen, da den usynlige mærkning i princippet gør det langt nemmere for
4
politiet at identificere en gerningsmand, hvis han er sprøjtet til med mærkningsvæsken.

Implementering og anvendelse
De deltagende forretninger i forsøget var detailhandelsforretninger og døgnkiosker som netop havde
(eller skulle til at have) installeret usynlig mærkningsspray. Forsøgsforretningerne var forretninger fra fire
3

Mærkningsvæsken er en vandagtig væske som er tilført et fluorescerende farvestof og en unik kode (deraf betegnelsen ’DNAspray’).
4
Usynlig mærkning virker således meget analogt til fx tv-overvågning der også tænkes både at øge den oplevede pågribelsesrisiko
og understøtte politiets efterforskning.
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detailhandelskæder (Reitangruppen, Coop, Dansk Supermarked samt 7-eleven) som ønskede at
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afprøve metoden.
Forsøgsperioden løb fra efteråret 2014 til foråret 2016: I løbet af efteråret 2014 blev der i 20 forretninger
beliggende i Københavns, Københavns Vestegns og Nordsjællands politikredse installeret usynlig
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mærkningsspray. I marts og april 2015 blev det installeret i yderligere 22 forretninger (herunder én
forretning i Midt- og Vestsjællands politikreds). Således består forsøgsgruppen af de 20 forretninger, der
fik installeret usynlig mærkning i efteråret 2014 og de 22 forretninger, der fik installeret usynlig
mærkning i foråret 2015 – i alt 42 forretninger. Som en del af forsøget blev de berørte politikredse
orienteret om forsøget og om usynlig mærkningsspray som metode og det nødvendige tekniske udstyr
såsom UV-lygter blev indkøbt til de tre forsøgskredse.

Metode
For at få et indblik i hvorledes usynlig mærkning i praksis fungerer, blev der udarbejdet et spørgeskema
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som sendtes til de fem forsøgsforretninger, hvor Rigspolitiet havde registreret et røveri.
For at vurdere tryghedsaspekterne blev der desuden udarbejdet et spørgeskema (se bilag 3), som via
butiksbestyreren blev distribueret til medarbejderne i forsøgsforretningerne. Alle forretninger, der har
fået installeret usynlig mærkningsspray i efteråret 2014 blev i maj 2015 kontaktet med henblik på at
deltage i evalueringen. I alt lykkedes det at få besvarelser fra 98 butiksmedarbejdere fordelt på 14
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forskellige butikker. På trods af mange kontakter henover sommeren 2015 lykkedes det desværre ikke
at få svar fra mere end knap halvdelen af alle forretninger i 1. installationsgruppe. Forretninger, der er
indhentet besvarelser fra, skønnes dog ikke at variere systematisk fra de resterede, således at meget
taler for, at resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er dækkende for samtlige forretninger.

