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Abstract 

Landskrona appears in many contexts as a city with constant social problems and 
violent crime. These are mainly linked to the central areas. Although, if you look 
at statistics of violent crime of Landskrona the numbers have actually decreased in 
recent years. Therefore the thesis of this paper is about violent crime in the city of 
Landskrona. My approach has been applying two different theories of crime and 
violence on Landskrona to see to what extent they could explain the problems in 
the city. My method includes a study of Landskrona in which I use previous rese-
arch of the city. The information I received about the city was used to match with 
the theories concerning urban environment and people's social situations. An in-
terview with the police in Landskrona also contributed to my outcome on the pro-
blem of violence in the city.  

My conclusion is that both theories have many aspects that may be consistent 
with Landskrona. However, my results cannot show exactly what could explain 
the problems of violence, but instead they can give a pattern image of the various 
factors that may have an impact on the violence in the city.  

 
Nyckelord: Landskrona, våld, brottslighet, kriminologiska teorier, sociala pro-
blem. 
Antal ord: 11 920 
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1 Inledning och bakgrund 

Det huvudsakliga syftet med min uppsats är att skapa en förståelse för samt belysa 
vilka faktorer som kan tänkas påverka våldet som sker utomhus i Landskrona. 
Mitt tillvägagångssätt har varit att pröva teorier om brott och våld på Landskrona 
för att se huruvida de kan förklara brottsstatistiken. Teorierna som jag utgått ifrån 
är Burgess zonteori och Collins mikrosociologiska teori om våld. Min huvudsak-
liga frågeställning är: Vilken betydelse har stadsmiljön samt människors sociala 
situationer för våldet som sker utomhus i Landskrona?  

Lanskrona har ofta uppmärksammats i media som en stad med hög kriminali-
tet. På Landskronas hemsida står det bland annat att det finns ”dokumentation på 
förhållandevis hög rapportering av gängbråk och kriminalitet i Landskronas lo-
kalpress”. Till exempel att användning av rasistiska stereotyper har varit vanliga, 
att Landskrona befinner sig i en negativ spiral som inte går att lösa samt en myck-
et fientlig bild av invandrarungdomar.1 Även Tapio Salonen, professor i socialt 
arbete, skildrar de senaste årens nationella mediebevakning över Landskrona som 
enligt honom målat upp en mörk och negativ bild av Landskrona. En stad i kris, 
med spänningar mellan ”vi” och ”dom”, med etniska motsättningar, kriminalitet 
och otrygghet.2 Nyligen kunde man läsa i en artikel i Helsingborgs Dagblad (HD) 
att Landskrona är den mest brottsdrabbade kommunen i landet. Under de tre första 
månaderna år 2012 ökade antalet anmälda brott kraftigt jämfört med motsvarande 
period år 2011, skriver artikeln enligt statistiken från Brottsförebyggande rådet. 
Denna ökning gör att Landskrona hamnar i topp när det gäller antalet anmälda 
brott per invånare. Exempelvis har antalet anmälda fall av misshandel utomhus 
ökat med 180 procent, från 20 första kvartalet år 2011 till 56 år 2012.3 I en annan 
artikel kan man läsa om att personrånen har ökat något under 2012. Av årets 19 
rån har åtta drabbat personer under 18 år och flera av dem har inträffat vid en ska-
tepark i Karlslund. Polisen tror att det är samma grupp gärningsmän som ligger 
bakom flera av Landskronas senaste rån.4  

En tredje artikel från HD vittnar om att det är stadsdelarna Centrum och Öster 
som värst när det gäller antal polisanmälningar. Regeringen bedriver under 2012 
ett urbant utvecklingsarbete för 15 stadsdelar i nio kommuner med syftet att skapa 
bättre levnadsvillkor i socialt belastade stadsdelar där arbetslösheten är hög, bi-
dragsberoendet stort och gymnasiebehörigheten låg. Brottsförebyggande rådet har 

                                                                                                                                                   
 

1 Landskrona stads hemsida, Har du läst tidningen idag? 10 april 2012.  
2 Salonen, Tapio (red). Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration?, 2011, 
s. 19. 
3 HD, Landskrona tillbaka i brottstoppen, 20 april 2012. 
4 HD, Personrånen ökar i Landskrona, 8 maj 2012. 



 

 2 

i detta projekt fått i uppdrag att sammanställa statistik för landets mest socialt be-
lastade stadsdelar och Centrum och Öster i Landskrona är en av dem. Artikeln an-
ger att ungefär en tredjedel av alla anmälda brott i Landskrona år 2011 anmäldes i 
Centrum och Öster. Brottsförebyggande rådet upplyser dock om att antalet narko-
tikabrott är stort i flera av de socialt utsatta stadsdelarna, bland annat de i Lands-
krona. Denna typ av brott påverkas mestadels av polisens arbete mot narkotika.5 

Jag har mot bakgrund av Brottsförebyggande rådets hemsida konstruerat tabel-
ler med statistik över anmälda våldsbrott vad gäller misshandel, våldtäkt samt rån 
som skett utomhus i Landskrona. Av den kan jag utläsa att Landskronas siffror 
ligger högre än andra kommuners med ungefär samma antal invånarantal (sett till 
antal brott per 100 000 invånare). Det har dock inte alltid varit så. Från år 2000 till 
och med 2004 låg brottsligheten ganska stadigt runt samma siffror. Sedan 2005 
steg det ganska hastigt och höll sig högt fram till år 2008. Därefter sjönk siffrorna 
något igen och nu år 2012 går det enligt artikeln i HD återigen uppåt. Enligt An-
ders Enqvist, polisinspektör i Landskrona, är mycket av våldsproblematiken i 
Landskrona krogrelaterat och därmed koncentrat till stadens centrum. Detta gäller 
då i första hand misshandelsbrotten som främst begås av unga män runt 18-25 år. 
I cirka 80 procent av dessa fall är gärningsmännen alkoholpåverkade, likaså offren 
dock inte i samma utsträckning. Oftast handlar det om dispyter eller bråk om små-
saker i samband med krogbesök. En stor del av våldsbrottsligheten sker också 
inom hemmets fyra väggar, vilka är svårare för Polisen att komma åt.6 

Mitt intresse för detta ämne väcktes på riktigt under hösten 2011 då jag prakti-
serade hos trygghetssamordnaren på Landskrona stad. Då fick jag stor inblick i 
stadens brottsförebyggande arbete som enligt min uppfattning till stor del fokuse-
rade på situationella insatser (situationsbaserade åtgärder där effekten ska vara 
omedelbar, såsom kameraövervakning, nattvandring och ökningar av Polisinsat-
ser). Jag har inte riktigt uppfattningen av att Landskrona verkligen undersökt vilka 
orsaker som mest troligt ligger bakom brotten och att man därför inte hanterat 
problemen från grunden. Med detta menar jag inte att Landskrona bedriver en 
bristfällig brottsförebyggande verksamhet utan snarare tvärtom en väldigt aktiv 
och engagerad. Dock anser jag att en djupare granskning skulle kunna effektivise-
ra det brottsförebyggande arbetet ännu mer. Mot bakgrund av detta bestämde jag 
mig för att undersöka vilka förklaringar som kan tänkas finnas till våldsbrottslig-
heten som sker utomhus. 

Detta belyser också Tapio Salonen i boken Hela staden7 där han och de andra 
författarna bland annat undersöker vilka motsättningar som finns i Landskrona 
samt vad det är som ligger bakom dessa. Begreppet desintegration är centralt och 
följer igenom hela boken som en röd tråd. Utgångspunkten är Landskronas ut-
veckling efter industrisamhällets nedgång i staden på 1970- och 80-talen med fo-

                                                                                                                                                   
 

5 HD, Mest brottsdrabbade området finns i Landskrona, 12 april 2012. 
6 Anders Enqvist (Polisinspektör, Landskrona). Intervjuad av Evelina Andersson 
den 21 maj 2012. 
7 Salonen, Tapio (red), 2011. Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration? 
Borea Bokförlag. 
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kus på hur staden har utvecklats och hur de sociala relationerna sett ut och föränd-
rats.8 Nedan följer en kort genomgång av detta. 

1.1 Landskronas stadsutveckling 

Under 1940- och 50-talet expanderade varvs- och verkstadsindustrin i Landskro-
na. Staden och dess befolkning växte och arbetskraftinvandringen från andra län-
der ökade. Möjligheterna för industriföretagen att expandera var hög vilket gav en 
ökad efterfrågan på arbetskraft. Under 1960-talet expanderade även handels- och 
tjänstesektorn. Sysselsättningsnivån i Landskrona var hög.9 Landskrona mottog 
olika kategorier av flyktingar och många av dessa började arbeta på några av sta-
dens expanderande företag, bland annat Öresundsvarvet. Andra världskrigets flyk-
tinginvandring medförde alltså arbetskraftinvandring. Men denna tillväxt vad 
gäller industri och befolkning i samband med bristen på bostäder, medförde bland 
annat trångboddhet i stadens centrum.10 Det fanns även tecken på att denna struk-
turella omvandling av industrin och ekonomin skulle få långtgående negativa kon-
sekvenser för Landskrona. Konjunkturen inom flera branscher blev nämligen mer 
osäker och den internationella konkurrensen blev större. Detta ledde till en del 
nedläggningar bland stadens företag. Även inom varvsindustrin blev den interna-
tionella konkurrensen högre.11 Under 1950- och 60-talet började synen på arbets-
kraftinvandringen förändras. Nationellt sågs en oreglerad arbetskraftinvandring 
som ett socialt problem och i Landskrona fanns det vid olika tidpunkter tydliga 
stämningar av ”vi” och ”de andra”. Från fackligt håll menade man att språksvå-
righeter, isolering och kulturella skillnader medförde negativa konsekvenser för 
den sociala interaktionen mellan svenskfödda och invandrade. Invandrares ”an-
passningsproblem” lyftes bland annat fram.12 

Åren 1970-1985 kännetecknades som en början på industrisamhällets ned-
gång. Bland annat ekonomins ökade internationalisering, oljekris och en djupgå-
ende global strukturkris, bidrog till flera företagsnedläggningar i industristaden 
Landskrona. Det var detta som satte sin prägel på stadens förändring. Det bidrog 
till förändringar i invånarnas sociala och kulturella villkor och relationer.13 Öre-
sundvarvet lades ner och 2 500 anställda blev arbetslösa. Pessimismen och frustra-
tionen spreds bland invånarna och arbetsmarknadsläget såg mörkt ut. Detta med-
förde några svåra år med hög arbetslöshet och utflyttning.14  

                                                                                                                                                   
 

