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Abstract 

The main purpose of this study is to map out collaborative crime prevention 

measures performed by Landskrona’s municipal and police authorities to reduce 

the incidence of non-domestic violence. These measures have been compared 

with the findings of previous reports and similar studies on the prevention of 

violent crime and public violence. 

 

While the study was performed from a sociology of law perspective, both 

criminological and sociology of law theories were used in the analysis of the 

results. The routine activity theory was the tool used for showing specific 

measures that could reduce public violence in specific environments. An attempt 

has been made to explain how social conditions affect the judicial system from a 

sociology of law perspective, which in this case focuses on the indirect effects of 

increased tolerance and the consumption of alcohol on police work in Landskrona. 

 

The study began with a review of a number of reports about the significance of 

specific places to certain crimes and possible police measures at these 

establishments, and studies of measures that were effective in preventing violence 

in public environments. The Swedish National Criminal Intelligence Service’s 

report on non-domestic violence and previous studies on crime prevention work in 

Landskrona were also used. The material in these reports was compared and 

verified with analyses of police statistics of reported cases of physical abuse in 

Landskrona and interviews with representatives from the police and municipal 

authorities.  

 

The results show that non-domestic violence is primarily linked to city bars and 

restaurants. This also applies to Landskrona, where the clear majority of violent 

crimes were perpetrated at night during the weekends. An increase in police 

visibility and presence combined with training for bars, restaurants and nightclubs 

in the responsible handling of alcoholic beverages have allowed Landskrona’s 

municipal and police authorities to reduce the number of reported cases of non-

domestic violence. When it comes to violent crimes, several reports have 

suggested that situational crime prevention that focuses on the establishments 

where the violence occurred is the best type of crime prevention. 
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2 Inledning 

Jag kom i ett tidigt skede av detta uppsatsarbete i kontakt med Annika Wågsäter 

som arbetar som Trygghetssamordnare i Landskrona. Eftersom Landskrona under 

en längre tid varit flitigt förekommande i massmediala diskussioner kring 

kriminalitet, var min tanke att det skulle vara intressant att skriva om hur arbetet i 

Landskrona kommun ser ut vad gäller trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

Efter en tids diskussion kom vi fram till att studien skulle fokusera på de 

misshandelsfall som sker utomhus i Landskrona och därtill de insatser som görs 

för att förebygga denna typ av brott. Då det visade sig att anmälningsstatistiken 

för misshandel utomhus under 2011 var den lägsta på över fem år bestämde vi att 

studien skulle försöka kartlägga vad detta kan bero på genom att se till de insatser 

som gjorts av i samverkan mellan Landskrona stad och polis mot det offentliga 

våldet. 

 

2005 intensifierades de kommunala insatserna i Landskrona mot det offentliga 

våldet i de centrala delarna av staden. Den polisiära närvaron ökade och 

ordningsvakter anställdes som patrullerade i centrum under kvälls- och nattid på 

helger (Burcar och Wästerfors 2007). Ytterligare insatser som genomfördes var 

installation av övervakningskameror på särskild brottsrelaterade platser (Lindahl 

2009). Då en stor del av våldsbrotten i Landskrona kopplades till kroglivet visade 

sig kameraövervakningen inte ha någon påverkan på denna typ av brott utan 

istället förespråkades tillsynsarbete av polisen för att minska misshandelsfallen 

utomhus (Axbom och Meinke 2009). Främsta anledningen till den uteblivna 

effekten av kameraövervakningen kopplades till att förövarna allt som oftast var 

alkoholpåverkade och saknade därmed självkontroll och eftertänksamhet. 

 Enligt Cohen och Felson (1979) är avsaknad av kapabel väktare en av tre 

förutsättningar som ska vara uppfylld för att ett brott skall begås och insatser mot 

dessa förutsättningar förhindrar brott. Dess insatser vidare vara av olika strategier, 

tekniska och organiserade, för att blockera möjligheterna till brott. Generella 

åtgärder mot offentligt våld i Sverige har varit i form av ökad polisiär närvaro, 

kameraövervakning och förstärkta krogtillsyner (Axbom och Meinke 2009). 

Liknande insatser har använts i Landskrona. Dessa insatser är exempel på olika 

typer av brottsprevention. Vad som är att se som brottspreventiva åtgärder har 

dock förändrats under årens gång och beror till stor del på förändringar i samhället 

(Sahlin 2008). Idag läggs exempelvis stor vikt vid brottsoffer vilket innebär att 

preventiva åtgärder idag innefattar att minimera skadan för de som blir utsatta för 

brott. Problemorienterat polisarbete är enligt Marklund (2011:17) ett 

rekommenderat polisärt brottsförebyggande arbete mot våld i offentlig miljö. Vid 

detta arbetssätt fokuseras på situationella problem, vilket det offentliga våldet i 

Landskrona har visat sig vara då det är kopplat till specifika platser i staden. 



 

 3 

Genom exempelvis platsbaserat polisarbete riktas insatser mot särskilda hot spots 

för att minska brottsligheten vid dessa platser (Weisburd m.fl. 2010).  

Samarbete mellan polis och relevanta aktörer i närområdet har förespråkats för 

ett effektivare polisarbete (Marklund 2011:17). En sådan typ av samverkan 

tecknade Landskrona stad och polis under 2008 efter direktiv från 

Rikspolisstyrelsen om effektivare arbetsmetoder mot minskad brottslighet och 

ökad trygghet i kommunerna i Sverige (Landskrona stads hemsida). Denna 

överenskommelse har sedan uppdaterats varje år. Genom specifika resurser, 

kunskaper och kompetenser kan aktörer tillföra olika insatser vid ett 

brottsförebyggande arbete (Berg, Gustafsson och Meinke 2010). Några av de 

insatser som gjorts av Landskrona stad och polis har bland annat varit en ökad 

polisiär synlighet och utbildning om ansvarsfull alkoholservering på närliggande 

krogar och uteställen. 

2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka de bakomliggande 

orsakerna till det minskade antalet anmälda misshandelsfall utomhus i 

Landskrona. För att studera detta kommer en kartläggning göra över hur 

brottspreventiva åtgärder och sociala normer kan samverka och motverka 

varandra. Under perioden 2005 till 2011 har det skett en betydande minskning av 

antalet anmälda misshandelsbrott utomhus i Landskrona. För att se vilka faktorer 

som kan ha påverkat denna utveckling, har jag studerat de brottspreventiva 

åtgärder som genomförts av myndigheter i Landskrona. En utgångspunkt är att 

den samverkan som initierats mellan Landskrona stad och polis under denna 

period, är av stor betydelse. Ytterligare påverkansfaktorer som spelat in har varit 

en ökad polisiär närvaro, informationskampanjer och utbildningar. 

Undersökningen utgår från antagandet att normativ styrning som syftar till att 

förändra attityder och i förlängningen beteenden, kan ske både genom rättslig 

påverkan och genom förändrade sociala normer. Att studera denna problematik 

med en rättssociologisk ansats är fruktbart, eftersom rättssociologin intresserar sig 

för att få kunskap om hur rätten påverkar - och påverkas av - samhället och de 

sociala normerna. 

 

2.2 Rättssociologisk relevans 

Den norska rättssociologen Thomas Mathiesen (2005) menar att rättssociologi 

handlar om hur rätten och samhället påverkar och påverkas av varandra, både vad 

det gäller formellt antagna rättsregler och de informellt antagna sociala normerna. 

En viktig frågeställning inom rättssociologin enligt Mathiesen (2005:18) är 
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således i vilken utsträckning, och i så fall hur, samhällsförhållandena påverkar 

rättsregler, rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner. Vad som är grundläggande i 

denna uppsats är därmed vilka sociala normer (Baier och Månsson 2009:37) som 

finns i Landskrona och hur dessa dels påverkar utvecklingen av våldsbrottslighet 

men också hur de kan verka bidragande till minskningen av det offentliga våldet. 

2.3 Avgränsningar och definitioner 

Några medvetna avgränsningar har gjorts i arbetet till följd av tidsbrist och för att 

begränsa omfattningen på uppsatsen. Att gå djupare in och studera de individer 

som begått misshandelsbrotten hade varit intressant och säkerligen gett en grund 

för ytterligare insatser som kan göras för att minska det offentliga våldet. Detta är 

dock ett alldeles för omfattande område och skulle kunna vara en studie i sig 

vilket gör att någon vidare vikt inte kommer läggas på förövarna. På samma sätt 

kommer inte heller någon djupare analys göras kring hur människan påverkas av 

alkohol och hur detta beteende skulle kunna förebyggas för att i sin tur förhindra 

de misshandelsfall utomhus som sker när de inblandade är berusade. Avgränsning 

har också gjorts vad det gäller årtalen som studerats. Åren 2005-2011 har valts då 

dessa speglar tydliga förändringar i den anmälda misshandelsstatistiken i 

Landskrona (tydlig ökning och minskning) 

 

Termen Landskrona stad är namnet på själv statsförvaltningen och det centrala 

styret i Landskrona medan Landskrona kommun snarare syftar på det geografiska 

området.  

2.4 Begrepp 

Nedan beskrivs några av de begrepp som kommer att vara av stor vikt för denna 

uppsats. Prevention handlar i denna studie om brottsprevention som är att se som 

åtgärder som minska möjligheten till att begå brott (Sarnecki 2009:480). Hot spots 

är områden eller platser med hög koncentration av brottslighet. Vidare är kapabel 

väktare och motiverad gärningsman är två begrepp hämtade från 

rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson 1979) och syftar till två av de 

förutsättningar som enligt författarna måste vara uppfyllda för att ett brott ska 

begås. Kapabel väktare är därmed ett objekt eller medel som förhindrar att brott 

begås. Trygghetsaktörer är en form av kapabel väktare och avser enligt Burcar 

och Wästerfors (2007) ordningsvakter, fältarbetare och polis i Landskrona. 

Organiserad strategi och teknisk strategi är exempel på olika strategier som enligt 

Cohen och Felson (1979) kan användas för att blockera möjligheter till brott. 

Detta kan vara genom exempelvis tillsätta vakter eller installera 

övervakningskameror. Slutligen avser begreppet samverkan det arbete som görs 
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enligt överenskommelse mellan Landskrona stad och polis för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i Landskrona. 

 

2.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med redogörelse för vad som ligger till grund för denna studie. 

Här presenteras även uppsatsens utgångspunkt i form av syfte och begrepp som är 

centrala för studien. Därefter följer ett avsnitt om bakgrund för ämnet följt av en 

sammanfattning kring tidigare forskning. Vidare presenteras de teoretiska 

utgångspunkter som är grunden för detta arbete tillsammans med en redogörelse 

för val av metod. Avslutningsvis har resultat och analys av resultat sammanfattats 

i två separata kapitel följt av avslutande diskussion kring studiens innehåll och 

förslag på fortsatt forskning. 
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3 Bakgrund och utgångspunkter 

3.1 Brottsutveckling av våld i offentlig miljö 

I Sverige har brottsutvecklingen avseende misshandel utomhus varit stabil sedan 

2006. Dessförinnan har antalet anmälningar för detta brott sedan början av 2000-

talet stadigt ökat
1
. Enligt kriminologen Filipe Estrada (2007:108) har 

våldsbrottsligheten under de senaste 20-30 åren varit ett av de mest prioriterade 

brottsområdena inom svensk kriminalpolitik. Flera projekt, 

informationskampanjer och lagändringar har genomförts i syfte att förhindra och 

förebygga våldsbrott. Ändå anmäls inte de flesta av de våldshändelser som sker i 

Sverige. Därtill finns det en skillnad i anmälningsbenägenheten vad det gäller de 

brott som anmäls och de antal brotts som faktiskt sker vilket medför ett stort 

mörkertal. Utsattheten för misshandel har enligt offerundersökningar (Estrada 

2007:108) generellt inte ökat i Sverige sedan 1990-talet. Istället har antalet 

personer som har blivit misshandlade på allmän plats minskat enligt dessa. 