Den kriminalpræventive effekt
Den kriminalpræventive effekt af usynlig mærkning undersøges ved anvendelsen af et quasieksperimentelt evalueringsdesign med anvendelse af en kontrolgruppe. Dette gøres for at øge den
sikkerhed hvormed det kan siges, at ikke andre faktorer end indsatsen (her: usynlig mærkningsspray)
har haft betydning for resultatet (her: forekomsten af røverier).
For at tage højde for, at forekomsten af røverier i forsøgsforretninger og i kontrolforretninger ikke er ens
inden indsatsen, estimeres effekten ikke alene ved at måle forekomsten af røveri under indsatsen, men
som en ændring i forekomsten af røveri. Til dette anvendes en difference-in-difference analyse. I
sådanne analyser undersøges forskellen mellem udviklingen i kriminalitetsniveauet i en forsøgsgruppe
og udviklingen i kriminalitetsniveauet i en kontrolgruppe. Der foretages derfor en måling af forekomsten
af røverier inden indsatsperioden og under indsatsperioden i både forsøgsforretningerne og i
kontrolforretningerne. Det er altså udviklingen i udsatheden for røveri mellem forsøgsbutikkerne og
kontrolforretningerne, der sammenlignes. En eventuelt positiv effekt vil således være udtryk for, at der er
en signifikant større reduktion (eller signifikant mindre vækst) i antallet af røverier henover perioden i
forsøgsforretningerne end i kontrolforretningerne.
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Forsøgsgruppen er således ikke et tilfældigt udvalg af detailhandelsforretninger, men består af forretninger som af
detailhandelskæderne blev vurderet til at have et særligt røveriproblem.
6
Usynlig mærkningsspray blev faktisk installeret i 21 forretning i efteråret 2014, men da en af disse forretninger ret tidligt i
forsøgsperioden blev lukket er denne forretning taget ud af forsøgsgruppen.
7
Desuden besøgte arbejdsgruppen to forretninger der havde installeret usynlig mærkning for at se, hvorledes systemet var
installeret og i praksis fungerede.
8
Det skal bemærkes, at besvarelserne fra 6 forretninger fra samme butikskæde på grund af almindelig travlhed er udfyldt af én
person på vegne af det samlede personale. Det er i præsentationen af data lagt til grund, at der er tale om 6 separate forretninger
med en ansat i hver, selvom dette selvfølgelig er en forsimpling af data.
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Forsøgsperioden varierer afhængigt af, hvornår usynlig mærkningsspray blev installeret i forretningerne:
fra omkring 18-19 måneder for forretningerne i 1. installationsgruppe til omkring 12-13 måneder for 2.
installationsgruppe. For begge grupper måles forekomsten af røverier inden forsøgsperioden fra 1. Jan
2012 og indtil installationen af usynlig mærkningsspray. Forsøgsperioden og dataindsamlingen sluttede
d. 29. februar 2016 (se evt. figur 1 nedenfor):

Forskydning
Undersøgelser indikerer, at situationelle indsatser kan forskyde kriminalitet eller modsat sprede nytten
af den (Guerette & Bowers, 2009; Johnson, Guerette & Bowers, 2012; Scherg 2013). Det er derfor vigtig
at belyse om sådanne enten negative forskydningseffekter eller positive spredning-af-nytte-effekter
også gør sig gældende i forbindelse med indsatsen med usynlig mærkningsspray, da sådanne effekter
potentielt kan påvirke den samlede vurdering af værdien af metoden. Hvis det f.eks. skulle vise sig, at
usynlig mærkning er meget god til at reducere antallet af røverier i forsøgsforretningerne, men at al den
kriminalitet som forebygges i stedet forflyttes til andre forretninger i nærområdet, er der ikke meget
samfundsmæssig nytte i metoden (om end metoden for den enkelte forretning, der har installeret
usynlig mærkning selvfølgelig vil opleves som nyttig).
Forskydningsproblematikken belyses ved at beregne den såkaldte ’vejede forskydningskvotient’ – kendt
i litteraturen som weighted displacement quotient (WDQ) (Bowers & Johnson, 2003). Denne metode
sammenligner røveriudviklingen i forsøgsbutikkerne med udviklingen i kontrolforretningerne samt
forretningerne i et prædefineret buffer- eller forskydningsområde. Kendetegnet ved denne metode er
bl.a., at WDQ kun meningsfyldt kan beregnes, såfremt der sker en reduktion i kriminaliteten i
forsøgsforretningerne. Dette er teoretisk begrundet i, at der ikke logisk kan ske en forskydning af
kriminalitet (til andre forretninger andre steder), hvis ikke forekomsten af kriminalitet samtidigt er blevet
reduceret i forsøgsforretningerne.
Samlet set undersøges den kriminalpræventive værdi af usynlig mærkningsspray ved, at se på
forekomsten af røveri både før og under forsøgsperioden i tre grupper af forretninger:
1. Forsøgsgruppen: De 42 forretninger som har installeret usynligmærkningsspray.
2. Kontrolforretninger: Her defineret som øvrige forretninger fra de deltagende butikskæder
(Rema1000, Netto, Irma, Dagli’Brugsen og 7-eleven) der ligger mere end 500 meter fra
forsøgsforretningerne, men er beliggende i de tre berørte politikredse.
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3. Forretninger i et bufferområde: Her defineret som forretninger fra de deltagende butikskæder
(Rema1000, Netto, Irma, Dagli’Brugsen og 7-eleven) der ligger inden for 500 meter af
9
forsøgsforretningerne.
Røveriudviklingen i forsøgsforretningerne sammenlignes med røveriudviklingen i kontrolforretningerne
for at undersøge den kriminalpræventive værdi af usynlig mærkningsspray. For at undersøge om der
eventuelt sker en forskydning af røverier som resultat af indsatsen med usynlig mærkningsspray
sammenlignes røveriudviklingen i forsøgsforretningerne med røveriudviklingen blandt forretningerne i
bufferområdet og i kontrolforretningerne.