8 Salonen, Tapio (red), 2011, s. 24. 
9 A.a. s. 36. 
10 A.a. s. 37-38. 
11 A.a. s. 37. 
12 A.a. s. 40-41. 
13 A.a. s. 41. 
14 A.a. s. 43. 
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Åren 1985-2000 utmärker den strukturella omvandlingen av Landskrona, en 
fas av successiv brytning mellan två olika samhällsepoker. Landskrona var och är 
fortfarande i en förändringsprocess mellan den ”gamla” industristaden och den 
”nya” postindustriella och multikulturella staden.15 1985 etablerades en genom-
gångsförläggning för flyktingar i Landskrona som växte sig större och inflyttning-
en av utlandsfödda ökade. Förutom de humanitära och solidariska skälen väntade 
sig kommunledningen att detta skulle ge fler arbetstillfällen samt ökade intäkter 
till staden.16 Andelen personer med utländsk bakgrund ökade kraftigt i Landskro-
na, från cirka 15 procent 1990 till cirka 29 procent 2006. Befolkningens samman-
sättning förändrades därmed radikalt på förhållandevis kort tid. Denna ökade in-
flyttning av oetablerade hushåll med en svag anknytning till arbetsmarknaden, har 
bidragit till ytterligare strukturella problem för Lanskrona. Andelen bidragsbero-
ende hushåll har ökat och medelinkomsterna har varit under riksgenomsnittet. 
Sysselsättningsproblemen har drabbat grupper med flyktingbakgrund särskilt hårt, 
som har haft svårt att knyta an till den lokala arbetsmarknaden. Detta bidrog bland 
annat det lokala näringslivet till med dess strukturella villkor och problem att ska-
pa arbetstillfällen. Både arbetslivet och bostadsmarknaden har idag segregerings-
mönster med etniska förtecken, med skillnader i resurser utifrån klass och etnici-
tet. Både svenskfödda och olika invandrargrupper bor alltmer uppdelat i staden. 
Detta uppdelade boendet tillsammans med sysselsättningsproblemen bidrar till att 
kontaktytorna mellan människor av olika klassmässig och etnisk härkomst mins-
kar. I dagens Landskrona finns alltså segregeringsmönster och stora skillnader i 
levnadsvillkor mellan olika befolkningsgrupper.17 

1.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenterar jag forskning som tidigare gjorts om 
Landskrona och om våld. Forskningen om Landskrona baserar sig främst på Tapio 
Salonens studie om staden och ger en beskrivning av Landskronas stadsmiljö. Här 
redogör jag även för de två teorierna som ligger till grund för min frågeställning, 
Burgess zonteori och Collins mikrosociologiska teori om våld. I kapitel tre går jag 
igenom min metod och i kapitel fyra presenterar jag resultatet. I resultatet presen-
terar jag de fakta angående Landskrona jag fått fram utifrån tidigare forskning 
samt Polisens uppfattningar. Detta analyserar och diskuterar jag sedan i kapitel 
fem utifrån teorierna och den tidigare forskningen rörande våld. I kapitel sex 
kommer en kort konklusion av min studie med förslag för framtida forskning. 

                                                                                                                                                   
 

15 A.a. s. 45-46. 
16 A.a. s. 47-48. 
17 A.a. s. 49-51. 
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2 Landskrona, forskning och våld 

2.1 Forskning om Landskrona 

Landskrona är den femte största tätorten och sjätte folkrikaste kommunen i Skåne. 
När det gäller antal anmälda brott (i förhållande till antalet invånare) var Lands-
krona år 2010 på fjärde plats i Skåne. Nationellt är placeringen över medel.18 I 
Landskrona finns sammanlagt 140 nationaliteter representerade. De flesta som bor 
i staden är lågutbildade. Även antalet arbetslösa och förtidspensionerade är högt.19 
Undersökningar visar att Landskronaborna upplever en otrygghet och svag social 
förankring i sitt bostadsområde (nästan dubbelt så många jämfört med resten av 
Skånes befolkning).20 

I Landskronas stadskärna finns sociala problem koncentrerade i form av ar-
betslöshet, välfärdsberoende och bostadssegregation. Familjer med bra ekonomi 
tenderar att i första hand bo i villaområden i utkanten av staden. Detta mönster 
skiljer sig från de flesta europeiska städer, där stadens centrum vanligtvis utgör de 
mest attraktiva och dyrbara bostadsområdena.21 I Landskronas stadskärna och i 
miljonprogramsområdena (Karlslund) finns en hög koncentration av personer med 
utländsk bakgrund, det är områden som utmärks av en lägre anställningsgrad och 
högre andel socialhjälp i jämförelse med resten av staden.22 Landskrona har fått 
ett befolkningsfördelningsmönster mellan centrum och dess ytterområden som 
varken är typiskt för Sverige eller för Europa. Denna befolkningsfördelning är 
mer lik det koncentriska amerikanska mönstret som beskrivits av bland annat Er-
nest Burgess. Detta innebär att en stad utvecklas i cirklar utifrån stadens centrum. 
I Landskrona är det stadskärnan som har den högsta koncentrationen av nyanlända 
immigranter och som av detta skäl betraktas av invånarna i andra delar av kom-
munen som ett slags amerikanskt ”downtown”-område.23  En viktig förändrings-
faktor i stadens befolkning är andelen invånare med utländsk bakgrund, som har 
mer än fördubblats från 15 till 31 procent sedan 1990. Detta är dock bara en 
aspekt av den befolkningsomvandling som skett i staden. Andra aspekter handlar 
om boendemönstren över tid. Exempelvis har de centrala delarna av staden en hög 
flyttström och befolkningsförändring då denna stadsdel mer eller mindre ”bytt ut” 

                                                                                                                                                   
 

18 Landskrona stads hemsida, Är vi verkligen värst? 16 maj 2012. 
19 Landskrona stads hemsida, Vem bor i Landskrona? 16 maj 2012. 
20 Landskrona stads hemsida, Hur är läget? 16 maj 2012. 
21 Salonen, Tapio (red), 2011, s. 56. 
22 A.a. s. 70. 
23 A.a. s. 72-73. 
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sin befolkning under en ganska kort tidsperiod. Störst stabilitet finns i de yttre de-
larna av staden där bostadsrätter och villor finns representerade.24  

Den socioekonomiska segregationen har ökat avsevärt i Landskrona under 
1990-talet fram till 2006. Tapio beskriver även en jämn och obruten ökning av det 
etniska segregationsmönstret i staden under dessa år, med en ökning på drygt 80 
procent.25 Han redovisar även siffror som visar på att Landskrona sedan 1990 
fram till 2006 blivit en mer uppdelad stad, både etniskt och socioekonomiskt, där 
de rika områdena blivit rikare och fattiga områdena blivit fattigare. Han förklarar 
det i termer av en blågul stad, där de blå delarna bebos av invandrare medan de 
gula bebos av etniska svenskar. Det finns även gröna områden som är integrerade 
områden.26 På två kartor över etnisk segregation i Landskrona från 1990 respekti-
ve 2006, kan man se att områden som tidigare varit integrerade avtar mer och mer 
och istället övergår till att vara mer blåa eller mer gula. De områden som mesta-
dels benämns som blåa är Centrum, Öster och Karlslund. Det som främst är gult 
är Borstahusen. Stora delar av väster är grönt, med detta försvinner mer och mer 
och blir istället antingen blått eller gult.27 I boken redovisas även befolkningens 
åsikter om staden som uppdelad. Där kan man tydligt urskilja de vanligaste och 
återkommande åsikterna, att svenskar håller sig för sig och invandrare för sig samt 
att staden präglas av främlingsfientlighet (se exempelvis kapitel sex, En vanlig 
och en ovanlig stad samt kapitel nio, Svensk, invandrare eller katolik?). 

Under våren 2009 genomfördes i Landskronas skolor en enkätstudie, intervju-
er, samtal och observationer kring ungdomars (10-22 år) uppfattningar om Poli-
sen.28 De flesta har en positiv inställning till Polisen samtidigt som de är negativa 
i vissa avseenden. De som är mest negativa till Polisen är få. De består främst av 
andra generationens invandrare och de flesta har inte någon kriminell bakgrund.29  

Salonen beskriver avslutningsvis Landskronas situation med begreppet desin-
tegration. En stad som präglas av en bostadssegregation och som inte längre hålls 
samman socialt och funktionellt. Landskrona blir allt mer tudelat där miljonpro-
gramsområdena i norr är ”blå” zoner med resursfattigare hushåll, medan Borsta-
husen förblir ”gult” och frikopplat från Landskronas ursprungliga stadsmiljö.30 

2.2 Forskning om våld 

Olika våldshändelser definieras juridiskt som olika brott. Vanligtvis innefattar 
våldsbrott brott mot 3 kap. brottsbalken, det vill säga mord, dråp, barnadråp, grov 

                                                                                                                                                   
 

24 A.a. s. 83-85. 
25 A.a. s. 156 och 159. 
26 A.a. s. 161. 
27 A.a. s. 162-163. 
28 A.a. s. 292-293. 
29 A.a. s. 300-301. 
30 A.a. s. 343-344. 
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misshandel och misshandel. Här ingår även vållande till annans död, vållande till 
kroppsskada, framkallande av fara för annan samt arbetsmiljöbrott. De brott som 
Monika Olsson innefattar i begreppet våldsbrott i sin bok om just våldsbrott är 
mord, dråp, barnadråp, misshandel och grov misshandel, våldtäkt, rån och grovt 
rån samt våld mot tjänsteman. Detta är sådana brott som enligt brottsbalken om-
fattar ett uppsåt och någon form av våld eller hot om våld från gärningsmannens 
sida.31 När jag i denna uppsats pratar om våldsbrott som är kopplat till Landskrona 
har jag valt att inkludera misshandel och grov misshandel som sker utomhus, 
våldtäkt och grov våldtäkt som sker utomhus samt rån och grovt rån som sker mot 
person utomhus. Anledningen till att jag valt att inkludera just dessa är därför att 
jag anser att dessa är de mest vanliga inom kategorin våldsbrott om man ser till 
statistiken över anmälda brott i Landskrona. Dessa brott kräver även enligt brotts-
balkens beskrivningar uppsåt, vilket är ett måste om jag ska kunna inkludera så-
dan statistik i min teoriprövning. Ytterligare en anledning är att på Brottsförebyg-
gande rådets hemsida där jag inhämtade statistiken, kunde jag endast få fram ifall 
det skett inomhus eller utomhus på just dessa brottskategorier. Att jag valt vålds-
brott som sker utomhus beror på att det endast är dessa som kan användas i min 
teoriprövning. Då jag bland annat ska testa varför våldsbrott uppstår i Landskrona 
som stad kan jag inte undersöka de brott som sker inomhus, som vanligtvis beror 
på andra orsaker än dem jag undersöker. Att jag inte valt att kalla det ”våld i of-
fentlig miljö” beror på att våld som sker inomhus också kan ingå i offentlig miljö, 
och de brottskategorier som finns på Brottsförebyggande rådets hemsida går en-
dast att dela in i ”utomhus” och ”inomhus”. Därmed valde jag för enkelhetens 
skull våldsbrott utomhus. Mer om olika brottskategorier går att läsa om i metod-
avsnittet. 