Vad det gäller brottsutvecklingen för misshandel utomhus i Landskrona (se 

graf nedan) har denna gått upp och ner de senaste åtta åren
2
. År 2003 var det år 

med lägsta antalet anmälningar (158 st) för att 2005 ligga i topp (254 st), för att 

återigen gå ner och 2011 vara nere i 173 st. Vad som är viktigt att komma ihåg då 

det gäller antalet anmälda misshandelsbrott är dock att denna statistik inte speglar 

den faktiska brottsligheten eftersom det finns ett mörkertal (Brå 2006). Faktorer 

som kan påverka anmälningsbenägenheten och således mörkertalet är exempelvis 

offer, plats och sociala omständigheter kring brottet. Det har visat sig att äldre 

anmäler brott i större utsträckning än yngre, om brottet är grovt anmäls det mer 

ofta och relationen mellan förövare och offer brukar också ha en inverkan på 

anmälningsbenägenheten. Förändringar i brottsstatistiken speglar nödvändigtvis 

därmed inte förändringar i den faktiskt brottsligheten. En viss vägledning går dock 

att få genom jämförelse av brottsstatistik och offerundersökningar. 

Trygghetsmätningar
3
 som gjorts av Landskrona stad och polis för perioden 2000-

2011 visar att antalet personer som blivit utsatta för misshandel är få vilket styrker 

det faktum att färre anmälningar har gjorts under de senaste åren.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
1
 Statistik från Brå’s hemsida 

2
 Se bilaga 9.3 

3
 Landskrona stad hemsida, statistik och trygghetsmätningar  
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Statistik från Brottsförebyggande rådet (Internet 2)  

3.2 Det offentliga våldet i Landskrona (KUT-

rapporten) 

På begäran av Strategikontoret i Landskrona, som ville ha en kartläggning av var 

och när misshandelsbrotten utomhus sker, genomförde 

Kriminalunderrättelsetjänsten (Kriminalunderrättelsetjänsten, Polismyndigheten 

Skåne) en studie om det offentliga våldet i Landskrona under perioden 2004-2005. 

Av rapporten framgick bland annat att våldsbrott var ett uttalat problem i 

Landskrona jämfört med övriga polisområden i Skåne. Vad det gällde just 

utomhusvåldet visade det sig att det var ett övervägande lokalt problem när det 

kom till platser och områden, där orsakerna relaterades till sociala, ekonomiska 

och demografiska faktorer inom Landskrona stad. Vad det gäller brottsfrekvensen 

(hur mycket och hur ofta brott sker) gick det tydligt att utläsa att de vanligaste 

förekommande platserna, veckodagarna och tidpunkterna för misshandelsfallen 

rörde sig om Landskronas centrala delar, från fredagar till söndagar mellan 

klockan 00.00-02.59. 

3.3 Misshandelsbrottet 

I brottsbalkens (1962:700) (BrB) 3 kap 5 §, stadgas att den som tillfogar en annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antal anmälda misshandelsfall utomhus i 
Landskrona 



 

 8 

Är brottet att se som grovt eller synnerligen grovt skall den skyldige dömas till 

fängelse i lägst ett år och högst sex år (lägst fyra år och högst tio år vid 

synnerligen grovt) enligt § 3:6 BrB (Internet 7). Vid tre tillfällen har förändringar 

i denna lagstiftning skett
4
 efter förslag till höjda straffvärden. Dessa förändringar 

tyder på att toleransen mot våldsbrott har minskat och att samhället kräver hårdare 

straff för de personer som begår denna typ av brott. 

3.4 Hot spots och platsens betydelse 

Platsens betydelse har lyftas fram av flera forskare, Radcliffe (2005) definierar 

områden eller platser med hög koncentration av brottslighet som hot spots. I en 

nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet (2011:17) analyseras 

brottslighet på så kallade hot spots i sex svenska städer under en treårsperiod och 

det tydliggörs att brott inte sker slumpmässigt över tid och rum. Enligt rapporten 

(2011:17) har det visat sig finnas flera underliggande orsaker till att vissa typer av 

brott sker på särskilda platser och vid särskilda tidpunkter. Ett av de brott som 

studerades i studien var misshandel utomhus. I alla sex städer hade anmälningarna 

angående våldsbrott en stark koncentration kring ett fåtal platser. I huvudsak rörde 

det sig om platser som var förknippade med olika nöjesetablissemang, kvälls- och 

nattöppna matställen samt knutpunkter för transportmedel. 

3.4.1 Problemorienterat polisarbete 

Vad det gäller det brottsförebyggande arbetet mot offentligt våld menar Marklund 

(2011:17) att det en längre tid först diskussioner kring huruvida polisen i sig kan 

vara en som insats i det brottsförebyggande arbetet. Enligt Marklund hävdar 

somliga hävdar att polisen inte har någon möjlighet att påverka denna typ av 

brottslighet eftersom orsakerna är strukturella, medan andra menar att polisen kan 

påverka brottsligheten situationellt. Enbart en ökad polisiär närvaro, menar 

Marklund, ger ingen större ökad effekt i att avskräcka potentiella våldsverkare 

utan polisen bör i sitt arbete ha specifika och genomtänkta strategier för det 

våldsförebyggande arbetet. Här ges förslag på ett etablerat samarbete mellan polis 

och relevanta aktörer i närområdet som tillexempel bar-/klubbägare och enheten 

för alkoholtillstånd eftersom polisens egna möjligheter att genomföra ett lyckat 

brottsförebyggande arbete i nöjesrelaterade miljöer troligtvis är begränsade. 

   Det polisiära arbetssätt som använts under de senaste åren, och som framhållits 

som lovande ur ett brottsförebyggande perspektiv, är det som kallas 

problemorienterat polisarbete (Marklund 2011:17). I detta arbetssätt ligger fokus 

på de situationella problemen. Att till detta arbete implementera flera olika 

                                                                                                                                                         

 
4
 Prop. 1987/88:14, Prop. 1992/93:141 och Prop. 2009/10:147 
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insatser, i många fall i samverkan med andra aktörer, ökar också effektiviteten vid 

brottsförebyggande arbete. När ett beslut har tagits om vilken typ av insats som 

skall genomföras finns det några punkter att utgå från för att kunna säkerställa att 

insatserna riktar sig direkt på problemen. Utgångspunkterna rör bland annat vilken 

typ av händelse det handlar om, var det händer, vilka som är involverade och 

framförallt varför det händer. Den sista punkten, varför det händer, är också den 

som är mest intressant vad det gäller val av insatser menar Marklund. Beroende på 

det specifika problemet bör insatser väljas därefter, det vill säga att 

utgångspunkten bör vara vilken effekt som skall uppnås via insatserna. Om det 

exempelvis rör sig om att öka upptäcktsrisken kan en alternativ insats vara att 

kameraövervakning eller polispatrullering (Marklund 2011:17). 

3.4.2 Brottsförebyggande åtgärder mot offentligt våld 

Enligt Marklund (2011:17) domineras våld utomhus av händelser som på ett eller 

annat sätt har samband med nöjesliv och män dominerar både som offer och 

förövare. Ett annat utmärkande drag har också visat sig vara att såväl offer som 

förövare är alkoholpåverkade. Marklund har därmed listat några insatser som kan 

vara användbara för att minska misshandel utomhus. Huvudinriktningen för ett 

lyckat våldsförebyggande arbete är således genom insatser som minskat 

provokationen (bättre kösystem in till uteställen) och tar bort incitament för ett 

felaktigt beteende (lära krogar att inte servera alkohol till redan berusade 

personer). Marklunds syn på brottsförebyggande arbete får stöd av kriminologerna 

Weisburd, Telep och Braga (2010) som skriver om platsens betydelse för polisens 

brottsförebyggande arbete. Av denna rapport framkom att brottslighet 

koncentrerar sig till vissa platser, det vill säga att olika typer av brott fördelar sig 

inte slumpmässigt från en geografisk synpunkt. Vidare framgick även att dessa 

hot spot-områden till stor del inte är föränderliga utan att koncentrationen av 

brottslighet står sig över tid och är mer stabil än själva koncentrationen av 

brottslighet hos individer. Författarna menar således att det är meningsfullt att 

fokusera på områdesinriktade åtgärder vid brottsförebyggande arbete. Enligt 

Weisburd m.fl. (2010) har det genom åren har det funnits ett vanlig 

förekommande argument mot platsbaserat polisarbete att brottsligheten flyttar till 

en annan plats. Författarna menar dock att resultat från forskning visar att detta 

inte stämmer, utan snarare att platsbaserat polisarbete med fokus på hots spots 

minskar brottsligheten även i närliggande områden. 

3.5 Landskrona stad och polis brottsförebyggande 

arbete 

I februari 2007 kom de första direktiven (Rikspolisstyrelsen 2008) för ett 

preventivt arbetssätt baserat på samverkan mellan polis och kommun för en 
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förankring i den lokala polisverksamheten. Syftet med denna samverkan var att 

skapa en effektivare arbetsmetod för ökad trygghet och minskad brottslighet. I 

rapporten framgår att misshandel utomhus är ett gemensamt problem som skulle 

aktualiseras och prioriteras vid en överenskommelse om samverkan mellan polis 

och kommun. Vidare var det tänkt att polismyndighet och kommun genom 

överenskommelse där de skriftligen binder sig att samverka, skulle arbeta 

brottsförebyggande mot en eller flera problemområden för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten. 2008 tecknade Landskrona stad och polis, som 

första kommun, en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och har 

därefter uppdaterats årligen (Internet 6). Syftet med överenskommelsen beskrivs 

vara att öka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan Landskrona stad och polis 

för att därigenom kunna förbättra tryggheten i Landskrona. 

3.5.1 Landskrona stad och polis samverkan mot offentligt våld 

Det är framförallt fyra huvudområden som fokuseras på vid överenskommelse om 

samverkan mellan Landskrona stad och polis; ungdomar i riskzonen, 

normer/värderingar, trygghet i offentlig miljö och kommunikation (Internet 6). 

Problembilden och åtgärder/insatser har i princip sett likadana ut från 2009 till 

2011 (Internet 5). Våldsbrotten har länkats till de centrala delarna av Landskrona 

och förknippats med grupper av ungdomar, svartklubbar, drogmissbruk och 

alkohol. Aktörerna som tillsammans arbetat för att minska våldsbrottsligheten har 

varit polis och kommun i form av Utbildningsförvaltningen, Individ- och 

familjeförvaltningen, Stadsledningskontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen. De 

främsta insatser som gjorts mot det offentliga våldet har varit riktad tillsyn mot 

krogar och uteställen för att säkerställa att alkoholservering sker på ett sätt som 

inte leder till bristor eller skador på allmän plats. Därtill hör att flera av krogarna 

och restaurangerna i Landskrona deltagit i utbildningar om ansvarsfull 

alkoholservering. Tillslag mot illegala klubbar har gjorts för att förhindra denna 

typ av verksamhet och den polisnärvaron och synligheten har ökat, framförallt i 

de centrala delarna av Landskrona (Internet 6). 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Begreppet situationell brottsprevention 

Med olika utgångspunkter har genom årens olika försök gjorts med definiera 

begreppet brottsprevention menar den svenska kriminologen Jerzy Sarnecki 

(2009:480). Sarnecki själv definierar brottsprevention som ”sådana åtgärder och 

förhållande som minskar sannolikheten för brott och/eller reducerar 

skadeverkningarna (inklusive rädsla) för brott”. En annan definition av begreppets 

innebörd görs av kriminologen Wikström (1994:20) som hävdar att 

brottsprevention omfattar åtgärder som minskar individens benägenhet att begå 

brott eller som minskar förekomsten av kriminogena situationer. Sahlin (2008) 

menar i sin granskning av brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, att 

vilka åtgärder som under olika perioder kommer att uppfattas som preventiva, 

påverkas av det samtida resonemanget. Sker en förändring i diskursen förskjuts 

det preventiva begreppets betydelse och omfattar nya mål i samhället. Sahlin ger 

här exempel på att vi i dagens samhälle lägger stor vikt vid 

brottsofferproblematiken vilket innebär att brottspreventiva åtgärder idag handlar 

om att minimera alla skador som orsakats av brott, inklusive rädslan. 

Brottspreventiva åtgärder delas ofta in i sociala och situationella (Sarnecki 

2009:483). Social brottsprevention innefattar de åtgärder som utgår från brottets 

sociala orsaker. Här kan det röra sig om såväl strukturella åtgärder, som så olika 

insatser i socialt utsatta områden och individuella åtgärder, som olika former av 

utbildning och behandling av individer i riskzonen att bli kriminella. Med 

situationell brottsprevention avses åtgärder som riktar sig mot de förhållanden 

under vilka brott begås. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av bevakning 

på platser där de förekommer många brott. 