Data
Data om forekomsten af røveri kommer fra politiets database over registreret kriminalitet (PolSas). Der
er udtrukket data på gerningskoderne 76313 og 76323 (’røveri mod forretning og ’røveri – særligt farligt
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– mod forretning’) i perioden 1. jan 2012 til 29. feb. 2016 i alle forsøgsforretninger. Omfanget af
røverier i kontrolforretninger (og forretninger i bufferområdet) blev indsamlet for samme tidsperiode.
Data om kontrolforretninger er trukket fra forskellige offentlige kilder såsom ’findsmiley.dk’, ’coop.dk’,
’rema1000.dk’, ’netto.dk’ og ’7-eleven.dk’. Der blev i alt identificeret 349 kontrolforretninger i de tre
11
politikredse og 44 forretninger i bufferområdet.

Resultater
Medarbejdernes viden om og tryghed ved usynlig mærkningsspray
Spørgeskemaundersøgelsen blandt butikspersonalet i forsøgsforretningerne viste, at de ansatte
generelt er blevet informeret om usynlig mærkningsspray, og ved hvordan metoden fungerer. Således
var det kun 2 procent, der ikke syntes, at de havde fået information om, at det var blevet installeret i
forretningen, og 3 pct. der ikke vidste hvad det var, og 4 pct. der ikke vidste, hvorledes usynlig
mærkningsspray fungerede. Ligeledes var det kun en ganske lille andel af personalet (4 pct.) som ikke
syntes, at det var en god idé med usynlig mærkningsspray. Desuden viste det sig, at flertallet af
butikspersonalet (62 pct.) angav, at de følte sig mere trygge efter usynlig mærkningsspray var blevet
installeret på deres arbejdsplads (se tabel 1 nedenfor).

9

Som Guerette (2009) understreger, er det hensigtsmæssigt at vælge et bufferområde som er geografisk tæt på indsatsområdet og
som ikke er for stort, da et stort bufferområde gør det vanskeligt at konstatere eventuelle forskydningseffekter.
10
Konkret blev omfanget af røverier i de tre grupper af forretninger indsamlet på basis af en geokodning af forretningerne i et GIS
(PolMap). Via en 10m koncentrisk ringbuffer om hver forretnings adressepunkt blev alle røverier på gerningskode 76313, 76314,
76323 og 76324 udtrukket. Der er i indhentning af data om røverier i kontrolforretninger og forretninger i bufferområdet inkluderet
røverier mod tankstationer, da en række af 7-eleven-forretninger er lokaliseret på tankstationer og derfor kan røverier mod disse
registreres som røveri mod tankstation.
11
Det har været uden for evalueringens rammer at kontrollere for om de identificerede kontrolforretninger har eksisteret siden 1.
jan. 2012. Dette vurderes dog kun at have en minimal indflydelse på resultatet. En enkelt kontrolforretning blev manuelt taget ud
af kontrolgruppen, da den var beliggende på Københavns Hovedbanegård, og det ikke via adressen kunne lade sig gøre at skelne
mellem denne forretning og andre forretninger på stationen.
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Tabel 1. Erfaringer og oplevelser med usynlig mærkningsspray blandt personalet i forsøgsforretningerne
Har du fået
information om, at
butikken har fået
installeret en DNAspray?