De teorier jag använt mig av i min teoriprövning är som tidigare nämnt Bur-
gess zonteori och Collins mikrosociologiska teori om våld. Mest fokus kommer 
att ligga på Burgess zonteori då jag anser att den är lämpligast att pröva och appli-
cera på Landskrona. I Collins teori har jag valt att fokusera på de omständigheter 
som är intressant att diskutera utifrån ett Landskronaperspektiv. Anledningen till 
att jag valt just dessa teorier är att de både behandlar brottslighetens orsaker ut-
ifrån ett samhällsperspektiv samt ur ett socialt perspektiv, vilket jag anser passan-
de för en teoriprövning på en stad. Individbaserade teorier hade enligt min mening 
inte varit intressant att pröva i denna uppsats då sådana teorier inte kan knytas till 
en viss plats utan endast till individers enskilda situationer. Enligt Sarnecki (2003) 
är det inom samhällsvetenskaplig forskning viktigt att kunna skilja på förklaringar 
på olika nivåer. Vanligtvis på individ- (mikro-) nivå och på samhälls- (makro-) 
nivå. Dessa två samspelar med varandra på så vis att förhållanden på individnivån 
påverkar förhållanden på samhällsnivå och tvärtom.32 Därmed tycker jag att de två 
teorier jag valt bidrar med en bra blandning av förklaringar på olika nivåer. Bur-
gess zonteori bygger på att brottslighet brer ut sig i särskilda områden, oberoende 

                                                                                                                                                   
 

31 Olsson, Monika. Våldsbrott, 1996, s. 3. 
32 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi, 2003, s. 289-290. 
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av vilka typer av människor som bor där medan Collins teori utgår ifrån männi-
skors sociala situationer inom ett visst område. 

Nedan presenteras olika forskningar som gjorts om våld samt de två teorierna 
av Burgess och Collins. 

2.2.1 Brott och straff i Sverige 

Hanns von Hofer har skrivit en publikation med en samlad bild av brott och straff 
i svensk kriminalstatistik sedan 1750 fram till 2010. Tyngdpunkten ligger på be-
skrivningar av kriminalstatistiken snarare än teoriformuleringar. Publikationen 
handlar huvudsakligen om den traditionella brottsligheten, vålds- och stöldbrott.33  
Troligtvis betraktades misshandelsbrott förr som ett ordningsproblem. Våldet upp-
fattades mer eller mindre som en naturlig företeelse, vilket oftast endast medförde 
böter. Idag ses misshandelsbrott mer som ett integritetsproblem och påföljderna är 
mycket strängare.34 Vanligast är att en man misshandlar en annan man. Offerun-
dersökningar visar att män brukar misshandlas av främmande utomhus medan 
kvinnor misshandlas av någon de känner inomhus.35 I statistik från cirka 1825-
2000 framgår en samvariation mellan lagförda personer för misshandel och alko-
holkonsumtion, då lagföringarna för misshandel förändras i takt med alkoholkon-
sumtionen. Von Hofer påpekar dock att misshandelsnivåerna regionalt på senare 
tid inte samvarierar så mycket med motsvarande alkoholförbrukning. Alkohol är 
bara en faktor bland andra för förklaringen av misshandelsutvecklingen.36 

2.2.2 Inspektion av våld i offentlig miljö 

Våld i offentlig miljö tillhör ett av polisens prioriterade brottsområden och därför 
har Rikspolisstyrelsen genomfört en inspektion av myndigheternas hantering av 
denna brottslighet. Inspektionen genomfördes under perioden november 2010 till 
och med februari 2011 vid polismyndigheterna i Stockholms län, City polismäs-
tardistrikt, Värmland, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län och Ös-
tergötlands län. Huvudfokus har varit att belysa polisiära initiativ och åtgärder för 
att hitta bra exempel på metoder som kan förebygga och begränsa våld i offentlig 
miljö.37 Våld i offentlig miljö definieras här som misshandel utomhus mot perso-
ner sju år eller äldre.38   

                                                                                                                                                   
 

33 Von Hofer, Hanns. Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750-
2010. Diagram, tabeller och kommentarer, 2011, s. 1. 
34 A.a. s. 49. 
35 A.a. s. 51. 
36 A.a. s. 55-57. 
37 Rikspolisstyrelsen. Inspektion av våld i offentlig miljö, 2011, s. 5. 
38 A.a. s. 6. 
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I inspektionen har man granskat sammanlagt 120 förundersökningar om våld i 
offentlig miljö och resultaten har visat att denna brottslighet har en stark anknyt-
ning till nöjeslivet i kombination med alkoholkonsumtion. Brotten frambringas of-
tast av en konflikt eller dispyt mellan unga män som i de flesta fall är påverkade 
av alkohol. Att misshandelsbrotten utomhus har ökat anser Rikspolisstyrelsen inte 
särskilt förvånande. Detta eftersom att antalet serveringstillstånd har ökat med 
cirka 70 procent under en tjugoårsperiod samtidigt som alkoholkonsumtionen har 
ökat per individ. De polisiära brottsförebyggande åtgärderna riktas därmed i stort 
sett endast mot platser med nöjesetablissemang. Dessa åtgärder kan delas in i två 
inriktningar: Hög polisiär närvaro och synlighet på brottsintensiva platser samt ak-
tiviteter för att minska alkoholkonsumtionen.39 Men med hänsyn till den stora till-
gången till alkohol och den rådande dryckeskulturen i samband med nöjeslivet är 
det enligt rikspolisstyrelsen ändå inte realistiskt att förvänta att enbart polisen kan 
påverka brottsligheten i något större omfång. Ett nöjesliv med alkoholkonsumtion 
medför en förhöjd risk för våldsbrottslighet och därmed kommer polisiära insatser 
i första hand att inriktas mot att försöka hålla brottsligheten på en ”rimlig” nivå. 
För att verkligen påverka brottsligheten i ett större omfång krävs ett genomtänkt, 
uthålligt arbete.40  

2.2.3 Brott och åtgärder mot brott i stadsmiljön 

Per-Olof H Wikström har skrivit en antologi om bakgrunden för det så kallade 
Stockholmsprojektet som är det mest omfattande projekt om brott och åtgärder 
mot brott i stadsmiljö som genomförts i Sverige.41 Projektet bedrivs av Brottsfö-
rebyggande rådets forskningsenhet, Kriminologiska institutionen vid Stockholms 
universitet och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet vid polishögskolan.42 Enligt 
Wikström har brottslighet ett samband med urbaniseringsgrad. Generellt gäller att 
ju större stad, desto högre är brottsnivån. Det som framför allt utmärker en stads-
miljö är befolkningsmängd, befolkningstäthet och heterogenitet. Dessa tre aspek-
ter kan antas ha ett allmänt inflytande på den sociala kontrollens styrka och for-
mer, samt på mängden av tillfällen att begå brott.43 Att starkt urbaniserade områ-
den har högre brottsnivåer behöver dock inte betyda att brottsnivån är hög överallt 
i staden. Brottsligheten brukar ofta vara knuten till vissa typer av områden eller 
platser, vilket betyder att det inte är storstadsmiljön i dess helhet, utan särskilda 
platser och miljöer som har en hög brottsnivå.44 Den skilda markanvändningen i 
staden innebär att olika aktiviteter försiggår i stadens olika delar vid olika tid-

                                                                                                                                                   
 

39 A.a. s. 6. 
40 A.a. s. 7. 
41 Wikström, Per-Olof H. (red). Brott och åtgärder mot brott i stadsmiljön, 1990, 
s. 5. 
42 A.a. s. 34. 
43 A.a. s. 7-9. 
44 A.a. s. 10. 
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punkter. Det betyder också att förutsättningarna för utövandet av social kontroll 
samt förekomsten av tillfällen till brott också varierar stort mellan stadens olika 
delar vid olika tidpunkter.45 

Undersökningar visar att brottslingsnivån bland de boende varierar stort mel-
lan en stads olika bostadsområden. I många nordamerikanska storstäder ligger bo-
stadsområden med en hög brottslingnivå ofta i anslutning till stadskärnan, medan 
de i europeiska städer oftare ligger i stadens ytterområden.46 Den viktigaste effek-
ten som påverkar brottslighet i stadsmiljö är social desorganisation. Alltså ett om-
råde som utmärks av social instabilitet. Detta är en följd av hög befolkningsom-
sättning och en hög mobilitet i grannskap som kännetecknas av invånare med sva-
gare sociala och ekonomiska resurser. I sådana områden är ofta den sociala kon-
trollen lägre, vilket betyder att grannskapet (exempelvis familj och skola) inte kla-
rar av att bygga upp fungerande inre kontroller hos barn och ungdomar och att ut-
öva yttre kontroll. Detta i sin tur påverkar brottsbenägenheten hos invånarna.47 

Peter L. Martens skriver i sitt kapitel om ”brottslighet bland ungdomar med 
invandrarbakgrund” att kriminalstatistiken visar att utländska medborgare har en 
högre brottslingsfrekvens än svenska medborgare. Avgörande är invandrarnas so-
ciala situation, hur väl de lyckas etablera sig i det nya landet. Enligt Martens bor-
de den sociala situationen utgöras av hur väl de etablerat sig på arbetsmarknaden, 
hur deras ekonomiska situation ser ut, hur bostadssituationen ser ut samt hur deras 
allmänna hälsotillstånd ser ut.48 Ju mer en invandrargrupps kulturella normer och 
värderingar avviker från mottagarlandets, desto svårare har den att anpassa sig i 
det nya landet. Detta ökar vidare risken för att dessa invandrare kommer att ingå i 
en brottslig karriär. De problem som första generationens invandrare möter under 
den första tioårsperioden, påverkar även deras barn som växer upp i Sverige. Re-
lationen mellan invandrare med anpassningssvårigheter och deras uppväxande 
barn kan försvåra barnens sociala anpassning. Invandrarbarnen blir då utsatta för 
en dubbel socialisation där kraven i hemmet skiljer sig från kraven i kamratgrup-
pen och skolan. Förväntningarna på invandrarbarnets beteenden kan avvika stort 
mellan barnets olika umgängeskretsar vilket kan leda till anomi (normlöshet) med 
bland annat brottslighet som följd.49 En hög invandrartäthet i ett bostadsområde 
behöver inte innebära en hög brottslighet bland de invandrare och barn som bor 
där. Men, om ett invandrartätt bostadsområde är ett problemområde med låg sta-
tus och mycket konflikter mellan svenskar och invandrare och mellan olika in-
vandrargrupper, ökar sannolikheten att brottsligt beteende utvecklas bland barnen 
som bor där.50 