Det viktigaste skälet till att samhället försöker förebygga brottsliga handlingar, 

oavsett om de brottspreventiva åtgärderna är sociala eller situationella, är för att 

undvika de skador som de brottsliga handlingarna orsakar (Sarnecki 2009:480). 

Även om det i vissa fall kan vara omöjligt att undvika att brott begås kan det vara 

möjligt att undvika eller minimera de skador som orsakas av brottet. 

Brottsligheten skadar på två sätt, dels direkt genom fysiska, psykiska och 

ekonomiska skador och dels indirekt genom den känsla av rädsla och otrygghet 

som uppstår. Att i möjligaste mån förebygga, eller minimera de skador som 

orsakats av, brott anser Sarnecki (2009:480) vara ett viktigt samhällsmål. 

I denna studie kommer begreppet brottsprevention att, i likhet med Sarneckis 

definition, användas för att beskriva de insatser som gjorts av kommun och polis i 

Landskrona för att minska antalet misshandelsfall utomhus och som även leder till 

en ökad trygghet bland de boende i Landskrona. 
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4.1.1 Begreppet kapabel väktare 

En kapabel väktare (capable guardian) är ett objekt eller ett medel som förhindrar 

att ett brott begås (Cohen & Felson 1979). Att Cohen och Felson använder just 

begreppet kapabel väktare istället för exempelvis polis förklarar Ball m.fl. (Ball 

m.fl. 2007:269) med att de menar att det inte enbart behöver handla om 

brottsbekämpares närvaro (polis, ordningsvakt) som skyddar offret. Detta skydd 

kan istället även komma från en vidare krets såsom familjen, vänner, grannar eller 

övriga samhällsmedlemmar som skyddar ett potentiellt offer. Kapabla väktare kan 

även vara exempelvis hundar och övervakningskameror. Burcar & Wästerfors 

använder även de begreppet kapabel väktare i sin studie, då främst för att beskriva 

de trygghetsaktörer som arbetar i Landskrona och som genom sin närvaro 

förhindrar brott (Burcar & Wästerfors 2007:24). Kapabel väktare kommer i detta 

arbete definiera de insatser som är att se som brottsförebyggande vad det gäller att 

minska antalet misshandelsfall, exempelvis en ökad polisnärvaro vid uteställen i 

Landskrona. 

4.1.2 Begreppet samverkan 

Samverkan är ett omfattande och vidsträckt begrepp som kan användas på olika 

sätt i olika sammanhang. För denna uppsats kommer begreppet att användas för 

att beskriva den samverkan som sker mellan Landskrona stad och polis i arbetet 

mot att minska antalet misshandelsbrott utomhus. 

”Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför specifika 

resurser, kompetenser och kunskaper, för att gemensamt minska sannolikheten för 

brott och reducera skadeverkningar för brott” (Berg, Gustafsson och Meinke 

2010). Syftet med samverkan menar författarna vidare är att skapa ett mervärde 

och att parterna kan få med sig en vinst av denna typ av samverkan. För 

Landskrona kommuns del kan det exempelvis handla om att polisen ökar sin 

närvaro och förhindrar våldsbrott medan Landskrona stad genomför utbildningar 

med närliggande krogar för mer ansvarsfull alkoholservering vilket också har en 

preventiv effekt på det offentliga våldet. Polisen har fler resurser och kompetens 

att ingripa och förhindra medan Landskrona stad arbetar på ett mer förebyggande 

plan genom utbildningar och informationskampanjer. 

4.2 Trygghetsaktörer 

Ett år efter Kriminalunderrättelsetjänstens rapport genomförde sociologerna 

Veronika Burcar och David Wästerfors en studie på de trygghetsinsatser som 

gjorts i Landskrona centrum för att minska det offentliga våldet (Burcar & 

Wästerfors 2007). I studien diskuteras och analyseras de insatser som genomförts 

av Landskrona stad och polis för att öka tryggheten och minska på våldsbrotten 
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som sker utomhus. Vidare utvärderas även de effekter som insatserna med 

trygghetsarbete har gett men också processen som ligger bakom själva insatserna. 

Under hösten 2005 intensifierades de kommunala insatserna mot brott i de 

centrala delarna av Landskrona. En handlingsplan formulerades av 

Strategikontoret för åtgärder beträffande ”ungdomsproblematiken” då det visade 

sig att det skett en ökning av antalet misshandelsfall utomhus där majoriteten av 

offren och förövarna var ungdomar. Handlingsplanen syftade till att bryta 

brottstrenden genom såväl sociala som situationella insatser. Sedan 2005, 

beskriver Burcar och Wästerfors, har därmed ordningsvakter varit verksamma 

med befogenheter att ingripa
5
 på fredags- och lördagskvällar/nätter. Tillsammans 

med ordningsvakterna har även fältarbetare från kommunen ingått i det 

brottsförebyggande projektet ”Lugnt på stan” där uppgiften varit att ta kontakt 

med ungdomar som rör sig i Landskrona centrum på helgkvällar och nätter. 

Därutöver har fältarbetarna haft en kontinuerlig tillsyn av restaurangernas 

serveringstillstånd. Ytterligare komponenter kommunens i handlingsplanen var 

bland annat kameraövervakning på otrygga och brottsutsatta platser och 

föreningsnattvandringar i de centrala delarna av Landskrona mellan 21.00-01.00 

på fredagar och lördagar.  

Redan 2006, förklarar Burcar och Wästerfors, hade antalet anmälda 

misshandelsfall utomhus minskat som en följd av det intensifierade 

trygghetsarbetet av kommunen. Bidragande orsaker till den positiva trenden var 

bland annat den ökande närvaron av trygghetsaktörer i centrum under framförallt 

kvälls- och nattid. Bråk kan exempelvis avstyras genom ordningsvakter som på så 

sätt fungerar som kapabla väktare genom att förhindra att brott begås (misshandel 

utomhus). 

4.3 Preventiva åtgärder mot våld i offentlig miljö 

Våld i offentlig miljö 

Våld på gator och torg i Sverige sker enligt Estrada (2007:90) i samband med 

nöjesliv mellan obekanta eller ytligt bekanta. Till detta hör att de inblandade allt 

som oftast är alkoholpåverkade. Myndigheter har länge fokuserat på bekämpning 

av våldsbrott och sedan 1980-talet har polisen haft olika insatser som fokuserat på 

gatuvåld men ingen av insatserna har varit särskilt bidragande i minskningen vad 

det gäller offentligt våld. I en rapport skriven av Hans Hofner (2011) framhävs att 

brottslighet varierar systematiskt mellan samhällen då våld idag exempelvis är 

vanligare bland män, personer i yngre åldrar och bland människor i lägre 

socialekonomiska grupper. Vidare är varje brott unikt och det förekommer ingen 

regelbundenhet. Således hjälper det inte att ha ett individualinriktat synsätt på 

våldsbrott utan istället bör försök till att hitta vad som är gemensamt för brotten, 

                                                                                                                                                         

 
5
 §3 Lagen (1980:578) om ordningsvakter.  
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offren och förövarna för att därigenom kunna ge svar på orsakerna som ligger 

bakom brottsligheten. Hofner (2011) menar, precis som Estrada, på att det finns 

ett tydligt samband mellan våldsutvecklingen och alkoholkonsumtionen i Sverige. 

Även Weisburd m.fl. (2010) konstaterar att de bakomliggande orsakerna till 

brottslighetens fördelning finns att hitta på olika nivåer och i olika teoretiska 

ramverk. Ett exempel ges här på våldsbrott som på en viss plats kan vara kopplad 

till en närliggande bar och författarna menar att denna typ av förklaring har sin 

grund i rutinaktivitetsteorier. Rapporten tydliggör således vikten av att anpassa de 

förebyggande åtgärderna efter de bakomliggande orsakerna till våldsbrotten. 

Våldsbrott för med sig många negativa konsekvenser menar Axbom och 

Meinke (2009). Förutom det lidande som våldsbrott kan innebära för den som blir 

utsatt för det bidrar våld på stat att allmänhetens känsla för trygghet och säkerhet 

minskar. Då en stor del av våldet begås av unga människor riskerar brotten 

dessutom enligt författarna att förstöra framtiden för ungdomarna. Gatuvåld är 

därutöver den mest uppmärksammade formen av brottslighet i vårt samhälle och 

kräver mycket av polisens resurser. Vidare påpekar även Axbom och Meinke 

(2009) att våldsbrott i stor utsträckning är nöjesrelaterade misshandelsbrott vilket 

innebär att de sker på kvällar och helger mellan personer som är påväg till eller 

från en krog eller privat fest. Alkohol är således ofta inblandad och bakgrunden är 

ofta att de inblandade råkar i någon form av dispyt. 

 

Arbetsmetoder mot våld i offentlig miljö. 

I Europa har en rad olika projekt bedrivits med syfta att minska våldet i offentlig 

miljö (Axbom och Meinke 2009). Dessa metoder har vanligen genomförts i 

samverkan mellan flera aktörer tillsammans med polisen. Många av metoderna 

har framförallt inriktat sig på att minska alkoholkonsumtionen för att på så sätt 

förebygga våldsbrott. Bland annat har alkohol som druckits på allmän plats 

beslagtagits, krogtillsyner genomförts som förbättrar såväl krogarnas fysiska miljö 

som bemötandet från dörrpersonal. Därutöver har informationskampanjer mellan 

brottsförebyggande aktörer genomförts med information om att upptäcka 

förekomsten av alkoholrelaterade brott. Den polisiära närvaron på specifika tider 

och kameraövervakning på särskilda platser har också prövats. Framförallt är det 

tre beprövade arbetsmetoder använts och utvärderats i Sverige (Axbom och 

Meinke 2009). Kronobergsmodellen som inriktar sig på ungdomars 

alkoholdrickande ute på stan, kameraövervakning på brottsspecifika platser samt 

förstärkt krogtillsyn både vad det gäller servering av alkohol och utbildning till 

krogägare. Vad det gäller Kronobergsmodellen var polisens bedömning att 

ungdomar har förändrats sitt dryckesmönster och de dricker inte lika mycket eller 

är berusade på offentliga platser vilket torde lett till färre anmälda våldsbrott (Alm 

2009). Utöver dessa arbetsmetoder har polisen genomfört en nationell satsning på 

att förebygga misshandelsbrott utomhus som lett till minskat antal anmälda 

våldsbrott. Några av de insatser som gjordes var övervakning av platser med 

mycket våldsbrott, krogkontroller, fotpatrullering och insatser mot ungdomar 

alkoholförtäring (Axbom och Meinke 2009). 
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4.4 Kameraövervakning som brottsprevention i 

Landskrona  

Som en följd av de höga nivåerna av våldsbrott installerades i september 2007 

sexton övervakningskameror på fem gator i centrala Landskrona (Lindahl 2009). 

Syftet med övervakningskamerorna var att minska våldsbrottsligheten och öka 

tryggheten i områdena. Kommunen fick tillstånd att mellan klockan 21.00 -06.00 

under helgnätter filma de övervakade platserna. Tanken var att 

kameraövervakningen skulle fungerar brottsförebyggande på tre olika sätt; 

avskräcka från brott genom att potentiella förövare upplever en stor risk för att bli 

upptäckta, öka sannolikheten för att bli upptäckt genom att polis och åklagare 

använder de inspelade filmerna samt öka tryggheten genom att kamerorna 

signalerar en förbättring av miljön och den informella sociala kontrollen. De fem 

gator som kameraövervakades ligger i ett område som polisen kallar för 

”trekanten”. Inom detta område skedde nämligen hälften av alla våldsbrott 

utomhus vilket framkom av Kriminalunderrättelsetjänstens rapport från 2006. 

Under första året av kameraövervakningen ökade de anmälda våldsbrotten på de 

kameraövervakande gatorna, främst under helgnätterna genom krogrelaterat våld. 

Kameraövervakningen ledde således inte till någon minskning av våldsbrotten och 

det gjordes ingen antydan på att brotten flyttades till någon annan plats heller 

(Lindahl 2009). Forskning kring kameraövervakning som redovisas av Axbom 

och Meinke (2009) visar på att våldsbrott i stadsmiljö ofta är kopplat till 

alkoholkonsumtion och krogliv och innehåller därmed sällan komponenter av 

självkontroll som gör att kameraövervakning spelar någon roll. 