Ved du hvad en Ved du
DNA-spray er? hvordan en
DNA-spray
virker?

Gør DNA-spray
dig mere tryg i
forhold til
risikoen for
butiksrøveri?

Synes du det var
en god idé at
butikken har fået
installeret DNAspray?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal*

96

2

94

3

94

4

58

36

85

4

Procent

98

2

97

3

96

4

62

38

96

4

Medarbejd
erbesvarel
ser i alt

98

* Nogle respondenter undlod at svare på nogle af spørgsmålene, hvorfor antallet af besvarelser ikke altid summerer til 98.

Opsamlende har stort set alt butikspersonale fået informationer om usynlig mærkningsspray og om
hvordan det virker, og tager generelt godt imod det. Et stort mindretal er dog usikre på, om metoden vil
have en præventiv effekt, og er derfor ikke blevet mere trygge. Som en person skriver i spørgeskemaet:
”Er ikke blevet mere tryg, da den jo ikke forhindrer selve røveriet”. Andre bemærker også, at det for
personalet eventuelt ”skaber unødig pres i [røveri]situationen”, idet røveren kan opdage at systemet er
aktiveret og følgelig true personalet.

Erfaringer med usynlig mærkningsspray ved røveri
Som allerede antydet i indledningen blev der kun registret få røverier i forsøgsforretningerne i
forsøgsperioden (fem røverier i fem forskellige forretninger). Data fra politiets sagsbehandlingssystem
(Polsas) og spørgeskemadata indsamlet i de røveriramte forretninger viste, at der ikke ved nogen af
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disse røverier blev udløst usynlig mærkningsspray. Ved tre af røverierne skyldes det, at røveriet var et
butikstyveri der eskalerede til et røveri. En sådan type røveri vil ikke umiddelbart resultere i udløsning at
13
usynlig mærkningsspray. To røverier var mere traditionelle røverier, hvor gerningspersonen truede
ekspedienten til at udlevere et pengebeløb fra kassen. I det ene tilfælde blev usynlig mærkningsspray
ikke udløst pga. kassemedarbejderens frygt for repressalier fra røverens side. Årsagen til at der ikke
14
udløstes usynlig mærkning har ikke kunnet afdækkes.

Den kriminalpræventive effekt af usynlig mærkningsspray
I perioden 1. januar 2012 til 29. februar 2016 var der i alt 55 røverier i forsøgsforretningerne. Som det
fremgår af tabellen nedenfor (se tabel 2) blev 50 af disse røverier begået før forsøgsperioden, mens 5
blev begået under forsøgsperioden. Den store forskel mellem ’før’ og ’under’ er i høj grad en effekt af, at
førperioden er væsentlig længere end forsøgsperioden. Et mere sammenligneligt billede af
røveriforekomsten fås ved at se på den gennemsnitlig forekomst af røveri per måned per forretning –
altså den gennemsnitlige udsathed for røveri. Denne standardisering kan desuden benyttes til at
sammenligne forekomsten af røverier i forsøgsforretningerne med kontrolforretningerne, idet der
således tages hensyn til at antallet af forretninger er forskelligt i de to grupper.