                                                                                                                                                   
 

45 A.a. s. 15. 
46 A.a. s. 15-16. 
47 A.a. s. 17. 
48 A.a. s. 142-143. 
49 A.a. s. 149. 
50 A.a. s. 150. 
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2.2.4 Burgess – Zonteori 

Burgess teori handlar om tillväxten av städer och de förändringar som medföljer.51 
Alla manifestationer i det moderna livet samt olika sociala problem i samhället 
har skapats i takt med den fysiska tillväxt och utveckling som skett av våra städer. 
Även heterogeniteten har ökat vilket bidrar till en förändring av den sociala struk-
turen.52 Den typiska processen av stadstillväxt illustrerar Burgess genom en kon-
struktion av koncentriska cirklar som både anger de successiva zonerna samt vilka 
typer av områden som kan särskiljas.53 Burgess utgår här ifrån Chicago men me-
nar att denna konstruktion representerar tendenserna av vilken stad som helst.54  

Den mittersta zonen, ”the loop”, består av stadens centrala affärsområde. Detta 
centrum omsluts normalt av en ”försämrad zon” som består av företag och till-
verkning, av Burgess kallat ”zone in transition”. Den tredje zonen, ”zone of wor-
kingmen’s homes”, bebos av industriarbetare som har flytt från det försämrade 
området men som vill bo nära sitt arbete. Den sista zonen är bostadsområdet med 
högklassiga hyreshus och villor, ”residential zone”. Bortom denna zon, utanför 
stadens gränser, finns ”commuter’s zone” som består av förortsområden.55 I den 
försämrade zonen, ”zone in transition”, hittas de så kallade slumområdena som 
skildras av fattigdom, förfall, sjukdomar och undre världar av brott och synd.56 
Inom ett sådant försämrat område finns tillfälliga bostäder, där de ”fördömda” 
(”lost souls”) håller till. Slummen är trångt med olika områden där invandrargrup-
per håller till, Burgess liknar det vid exempelvis Ghetton, Chinatown och Greek-
town där gamla traditioner kombineras med de amerikanska. Nästa zon, ”zone of 
workingmen’s homes”, bebos också huvudsakligen av fabriks- och affärsanställ-
da. Här hittar man vanligtvis andra generationens invandrargrupper. Det är hit 
som slummens invånare flyr.57 

Det är denna uppdelning av skillnader i ekonomi och kultur som formar och 
karaktäriserar staden. Segregation erbjuder invånarna en plats och roll i stadslivets 
övergripande organisation. De olika zonerna tenderar att förstärka vissa karaktärs-
drag för att tilltala och utveckla deras typ av individer, och på så sätt blir skillna-
derna större.58 Denna typ av stadstillväxt och segregation benämner Burgess som 
social desorganisation. Detta innebär i stora drag stora ökningar i sjukdom, brott, 
oordning, synd, vansinne och självmord. Det som kännetecknar orsakerna av den-
na desorganisation är bland annat överskottet av den faktiska tillväxten i befolk-
ningen i jämförelse med det normala. Burgess tar som exempel upp invandringen 

                                                                                                                                                   
 

51 Burgess, Ernest W. The growth of the city: an introduction to a research pro-
ject, 1925, s. 48. 
52 A.a. s. 47. 
53 Se bilaga 2. 
54 Burgess, Ernest W., 1925, s. 50. 
55 A.a. s. 50-51. 
56 A.a. s. 54-55. 
57 A.a. 56. 
58 A.a. s. 56. 
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som skett i storstäderna New York och Chicago som han menar har effekten av en 
flodvåg. En flodvåg som översvämmar först invandrarområdena, vilket gör att tu-
sentals invånare förflyttar sig in i nästa zon, och så vidare och vidare. Denna ef-
fekt påskyndar tillväxten, industrin och även förfallet i det försämrade området.59  

Dessa interna förflyttningar och rörelser i stadens befolkning som är betydel-
sefulla för stadens tillväxt kallas enligt Burgess för mobilitet.60 Mobilitet är den 
process som indikerar alla förändringar som sker i samhället. Burgess menar att 
där mobiliteten är som störst bryts ofta de primära kontrollerna ner helt och hållet, 
som i den försämrade zonen. Där utvecklas vidare områden av demoralisering 
(upplösning av ordningen), lösaktighet och synd. Områden med hög mobilitet är 
också de områden där bland annat ungdomsbrottslighet, pojkgäng, kriminalitet, 
fattigdom, skilsmässor, övergivna spädbarn och synd återfinns. Det som mäter 
mobiliteten i en stadsbefolkning är inte bara statistik över rörligheten utan en ök-
ning i rörligheten som har en högre kvot än ökningen av befolkningen.61 Eftersom 
markvärden speglar rörelse ger variationer i markvärdet, särskilt där de korrelerar 
med skillnader i hyror, en av de bästa indikationerna för mobilitet och även alla de 
förändringar som sker i staden i samband med stadstillväxt.62  

Clifford Ray Shaw och Henry Donald McKay utvecklade Burgess teori ytter-
ligare i sin bok Delinquency Areas, där de bland annat förklarade varför zonindel-
ningen ser ut som den gör. I sin studie utgick de från ungdomsbrottslighet och 
studerade inte var brotten begicks utan från var ungdomarna bodde.63 En diskus-
sion ifall denna tes kring den sociala miljöns betydelse för brottsutvecklingen är 
giltig för svenska förhållanden, för sociologen Mats Hilte i sin bok Avvikande be-
teende. Han menar att den typen av slumområden som författarna skriver om inte 
kan urskiljas i Sverige. Vi har inte heller den långt gångna segregation och in-
vandrartäthet som författarna pratar om, dock finns fenomenet här i Sverige vilket 
gör teorin applicerbar. Ett exempel på en studie som gjorts i Sverige inom detta 
perspektiv är, som jag skrev om innan, det så kallade Stockholmsprojektet.64 

2.2.5 Collins – En mikrosociologisk teori om våld 

Randall Collins skriver i sin bok Violence, a micro-sociological theory (2008) att 
det är interaktionen mellan människor som är det viktiga när man analyserar våld, 
inte individen och dennes sociala bakgrund. Fokus ska ligga på karaktärsdragen i 
våldsamma situationer, situationer som formar de känslor och handlingar hos in-
divider som ingår i dem.65 Det som främst karaktäriserar de situationer då våld 

                                                                                                                                                   
 

59 A.a. s. 57-58. 
60 A.a. s. 58. 
61 A.a. s. 59-60. 
62 A.a. s. 61. 
63 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, 1996, s. 44. 
64 A.a. s. 52. 
65 Randall, Collins. Violence. A micro-sociological theory, 2008, s. 1. 
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bryter ut är enligt Collins sammanflätningar av mänskliga känslor av rädsla, ilska 
och spänning på ett sätt som går emot den konventionella moralen av normala si-
tuationer.66 I konfrontationer erhåller människor känslor av spänning och rädsla i 
det ögonblick då hot om våld uppstår. För att våld ska kunna bryta ut måste spän-
ningen och rädslan övervinnas eller kringgås. Collin påpekar dock att våld endast 
är en av många vägar runt denna barriär av spänning och rädsla67. Våld är den väg 
som är mest ovanlig. Människor tenderar att undvika våld och istället kringgå 
känslobarriären genom att exempelvis antingen väsnas eller backa undan från 
konfrontationen.68  

Collins identifierar flera sätt att ingå i våld bland annat genom ”forward pa-
nic” och att attackera svaga offer.69 En ”forward panic” startar med rädsla och 
spänningar i konfliktsituationer, men skillnaden här gentemot en ”normal” vålds-
situation är att spänningen är förlängd och uppbyggd. Det är en dramatisk form av 
stigande spänning som stegrar mot ett klimax där det utvidgas till ett känslomäs-
sigt anfall, en panik. Det blir en överväldigande känslomässig rytm som får indi-
vider i en sådan situation att agera på sätt som de normalt inte skulle tillåta sig att 
göra i lugna, reflekterande stunder.70 Collins beskriver, enligt Löjtnant Philip Ca-
puto (1977), att en individ som omfattas av en sådan känslomässig situation kan 
hamna i ett tillstånd där man försvinner in i en känslomässig tunnel av våldsattack 
där man inte kan stoppa sina handlingar och där man använder mer våld än vad 
som krävs. Sedan dras man ur denna tunnel och ser på situationen med andra 
ögon.71 Attack av svaga offer kan både handla om våld i hemmet samt mobbing 
och olika typer av rån. Här tänker jag dock endast skriva om rån som sker på of-
fentlig plats. Gaturån sker främst under sen kväll och natt eftersom det oftast är då 
berusade personer är ute, men också för att gatorna i stort sett är öde och det är då 
enklast att hitta ett ensamt offer. Rånarna tenderar även att vilja välja offer som 
för tillfället uppehåller sig med något olagligt, exempelvis någon som köper dro-
ger. Detta för att det är mindre sannolikt att dessa offer skulle ringa polisen. De 
som rånar banker och affärer väljer oftast den tid då det är som minst kunder.72 
Att komma ihåg är att dessa typer av brott inte kommer naturligt. Det handlar inte 
bara om frustrerade reaktioner på stress, fattigdom eller att man själv blivit utsatt 
för dessa brott i sitt förflutna. Det är tekniker som vissa individer har lärt sig, en 
växelverkan som har växt fram med tiden.73 

Collins pratar även om ”the code of the street” som handlar om att man 
”iscensätter” eller uppför sig som att man vill slåss. Man använder sitt våldsamma 
iscensättande som ett substitut för faktiska våldshandlingar. Detta sker oftast mel-

                                                                                                                                                   
 

