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En av polismyndighetens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta brottspreventivt. Detta görs både

genom social och situationell brottsprevention, ofta inom ramen för en modell eller ett projekt.

En aktuell modell är BID (Business Improvement District), vilken utgår från ett samarbete

mellan olika aktörer med utgångspunkt att göra ett område “clean and safe”. Detta görs i syfte att

stärka näringslivet och minska brottsligheten. BID implementerades i Sofielund 2014 och vann

första pris i European Crime Prevention Award 2019 med anledning av dess goda resultat. Vårt

syfte med studien är att undersöka polisens insats i BID Sofielund genom att analysera och

diskutera polisens situationella och sociala preventionsarbete, vilken funktion samverkan fyller

samt problematisera vilken effekt poliserna menar att BID har haft. Vi ämnar till att besvara våra

frågeställningar genom en kvalitativ intervjustudie, där vi har intervjuat fyra poliser vilka alla

anses vara nyckelinformanter inom BID Sofielund. Utifrån polisens brottsförebyggande arbete

har resultaten i förhållande till BID mestadels haft positiva effekter. Polisen har arbetat med

konkreta teorier såsom Broken Windows och rutinaktivitetsteorin, vilket har resulterat i att vissa

problematiska faktorer som präglat Sofielund har förbättrats. Dessutom har polisens sociala

insatser i form av ökad polisiär närvaro skapat ett större förtroende hos de boende, vilket i sin tur

kan anses ha ökat den informella sociala kontrollen i området. Poliserna menar att samverkan har

varit nyckeln för framgång, tack vare att samtliga aktörer inom BID delat sin lägesbild och

tillsammans kunnat arbeta för en positiv områdesutveckling. Områdets utveckling har i sin tur

bidragit till att polisen har kunnat effektivisera sina insatser. Det är dock av vikt att poängtera att

de positiva effekterna i området inte enbart kan tillskrivas BID, utan kan bero på andra insatser

som gjort i området.

Nyckelord: BID, Sofielund, polisen, brottsförebyggande
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Brottsförebyggande arbete är en av de viktigaste uppgifterna i polismyndighetens verksamhet. I

samverkan med bland annat kommuner, Brottsförebyggande rådet (Brå) och försäkringsbolag är

polisens övergripande mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen

arbetar både utefter situationella och sociala metoder och det brottsförebyggande arbetet kan ske

både på ett kortsiktigt och långsiktigt plan. Insatserna handlar om allt från situationell prevention

i form av att patrullera i utsatta områden till sociala insatser i syfte att minska

ungdomsbrottslighet (Polisen 2018). Kort förklarat utgår situationell prevention från att minska

tillfällena att begå brott medan social prevention syftar till att minska en gärningsmans

benägenhet att begå brott.

För att uppnå ovan nämnda mål arbetar polisen bland annat med diverse brottsförebyggande

projekt och modeller. Ett av de mest aktuella arbetena är BID-modellen som genomförs i

Sofielund, Malmö. Business Improvement District (BID) fick spridning först i USA och Kanada

på 1970-talet, men har sedan dess implementerats i andra länder runt om i världen (Kronqvist &

Ivert 2020). Ursprungligen fokuserar BID-konceptet främst på näringslivet i ett område, med en

eftersträvan att göra området “clean and safe”, i syfte att skapa en mer tilltalande miljö att vistas

i. I samband med att stärka näringslivet strävar modellen även efter att minska brottsligheten i

området, då förekomsten av kriminalitet är nära förknippad med ett områdes rykte och attraktion

(Hoyt 2005).