Brottsförebyggande rådets bedömning av kameraövervakningen i Landskrona 

var att kameraövervakningen inte haft önskad förebyggande effekt (Axbom & 

Meinke 2009). Skälet till detta förklaras i termer om att just den typ av 

brottslighet som Landskrona kommun vill åtgärda (våldsbrott) inte låter sig 

påverkas av kamerorna. Våldsbrott som begås under alkoholpåverkan har sällan 

inslag av planering och tordes således påverkas mindre av kameraövervakning 

(ibid). Även om övervakningskamerorna inte hade någon effekt på den anmälda 

brottsligheten så ökade tryggheten i Landskrona vilket även är en viktig sak vid 

brottsprevention (Lindahl 2009). Sammanfattningsvis visade Axbom och Meinke 

i sin rapport att en stor andel av våldsbrotten i centrala Landskrona är kopplade till 

krogliv. Under året som övervakningskamerorna användes ökade antalet anmälda 

våldsbrott på de övervakade gatorna som kunde härledas till närliggande krogar. 

Ett aktivt problemorienterat tillsynsarbete från polisens sida som en åtgärd mot 

våldsbrotten förespråkades istället. Utöver krogvåldet tillskrevs även grupper av 

ungdomar som en orsak bakom våldsbrotten. Därmed förespråkades även ett 

aktivt arbete med insatser för ungdomar och ungdomsbrott för att minska 

våldsbrott. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter i detta arbete är av såväl kriminologiskt som 

rättssociologiskt slag. Rutinaktivitetsterin är en kriminologisk teori utvecklad av 

Cohen och Felson (1979) och används här som ett sätt att förklara hur och varför 

brottslighet uppstår på specifika platser samt för att se vilka insatser och åtgärder 

som kan användas för att minska och förebygga vissa typer av brott vid vissa 

platser. Vad det gäller samhällsförhållandenas påverkan på rättsväsendet är detta 

en rättssociologisk utgångspunkt för att se hur samhället och rätten påverkas av 

varandra (Mathiesen 2005). Tanken är att denna studie skall belysa hur 

förhållanden och förhållningssätt, det vill säga de sociala normerna, i Landskrona 

påverkar rättsväsendet (polisen i Landskrona). Då nya levnadssätt i samhället 

skapar möjligheter till fler konflikter och brottstillfällen blir det polisens uppgift 

att förhindra brottsligheten. En utökad acceptans för alkoholkonsumtion leder 

exempelvis till att fler personer som har druckits umgås på samma ställe vilket i 

sin tur kan leda till att bråk och våld uppstår vilket blir polisens uppgift att 

förhindra.  

5.1 Rutinaktivitetsteorin 

Denna teori utvecklades av de två amerikanska kriminologerna Cohen och Felson 

(1979). Teorin belyser att brottsliga aktiviteter är att se som intimt förknippade 

med vardagslivets rutiner, exempelvis arbete, skola transport, fritidsaktiviteter och 

fick således benämningen rutinaktivitetsteorin (Sarnecki 2009:246). Enligt detta 

sätt att se på brottsligheten är det vårt vardagliga liv som skapar förutsättningar 

för brottslighet i samhället. Rutinaktivitetsteorin diskuterar främst frågan om 

förändringar i brottsnivåer, och inte så mycket individers enskilda beteende, vilket 

gör den till en makro- eller strukturell teori (Sarnecki 2009:247). De faktorer som 

därmed kan tänkas påverka brottsnivån i ett samhälle kan tillexempel vara en 

ökning av antalet privata bilar som leder till att fler bilar parkeras på gatan och det 

begås fler bilinbrott. Vidare tillhör denna teori perspektivet ”tillfällighets- och 

möjlighetsteorierna” (Ball m.fl. 2007:266) som menar att ett brott inte kan begås 

om det inte finns en möjlighet kopplat till det. Därmed påverkar möjlighet till 

brott vad, var, hur och mot vem som brott begås. Brottslighet ses således som 

något normalt och beror till stor del på de möjligheter som erbjuds och förklarar 

varför visa geografiska platser och individer är vanligare förekommande vid vissa 

typer av brott (Ball m.fl. 2007:269). Vad det gäller för Landskronas del är de 

platser där flest misshandelsbrott utomhus sker kopplat till närliggande uteställen, 

krogar och barer. Detta innebär att våld ofta uppstår mellan personer som är på 
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väg till eller från uteställen och är berusade. Det offentliga våldet i Landskrona 

blir således en följd av individers nöjesliv som är en del av deras rutiner i 

vardagslivet. 

Enligt Cohen och Felson (1979) är brottslighetens nivå relaterad till de 

vardagliga förhållandena som påverkar våra liv, det vill säga rutinaktiviteter. För 

att ett brott skall kunna begås menar författarna att tre förutsättningar måste vara 

uppfyllda; det måste finnas en motiverad förövare, ett lämpligt objekt och 

avsaknad av en kapabel väktare. Det viktiga är dock att dessa element samspelar i 

tid och rum och utgör en del av en person vardag (Ball m.fl. 2007:269). 

Förändringar i faktorer som har betydelse för en eller flera av dessa tre 

förutsättningar, menar Sarnecki (2009:250) har betydelse för brottsnivån i 

samhället. Rutinaktivitetsteorin har varit utgångspunkt för utformning av olika 

typer av brottspreventiva program som inriktats på en eller flera av Cohen och 

Felsons påstådda förutsättningar för brott och är den vanligaste förekommande 

utgångspunkten i modern brottsprevention (Ball m.fl. 2007:266). När det gäller att 

minska möjligheterna till att begå brott läggs ofta störst fokus på olika aspekter av 

miljön eftersom dessa är lättast att förändra. Detta sker främst genom att 

tillgången på kapabla väktare och deras förmåga ökar vilket i sin tur ger en ökad 

grad av upptäcktsrisk (Ball m.fl. 2007:274). En insats eller åtgärd som gör det 

svårt att begå brott och minskar chanserna för ett brott att ske görs genom 

situationell brottsprevention (ibid). Cohen och Felson (1979) menar att det finns 

olika strategier som kan användas för att blockera möjligheterna till brott. 

Naturliga strategier kan exempelvis vara att spärra av ett område, organiserade 

strategier sker exempelvis då det finns vakter som förhindrar brott och slutligen 

handlar tekniska strategier om att installera övervakningskameror eller liknande. I 

Landskrona har olika strategier använts för att ta bort en av de förutsättningar som 

ligger till grund för brott enligt Cohen och Felson. Bland annat har införandet av 

ordningsvakter och poliser och installation av övervakningskameror, vilket 

fungerat som kapabla väktare. 

 

5.2 Samhällsförhållandens påverkan på rätten 

Mathiesen (2005) visar i flera undersökningar hur samhället påverkas av rätten, 

men även hur rätten påverkas av samhällsförhållandena och de sociala normerna. 

Opinionsperspektivet är ett perspektiv som enligt Mathiesen (2005:87) kan 

förklara hur samhällsförhållande påverkar rätten. Detta perspektiv handlar om hur 

samhällsmedlemmarnas subjektiva upplevelse av och medvetenhet om samhället 

och världen, påverkar rättens utveckling. Det är i regel tal om kollektiva eller 

gemensamma medvetenhetstillstånd som karakteriserar hela eller stora delar av 

befolkningen. Vidare utgår opinionsklimatet typiskt sett från en kollektiv 

förnimmelse av en faktiskt (men inte nödvändigtvis) hotande ändring av samhället 

eller närmiljön. Författaren ger här exempel på människans attityd till beteende 

som definieras som kriminellt, exempelvis narkotikakriminaliteten. Denna har 
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ökat de senaste åren och får ständigt nya uppslag i massmedia vilket medför att 

intrycket blir att kriminaliteten har ökat fast än att det inte alltid finns underlag för 

sådant påstående. Detta leder till ångest och den typ av opinionsklimat kan i sin 

tur leda till att skärpt strafflagstiftning eller som i Sverige, nolltolerans mot 

narkotika (Mathiesen 2007:88). I Landskrona visar trygghetsmätningar 

(Landskrona stads hemsida) att invånarna känner sig otrygga i framförallt de 

centrala delarna av staden. En ökning av det offentliga våldet är en av orsakerna 

bakom den ökade otrygghetskänslan vilket medfört att polis har intensifierats sina 

insatser för att minska våldsbrottsligheten och öka tryggheten i Landskrona. 

 

Alkoholdrycker har en stor betydelse i vår kultur och vin, sprit, öl och cider är 

en inrotad del i vårt sätt att umgås med varandra (Internet 4). För många 

människor hör alkohol till när man ska ha det trevligt. Alkohol har en social 

betydelse, den löser exempelvis spänningar och höjer stämningen. Det 

”kontinentala” drickandet, att exempelvis ta ett till två glas vin om dagen, har 

också ökat. (Internet 1). Våra alkoholvanor ändrats de senaste åren och vi dricker 

idag mer och alkoholen är lättare att få tag på, bland annat på grund av ökade 

införselkvoter av alkohol från Europa (Internet 3). Sett ur ett opinionsperspektiv 

är alkohol i dagens samhälle mer accepterat och allt fler människor träffas och 

umgås medan de dricker tillsammans tillexempel på fester. Detta leder i sin tur till 

att många berusade människor umgås tillsammans vilket har visat sig är en stor 

grund för att våld förekommer. Således kan sägas att de sociala normerna i dagens 

samhälle, i Landskrona såväl som övriga Sverige, där en ökad alkoholkonsumtion 

är mer accepterat, har en indirekt påverkan på rättsväsendet. Polisen måste 

exempelvis förändra sitt arbetssätt för att förhindra och förebygga de våldsbrott 

som uppstår som en följd av att berusade personer hamnar i bråk. En ökad polisiär 

närvaro visar å andra sidan att rättsväsendet i Landskrona gör en insats mot det 

offentliga våldet och påverkar i sin tur invånarna som hindras eller avstår från att 

begå brott. Detta är två exempel på hur samhället och rättsväsendet i Landskrona 

har påverkat och påverkas av varandra.  
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6 Metod och material 

Jag har använt mig av såväl kvalitativ som kvantitativ metod i form av 

dokumentanalys (May 2009:212), analys av offentlig statistik (Bryman 2008:299) 

och kvalitativa intervjuer (Bryman 2008:412). Forskningsstrategin innefattar, som 

nämnt, både kvantitativa och kvalitativa ansatser vilket enligt Johannessen och 

Tufte (2002) ger en större tillit vid analys av det insamlade materialet. Den 

metodologiska utgångspunkten i denna uppsats kommer att vara dokumentanalys 

varav det insamlade materialet kompletteras med data från intervjuer och 

anmälningsstatistik från polisen. 

6.1 Förberedelser 

Arbetet inleddes med en genomgång av Kriminalunderrättelsetjänstens rapport för 

att se vilken typ av information som gick att utläsa från denna. Därefter följde en 

del sökande efter dokument kring åtgärder och insatser som gjorts av Landskrona 

stad för att minska antalet anmälda misshandelsfall utomhus. De dokument jag 

fick fram är hämtade från Landskrona stads hemsida. Vidare har sökningar gjorts 

på Brå:s hemsida för att försöka finna rapporter, artiklar och dokument som kunde 

vara till nytta för detta arbete. Sökord som har använts har varit misshandel, 

brottsförebyggande arbete, brottsprevention och offentligt våld. Liknande 

sökningar har även gjorts i Summon, Lunds Universitets sökdatabas. Av den 

litteratur som använts har framförallt Lovisa (Lunds Universitets databas för 

böcker) använts där sökorden varit alkohol, vetenskapliga metoder, 

brottsprevention och misshandel. Utifrån de rapporter och böcker som använts har 

nya källor och referenser hittats genom att författarna hänvisat till litteratur som 

sedan har identifierats och använts i arbetet.  

6.2 Dokumentanalys 

De dokument som jag har gått igenom har främst varit rapporter av olika slag och 

förarbeten. Många av rapporterna kommer från Brottsförebyggande rådet och 

berör studier om brottsprevention och brottsförebyggande arbete. Därutöver har 

jag funnit bakgrundsmaterial till studien i en rapport från 

Kriminalunderrättelsetjänsten och även Burcar och Wästerfors studie har varit av 

stor betydelse. Dokument om Landskrona stad och polis gemensamma insatser för 

trygghets- och brottsförebyggande arbete som går att finna på Landskrona stads 
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hemsida har också utgjort en viktig grund för studien. Information kring 

misshandel som ett brott har inhämtats från Notisums hemsida och förarbeten till 

brottsbalken (Prop. 1987/88:14, Prop. 1992/93:141 och Prop. 2009/10:147).  