66 A.a. s. 4. 
67 A.a. s. 8. 
68 A.a. s. 10. 
69 A.a. s. 9. 
70 A.a. s. 85. 
71 A.a. s. 87. 
72 A.a. s. 175-176. 
73 A.a. s. 186. 
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lan ”insiders” (tuffa killar med sitt väsnande) och ”outsiders” (de som skräms av 
det).74 Collins menar enligt Elijah Anderson (1999) att ”the code of the street” 
uppstår i vissa områden på grund av bristen på tillförlitligt polisskydd tillsammans 
med en känsla av att polisen är fördomsfulla mot alla i gettot och lika sannolikt 
kommer att stoppa den klagande som gärningsmannen. Därför försöker varje in-
vånare i ett sådant område visa upp sin förmåga att kunna ta hand om sig själv, att 
själv tillhandahålla sin säkerhet genom att visa sin vilja att använda våld. Denna 
benägenhet förstärks av långvariga förhållanden med fattigdom och rasdiskrimi-
nering vilket främjar en alienerad och misstrogen attityd gentemot det traditionella 
”vita samhället”.75 Collins går igenom olika ”symboler” som råder inom ”the code 
of the street”. Exempelvis ska man representera sig själv med ett utmärkande ut-
seende i form av kläder och andra tillbehör. Man ska även hävda sin status genom 
att exempelvis bära dyra sportskläder och prestigefulla märken. I ett fattigt områ-
de kan detta signalera att man övervunnit fattigdomen genom illegala medel. Man 
ska även prata på ett visst sätt. ”The street style” är vanligtvis högljutt och an-
vänds tillsammans med överdrivna gester och rörelser. Detta kan vara ett försök 
till att undgå våld genom att väsnas och därmed visa en bild av sin förmåga att 
slåss bra. En följd av detta verbala ”iscensättande” är att en hel del våld undviks, 
inte genom avskräckning utan genom att man visar medlemskap. En uppvisning 
av symboler visar att man tillhör en viss grupp, i detta fall gruppen som lever efter 
”the code of the street”.76 Collins beskriver även olika typer av våld i getto-
områden. Gängbråk, speciellt bland ungdomar, är oftast riktade mot medlemmar 
av andra gäng eller andra ungdomar som ses som inkräktare av området. Sådant 
våld har ofta också en ritualistisk betydelse då man testar medlemskap och gränser 
inom gängen.77 Individuella slagsmål beror ofta på att man slåss om respekt eller 
sitt rykte. Exempelvis kan en individ som är för fattig för att ha råd med dyra klä-
der och märken känna sig kränkt och nervärderad av sin egen umgängeskrets. In-
divider som råkar bära prestigefulla kläder (enligt ”the code of the street”), men 
som är ett svagt offer, är de som främst blir utsatta för exempelvis stöld.78  

En annan dimension av detta fenomen kan man få av att läsa Baumans idéer 
om konsumtionssamhället. Han hävdar (enligt Engdahl och Larsson 2006) att vi 
nu lever i en konsumismens epok där människors identitet och tillhörighet inte 
längre bestäms av klasstillhörighet och yrkesgrupper. Det centrala idag är istället 
individens ställning och färdigheter som konsument. Människors val och praktiker 
styrs inte längre av normer utan av frihet och begär. Men då begären väcks av re-
klam och frestelser är det egentligen inte individen själv som styr sina val. Det 
viktiga är att aldrig fastna i en given identitet, man bör upprätthålla intensiteten i 
konsumtionsupplevelserna samt samla och byta fritt bland livsstilar och identite-
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ter.79 De centrala ojämlikheterna i detta konsumtionssamhälle finns mellan de som 
är fria att konsumera och de som inte kan. Avvikarna i dagens samhälle är de otill-
räckliga konsumenterna som saknar resurser och vilja att jaga nya sensationer – de 
som inte har råd att välja fel och som inte har möjlighet att vara tillräckligt fria: 
underklassen, de kriminella, vagabonderna och de nyfattiga. De som är beroende 
av stöd eller till kriminella vägar till konsumtion ses som en kostnad för samhäl-
let. Detta nutida tillstånd kännetecknas av gemenskapernas upplösning där statens 
makt avtar och våldet ökar som en reaktion på allt svagare och osäkrare relations-
band, både i familjen och i närmiljön. Men även nya gemenskaper skapas med 
förhoppningar om etnisk, religiös eller rasmässig enhet. Enheter som består endast 
så länge man har en fiende.80  

Inom ”the code of the street” som Collins pratar om, finns det en tendens att 
visa sin status och förmåga att slåss genom att exempelvis gå i dyra kläder och ha 
en viss livsstil. En uppvisning av sådana symboler visar att man tillhör en viss 
grupp, ”the code of the street”, vilket också ger en viss respekt. Detta kan utifrån 
Baumans idéer tolkas som att man skapar sig status och respekt genom sina fär-
digheter som konsument. Man väljer själv hur man vill vara och se ut. Detta gör 
vidare, som Bauman nämnde, att det uppstår en slags spänning mellan de som har 
resurser och förmåga att konsumera och de som inte har det. Det är här som kri-
minalitet formas, då de som exempelvis inte har resurser att konsumera strävar ef-
ter att uppnå status och respekt för att följa ”the code of the street”. 

 

                                                                                                                                                   
 

79 Engdahl, Oskar och Larsson, Bengt. Sociologiska perspektiv. Grundläggande 
begrepp och teorier, 2006 s. 298. 
80 A.a. s. 300-301. 
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3 Metod 

Utifrån teoriernas och den tidigare forskningens utgångspunkter är min hypo-
tes att våldsbrottslighetens orsaker går att finna i stadsmiljön, i vissa områden som 
kännetecknas av exempelvis social instabilitet, fattigdom och rasdiskriminering 
och där den sociala kontrollen och sammanhållningen är låg. Mitt material består 
av en studie av Landskrona där jag redogör för hur bland annat stadsuppbyggna-
den och populationen ser ut. Här har jag utgått ifrån Tapio Salonens studie av 
Landskronas uppbyggnad och befolkning samt Polisens uppfattningar om staden 
och dess kriminalitet. Jag anser att detta material och metod är det absolut bästa i 
förhållande till mitt syfte att skapa förståelse för vilka faktorer som kan tänkas på-
verka våldet som sker utomhus i Landskrona, utifrån de teorierna jag valt att prö-
va. Att först ta upp hur teorierna förklarar brottslighet för att sedan beskriva hur 
Landskrona är uppbyggt utgör en bra grund för att kunna jämföra och applicera 
teorierna på Lanskrona. Jag har även använt mig av statistik över våldsbrott från 
Brottsförebyggande rådets hemsida för att kunna uttala mig om Landskronas 
våldsbrottslighet. Vad gäller våldsbrott finns olika definitioner. Vissa innefattar 
endast mord, dråp och misshandel (inklusive grov) och andra inkluderar även 
våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman.81  

Brottsstatistik redovisar endast den del av brotten som anmälts till Polis, tull 
eller åklagare. Därmed ska man vara försiktig när man använder den anmälda 
brottsstatistiken som en indikator på den faktiska brottsligheten så att man inte ger 
en missvisande bild. Mörkertalet kan nämligen visa andra siffror, alltså den delen 
mellan det faktiska antalet bott och det anmälda. För vissa brott kan mörkertalet 
vara mycket högt, medan det för andra kan vara litet.82 Den vanligaste metoden är 
ändå att använda den anmälda brottsligheten som en indikator på den faktiska 
brottslighetens utveckling. Viktigt vid analyser av utvecklingen för en viss brotts-
kategori är att först ta reda på hur väl den anmälda brottsligheten stämmer överens 
med den faktiska.83 När det gäller statistik över misshandelsbrott redovisas olika 
kategorier utifrån vem brottet riktats mot; kvinna, man, barn 0–6 år eller barn 7–
14 år. Inom varje kategori går det dessutom att se om offret varit bekant med den 
misstänkte eller inte och om brottet skett utomhus eller inomhus. Enligt jämförel-
ser med brottsstatistiken och Statistiska centralbyråns offerundersökningar är det 
rimligt att anta att det endast är cirka vart fjärde misshandelsbrott som anmäls till 
polisen. Mörkertalet är därmed högt vilket innebär att förändringar i brottsstatisti-

                                                                                                                                                   
 

81 Sporre, Tove och Standar, Robert. Konsten att läsa statistik om brott och brotts-
lingar, 2006, s. 128. 
82 A.a. s. 64. 
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ken inte alltid stämmer överens med förändringar i den faktiska brottsligheten. 
Dock är det känt att grova brott anmäls oftare än lindriga brott, brott mellan obe-
kanta oftare än mellan bekanta och brott som sker på allmän plats oftare än de 
som sker på privat plats.84 Våldtäktsbrotten är uppdelade efter offrets ålder; under 
15 år respektive 15 år eller äldre. Inom varje kategori kan man även se ifall brottet 
varit fullbordat eller ett försöksbrott och om det begåtts utomhus eller inomhus. 
Den kategori som utgör mer än hälften av alla anmälda våldtäktsbrott är fullbor-
dad våldtäkt inomhus mot person 15 år eller äldre. Samma gäller här som för 
misshandelsbrotten att grova våldtäktsbrott anmäls oftare än lindriga och brott 
mellan obekanta oftare än mellan bekanta.85 Rånbrott delas in i underkategorierna: 
bank- och postrån, butiksrån, taxirån, rån mot handikappad, personrån, rån mot 
värdebefordran och värdetransport samt övriga rån. Inom varje kategori kan man 
se ifall rånet skett med eller utan skjutvapen. För personrån kan man se om brottet 
har skett inomhus eller utomhus. När det gäller personrån antas det att en stor del 
av de faktiska personrånen aldrig anmäls till polisen och att brottsstatistiken där-
med utgör en underskattning av den faktiska brottsnivån.86 I denna uppsats valde 
jag att i begreppet våldsbrott inkludera brotten misshandel (inklusive grov) mot 
samtliga personer utomhus, våldtäkt (inklusive grov) mot samtliga personer ut-
omhus och rån (inklusive grovt) mot person utomhus. Som jag nämnt innan valde 
jag just dessa då jag anser att de är de mest förekommande inom kategorin vålds-
brott om man ser till statistiken över anmälda brott i Landskrona. På brottsföre-
byggande rådets hemsida var dessa brottskategorier även de enda inom våldsbrot-
ten där jag kunde få fram ifall de skett inomhus eller utomhus. 

För att jag ska kunna undersöka huruvida olika teorier kan förklara brottsstati-
stiken behövs olika indikatorer för de begrepp i teorierna som utgör faktorer för 
brott.87 En teknik när det gäller utformning av indikatorer är användning av of-
fentlig statistik som exempelvis rör kriminalitet eller befolkning.88 Jag är medve-
ten om att författarna till de teorier jag prövar talar om utomeuropeiska förhållan-
den och att de inte definierar begreppen dem pratar om, exempelvis fattigdom. Jag 
anser ändå att de är applicerbara på Sverige eftersom, precis som Mats Hilte även 
nämnde, fenomenen har påträffats här. Vad gäller definitioner utav olika begrepp 
såsom fattigdom, utgår jag ifrån Tapio Salonens definitioner och tidigare studier 
av dem i Landskrona. Detta gör att jag pratar om fattigdom och segregation i ett 
svenskt perspektiv.  