I en svensk kontext utgår BID-modellen från en samverkan mellan kommun, polis och

fastighetsägare i det aktuella stadsområdet (BID Malmö 2019). När konceptet infördes i

Sofielund i september 2014 var målet att på ett samordnat sätt utveckla och förbättra Norra och

Södra Sofielund samt tillhörande industriområde. Det fanns två företeelser som ansågs särskilt

problematiska, dels den omfattande och påtagligt närvarande kriminaliteten och dels ett stort

antal oseriösa fastighetsägare vilka missköter bostäder och inte värnar om miljön runt omkring

(Bohman 2015). Södra Sofielund är dessutom med på polisens lista över särskilt utsatta områden

(NOA 2017), vilket beskrivs mer utförligt under bakgrund (Se 2.3 Utsatta områden).
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I dagsläget har implementeringen av BID-modellen i Sofielund haft positiva effekter då

brottsligheten minskat och tryggheten ökat bland de boende i området. Genom samlade insatser

har stadsmiljön förbättrats och således även ryktet bland invånarna i Sofielund, vilket vidare har

banat väg för en tryggare vardag (Bohman 2015). Under 2019 vann BID Sofielund den

europeiska tävlingen “European Crime Prevention Award” med motiveringen att den kollektiva

förmågan har stärkts bland de boende till följd av de breda insatserna i form av både

kamerabevakning och satsningar på stärkt social sammanhållning. Aktörerna inom arbetet menar

att samverkan varit nyckeln för den framgång som lett till ett vinnande koncept (BID Malmö

2019).

Tidigare rapporter och utvärderingar som gjorts har belyst BID Sofielunds arbete i sin helhet och

fokuserat på den övergripande utvecklingen i Sofielund. I rapporterna framhävs emellertid ett

behov av att undersöka effekten av enskilda insatser av de parter som varit drivande i arbetet. En

sådan undersökning anses nödvändig för att kunna dra slutsatser om vilka åtgärder som kan

förväntas ha långsiktiga effekter i framtiden (Kronqvist & Ivert 2017). En av de drivande

parterna är polisen, som alltså har brottsförebyggande arbete som ett av sina huvudsakliga

uppdrag. Det är därför av vikt att särskilt undersöka polisens roll i BID-modellen för att ta reda

på vilka metoder och åtgärder som de själva anser varit effektiva i denna typ av

brottsförebyggande arbete. Detta kan i sin tur vara av betydelse i kommande insatser och

samarbeten från polisens sida.

1.2 Syfte och frågeställningar
Med anledning av ovan nämnda behov av att utvärdera och studera specifika insatser inom BID

Sofielund är syftet med denna uppsats att undersöka polisens roll inom modellen. Genom en

kvalitativ intervjustudie med nyckelinformanter inom polisen vill vi undersöka det

brottsförebyggande arbetet som polisen genomfört inom ramen för BID. Utifrån ett

brottspreventivt perspektiv kommer vi att fokusera på hur den situationella och sociala

preventionen fungerat inom polisen, vilken funktion samverkan har fyllt samt vilken effekt

polisen menar att BID-modellen har haft i praktiken. Vidare kommer vi att analysera vilken

betydelse arbetet och effekterna har för BID och polisen i framtiden.
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Med anledning av uppsatsens syfte blir frågeställningarna följande:

1) Hur ser polisens brottsförebyggande arbete ut i BID Sofielund, med utgångspunkt i

situationell och social prevention?

2) Hur ser polisen på samverkan med andra aktörer inom BID Sofielund, och vilken

betydelse har detta för arbetet?

3) Vilken effekt uppfattar polisen att BID Sofielund har haft i praktiken?

1.3 Kriminologisk relevans
Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne, inriktat på olika aspekter av brott och straff. En

viktig frågeställning inom kriminologin blir således vilken funktion brottspreventivt arbete syftar

att fylla, och tankar om brottsprevention har präglat samhällsdebatten under en längre tid (Sahlin

2000). Målet för brottsprevention kan sägas vara att identifiera orsaker och därefter utveckla

åtgärder för att få bukt med brottslighet (Andersson & Nilsson 2017). Den kriminologiska

relevansen i denna uppsats utgörs därmed av analyser och diskussioner kring vilken funktion

polisens brottspreventiva arbete inom BID Sofielund fyller.