6.3 Offentlig statistik 

Offentlig statistik grundar sig på datainsamling från staten och dess organ och 

kartlägger trender inom samhället (May 2009:94). I denna studie har främst 

anmälningsstatistiken från polisen om misshandelsfall utomhus i Landskrona 

använts. May (ibid) beskriver just anmälningsstatistik som en typ av offentlig 

statistik och som idag främst används som underlag vid sekundäranalyser. Detta 

innebär att man analyserar och tolkar redan existerande data och utifrån det nya 

materialet presentera tolkningar och slutsatser som skiljer sig från den 

ursprungliga rapporten. Vidare menar Bryman (2008:306) att data från offentlig 

statistik kan analyseras såväl tvärsnittligt som longitudinellt då man vid 

tvärsnittsstudier exempelvis kan studera brottsfrekvensen i termer om ålder, 

bakgrund och geografiskt område. Genom att analysera material med hjälp av 

någon av dess metoder (tvärsnittligt eller longitudinellt) går det även att analysera 

data över tid och på så vis kartlägga trender och tendenser. Enligt Bryman 

(2008:312) är analys av offentlig statistik även att se som en icke-reaktiv metod, 

viket beskrivs som en ”observationsmetod som direkt skapar avstånd mellan 

observatören och det som ska studeras”. Det vill säga, då andra 

datainsamlingsmetoder är reaktiva (människor blir påverkade att de befinner sig i 

en undersökning vilket kan påverka deras frågor och svar) undgår analys av 

offentlig statistik detta eftersom det omfattar statistik från myndigheter som inte 

samlats in under en forskningsstudie eller undersökning. 

Brottsstatistik innehåller uppgifter om anmälda brott, uppklarade brott och 

personer som är misstänkta för brott och belyser det brottsflöde som handläggs av 

polis och åklagare (Brå 2006). Vid tolkning av brottsstatistik är det 

omständigheter som bör tas i beaktande statistiska förhållande, rättsliga 

förhållanden och faktiska förhållande. Statistiska förhållanden gäller insamlings- 

och bearbetningsmetoderna för brottsstatistiken. Rättsliga förhållanden handlar i 

sin tur om det som påverkar registreringen av ett brott, exempelvis hur brottet 

definieras eller att ett brott som anmäls men anmälan tas tillbaka inte registreras. 

Slutligen innefattar den faktiska brottsligheten bland annat 

anmälningsbenägenheten. 

Den anmälningsstatistik som används i denna studie kommer från polisens 

egna databaser. Den redogör för tidpunkt för brottet, anmälningstidpunkt, plats 

och information om offret. Materialet har jag fått skickat till mig efter kontakt 

med ansvarig på polisens statistikavdelning. Avseende det urval som har gjorts 

vid anmälningsstatistiken har jag bett om alla anmälningar som skett under 2011. 

I detta material ingår tidpunkt för brott, ålder på offer och förövare samt platsen 

där brottet skedde.  
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6.4 Kvalitativa intervjuer 

För att få en insikt i vilka konkreta insatser och åtgärder som genomförts av 

Landskrona stad och polis för att minska det offentliga våldet valde jag att göra tre 

intervjuer med berörda parter. En av intervjuerna är med Annika Wågsäter som 

arbetar för kommunen och de två andra intervjuerna är med poliser, en som 

arbetar i inre tjänst och en i yttre tjänst. Intervjuerna speglar också 

intervjupersonernas personliga uppfattning om insatser mot misshandelsbrotten 

utomhus, vad som kan göras ytterligare och hur samarbetet med andra aktörer 

påverkat det egna arbetet. Intervjuerna har således varit av informerande karaktär 

och gjorts i semistrukturerad form av kvalitativ intervju (Bryman 2008:413).  I 

semistrukturerade intervjuer förklarar Bryman följer intervjuaren en typ av 

frågeschema där frågorna är allmänt formulerade och respondenterna kan utforma 

svaren fritt. Anledningen till att jag valde en semistrukturerad intervjuform var för 

att jag på så sätt skulle få fram den specifika information jag eftersökte. Det gav 

mig möjlighet att ställa konkreta frågor om polis och kommunens samverkan, 

åtgärder mot misshandel men också kring varje respondents egna uppfattningar. 

Samtidigt gav denna intervjuform möjligheter för respondenten att pratat fritt och 

jag kunde på ett enkelt sätt ställa uppföljningsfrågor eller återknyta till tidigare 

frågor och svar. Även Bryman (2008:413) ger medhåll för detta då han menar att 

kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjun låter sig röras i olika riktningar 

beroende på intervjupersonens svar och vad denna uppfattar som relevant, alltså 

att ta fram respondentens världsbild. Eftersom denna studie inte handlar om att få 

fram någon generaliserbarhet utan enbart se till polisen och kommunens insatser 

och samverkan mot misshandelsbrott är det adekvat att använda en kvalitativ 

intervjumetod. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en sådan intervjumetod 

nämligen passande då forskaren eftersöker ett fåtal respondenters upplevelse av en 

viss händelse eller fenomen. 

Intervjun har spelats in och transkriberats efterhand. 

6.4.1 Telefonintervjuer 

Intervjuerna med de båda poliserna har genomförts som telefonintervjuer eftersom 

det annars var svårt att hitta en tid för personliga möten. Telefonintervju är något 

vanligare vid surveyundersökningar (Bryman 2008:415) men har en fördel i att 

det är mindre tidskrävande och kostsamma. Å andra sidan menar Bryman att 

nackdelarna vid telefonintervju är att intervjuaren inte kan se och tolka 

kroppsspråket hos respondenterna och att det kan vara svårt att ställa personliga 

frågor. Frågorna fokuserar inte kring intervjupersonernas innersta känslor utan 

snarare deras syn på misshandelsproblematiken i Landskrona och åtgärder mot 

detta. Det handlar såldes om en mer kompletterande information kring det redan 

tidigare nämnda materialet (tidigare forskning och anmälningsstatistiken) än att få 

fram generaliserbara svar, vilket gör att en utebliven interaktion mellan mig och 

respondenten inte bör ha en alltför stor betydelse för detta arbete.  
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Intervjuerna har inte spelats in utan anteckningar gjordes efter intervjuns gång. 

6.4.2 Urval och deltagare 

Vad det gäller intervjupersonerna är dessa hämtade via ett målinriktat urval 

(Bryman 2008:434) som kan förklaras som en överensstämmelse mellan frågor 

och urval. Vid ett målinriktat urval väljer forskaren personer som är relevanta 

utefter studiens problemformulering. Eftersom jag i denna studie skall kartlägga 

de insatser som gjorts av polis och kommun i Landskrona för att minska antalet 

anmälda misshandelsfall är urvalet således dessa aktörer (personer från kommun 

och polis). Då Annika Wågsäter arbetar som trygghetssamordnare och 

kommunens person utåt vad det gäller samverkan har jag valt att göra en intervju 

med henne. Vad det gäller poliserna valde jag att göra två intervjuer eftersom 

synssättet på det offentliga våldet kan skilja sig åt beroende på om polisen jobbar i 

inre eller yttre tjänst och jobbar nära händelserna. Kontakten med poliserna fick 

jag genom rekommendationer. 

6.5 Tillvägagångssätt 

Jag började med att läsa igenom de dokument som jag fått fram och 

sammanställde utefter det materialet en intervjumanual. Denna kom att bygga på 

mycket av den information som framgått av litteraturen och som antigen behövde 

komplettera eller verifiera det jag läst. Mycket av litteraturen handlade om 

generellt brottsförebyggande arbete men också de särskilda insatser som 

genomförts i Landskrona av stad och polis. Då detta material visade sig vara så 

pass omfattande och användbart för denna uppsats valde jag att fokusera 

intervjuerna på hur respondenterna förhöll sig till det jag fått fram efter 

sammanställning av litteraturen. Bland annat hur de såg på de insatser som gjorts 

mot det offentliga våldet, vad de ansåg behövde göras ytterligare, vad deras 

uppfattning var om samverkan mellan stad och polis etc. Jag valde att ha liknande 

frågor till såväl intervjupersonen från kommunen som från polisen för att få fram 

hur de olika personerna ser på samma problem/fenomen. Anmälningsstatistiken 

analyserades innan intervjuerna genomfördes för att kunna användas avseende 

frågor om de platser och tidpunkter som visades sig vara mest brottsfrekventa. 

Jag bokade tidigt in min första intervju med Wågsäter då jag ville vara säker 

på att jag skulle få klart mina intervjuer i ett tidigt skedde av uppsatsen. Inte långt 

därefter hade jag min andra intervju med kriminalinspektören över telefon. Efter 

en sammanställning av intervjuerna insåg jag att jag ville ha ytterligare en intervju 

med en polis som arbetar i yttre tjänst och ”ser” våldet på ett annat sätt. Min tanke 

var att de eventuellt skulle ha en annan syn på insatser som har genomförts och på 

vad som skulle kunna göras ytterligare för att minska misshandelsfallen utomhus. 

Genom kriminalinspektören fick jag kontakt med polisen i yttre tjänst som där 

intervjun också genomfördes via telefon. 
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Vad det gäller det insamlade materialet och data från metoden har analyserat 

det efter hand och utifrån olika teman sorterat och kategoriserat materialet. Denna 

tematisering har sedan varit grund för hur resultatet och analysen av resultatet 

formerats. Utgångspunkt för dessa teman har varit de begrepp som redogjordes för 

i början av arbetet och som använts under studiens gång samt de tre 

förutsättningarna för att ett brott ska ske enligt rutinaktivitetsteorin. 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om metoden mäter det den avser att mäta, det vill säga om de 

slutsatser som genereras från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman 

2008:50). Reliabiliteten i en studie handlar i sin tur om huruvida resultaten i en 

undersökning är tillförlitliga och således blir samma om undersökningen görs på 

nytt (Bryman 2008:50). 

För att den officiella brottsstatistiken skall vara reliabel och valid måste en 

likande handling/incident karakteriseras på samma sätt av den som tar emot 

anmälan (Brå 2006:96). Även May (2009:98) påpekar detta och menar att 

reliabiliteten och validiteten påverkas av besluts- och bedömningsprocedurerna 

för anmälan av brott, exempelvis om olika poliser tolkas incidenter olika. Bryman 

(2008:307) tillägger att brottsoffers angelägenhet att rapportera brott också är en 

bidragande faktor till tillförlitligheten i brottsstatistik. Bryman menar också att 

siffrorna i brottsstatistiken kan manipuleras och påverka såväl tillförlitligheten 

som validiteten, exempelvis då polisen rapporterar mer eller mindre brott än vad 

som skett eller om flera misshandelsbrott registreras som ett. I den 

anmälningsstatistik som inhämtats från polisen och används i detta arbete har 140 

misshandelsbrott utomhus i Landskrona anmälts 2011. Den offentliga statistiken, 

från Brottförebyggande rådet säger dock att det var 173 fall av misshandel 

utomhus som anmäldes till polisen 2011. Detta innebär att det finns ett bortfall på 

trettio anmälningar som inte kan redogöras för i denna uppsats vilket påverkar 

reliabiliteten. Då tanken är att anmälningsstatistiken främst skall fungera som en 

vägvisare påverkar det inte studien alltför mycket. 

Enligt Kavle och Brinkmann (2009) handlar reliabilitet vid kvalitativ 

forskning huruvida resultaten är tillförlitliga och går att upprepa vid ett annat 

tillfälle. Således är reliabiliteten vid denna typ av studie kopplad till de 

intervjufrågor som ställs. Då intervjufrågorna i denna uppsats främst handlar om 

respondenternas syn på det brottsförebyggande arbete som gjorts i Landskrona är 

det att anta att svaren kommer vara någorlunda samma om frågorna ställs vid ett 

annat tillfälle. Av de frågor som dock är av mer personlig karaktär finns det 

möjlighet till annorlunda svar vid senare tillfälle men bör inte vara av alltför 

avvikande karaktär för att slutsatsen av respondenternas uppfattning i frågan 

skulle bli helt annorlunda. 
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6.7 Metodproblem 

De främsta problem som uppstått under genomförandet av metoden är att få tag på 

intervjupersoner. Vid kontakt med de olika förvaltningarna i Landskrona stad i 

förhoppning att de vill prata om det brottsförebyggande arbete som görs har alla 

hänvisat till Wågsäter. Det innebär att enbart en av intervjupersonerna är 

representant för kommunen. När det gäller polisens medverkan var det stora 

problem att få till intervjun med polisen i yttre tjänst. Detta beror till stor del på att 

en omfattande händelse inträffade vid tiden för att intervjun skulle ske som 

medförde att intervjupersonen inte var anträffbar och att intervjun fick skjutas upp 

till ett senare tillfälle. Detta har inneburit att studien framförallt fokuserat på 

dokumentanalysen med intervjuerna som kompletterande information.  