12

Som tidligere nævnt blev der udløst usynlig mærkningsspray ved et røveri der fandt sted inden systemet var fuldstændigt
implementeret (advarsel/informationsskilte var således ikke blevet opsat endnu).
13
Usynlig mærkningsspray kan formodentligt ikke forebygge den slags røverier. Disse røverier er dog ikke frasorteret data da dette
for det første ikke har været muligt inden for rammerne af evalueringen og for det andet ville det være uhensigtsmæssigt, idet det
konkrete modus omkring røverierne er underordnet det overordnede mål om at undersøge om usynlig mærkningsspray kan
reducere den samlede udsathed for røveri uagtet røveriets modus.
14
På trods af gentagende forsøg på at indhente svar fra den pågældende forretning, lykkedes det ikke at få afdækket grunden til at
usynlig mærkningsspray ikke udløstes ved dette røveri.
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Ud fra tabel 2 nedenfor ses det således, at for forsøgsforretningerne var den gennemsnitlige
udsatheden før forsøget på 0,033, mens den henover forsøgsperioden faldt til 0,008. Med andre ord
havde hver forsøgsforretning i gennemsnit 0,033 røverier per måned før installationen af usynlig
mærkningsspray og 0,008 røverier per måned efter installationen, hvilket svarer til et fald i udsatheden
15
på 75 procent (faldet er statistisk signifikant (p<0,001)) .
For med større sikkerhed at kunne konkludere, at faldet i udsathed skyldes usynlig mærkningsspray og
ikke bare afspejler en generelt faldende tendens i forekomsten af røverier er det nødvendigt at
sammenholde
røveriudviklingen
i
forsøgsforretningerne
med
røveriudviklingen
blandt
kontrolforretningerne.
Som det blev nævnt i indledning har der i Danmark generelt været et fald i antallet af røverier mod
forretninger. I tabel 2 nedenfor ses også, at udsatheden for røveri blandt kontrolforretninger faldt fra
0,019 per måned før forsøget til 0,013 per måned i forsøgsperioden – et fald på 31 procent (faldet er
16
statistisk signifikant (p<0,05)) , hvilket således bekræfter formodningen om, at den generelle faldende
tendens på landsplan også gør sig gældende blandt kontrolforretningerne (se desuden figur 2 nedenfor).
Tabel 2: Deskriptiv statistik over udviklingen i røverier og udsathed i forsøgsforretninger,
kontrolforretninger og forretninger i bufferområdet før og under forsøg med usynlig mærkningsspray

Før*

Under*

50

5

0,033

0,008

Forsøgsforretninger (N=42)
Antal røverier
Udsathed per måned
Ændring i udsatheden

-75 pct.

Kontrolforretninger (N=349)
Antal røverier
Udsathed per måned

235

69

0,019

0,013

Ændring i udsatheden

-31 pct.

Forretninger i bufferområdet (N=44)
Antal røverier
Udsathed per måned
Ændring i udsatheden

24

13

0,016

0,020
26 pct.

* For forsøgsforretningerne er før- og underperioden afhængig af, hvornår den usynlige mærkningsspray blev installeret (se evt.
figur 1 ovenfor). I gennemsnit var forsøgsperioden 14,2 måneder (min.= 11 og max. = 18) mens førperioden i gennemsnit var 35,8
måneder (min.= 32 og max. = 39). For kontrolforretninger og forretningerne i bufferområdet er førperioden defineret som perioden
1. jan. 2012 til 31.nov. 2014 (dvs. 35 måneder) og under-perioden defineret som perioden 1. dec. 2014 til 29. feb. 2016 (dvs. 15
måneder).
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Baseret på Wilcoxon rank test (z: -3,43, p<0,001).
Baseret på Wilcoxon rank test (z:- 2,11, p=0,035).
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Figur 2: Den procentmæssige forandring i udsatheden for røveri i forsøgsforretninger, kontrolforretninger og
forretninger i bufferområdet
40%
20%
0%
Forsøgsforretninger