För att få ytterligare perspektiv på Landskronas kriminalitet har jag genomfört 
en intervju med polisinspektör Anders Enqvist i Landskrona. Han har fått svara på 
frågor kring Landskronas våldsproblematik samt lite kring teoriernas förklaringar 
på brott och vad han anser om deras applicerbarhet på Landskrona. Han fick även 
lyfta fram vad som enligt hans erfarenheter är de starkaste faktorerna till varför 
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brott begås. Intervjun var semistrukturerad vilket betyder att jag utgått ifrån en in-
tervjuguide med specifika teman som ska behandlas. Dock har intervjupersonen 
stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte ställas i exakt 
den ordning som i intervjuguiden och fler frågor kan tillkomma beroende hur in-
tervjupersonen svarar, han är därmed delvis med och styr intervjun.89 Anledning-
en till att jag valde att ha en semistrukturerad intervju var dels att jag ville få fram 
vilka faktorer Enqvist tycker det är som mest påverkar kriminaliteten. Genom en 
semistrukturerad intervju tror jag att samtalet blir mer avslappnat, vilket gör att 
jag får mer djupgående svar. Min intervjuguide går att finna som bilaga.  

Den metod jag använt, att utgå ifrån en tidigare studie av Landskrona med sta-
tistik över befolkning tillsammans med Polisens uppfattningar bidrar enligt min 
åsikt till att undersökningen håller en hyfsat hög reliabilitet samt validitet. Reliabi-
litet handlar om mätningsmetoden, att man har använt rätt mätinstrument i förhål-
lande till vad det är man vill mäta – tillförlitligheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten.90 Validitet avser att forskaren verkligen mäter det som man avser att 
mäta. Viktigt är att man vet vad olika mått står för och att man använder dem på 
rätt sätt.91 Möjligtvis hade min undersökning kunnat hålla en högre validitet ifall 
jag själv hade gjort en studie av Landskronas befolkning istället för att utgå ifrån 
Tapio Salonens redan gjorda studie. Jag avgjorde emellertid att detta skulle ta för 
lång tid i förhållande till uppsatsens begränsning, och bedömde Salonen som till-
förlitlig. Det kändes också onödigt att göra om samma typer av undersökningar 
som han redan gjort. 

Jag har i min studie använt mig av en deduktiv metod eftersom att jag har låtit 
teorierna styra min metod och därmed även resultatet.92 Jag har därmed först letat 
i teorierna efter olika indikatorer som jag sedan genom tidigare forskning samt in-
tervju med Polisen försökt tillämpa på Landskrona. Denna metod känns som ett 
mer lämpligt val än ett induktivt eftersom jag valt att göra en teoriprövning. Jag 
anser också att det hade varit svårare och mer tidskrävande att testa faktorer och 
indikatorer som orsakar brott utan att basera dem på teorier som redan finns. Jag 
anser också att man bör ha motiv för de faktorer man undersöker för att bibehålla 
sin validitet, genom att exempelvis utgå ifrån teorier. Deduktiva angreppssätt är 
ofta förknippade med kvantitativa synsätt.93 Dock skulle jag vilja påstå att min 
studie är kombinerad av både kvalitativa och kvantitativa synsätt. Min studie är 
kvalitativ på så vis att den är tolkande och använder intervjumetod. Det som gör 
att den känns kvantitativ är att jag använt mig brottsstatistik samt att jag faktiskt 
gör en teoriprövning. Ett synsätt kan användas för en analys av det andra.94 Jag 
tror att min studie befinner sig mer åt det kvantitativa hållet men att den har en 
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kvalitativ utgångspunkt på så vis att jag kommer att tolka brottsstatistiken (så kal-
lad etnostatistik som Bryman enligt Gephart 1988 benämner det).95 

I min analys har jag jämfört det resultat jag fått fram om Landskrona med de 
två teorierna i min prövning samt den tidigare forskningen. Där diskuterar jag 
bland annat till vilken grad teorierna kan tänkas förklara våldet i Landskrona samt 
hur man kan besvara min frågeställning. 
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4 Resultat  

 
 
 
 
 
 

Denna statistik har jag konstruerat mot bakgrund av Brottsförebyggande rådets 
hemsida där nummer 1 står för år 2000, 2 för 2001 och så vidare. Det vi kan utläsa 
ur detta diagram är att Landskrona har och har haft en högre våldsbrottslighet än 
de flesta andra jämförande skånska städerna som är ungefär lika stora i befolk-
ning. Landskronas topp var år 2005 och 2008. Därefter har brottsligheten sjunkit 
och är år 2011 nere i ungefär samma siffror som för 2003. Detta till skillnad från 
Kristianstad vars våldsbrottslighet har ökat och nu gått om Lanskrona. Att brotts-
ligheten minskade vid år 2008 sätter Anders Enqvist, polisinspektör i Landskrona, 
i samband med att staden fick betydligt mer Poliser vid den tiden. I början av 
2008 började antalet Poliser successivt att öka i Landskrona från att ha varit under 
20 Poliser i yttre tjänst till närmare 50. Detta menar Enqvist har gjort att Polisen 
har kunnat satsa mer på att finnas synliga på de platser där de vet att det finns en 
särskild risk för viss våldsbrottslighet. Vid 2009 bildades även en överenskom-
melse om ökad samverkan för ökad trygghet med Landskrona stad som också kan 
ses som en faktor till att våldsbrottsligheten minskat. I denna överenskommelse 
har det bland annat ingått att all personal som serverar alkohol på stadens krogar 
ska ha genomgått en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Detta eftersom att 
man kan se ett samband mellan misshandelsbrott och alkoholpåverkan vid krog-
besök. Här ingår det även en tillsyn av krogarna så att man kan kontrollera hur 
serveringen sköts på de olika ställena. Detta är, enligt Enqvist, tillsammans med 
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den ökade synlighet som ett större antal poliser möjliggjort viktiga faktorer när 
man söker förklaringar till den minskade våldsbrottsligheten.96  

Som jag nämnde inledningsvis menar Enqvist att stadens våldsproblematik är 
som störts i centrum, detta då mycket av problematiken är krogrelaterat (främst 
misshandel). Dock händer det på andra ställen också, men inte i sådan utsträck-
ning att Polisen kan se någon koncentration på någon särskilt plats. När jag fråga-
de om Karlslund som enligt Salonen är ett område som utmärks av olika sociala 
problem, svarar Enqvist att Polisen är medveten att det är ett område med problem 
och kriminalitet, men att det inte enbart rör sig av den typen av våldsbrott såsom 
misshandel. En faktor som Enqvist tror kan ha hög påverkan på Landskronas 
brottslighet är att det finns en ganska hög utslagning i skolan i tidig ålder. Detta 
kan förklaras med att Landskrona haft en ganska hög invandring och många har 
börjat skolan här i Sverige när de har varit allt mellan 10-14 år. Då kan det vara 
svårare att klara av skolan vilket i ett längre perspektiv kan bidra till att man ham-
nar utanför samhället. Detta tror dock Enqvist inte skulle leda till den typen av 
våld såsom misshandel utan troligtvis andra typer av brottslighet i så fall, exem-
pelvis personrån. Sedan kan man inte säga att detta gäller överallt, utan det rör 
främst de ungdomar som är mindre bemedlade och som inte har de sakerna som 
de ser att andra har. I samband med detta kom vi in på att prata om Collins och 
Bauman där Enqvist absolut kunde se en koppling till Baumans tankar – att det 
bildas en sorts frustration hos de som inte har resurser att konsumera och som inte 
har de sakerna som de ser att andra har. Då finns det vissa som väljer att skaffa 
dessa saker själv genom kriminella handlingar. När jag frågade Enqvist vilken 
uppfattning han har kring befolkningens förtroende för Polisen, svarade han att 
det finns en del som har en negativ inställning till Polisen och att detta främst rör 
gruppen ungdomar. Det behöver då inte vara ungdomar som själva råkat ut för 
negativa möten med Polisen utan det kan vara så att man anammar kompisarnas 
attityder till Polisen. Dock är detta endast en liten del, de flesta upplevs ha ett bra 
förtroende för Polisen. Vad gäller förekomsten av gängbråk (som jag tog upp som 
en koppling till Collins teori) anser inte Enqvist att det är något som förekommit i 
särskilt stor utsträckning i Landskrona. Även om det är något som Enqvist inte 
kan svara helt säkert på, är det ändå enligt hans erfarenheter ett fenomen som sta-
den varit ganska förskonade ifrån. 

Vidare kommer jag nu att redovisa kring Landskronas stadsmiljö och invånar-
nas sociala situationer vilket främst grundar sig på Tapio Salonens studie om sta-
den. Enligt Salonens studie är Landskrona en desintegrerad stad som inte längre 
hålls samman socialt och funktionellt. Både arbetslivet och bostadsmarknaden har 
segregeringsmönster med etiska företecken. Kontaktytorna mellan människor av 
olika klassmässig och etnisk härkomst minskar och staden blir allt mer uppdelad 
där invandrare bor för sig och svenskar håller sig för sig själva samt där de resurs-
fattigare invånarna utgör en enhet och de rika är en del. I stadskärnan och Karls-
lund bor en övervägande del personer med utländsk bakgrund. Där är de sociala 
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problemen samlade i form av arbetslöshet, välfärdsberoende och bostadssegrega-
tion. Familjer med god ekonomi bosätter sig främst i villaområden i utkanten av 
staden. De centrala delarna av staden har inte lika hög stabilitet som ytterområde-
na då de har en hög flyttström och befolkningen ständigt förändras och byts ut. 
Detta har vidare gjort att de rika områdena blivit rikare och de fattiga områdena 
fattigare. I den undersökning som gjordes 2009 bland stadens ungdomar kan man 
se att de flesta har en blandad inställning till Polisen med både positiva och nega-
tiva delar. De få som har en mestadels negativ inställning till Polisen består främst 
av andra generationens invandrare. Detta fenomen kan man även läsa om i en ar-
tikel från HD när vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt besökte den palestinska fö-
reningen i Koppargården (Karlslund). Där uppgav Karlslundsinvånarna bland an-
nat att de upplever att skolorna är segregerade och att Polisen trakasserar dem 
med ständiga kontroller. ”Vi lever i ett ghetto” menar en av invånarna.97  
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5 Analys  

I detta kapitel analyserar och diskuterar jag resultaten kring Landskrona mot bak-
grund av teorierna. Jag kommer att börja med Burgess och därefter Collins. 