6.8 Etik 

Enligt Bryman (2008:319) rör de grundläggande etiska frågorna vid forskning 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är 

inblandade. Även informationskravet är viktigt eftersom forskaren måste meddela 

studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Detta innebär att deltagarna själva 

skall få bestämma över sin medverkan. Därutöver uppgifter och information om 

deltagarna endast användas i forskningssyfte och inte lämnas till någon annan.  

Jag har valt att skriva ut Annika Wågsäters namn eftersom detta arbete till stor del 

bygger på den kontakt och information jag har fått av henne. Dessutom kommer 

studien förhoppningsvis kunna användas av Landskrona kommun och då kan det 

vara värdefullt att veta vilka personer jag varit i kontakt med för att ge auktoritet 

till arbetet. Vad det gäller poliserna har jag valt att göra dessa anonyma och ändra 

namn på intervjupersonerna efter överenskommelse med respondenterna. Alla 

intervjupersoner har inför studien varit medvetna om syftet och godkänt att jag 

använder information från intervjuerna till detta arbete. 
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7 Resultat 

7.1 Platsens betydelse för utveckling av våld i 

offentlig miljö 

Hot spots 

Vissa typer av brott sker på specifika platser (Marklund 2011:17) och misshandel 

utomhus är nämnt starkt förknippat med nöjesetablissemang. Detsamma gäller för 

Landskrona visar anmälningsstatistiken då det i huvudsak rör sig om sex platser, 

hot spots, med hög koncentration av de totalt anmälda misshandelsfallen utomhus 

(Bilaga 2). Weisburd m.fl. (2010) menar att platsen för brottet är av betydelse för 

polisens brottsförebyggande arbete eftersom dessa så kallade hot spot-områden är 

stabila över tid. Således är det meningsfullt att fokusera på områdesinriktade 

åtgärder. Att specifika områden där en viss typ av brottslighet förekommer är 

stabila över tid visar även anmälningsstatistiken från Landskrona när denna 

jämförs med Kriminalunderrättelsetjänsten rapport. Många av de platser som hade 

en hög brottsfrekvens i Landskrona 2005 enligt KUT-rapporten, låg fortfarande i 

topp vad det gällde brottsfrekvensen från de anmälda misshandelsfallen 2011 

(Bilaga 2). Burcar och Wästerfors (2007) har också dragit denna slutsats och 

menar att det offentliga våldet i Landskrona är koncentrerat till vissa platser, och 

genom att fokusera insatser till dessa platser kan våldet minska. 

 

”En av åtgärderna som gjordes efter Kriminalunderrättelsetjänsten rapport 

publicerades var att två ordningsvakter sattes in som arbetade under kvällar och 

nätterna på helgerna i de centrala delarna av Landskrona”  

 

berättar Wågsäter och avser då Landskrona stads försök att rikta åtgärder till 

de våldsdrabbade delarna av staden. 

 

”Vi försöker kartlägga på vilka platser brotten i huvudsak sker och öka den 

polisiära närvaron där” 

 

förklarar Lars Svensson och bekräftar ytterligare att åtgärder riktats mot 

specifika platser i Landskrona där det offentliga våldet är vanligast. 

 

 

Platsbaserat polisarbete 

Då varje brott är unikt och det inte förekommer någon regelbundenhet i varför, 

hur och när ett brott sker, anser Hofner (2011) att det inte hjälper att ha ett 

individualinriktat synsätt på våldsbrott. Istället bör fokus läggas på vad som är 
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gemensamt för brotten, offren eller förövarna. Genom sammanställning av 

anmälningsstatstiken för misshandel utomhus i Landskrona 2011 går det att 

konstatera att majoriteten av dessa brott skett under kvälls-och nattid på helgerna 

vid platser som kan kopplas samman till en närliggande bar, krog eller uteställe 

(Bilaga 2). Ett brottsförebyggande arbete mot denna typ av våldsbrott, skulle 

enligt Marklund (2011:17) således kunna vara att genom riktade insatser 

exempelvis minska provokationen och ta bort incitament som leder till felaktigt 

beteende för de personer som besöker eller rör sig kring dessa platser. 

 

”Vi ser till att vara på plats när personer ska in på krogen. Det är ofta i 

köerna som gruffet startar som senare leder till bråk” 

 

 berättar Niklas Larsson som är gruppchef för poliserna i yttre tjänst i 

Landskrona. Han menar att många av våldsbrotten börjar med en dispyt i krogkön 

som sedan kan växa till att blir ett större problem. Således är det viktigt att det 

finns någon typ av auktoritet på plats som kan förhindra att bråk startas. 

 

”När vi lokaliserat de våldsdrabbade platserna ökar vi den polisiära 

närvaron på dessa platser” 

 

förklarar Svensson och visar återigen på ett platsbaserat polisarbete från 

Landskornpolisens sida. 

I några delar av Europa har det länge funnits en tanke att polisen själv inte 

avskräcka potentiella våldsverkare från att begå brott genom att enbart öka sin 

närvaro (Marklund 2011:17). Istället förespråkas och genomförs samverkan med 

flera aktörer för att minska det offentliga våldet. Framförallt har metoderna 

inriktat sig på att minska alkoholkonsumtionen och därmed utveckla ett samarbete 

mellan bar/klubbägare. 

7.2 Alkoholens betydelse för utveckling av våld i 

offentlig miljö 

Enligt Marklund (2011:17) domineras våld utomhus av händelser som har en 

koppling till nöjesliv där förövare såväl som offer ofta är alkoholpåverkade. 

Liknande resonemang förs av Estrada (2007:90) som menar att våld på gator och 

torg sker i samband med nöjesliv mellan obekanta personer. Även Axbom och 

Meinke (2009) konstaterat att det finns en koppling mellan våldsbrott i stadsmiljö, 

alkoholkonsumtion och krogliv. De menar att många av de våldsbrott som sker är 

på grund av en dispyt som uppstått mellan två eller flera personer.  

 

”Krogmiljöer kommer alltid att generera våldsbrott” (Wågsäter) 
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”Den främsta orsaken till att våldsbrott sker är droger. Alkohol och 

narkotika” (Larsson) 

 

 

förklarar både Wågsäter och Larsson och ger medhåll för den koppling som 

finns mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott. Hofner (2011) som studerat 

utvecklingen av våldsbrott i Sverige bekräftar att det finns ett tydligt samband 

mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling. 

 

I Europa har stora satsningar mot det offentliga våldet genomförts genom att 

minska alkoholkonsumtionen. Informationskampanjer och utökade krogtillsyner 

är exempel på några av de åtgärder som genomförts (Axbom och Meinke 2009). I 

Sverige är det framförallt Kronobergsmodellen som varit ledande i försök att 

minska alkoholkonsumtionen och därmed minska det offentliga våldet. Modellen 

grundar sig på ungdomars alkoholdrickande och att polisen genom insatser skall 

medverka till att minska ungdomars berusning genom exempelvis 

informationskampanjer på skolor eller beslagtagning av den alkohol som dricks på 

offentliga platser (Axbom och Meinke 2009). 

 

”Den enskilt största faktorn bakom våld i offentlig miljö är alkohol. De 

senaste rönen jag tagit del av visar att 80% av gärningsmännen och 50 – 60% av 

offren är alkoholpåverkade. Flera poliser, vilket troligen skulle kunna minska det 

offentliga våldet, kostar samhället stora belopp vilket kraftigt begränsar 

möjligheterna till detta”  

 

berättar Svensson och menar på att andra insatser en enbart en ökad polisiär 

närvaro vid krogar och uteställen inte är nog för att motverka det offentliga våldet. 

Istället måste det till andra åtgärder menar Svensson och nämner vidare: 

 

”Att minska tillgången på alkohol skulle också vara verksamt men knappast 

genomförbart. Så länge det finns människor som berusar sig och blir aggressiva 

av alkohol kommer vi att få leva med ett visst mått av offentligt våld.” 

 

 

Samverkan mellan Landskrona stad, polis och lokala krogar 

Förbättrade kösystem, lära personal att inte servera alkohol till redan berusade 

personer och att utbilda dörrvakter så att de på ett bra sätt kan hantera 

kroggästerna är exempel på ytterligare insatser som kan göras för att förebygga 

våld i krogmiljöer enligt Marklund (2011:17). 

 

”Tillsammans med polisen håller vi numera två gånger per år utbildning för 

krogar, restauranger och uteställen om ansvarsfull alkoholservering så att även 

sommarpersonalen skall lära sig”  
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förklarar Wågsäter och menar att Landskrona stad i största möjliga mån 

försöker utbilda krogägare hur de kan vara med och påverka så att mindre antal 

misshandelsfall utomhus sker med koppling till uteställen. 

 

”Det är i första hand det krogrelaterade våldet som polisen kan påverka. 

Detta sker genom närvaro av polis vid frekvent tid, d v s vid köbildning och vid 

stängning. Det hänger också samman med krogarnas ansvar för servering av 

alkohol.” 

 

menar Svensson och pekar på vikten av samarbete mellan polis och lokala 

krogar så att ett brottsförebyggande arbete mot våldsbrott kommer från olika håll 

och därigenom ökar effektiviteten. 

7.3 Situationell brottsprevention 

Organiserade strategier 

Många av de projekt som bedrivits ute i Europa i syfte att minska våld i offentlig 

miljö har varit av situationell karaktär och inriktat sig till de platser där brotten 

sker Axbom och Meinke 2009). Exempelvis på krogar har tillsyner gjorts och 

förbättrande av korgarnas fysiska miljö samt har den polisiära närvaron ökat.  

Marklund (2011:17) menar att just polisen har en viktig uppgift vad det gäller 

brottsförebyggande arbete och genom problemorienterat polisarbete kan de 

förhindra att brott begås. Vid detta arbetssätt är utgångspunkten vilken typ av 

händelse och var denna sker. Därefter väljer polisen sina insatser och då målet är 

att förhindra att bråk uppstår är polispatrullering en god idé. 

 

”Vi har ökat den polisiära synligheten och under helgerna patrullerar de 

ansvariga vid uteställena och krogarna längre in på kvällar och nätter”  

 

förklarar kriminalinspektör Svensson och menar på att polisen i Landskrona 

precis försöker jobba med situationell brottsprevention genom att öka den 

polisiära synligheten och närvaron på specifika platser för att på så sätt hindra 

någon typ av våldsbrott sker. Samma resonemang förs av Larsson som påpekar 

hur polisen i Landskrona jobbar mycket med att öka polisens synlighet och 

närvaro som ett led i att förhindra att misshandel utomhus sker: 

 

”Vi har startat något som heter Fokus Landskrona och innebär att polisen 

under helgerna sätter in extra resurser för att öka närvaron vid uteställena. 

Framförallt vid insläpp och när det är slut då köer brukar vara orsaken till att 

många bråk startar”  

 

Burcar och Wästerfors (2007) menar att den ökade närvaron av poliser och 

ordningsvakter i Landskrona har haft en tydlig inverkan på det offentliga våldet.. 

Bara på ett år hade antalet anmälda misshandelsfall utomhus minskat vilket främst 



 

 29 

härledas till den ökade närvaron av poliser och ordningsvakter i de centrala 

delarna och uteställena i Landskrona då dessa fungerade som kapabla väktare och 

kunde förhindra att bråka startade. 

 

”Synlighet är A&O. Det förhindrar säkert att uppemot 98 % av våldet 

avförs.” 

 

konstaterar Larsson och bekräftar att just polisens närvaro är en av de starkaste 

brottspreventiva åtgärder mot det offentliga våldet i Landskrona. 

 

 

Tekniska strategier 

2007 installerades övervakningskameror på fem gator i Landskrona som hade en 

hög koncentration av de totala misshandelsfallen utomhus enligt KUT-rapporten. 