Kontrol

Buffer

-20%
-40%
-60%
-80%

For at undersøge om der har været et større fald i udsatheden for røveri i forsøgsforretningerne i forhold
til kontrolområderne, modelleres udsatheden for røveri i en regressionsmodel (se bilag 1 for en
beskrivelse af de statistiske analyser).
Som det ses i tabellen nedenfor (tabel 3) viser de statistiske analyser, at der er et signifikant større fald i
udsatheden for røveri i forsøgsforretninger, end der var blandt kontrolforretninger (p=0,030). IRRværdien (eng: incidence rate ratio) viser, hvor mange gange større (i dette tilfælde mindre) udsatheden
for røveri er som konsekvens af usynlig mærkning. IRR-værdien på 0,35 svarer til, at forretninger der har
installeret usynlig mærkning har en omtrent 65 procent lavere udsathed for røveri end forretninger uden
17
usynlig mærkning . Hermed peger resultaterne på, at usynlig mærkningsspray har en kriminalpræventiv
effekt og kan reducere udsathedsrisikoen for røveri.

Tabel 3: Analyse af effekten af usynlig mærkningsspray på udsatheden for røverier
Parameter

Effekten af usynlig mærkning

IRR

Sig.

0,354

0,030
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Forskydning
Som det sås i figur 2 ovenfor, ser der ud til at være en stor forskel i udviklingen i udsatheden mellem
forsøgsgruppen, kontrolgruppen og forretningerne i bufferområdet. Det bemærkes især, at mens
udsatheden er faldet i forsøgs- og kontrolforretningerne, ser den ud til at være steget blandt
19
forretningerne i bufferområdet (stigningen er dog insignifikant) , hvilket kunne indikere, at en del
røverier forskydes og i stedet begås i bufferområdet. Den beregnede ’vejede forskydningskoefficient’
17

Wald 95 % konfidensinterval: 10 pct. til 86 pct.
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Se bilag 1 for en beskrivelse af regressionsmodellen.
Baseret på Wilcoxon rank test (z: -0,262, p=0,79).
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(WDQ) på -0,628, underbygger denne formodning om, at der finder en ikke helt ubetydelig geografisk
forskydning sted, men den indikerer samtidig, at forskydningen ikke er absolut, og at der således stadig
er en kriminalpræventiv nettogevinst ved indsatsen (jf. bilag 1).
At der finder forskydning sted er ikke overraskende, da kommercielle røverier har været fremhævet som
en type kriminalitet der især har tendens til at forskyde sig (Scherg 2006).