5.1 Burgess - Zonteori 

Detta är en bild av Burgess zonteori som jag själv ritat av och översatt. Enligt 
Burgess teori kan man förklara kriminaliteten i stad genom denna zonindelning. 
Denna modell består av koncentriska cirklar där centrum bebos av arbetare, lågin-
komsttagare och som kännetecknas av social instabilitet, fattigdom, trångboddhet, 
ett högre antal personer med utländsk bakgrund och kriminalitet. Detta innebär 
lägre social kontroll vilket påverkar invånarnas brottsbenägenhet. Ytterområdena 
bebos av de som har det bättre ställt, framförallt av etniska svenskar. Precis runt 
stadskärnan finns den zon som utmärks av social desorganisation, ett ”förfallet” 
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område där den sociala kontrollen är lägre vilket utvecklar kriminalitet. Det är 
vanligt att olika invandrargrupper återfinns här vilket gör att olika kulturer och 
olika normer möts. Befolkningen här är oftast mindre bemedlade än vad resteran-
de är. Det som kännetecknar orsakerna av denna desorganisation är bland annat 
överskottet av den faktiska tillväxten i befolkningen i jämförelse med det normala. 
Burgess menar att där mobiliteten är som störst bryts ofta de primära kontrollerna 
ner helt och hållet. Ju längre ut i cirklarna man kommer desto stabilare blir områ-
dena.  

I Landskrona är flyttströmmen som störst i de centrala delarna. I ytterområde-
na har människorna en stabilare ekonomi, det återfinns fler villaområden och 
flyttströmmen är inte lika hög. I Wikströms antologi som jag redogjorde för tidi-
gare kunde vi läsa att viss statistik visar på att personer med utländsk bakgrund 
har en högre brottsfrekvens än svenska medborgare. Avgörande här är invandrar-
nas sociala situation och hur väl de lyckas etablera sig i det svenska samhället. Då 
vi läst att Landskrona haft en hög invandring och att många bosatt sig i de centrala 
delarna skulle man kunna anta att det kan ha haft effekt på anpassningsmöjlighe-
terna. Detta då det skett en segregation där svenskar håller sig för sig själva och 
invandrare för sig. Liknande uttalande gör Enqvist då han menar att invandrar-
barns anpassning i skolan har stor betydelse för hur väl man etablerar sig i sam-
hället sedan.  

Jag anser att man delvis skulle kunna tillämpa Burgess zonindelning på 
Landskrona. Detta menar även Salonen som anser att Landskrona har en uppdel-
ning likt det amerikanska mellan oetablerade ”transitzoner” i de centrala delarna 
och välmående områden i dess utkanter, Borstahusen och i byarna utanför kom-
munen.98 Ser vi till Landskronas centrala delar så är arbetslösheten hög och bi-
dragsberoendet stort. Det är även här som det görs flest polisanmälningar. Enligt 
Salonen bor här (och i Karlslundsområdet) en koncentration av personer med ut-
ländsk bakgrund, vilket det inte gör i samma utsträckning i de andra stadsdelarna. 
Flyttströmmen i de centrala delarna är också förhållandevis hög. Han menar också 
att familjer med bra ekonomi tenderar att bosätta sig i villaområden i utkanten av 
staden. Burgess menade att de olika zonerna tenderar att förstärka vissa karaktärs-
drag för att tilltala och utveckla deras typ av individer. På samma vis menar Salo-
nen att Landskronas segregation växer sig större. Hans forskning visar på att de 
”rikare” delarna blir ”rikare” och de ”fattiga” delarna bli mer ”fattigare”. De om-
råden där befolkningen varit mer blandad och integrerad, börjar också bli alltmer 
uppdelat och övergår till att antingen bli ”rikare” eller ”fattigare” (blått och gult 
som Salonen benämner det). Följande karta har jag hämtat ifrån Landskrona stads 
hemsida där jag själv gjort indelningen av stadsdelarna utefter Salonens bild.99  
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 

98 Salonen, 2011, s. 92. 
99 A.a. s. 88. 
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Här kan man tänka sig att de centrala delarna (Centrum, Öster och Citadellstaden) 
utgör zon 1 och 2 där mobiliteten och kriminaliteten är högre. Här bor fler männi-
skor som är mindre bemedlade samt fler invandrare (blått område). Väster kan 
jämföras med zon 3 som enligt Salonen är ett mer integrerat område (grönt områ-
de). Borstahusen ligger i utkanten av staden som främst bebos av människor med 
stabilare ekonomi samt av etniska svenskar (gult område). Det som avviker från 
Burgess modell är Karlslund som är ett område likt de centrala delarna, som är 
mer socialt instabilt. Detta område ligger i utkanten av staden i höjd med Borsta-
husen. Eftersom många av dessa faktorer inom Burgess olika zoner verkar stäm-
ma in på Landskrona, skulle denna modell kunna bidra med sin förklaring till var-
för våldet är högre i de centrala delarna av Landskrona. Dock menar polisinspek-
tör Engqvist att den mesta av våldsproblematiken är krogrelaterat, vilket inte kan 
knytas till de faktorer Burgess pratar om. Det man bör tänka på är att Burgess teo-
ri inte enbart handlar om våldsbrott utan all brottslighet, Enqvist talar endast om 
den typen av våld (misshandel) som påträffas i krogmiljö. Därmed skulle denna 
teori kanske passa bättre in på en förklaring över all Landskronas brottslighet, inte 
enbart våldsbrotten. 
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5.2 Collins – En mikrosociologisk teori om våld  

Collins menar att fenomenet ”the code of the street” kan uppstå i vissa områden 
(liknande sådant centrumområde som Burgess talar om) på grund av en låg tillits-
känsla för Polisen. Därför försöker invånare i ett sådant område uppvisa en viss 
attityd där man visar en vis vilja till att slåss och sin förmåga att tillhandahålla sin 
egen säkerhet. Ändå kan en hel del vålds undvikas genom att man visar medlem-
skap till en viss grupp genom att visa särskilda symboler. Symboler som bland 
annat visar att man har attityd att man kan ”ta hand” om sig själv. En liknelse kan 
göras till Bauman som menar att vi numera lever i ett konsumtionssamhälle. Det 
spelar ingen roll vilken klasstillhörighet du har utan det som är viktigt är att kunna 
visa sina färdigheter som konsument, att leva ”fritt”. Det är detta som bestämmer 
en persons identitet och tillhörighet. Vi styrs av reklamen och lär oss att vilja ha 
vissa saker eller att vi ska se ut på ett visst sätt. Detta kan skapa en slags frustra-
tion hos de som inte har resurser att konsumera, men som ändå vill ha vissa saker 
eller en viss identitet. Detta gör att vissa kan komma att välja att konsumera på 
okonventionella vis genom kriminella handlingar. På samma sätt finns det inom 
”the code of the street” en viss en tendens att visa sin status och förmåga att slåss 
genom att exempelvis gå i dyra kläder och ha en viss livsstil.   

Denna teori har varit svårare för mig att pröva. Ifall ett fenomen likt ”the code 
of the street” skulle existera har jag svårt att uttala mig om. Enqvist menar att det 
finns en del invånare som har en negativ inställning till Polisen, och det är främst 
yngre invånare. Det kan vara så att man känner någon som haft en negativ upple-
velse av Polisen och därmed anammar man den uppfattningen också, och då kan 
det bli så att det blir lite av en trend att prata illa om Polisen. Detta skulle kunna 
tolkas som att man pratar illa om Polisen för att visa sin status och förmåga att 
kunna ta hand om sig själv och stå för sin egen säkerhet. Detta är dock endast en 
tolkning och ingen ren fakta. För att verkligen kunna göra en tydlig koppling och 
prövning av Collins resonemang, skulle vi behöva veta ifall det verkligen råder en 
låg tillitskänsla för Polisen bland vissa ungdomar i Landskrona eller i vissa områ-
den samt ifall dessa påverkar dessa gruppers våldsanvändning eller attityder till 
våld. Förekomsten av gäng är också något som skulle kunna tyda på tendenser till 
att det finns grupper med vissa normer och attityder kring hur man ska vara och 
bete sig, som enligt Collins vidare kan betyda en viss attityd till uppvisning av sta-
tus och våldsbrukning. Dock menar Enqvist att Landskrona varit ganska försko-
nade ifrån gängbråk enligt hans uppfattning. Då Enqvist menar att det är enligt 
hans egna uppfattningar och då han inte specificerar vad det är han menar med 
ganska förskonade kan vi inte veta huruvida det förekommer gäng eller inte i 
Landskrona. Därmed är detta något som skulle kunna undersökas närmare för att 
sedan kunna uttala sig kring ifall det finns olika gruppindelningar med exempelvis 
vissa tillhörighetssymboler eller särskilda attityder. 

Den förklaring som jag mer tror på är den som är kopplad till Baumans idéer - 
att vi lever i ett konsumtionssamhälle där det är trendigt att äga vissa dyra saker, 
vilket visar att man har status. Detta verkade även Enqvist tycka då han berättade 
om att en del ungdomar väljer att stjäla saker som de vill ha, saker som de ser att 
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andra har men som de kanske inte kan få av sina föräldrar eller själva köpa. Detta 
skulle dock endast kunna ge förklaring åt personrånen, mindre troligt är att man 
skulle begå misshandel enligt dessa idéer. För att verkligen kunna applicera denna 
idé på Landskrona skulle det behövas någon slags indikation på att det bland 
Landskronabor finns en viss trend i att man ska kunna visa sig i vissa kläder eller 
ha vissa prylar. Man skulle kanske kunna undersöka vilka attityder som finns 
bland invånarna angående vilken identitet som är trendig att ha samt hur man ska 
se ut och vilka saker som är populärt att ha. Då skulle man möjligtvis kunna ur-
skilja något slags mönster angående vilka konsumtionstrender som finns bland in-
vånarna i Landskrona och ifall dessa trender på något sätt kan tänkas bidra till de 
kriminella konsumtionssätten, exempelvis personrånen. 

Sammanfattningsvis kan Collins ge en bra förklaring till några av våldsbrotten 
i Landskrona dock behövs fler undersökningar göras av Landskrona för att helt 
kunna pröva teorin på staden. Exempelvis behöver vi veta huruvida det förekom-
mer gäng eller inte och i så fall vad det är för typ av gäng det då rör sig om. Finns 
det vissa gruppnormer eller attityder i dessa gäng kring hur man ska vara och bete 
sig? Som jag tidigare skrev är Landskrona en uppdelad och segregerad stad, där-
med skulle det i en prövning av Collins och Baumans idéer vara av intresse att 
veta ifall det finns olika normer i dessa uppdelningar som kan tänkas bidra till nå-
gon slags fientlighet dessa emellan. Exempelvis där man har en attityd kring att 
det är befogat att bruka våld för att upprätthålla vissa maktrelationer och så vidare. 