 

”Vi hade en period där vi testade att ta ytterligare steg och installerade 

övervakningskameror i de centrala delarna men det visade sig inte ha någon 

verkan på våldsbrotten”  

 

berättar Wågsäter och beskriver installeringen av övervakningskameror som 

kom till följd av de höga nivåerna av våldsbrott och som var ett försök mot att 

förhindra misshandelsbrott utomhus.  

Tanken med kameraövervakningen över särskilda platser är att de ska 

avskräcka från brott, öka sannolikheten för att bli upptäckt och öka tryggheten 

(Lindahl 2009). Att installera övervakningskameror som led i att förhindra att 

misshandelsbrott utomhus sker är en god brottspreventiv åtgärd, enligt Axbom 

och Meineke (2009), kan vara ett sätt att förhindra att brott sker. Vid en 

utvärdering av kameraövervakningen i Landskrona visade det sig dock att detta 

inte hade någon större effekt på våldsbrotten. Orsaken till detta kopplades till det 

faktum att många av förövarna var alkoholpåverkade och då detta medför att 

självkontrollen försvinner har övervakning av kamera ingen inverkan på 

förövarna. Även ifall övervakningskamerorna inte fick någon effekt på det 

offentliga våldet så ökade tryggheten i Landskrona (Lindahl 2009). 

Trygghetsaspekten är en viktig del vid brottsprevention poängterar författaren. 

 

 

Motiverad gärningsman och lämpligt objekt 

Enligt såväl KUT-rapporten och anmälningsstatistiken visar på att majoriteten av 

våldsbrotten som begås på offentliga platser sker av män, där män också är offer. 

Marklund (2011:17) belyser att ofta gärningsmän som offer är alkoholpåverkade.  

 

”Främsta orsakerna till brott är alkohol och avsaknad av kontroll” 

 

menar Svensson och belyser problemet med att rikta brottspreventiva åtgärder 

mot våldsbrott där såväl förövare som offer är berusade eftersom dessa personer 

saknar självkontroll och tänker inte alltid över situationen.  
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Samverkan mellan Landskrona stad och polis vid brottsförebyggande arbete 

Under 2011 var anmälningsstatistiken för misshandelsfall utomhus den lägsta på 

de senaste sex åren (Statistik Brå). Dessförinnan hade Landskrona en hög 

brottslighet vad det gäller offentligt våld vilket medförde att många boende i 

Landskrona kände sig otrygga (Trygghetsmätningar från Landskrona stad).  

 

”Insatser som funnits sedan tidigare intensifierades ytterligare efter rapporten 

då bland annat alkoholtillsynen på krogar skärptes och det polisiära synligheten 

ökade”  

 

berättar Wågsäter och beskriver hur Landskrona stad och polis efter KUT-

rapporten riktade brottförebyggande åtgärder som ett led i att försöka minska 

antalet misshandelsfall utomhus.  

 

”Staden avlönar väktare som rör sig i centrum och polisens synlighet har ökat 

samtidigt som vi tillsammans har utbildning för ansvarsfull alkoholservering och 

tillsyn av krogar”  

 

förklara Svensson och visar på den samverkan som sker mellan stad och polis 

i det förebyggande arbetet mot det offentliga våldet i Landskrona. Denna 

samverkan tog sin början 2008 när Landskrona stad och polis skrev under ett 

dokument om överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och minskad 

brottslighet i staden (Landskrona stads hemsida). Genom en framtagen 

handlingsplan mot särskilda problemområden skall Landskrona stad och polis 

arbeta brottsförebyggande genom specifika insatser och åtgärder mot bland annat 

det offentliga våldet i Landskrona.  

När polis implementerar olika insatser i samverkan med andra aktörer ökar 

effektiviteten vid det brottsförebyggande arbetet enligt Marklund (2011:17). Detta 

bekräftas av såväl Wågsäter som kriminalinspektör Svensson som beskriver 

samverkan mellan Landskrona stad och polis som något positivt och effektivt: 

 

”Vi kan bestämma oss för att prioritera samma saker vid samma tidpunkt som 

gör att det får en ökad effekt” (Wågsäter)  

 

”Det finns inget negativt att framhålla med samarbetet mellan polis och stad. 

Det största vinsterna ligger i att det finns en gemensam problembild..[..]” 

(Svensson) 

 

Vinsterna vid samverkan för minskad brottslighet mellan polis och kommun 

nämner Rikspolisstyrelsen (2007) just vara att genom en gemensam problembild 

skapa effektivare arbetsmetoder för ökad trygghet och minskad brottslighet.  
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8 Analys av resultat 

8.1 Situationell brottsprevention 

Åtgärder och förhållande som minskar sannolikheten för att brott begås, minskar 

individens benägenhet att begå brott eller minskar förekomsten av kriminogena 

situationer är olika exempel på brottsprevention (Wikström 1994). Situationell 

brottsprevention kan därutöver beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de 

förhållanden under vilka brott begås (Sarnecki 2009). Sett utifrån 

rutinaktivitetsteorin finns de största möjligheterna till att förhindra att brott begås 

genom att lägga störst vikt vid miljön eftersom denna är lättast att påverka (Cohen 

och Felson 1979). Vanligast sker detta genom en öka tillgången på kapabla 

väktare som i sin tur ökar risken för att bli upptäckt. En insats eller åtgärd som 

försvårar eller minskar chanserna för att ett brott begås görs enligt 

rutinaktivitetsteorin främst genom situationell brottsprevention. 

 

Brottsförebyggande arbete mot hot spots 

De insatser som gjorts av stad och polis i Landskrona för att förhindra att antalet 

misshandelsfall utomhus sker har främst varit riktade kring de centrala delarna av 

Landskrona under kvälls- och nattid på helgerna (Intervjuer). De platser som 

visade sig vara mest brottsfrekventa kunde på ett eller annat sätt kopplas till de 

uteställen och krogar som finns i Landskrona enligt såväl KUT-rapporten som 

anmälningsstatistiken från 2011. De åtgärder som framförallt vidtagits av 

Landskrona stad och polis har varit att öka den polisiära synligheten och närvaron 

som tillsammans med ordningsvakter och fältarbetare rör sig i de områden där 

krogar och uteställen ligger (Intervjuer). Förutom att öka närvaron av poliser har 

också många insatser riktats mot krogarna och uteställena i Landskrona. 

Framförallt har Landskrona stad tillsammans med polisen ökat antalet 

utbildningar om ansvarsfull alkoholservering och genomfört ökad tillsyn över 

krogars alkoholförsäljning (Intervjuer). 

   Att exempelvis öka närvaro av poliser vid specifika platser och att utbilda 

personal på krogar om alkoholservering är exempel på situationell 

brottsprevention. Det som Landskrona stad och polis har gör är att lokalisera var 

de övervägande majoriteten av misshandelsfall utomhus sker, och sedan riktat 

sina åtgärder till dessa specifika platser. Att ge utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering medför en indirekt påverkan på krogmiljön för de personer som 

vistas där och är således att se som en brottspreventiv åtgärd. Situationell 

brottsförebyggande arbete av detta slag kan således, med utgångspunkt i 

rutinaktivitetsteorin, ha en inverkan på såväl förövare och offer som på själva 

situationen och platsen där brottet begås och därmed förhindra att brott sker. 
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8.2 Kapabel väktare 

En kapabel väktare är ett objekt eller ett medel som förhindrar ett brott begås. Det 

kan vara alltifrån fysiska personer till vakthundar och övervakningskameror 

(Cohen och Felson 1979). För att ett brott skall begås krävs enligt 

rutinaktivitetsteorin menar att tre förutsättningar skall vara uppfyllda. Utöver en 

motiverad förövare och ett lämpligt offer, krävs det även avsaknad av en kapabel 

väktare som kan förhindra att brottet begås (Cohen och Felson 1979). Genom att 

blockera en av dessa förutsättningar försvinner möjligheten till att brott sker. 

 

Trygghetsaktörer 

Som ovan nämnts har de främsta brottsförebyggande insatserna för att minska det 

offentliga våldet i Landskrona varit att öka den polisiära närvaron och synligheten 

tillsammans med ordningsvakter och fältarbetare. Polis och ordningsvakter blir 

således kapabla väktare som kan avstyra pågående bråk eller förhindra att det 

överhuvudtaget uppstår. Att öka den polisiära närvaron är att se som en 

organiserad strategi mot att minska eller förhindra brottsmöjligheterna (Cohen och 

Felson 1979). Ytterligare strategier som kan användas för att förhindra brott är så 

kallad teknisk strategi (Cohen och Felson 1979). En sådan åtgärd provade 

Landskrona kommun genom att installera övervakningskameror på särskilda 

platser där misshandel utomhus vanligen sker (Lindahl 2009). En sådan åtgärd 

visade sig dock inte ha någon större effekt på våldsbrotten. Orsaken till detta 

kopplades till det faktum att många av förövarna är så pass berusade att de inte 

tänker på att de övervakas och därmed hindras de inte heller från att begå brott 

(Axbom och Meinke 2009). Vad gäller våldsbrott visar resultatet således på att en 

kapabel väktare i dessa fall snarare bör vara en person (polis eller ordningsvakt) 

snarare än övervakningskameror. Detta kan kopplas till det faktum att en polis 

rent fysiskt kan gå in och stoppa en pågående brottslig handling medan kameror 

enbart filmar det som sker och inte har en omedelbar inverkan på det offentliga 

våldet.   

8.2.1 Motiverad gärningsman och lämpligt offer 

Såväl anmälningsstatistiken som ovan nämnda rapporter och studier visar på att 

det offentliga våldet domineras av män som är både förövare och offer och har på 

ett eller annat sätt en koppling nöjeslivet. Oftast visar det sig dessutom att 

gärningsmannen såväl som offer dessutom är alkoholpåverkade (Marklund 2011). 

En person som är alkoholpåverkad blir lätt provocerad vilket kan leda till att en 

dispyt mellan två eller flera personer startar på väg till eller från en krog eller på 

en privat fest (Axbom och Meinke 2009). Våldsbrott som begås under 

alkoholpåverkan har sällan inslag av planering och det är därför inte lätt att få en 

person som har druckit alkohol och är provocerad att inte ta till våld i stökig 

situation. Polisen i Landskrona menar att det enklaste sättet att förhindra berusade 

personer från att bruka våld är genom att finnas på plats och gå emellan personer 
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som bråkar. Som nämnt har inte kameraövervakning någon större preventiv 

verkan på det offentliga våld som alkoholpåverkade personer begår eftersom 

dessa inte har någon självkontroll och tänker inte över situationen (Axbom och 

Meinke 2009). 

8.3 Samhällsförhållandes påverkan på rätten- sociala 

normer och rätten i samverkan 

Av de studier och rapporter som redogjorts för tidigare visar dessa att offentligt 

våld domineras av händelser som på ett eller annat sätt har samband med nöjesliv 

vilket i sin tur ofta medför att såväl förövare som offer ofta är alkoholpåverkade 

(Axbom och Meinke, Marklund, Weisburd m.fl. och Lindahl). Detsamma har 

visat sig gälla för Landskrona stad visar anmälningsstatistiken från 2011 (Bilaga 

2). Utifrån konstaterande av Hofner (2011) finns det ett tydligt samband mellan 

alkoholkonsumtion och våldsutveckling. I Europa har en rad projekt genomdrivits 

av polis och andra aktörer som inriktat sig på att minska alkoholkonsumtionen i 

ett steg att förebygga våldsbrott. Informationskampanjer om alkoholrelaterade 

brott har spridits tillsammans med att polisen gjort flera beslagtagningar av 

alkohol som druckits på allmän plats. (Axbom och Meinke 2009). I Sverige är det 

framförallt Kronobergsmodellen som varit vägledande i kommuners och polis 

arbete mot alkohol. Modellen riktar sig till ungdomars alkoholdrickande och 

insatser görs för att minska deras berusning på offentliga platser genom 

exempelvis beslagtagning av alkohol och informationskampanjer på skolor om 

alkoholens konsekvenser (Lindahl 2009). Landskrona stad och polis har i sina 

insatser mot alkoholkonsumtionen främst riktat sig mot de närliggande krogarna 

och uteställena (Intervju Wågsäter). Polisen genomför fler krogtillsyner för att se 

hur alkohol serveras och tillsammans med Landskrona stad hålls två utbildningar 

per år om ansvarsfull alkoholservering för restauranger, krogar och uteställen. 