Konklusion og anbefalinger
Resultaterne fra forsøget peger på, at usynlig mærkningsspray kan nedsætte udsatheden for røveri i
detailhandlen. Det bemærkes dog, at resultaterne også indikerer, at der findes forskydningseffekter –
altså tegn på, at røverierne ’bare’ flytter til andre nærliggende forretninger. Samlet set ser usynlig
mærkningsspray dog ud til at have en positiv kriminalpræventiv effekt.
Da anvendelse af usynlig mærkningsspray ikke umiddelbart ser ud til at have negative effekter på
forretningspersonalets tryghed, peger resultaterne samlet set på, at usynlig mærkningsspray kan
anbefales som element i detailhandlens røveriforebyggende strategi.
Værdien af usynlig mærkning blev kun undersøgt i detailhandlen, men der er ikke noget i resultaterne
der indikerer, at usynlig mærkningsspray ikke også med fordel kunne anvendes i andre typer forretninger
såsom tankstationer, restauranter eller pengeinstitutter, postkontorer og lign. hvor der finder udbetaling
sted.
Da det nærværende forsøg har været relativt lille med få forsøgsforretninger (42) og den
kriminalpræventive værdi af usynlig mærkningsspray har været relativ stor, har evalueringen ikke kunnet
svare på nogle centrale spørgsmål, såsom værdien af usynlig mærkningsspray som redskab i politiets
efterforskning. Det har heller ikke været muligt at belyse, om der kan være utilsigtede konsekvenser ved
metoden for kunder eller personale i forbindelse med udløsning af usynlig mærkningsspray.
Selvom usynlig mærkningsspray her kort efter dets introduktion på det danske marked ser ud til at have
en stor præventiv effekt, har andre situationelle metoder (såsom tv-overvågning og farvepatroner i den
finansielle sektor) med tiden udvist en faldende effekt i takt med, at røverne lærer de nye metoder at
kende og i forlængelse heraf tager modforholdsregler (Scherg 2006). Den mere blivende
kriminalpræventive værdi af usynlig mærkningsspray kan således ikke vurderes på nuværende
tidspunkt, men må vurderes om nogle år, når metoden har været i brug i længere tid. På det tidspunkt,
hvor der sandsynligvis har været flere røverier i forretninger, hvor der er installeret usynlig mærkning, kan
betydningen af usynlig mærkningsspray for politiets efterforskningsarbejde og dets eventuelle
utilsigtede konsekvenser desuden bedre vurderes.
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Bilag 1: Statistiske analyser
Analysen af den kriminalpræventive effekt af usynlig mærkningsspray
For at beregne om der er sket en statistik signifikant reduktion i antallet af røverier i
forsøgsforretningerne i forhold til udviklingen i kontrolforretningerne, blev der gennemført en statistisk
analyse af udviklingen i udsatheden for røveri i forsøgsforretningerne i forhold til udviklingen i
udsatheden for røverier i kontrolforretningerne.
Da fordelingen af røverier i både forsøgsforretningerne og kontrolforretningerne ikke er normalfordelt,
men omtrent poisson-fordelt blev analysen kørt i en negativ binominal regressionsmodel. Ved at
inkludere et såkaldt eksponeringsled i modellen, kan der kontrolleres for forsøgsperiodernes varierende
længde blandt forsøgsforretningerne. Inklusionen af dette eksponeringsled har betydning for, hvorledes
resultatet af parametrene fortolkes. Det er således udsatheden (altså antallet af røverier per måned) der
estimeres (Coxe, West, & Aiken, 2009):
som er det samme som:

Hvor

er det forventede antal røverier

er en konstant
er effekten af forsøgsperiode (før / under)
er effekten af gruppetilhørsforholdet (forsøg / kontrol)
er effekten af indsatsen og
er fejlledet
T er en dummy variabel over tidsperioden (0=før indsats og 1=under indsatsen)
G er en dummy variabel over gruppetilhørsforhold (0=kontrol og 1=forsøg)
er interaktionsledet som er 1 for en forsøgsforretning under indsatsen og 0 for andre
kombinationer
ln(tid) er den naturlige logaritme af eksponeringsperioden (fx antallet af forsøgsmåneder for en
forsøgsforretning)
Denne model indeholder to hovedeffekter (tid og gruppe) og en interaktionseffekt mellem tid og gruppe.

Selvom formel pa overfladen ligner en almindelig lineær regressionsligning, sa bør det bemærkes, at det
er logaritmen af , der estimeres. Dette karakteristika har betydning for, hvorledes
parameterkoefficienten i modellen skal læses. Na r man ser pa regressionskoefficienterne i en NBR
resulterer en enheds forandring i f.eks. T i en enheds forandring i logaritmen af (alt-andet-lige).
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Effekterne af usynlig mærkningsspray blev estimeret via GEE (Generalized Estimating Equations)
proceduren i SPSS, der netop er oplagt at anvende når der analyseres på paneldata (Johnston og
Stokes, 1996).
Tabel 2a: Den komplette regressionsmodel for tabel 2:
Parameterkoefficient

B

Standardfejl

IRR

Sig.