För att kunna undersöka huruvida Collins och Baumans teorier kan prövas på 
Landskrona behöver vi därför veta mer om de olika delarna i denna uppdelade 
stad. Bland annat vilka olika normer och attityder som råder samt vilket förhål-
lande och vilka uppfattningar de olika delarna generellt har till varandra. Ett mått 
på attityder och normer är svårt att definiera, men en studie av detta slag skulle 
behöva ha en kvalitativ metod och utgå ifrån vilka attityder som råder mellan oli-
ka invånare i staden. Förslagsvis skulle en slags medborgarundersökning i form av 
en enkät kunna delas ut till invånarna i Landskrona som undersöker vilka attityder 
man har till olika beteendenormer samt konsumtionsnormer. I denna enkät skulle 
invånarna bland annat få kryssa i vilken stadsdel man bor i samt frågor om sig 
själv så att forskaren kan se om det finns något slags mönster i svaren utefter var 
man bor och så vidare. En sådan undersökning skulle inte bevisa att teorierna 
stämmer in helt på Landskrona, den hade dock kunnat besvara min frågeställning 
mer djupgående och därmed belyst vilka faktorer som kan tänkas påverka våldet 
som sker utomhus i Landskrona. Min undersökning fokuserade på att utgå ifrån 
två kriminologiska teorier, men givetvis hade man även kunnat undersöka andra 
förklaringar till våldsbrottsligheten I Landskrona med hjälp av fler teorier. Själv 
hade jag tyckt att det skulle vara intressant att pröva Mertons frustrationsteori som 
har många likheter till Baumans teori om konsumtionssamhället. Det handlar i 
stora drag om att det skapas en frustration mellan de som kan uppnå ”den ameri-
kanska drömmen” om lycka och rikedomar och de som inte har de medel som be-
hövs för att uppnå detta. I den teoriprövningen skulle troligtvis mer kvantitativa 
mått vara av nytta, såsom mått på inkomst och arbetslöshet med mera, men även 
mått på vad som kan liknas vid ”den amerikanska drömmen” här i Sverige i 
Landskrona. Vilka konsumtionsnormer råder egentligen här?  
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6 Konklusion och framtida forskning 

Min frågeställning handlade om vilken betydelse stadsmiljön samt människors 
sociala situationer har för våldet som sker utomhus i Landskrona. Utifrån teorier-
nas utgångspunkter var min hypotes att våldsbrottslighetens orsaker går att finna i 
stadsmiljön, i vissa områden som kännetecknas av exempelvis social instabilitet, 
fattigdom och rasdiskriminering och där den sociala kontrollen och sammanhåll-
ningen är låg. Då de två teorierna jag prövat har många olika faktorer i sina för-
klaringar till brottslighet är det inte troligt att alla skulle vara uppfyllda i fallet 
Landskrona. Det går inte för mig att helt och hållet kunna säga ifall de stämmer in 
eller inte. Jag kan dock påstå att båda två bidrar till att ge olika synvinklar och 
förklaringar som till viss del kan användas på Landskrona. Då jag har prövat ame-
rikanska förklaringar på svenska förhållanden kan jag inte heller förvänta mig att 
allt skulle stämma överens på det sättet som teorierna förklarar. Ändå kan man se 
tendenser till likheter på vissa plan mellan faktorerna i teorierna och förhållanden 
i Landskrona.  

Den teori som varit lättast att pröva och som enligt mig bäst kan appliceras på 
Landskrona är Burgess zonteori. Detta styrs både av stadsindelningen samt den 
sociala situationen hos de människor som bor i de centrala delarna – ”den försäm-
rade zonen”.  

Jag finner det intressant att media verkar vara glada för att visa de negativa si-
dorna av Landskronas våldsbrottslighet, medan både statistiken och Polisen visar 
på att våldet faktiskt har minskat. En annan intressant aspekt är att teoriernas för-
klaringar till brotten skiljer sig en hel del från exempelvis Polisens uppfattningar. 
Polisen menar att våldet till största del är krogrelaterat och kopplat till nöjesliv 
och alkoholkonsumtion. Detta visar även den inspektion av våld i offentlig miljö 
som rikspolisstyrelsen gjort. Varken de artiklarna jag tog upp inledningsvis eller 
Salonen verkar tycka att ”stökigheter på stan” är något större problem. De verkar 
istället luta åt samma riktning som de övriga teorierna. Både Wikströms antologi 
om brott och åtgärder mot brott i stadsmiljö samt Burgess teori tar upp helt andra 
orsaker till kriminaliteten, saker som är knutet till stadsmiljön och befolknings-
sammansättningen. Även den artikel som jag skrev om inledningsvis angående 
regeringens urbana utvecklingsarbete för 15 stadsdelar skriver att brottsligheten 
främst är knutet till Centrum och Öster. Att komma ihåg här är dock, återigen, att 
dessa teorier och den artikeln pratar om all typ av brottslighet, inte bara våld. Jag 
anser ändå att Burgess teori verkar kunna förklara brottsligheten i Landskrona re-
lativt bra eftersom man kan se att det är just de centrala delarna i staden som ut-
märks av de typerna av problem som Burgess beskriver. 

I egenskap av att jag själv är Landskronabo känner jag igen mig i många av de 
beskrivningar som Salonen gör av staden. Jag har själv både bott på väster och i 
centrum och upplever områdena som relativt integrerade, med en bred blandning 
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av olika boende och människor. Jag har dock aldrig personligen märkt av den 
höga brottslighet som media så ständigt rapporterar om. 

Ett litet problem som jag upptäckt nu i efterhand är att min frågeställning 
handlade om våldsbrottslighet medan Burgess teori förklarar alla typer av brotts-
lighet. Kontentan av detta blir att Burgess zonindelning troligtvis kan stämma 
överens med Landskronas uppbyggnad, men att detta därmed förklarar all brotts-
ligheten i staden inte enbart våldet. Det som kan knytas till våldet är istället de 
förklaringar som är relaterade till Collins och Baumans idéer kring attityder och 
vilken förmåga man har att konsumera. Även krogmiljön som Enqvist pratade om 
förklarar förekomsten av våldet. Det man bör ha i åtanke är att inga teorier kan 
förklara våld och brottslighet fullt ut. De kan endast bidra med insikter om olika 
förklaringar till brottslighet och olika synvinklar som man kan se olika problem 
ifrån. De kan inte ge några exakta svar, men de kan skapa en mönsterbild vilket är 
viktigt för att kunna undersöka olika omständigheter djupare. 

Jag anser att min studie samt de forskningsförlag jag gav i föregående kapitel 
skulle kunna utgöra en grund för framtida forskning då jag egentligen bara skrapat 
lite på ytan i den frågeställning jag haft. Exempelvis skulle man kunna utföra kva-
litativa intervjuer med olika invånare eller varför inte med Landskronabor som 
någon gång blivit dömda för någon typ av våldsbrott. Detta för att se vilken bild 
de ger av vad kriminaliteten berott på för deras del. I sådana fall borde man även 
intervjua fler professioner utöver Polisen som kan tänkas ha en inblick i ämnet. 
Kanske skulle man även kunna testa fler teorier och kanske även ändra frågeställ-
ningen från våldsbrottsligheten till all brottslighet. En hel del forskning verkar ta 
upp invandrares anpassningssvårigheter som en faktor som påverkar brottsstatisti-
ken, och visar även att Landskrona haft en hög invandring. Förslagsvis skulle man 
kunna göra någon slags intervjustudie med fokus på invandrare som flyttat till 
Landskrona för att se hur de uppfattat sin anpassning och etablering till staden 
samt hur de upplever att de blivit bemötta av kommunen och samhället. 
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8 Bilaga – Intervjuguide 

Intervju med Polisen angående Landskrona och dess kriminalitet. 
 
21/5 2012 kl 10:00, Landskronas Polisstation. 
Intervjuperson: Anders Enqvist, Polisinspektör 
Intervjuare: Evelina Andersson 

 
Syfte: Hur ser Landskronas våldsproblematik ut? Vad upplever Polisen att brotts-
ligheten i Landskrona främst beror på? 

 
 

• Beskrivning av våldsproblematiken i Landskrona (var sker upp-
skattningsvis majoriteten av våldsbrotten? Vem begår brotten?) 
(Finns det vissa platser ni försöker ha extra koll på eller där ni oftare 
patrullerar..? Varför?)  
(Läser man Tapio Salonens bok så är det Karlslund och de centrala 
delarna av staden som är mest socialt utsatta, hur ser ni på detta? Är 
det mer brottslighet i de områdena?) 

• Landskronas våldsstatistik har sjunkit och ligger numera under ex-
empelvis Kristianstads siffror (visa diagram). Hur tänker du kring 
detta? 

• Vad tror du som Polis att brottsligheten i Landskrona främst 
beror på? Vilka faktorer spelar störst roll? 

• Burgess beskriver en förklaringsmodell av koncentriska cirklar där 
centrum bebos av arbetare, låginkomsttagare och som kännetecknas 
av fattigdom, trångboddhet, högre ”invandrartäthet” och kriminalitet. 
Och där ytterområdena bebos av de som har det bättre ställt, fram-
förallt av etniska svenskar. De centrala delarna av staden utmärks då 
av social instabilitet, med lägre social kontroll vilket påverkar invå-
narnas brottsbenägenhet.  
Anser du att denna förklaring på något sätt skulle kunna appli-
ceras på Landskrona? 

• Collins pratar om ”the code of the street” som uppstår i vissa områ-
den (liknande sådant centrumområde som Burgess talar om). Det 
uppstår bland annat på grund av en låg tillitskänsla för polisen. Där-
för försöker varje invånare i ett sådant område visa upp sin förmåga 
att stå för sin egen säkerhet genom att visa sin vilja att använda våld.  
En liknelse kan göras av att vi lever i ett konsumtionssamhälle där 
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man får status efter sin förmåga att konsumera och visa upp en viss 
livsstil. I denna teori uppstår brottslighet bland de som inte har resur-
serna att konsumera och därmed måste använda sig av olagliga hand-
lingar för att uppnå status. 
Anser du att detta synsätt går att applicera på Landskona?  
 
Är Landskrona segregerat? Finns det gängbråk staden? 
Hur upplever du invånarnas förtroende för Polisen? Finns det 
skillnader mellan exempelvis olika områden? 

 
 