Därutöver tillkommer den ökade polisiära närvaro vid uteställena i Landskrona för 

att på så vis förhindra att bråk uppstår (Intervju polis) 

Ovanstående nämnda insatser visar på hur en ökad acceptans mot 

alkoholkonsumtion i samhället (Landskrona) har en indirekt påverkan på polisen i 

Landskrona då de i sitt arbete måste jobba brottsförebyggande för de våldsbrott 

som uppstår i samband med alkoholkonsumtion. Som tidigare nämnt har 

alkoholkonsumtionen i Sverige ökat (Internet 1). Det är idag också vanligare att 

personer träffas och dricker tillsammans under vardagarna. För invånare i 

Landskrona innebär detta att de sociala normerna i samhället påpekar att denna 

typ av alkoholkonsumtion är okej och det är accepterat att människors träffas och 

dricka alkohol i den utsträckning som görs idag. Denna syn och acceptans på 

alkohol innebär att flera personer som druckit befinner sig på samma platser och i 

liknande miljöer. Berusade personer har lägre tolerans och efterhand som personer 

blir alltmer berusade försvinner också självkontrollen (Axbom och Meinke 2009). 

Detta leder i sin tur till att fler dispyter, gräl och gruff uppstår. Genom en ökad 
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polisiär närvaro har Landskrona stad och polis försökt förebygga och förhindra att 

våldsbrott sker vid krogar och uteställen där personer är berusade. Beskrivningen 

som ovan görs är kopplad till Mathiesens frågeställning kring hur 

samhällsförhållanden påverkar rättsväsendet (Mathiesen 2005) och visar på hur en 

ökad acceptans genom normerna i samhället (i Landskrona)förändrats har en 

inverkan på rättsväsendet (Landskrona polis) 

8.4 Rättens påverkan på samhällsförhållande 

Våldsbrott för med sig många negativa konsekvenser för samhället. Förutom 

lidande för den som blir utsatt medför det en otrygghet för allmänheten och en 

känsla att säkerheten minskar (Axbom och Meinke 2010). Detta påverkar i sin tur 

rätten/rättsväsendet då, exempelvis polisen måste sätta in extra insatser för att 

kunna stoppa och förhindra våldsbrotten. En ökad polisiär närvaro har enligt 

Burcar och Wästerfors (2007) haft en tydlig inverkan på våldsbrottsligheten i 

Landskrona då färre antalet misshandelsfall utomhus anmälts. Tesen får stöd från 

övriga forskare (Marklund, Estrada, Weisburd osv) som hävdar att det effektivaste 

sättet att förhindra offentligt våld som är kopplat till nöjesetablissemanget i en 

stad är genom polisiär närvaro och synlighet. Detta innebär polisen alltjämt 

genom ett brottsförebyggande arbete också påverkar samhällsförhållandena i 

Landskrona. Det finns således en växelvis påverkan mellan samhället och 

rättsväsendet i Landskrona (Mathiesen 2005). De sociala normerna hos 

medborgarna i Landskrona har en indirekt påverkan på det offentliga våldet som 

påverkar polisen genom förändrade arbetsrutiner och intensifierade insatser för att 

förhindra våldet. Detta påverkar i sin tur invånarna i Landskrona då de exempelvis 

avskräcks från brott genom ökad polisiär närvaro.  Det kan också medföra att de 

sociala normerna förändras och insikten om att våldsbrottsligheten är ett problem 

uppstår. En ökad medvetenhet om det offentliga våldet kan leda till att fler 

personer är uppmärksamma och slår larm eller själv hindrar (kapabla väktare) 

våldsbrott från att ske.  
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9 Sammanfattande diskussion 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka de bakomliggande 

orsakerna till nergången av antalet misshandelsfall utomhus i Landskrona. En 

studie har således gjorts för att se hur sociala normer och brottspreventiva åtgärder 

kan samverka och motverka varandra och vad en sådan påverkan har haft för 

verkan i nedgången av det offentliga våldet. Detta har under studiens gång gjorts 

genom en kartläggning av de insatser och åtgärder som genomförts av Landskrona 

stad och polis för att minska antalet anmälda fall av misshandel utomhus. Med 

utgångspunkt i vad ovan nämnda studier och rapporter beskriver, visar det sig att 

situationell brottsprevention är det främsta sättet mot att förhindra och förebygga 

våld i offentlig miljö. Eftersom majoriteten av de misshandelsfall som sker 

utomhus är begångna av personer som är alkoholpåverkade är det svårt att göra 

några insatser eller åtgärder som kan påverka förövarna. Snarare bör insatserna 

vända sig mot de platser eller områden där denna typ av brott sker. I Landskrona 

har fokus legat på att öka den polisiära närvaron och utveckla samarbetet med 

lokala krogar, restauranger och uteställen för att på detta sätt minska 

alkoholkonsumtionen. Detta är också denna typ av brottsförebyggande arbete som 

förespråkas i rapporter och studier gällande brottsförebyggande arbete mot 

offentligt våld. Samverkan mellan flera aktörer har nämligen visat sig vara en 

viktig åtgärd i arbetet mot minskade våldsbrott. Förutom att varje aktör kan bidra 

med insatser och åtgärder som de bäst kan distribuera ökar det också effektiviteten 

mot den brottslighet som försöks förebyggas. Att utveckla ett samarbete med 

lokala krogar och uteställen som ett led i att förbygga de våldsbrott som sker i 

samband med alkoholkonsumtion är viktigt. Precis som Marklund (2011:17) 

nämner är inte enbart en ökad polisiär närvaro i sig själv ett led i att förhindra 

våldsbrott utan flera komponenter och samverkan spelar in. 

 

Våldsbrott är som nämnt intimt sammankopplat med alkohol. Att förhindra denna 

typ av brott är möjligt att göra utifrån många av de åtgärder som Landskrona stad 

och polis använts sig av. Att förebygga är dock svårare. Detta kräver i stort sett att 

personer minskar sin alkoholkonsumtion eller inte dricker alls. Det skulle 

nämligen minska incitament där personer blir provocerade, aggressiva och bråk 

uppstår. Vad personer gör på sin fritid och i privata sfär är dock upp till var och en 

och detta kan inte polis eller Landskrona stad påverka. Att däremot utbilda krogar 

till att inte servera alkohol till berusade personer är ett steg i att förebygga 

våldsbrott, att beslagta alkohol som dricks på allmän plats är en annan åtgärd. En 

ökad polisiär närvaro är absolut en effektiv åtgärd som måste finnas. Detta är dock 

en kostsam metod och exempelvis skulle utbildning av dörrvakter vara ett 

alternativ som kan avlasta polisen i deras arbete. Därutöver är det väldigt viktigt 
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att fokusera på de misshandelsfall som inte är krogrelaterade. Även om dessa är 

svåra att kartlägga är det ett viktigt steg i att minska misshandelsfall utomhus. 

Precis som polisen i Landskrona nämner får vi acceptera att uteställen och krogliv 

alltid kommer att generera våldsbrott. 

 

Många exempel har gjorts över hur samhällsförhållande påverkar rättsväsendet 

(främst genom en ökad acceptans mot alkohol som leder till ökad 

våldsbrottslighet). Vad som är viktigt att påpeka är således hur rättsväsendet, i 

detta fall polisen, kan påverka samhällsförhållande. Genom att öka sina insatser 

och rikta specifika åtgärder mot det offentliga våldet i Landskrona sätter detta 

igång en omedveten tankeprocess för de boende i Landskrona. Det visar på att de 

inte accepterar den typ av våldsbrottslighet som förekommer och att det måste 

förhindras och förebyggas. Detta kan förhoppningsvis i det långa loppet leda till 

att allt fler uppmärksammar det offentliga våldet och misshandelsproblematiken 

som ett problem och såväl personer som organisationer och företag blir medvetna 

och vill verka för att förebygga. Således påverkas de sociala normerna i 

Landskrona där våldsbrottslighet blir något som inte är acceptabelt och bör 

förhindras, vilket exempelvis kan få personer från att avstår från alkohol eller 

stoppa andra från att blir berusade och börja slåss.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Jag skulle gärna sett att kommande eller fortsatta studier inom detta ämne 

fokuserar på de personer som begås själva våldsbrotten. Även om många av 

förövarna vid tillfällena för misshandeln har visat sig vara alkoholpåverkade är 

det ändå en särskild typ av personer med ett visst aggressivitetsdrag som begår 

denna typ av brott. Vad som är än viktigare är dock att se till de personer som 

faktiskt utan att vara berusade slåss och vad som är de bakomliggande orsakerna 

till att misshandel uppstår vid dessa situationer. 

Vidare behövs ytterligare forskning på hur förändringar av de sociala 

normerna i ett samhälle i sig kan vara ett led till att förhindra våldsbrott. 

Exempelvis genom att personer istället för att bruka våld hanterar konflikter på 

andra sätt eller hur ett gemensamt motstånd i samhället mot våldsbrott kan verka 

preventivt. 
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11 Bilaga 1- Intervjumanualer  

11.1 Intervjumanual Annika Wågsäter 

Arbetar som trygghetssamordnare för Landskrona stad. 

 

- När och varför startade samarbetet mellan kommun och polis i 

Landskrona? 

- Vad går samarbetet ut på? 

- Vad är positivt/negativt med samarbetet? 

- Vilka insatser görs för att minska misshandelsbrotten? 

- Hur har samarbetet påverkat de minskade antalet misshandelsbrott tror du? 

- Vad anser du behöver göras ytterligare för att få ner antalet anmälningar? 

- Vad det gäller de platser som är mest brottsfrekventa, vad kan göras här 

för att minska våldsbrotten tror du? 

- Varför tror du att just dessa platser är mest förekommande när det gäller 

just misshandel utomhus? 

- Vad tror du är den främsta orsaken till det offentliga våldet? 

11.2 Intervju med polis (inre tjänst) 

Lars Svensson- arbetar som kriminalinspektör vid polisen i Landskrona 

 

- Hur ser polisorganisationen i Landskrona ut (hur många jobbar, 

arbetsuppgifter, ansvarsområden etc.)? 

- Hur ser polisens arbete med kommunen ut när det gäller arbetet med att 

minska det offentliga våldet? 

- Hur tycker du att detta samarbete fungerar (positivt/negativt)? 

- Hur arbetar polisen kring misshandelsproblematiken? 

- Vilka insatser har gjorts för att minska det offentliga våldet? 

- Vad tror du har varit den främsta bidragande orsaken kring minskningen i 

antalet anmälda misshandelsfall utomhus? 

- Vad det gäller de platser som är mest brottsfrekventa, vad kan göras här 

för att minska våldsbrotten tror du? 

- Varför tror du att just dessa platser är mest förekommande när det gäller 

just misshandel utomhus? 

- Vad tror du behövs göras för att minska antalet anmälningar om 

misshandel utomhus? 
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- Vad tror du är den främsta orsaken till det offentliga våldet? 

11.3 Intervju med polis (yttre tjänst) 

Niklas Larsson- arbetar som gruppchef för poliserna i yttre tjänst. 

 

- Hur arbetar polisen kring misshandelsproblematiken? 

- Vilka insatser har gjorts för att minska det offentliga våldet? 

- Vad tror du har varit den främsta bidragande orsaken kring minskningen i 

antalet anmälda misshandelsfall utomhus? 

- Vad det gäller de platser som är mest brottsfrekventa, vad kan göras här 

för att minska våldsbrotten tror du? 

- Varför tror du att just dessa platser är mest förekommande när det gäller 

just misshandel utomhus? 

- Hur tror du att polisens närvaro vid krogar/uteställen påverkar människor? 

- Vad tror du behövs göras för att minska antalet anmälningar om 

misshandel utomhus? 

- Vad tror du är den främsta orsaken till det offentliga våldet? 
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12 Bilaga 2- Anmälningsstatistik från 

Landskrona 2011 

 

140 fall av misshandel utomhus anmäldes till polisen i Landskrona 2011. En 

övervägande majoritet av brottsoffren var män (81 %) från 18 år och äldre. Vad 

det gäller brottsfrekvensen skedde 80 % av misshandelsfallen under helgen 

(fredag-söndag) och det vanligaste förekommande tidpunkten var under natten 

(mellan 00.00-02-59), som stod för 32 % av de sammanlagda tidpunkterna. De 

mest frekventa brottsplatserna var St Norregatan (13), Eriksgatan (12), Östergatan 

(9) och Regeringsgatan (6). 

 

 