Konstant

-3,951

0,085

0,019

0,000

G (ref.: 0)

0,553

0,225

1,739

0,014

T (ref.: 0)

-0,378

0,152

0,685

0,014

-1,038

0,478

0,354

0,030

(ref.: 0)
Spredning

1,017

Analyse af geografisk forskydning
Til at undersøge forskydningsproblematikken benyttes som nævnt WDQ-målet, der er givet ved:

b er udsathedsniveauet i bufferforretninger, c er udsathedsniveauet i kontrolforretninger og a er
udsathedsniveauet i forsøgsforretninger. betegner ’under indsatsen’ og betegner ’før indsatsen’
Nævneren
er målet for om indsatsen var en succes – altså om der er en lavere
forekomst af røverier i forsøgsbutikkerne under forsøget end før forsøget i forhold til
kontrolforretningerne. Er den negativ, er det et tegn på en succesfuld indsats.
Tælleren
kaldes for Buffer Displacement Measure. Hvis den er positiv er det tegn på
forskydning af kriminalitet. Er den derimod negativ er det tegn på spredning af nytte, idet bufferområdet
således har en relativ mindre forekomst af røverier relativt til forekomsten i kontrolområdet (Bowers &
Johnson, 2003, p. 285).
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Tabel 4: Fortolkning af WDQ-værdien (jf. Bowers og Johnson (2003, p. 286))

WDQ-værdi
WDQ > 1
WDQ nær 1
1 > WDQ > 0
WDQ = 0
0 > WDQ > -1
WDQ nær -1
WDQ < -1

Fortolkning
Spredningseffekter større end direkte effekter
Spredningseffekter omtrent lige så stor som direkte effekter
Spredningseffekter, men mindre end direkte effekter
Hverken sprednings- eller forskydningseffekter
Forskydningseffekter, men mindre end direkte effekter
Forskydningseffekter omtrent lige så stor som direkte effekter
Forskydningseffekter større end direkte effekter

Positiv nettoeffekt af indsatsen
Positiv nettoeffekt af indsatsen
Positiv nettoeffekt af indsatsen
Positiv nettoeffekt af indsatsen
Positiv nettoeffekt af indsatsen
Ingen nettoeffekt af indsatsen
Negative nettoeffekter af indsatsen
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Bilag 2: Spørgeskema til ansatte i forsøgsforretningerne

Kære butiksbestyrer

Din butik har fået installeret DNA-spray. Rigspolitiet, Sikkerhedsbranchen, HK og Dansk Erhverv er i fællesskab i gang
med en evaluering af effekterne ved DNA-spray. Det vil vi gerne have din hjælp til, og det tager ikke lang tid.
Vi vil gerne høre hvordan du selv og dine medarbejdere oplever det at butikker har fået installeret DNA-spray. Derfor har
vi lavet et spørgeskema med 5 simple spørgsmål. Vi vil bede dig om at omdele det til de ansatte, indsamle svarene og
sende det tilbage i den vedlagte frankerede svarkuvert.
Det tager ikke mere end et par minutter at udfylde de meget korte skemaer.
Hvis du har brug for flere skemaer, eller har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.
For at undersøgelsen er en succes er det vigtigt, at vi får svar fra de ansatte i alle butikker, der har fået installeret DNAspray.

Med venlig hilsen

Rigspolitiet

Sikkerhedsbranchen

Dansk Erhverv

HK
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Spørgeskema vedrørende DNA-spray

D u bedes besvar e spør gsm ålene ved at sætte r ing om enten ”ja” eller ”nej” og aflever e til butikken s
bestyr er .

H ar du fået infor m ation om , at butikken har fået installer et en D N A-spr ay?
Ja

/

Nej

V ed du hvad en D N A-spr ay er ?
Ja

/

Nej

V ed du hvor dan en D N A-spr ay vir ker ?
Ja

/

Nej

Gør D N A-spr ay dig m er e tr yg i for hold til r isikoen for butiksr øver i?
Ja

/

Nej

Synes du det var en god idé at butikken har fået installer et D N A-spr ay?
Ja

/

Nej

H ar du andr e kom m entar er vedr ør ende D N A-spr ay?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Bilag 3: Informationsskilte vedr. usynlig mærkningsspray
i forsøgsforretningerne
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