1.4 Avgränsningar
BID Malmö består i nuläget både av stadsdelarna Sofielund och Möllevången. Uppsatsen har

emellertid avgränsats till området Sofielund med anledning av att modellen implementerades i

området redan 2014, vilket har möjliggjort att forskning kunnat mäta och utvärdera effekterna i

området. Dessutom har polisen hunnit skapa sig en uppfattning om effekterna samt vilka metoder

som fungerat. Möllevången blev en del av BID Malmö år 2020 och har därmed ännu inte varit

föremål för någon utvärdering (BID Malmö 2019).

Då tidigare rapporter belyst avsaknaden av fördjupning kring enskilda insatser i BID-modellen

kommer denna uppsats fokusera på polisens enskilda roll i arbetet. Varför vi valt att studera just

polisens roll i arbetet, och inte någon av de andra aktörerna inom BID Sofielund, är då

myndigheten som sådan är en central aktör inom det brottsförebyggande arbetet. Ur ett

kriminologiskt perspektiv blir det relevant att studera vilka åtgärder och insatser som polisen kan

bidra med.
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2. Bakgrund
2.1 Business Improvement District - BID
Business Improvement District (BID) är en svårdefinierad modell, men beskrivs ofta enligt

följande: “most scholars and practitioners describe BID as self-imposed financing mechanisms

implemented by business and property owners for local improvements, specifically the

enhancement of public services” (Hoyt 2003, s. 367). Ett vanligt kännetecken för konceptet är att

det ofta upprättas en lagstiftning som driver aktörer att bli medlemmar i BID, vilka betalar en

viss summa pengar som sedan återinvesteras i de åtgärder som ska förbättra området. Fokus har

varit att göra ett område mer attraktivt utifrån näringslivets perspektiv (business) men även

utifrån det åtgärdande mottot ”clean and safe”, vilket länkas samman med den

brottsförebyggande effekten i form av minskad brottslighet och ökad trygghet (Kronqvist & Ivert

2020, s. 135-136). Efterhand som modellen etablerats har fokus ändrats från att främst sträva

efter att göra området mer attraktivt ur näringslivets perspektiv, till att snarare fungera som en

brottspreventiv modell i problematiska stadsmiljöer. Att implementera en BID-modell i ett sådant

område leder till att polisen bistår med resurser i form av ökad närvaro samt att andra aktörer,

exempelvis fastighetsägare eller andra företagare, bistår med åtgärder för att verka för en trevlig

och välkomnande miljö. Forskning och utvärdering av BID visar främst en skillnad i minskning

av egendomsbrott, exempelvis rån, stöld och inbrott (Hoyt 2003). Resultat gällande BID

förklaras mer ingående under tidigare forskning (Se 3. Tidigare forskning).

2.2 BID Sofielund
Då Södra Sofielund är och har varit med på listan över särskilt utsatta områden under en längre

tid, har bostadsområdet varit föremål för flertalet olika projekt med mer kortsiktiga lösningar

med fokus på ökade möjligheter till jobb, utbildning, bättre hälsa etc. Argument för

implementering av en BID-modell för hela Sofielund utgjordes av att flertalet lokala aktörer

uttryckte ett behov av en mer långsiktig lösning för att med gemensam kraft förändra den

problematiska lägesbilden. Föreningen Fastighetsägare Sofielund kom därför till stånd i

september 2014 och utgör alltså ett nära samarbete med områdets lokala aktörer, Malmö Stad

och polisen (Kronqvist & Ivert 2020, s. 138). BID Sofielund har vidare format sin egen betydelse

genom att BID står för Boende Integration och Dialog, med anledning av att modellen ska
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fokusera på bostadsområdet i sin helhet och inte endast fokusera på näringslivets ekonomiska

tillväxt (Kronqvist & Ivert 2017, s. 28). BID Sofielund skiljer sig från andra länders modeller då

Sverige inte har någon tvingande lagstiftning utan aktörernas medverkan baseras på frivillighet

(Kronqvist & Ivert 2020, s. 138). Konceptet finansieras emellertid utifrån att medlemmarna

genom sin medverkan betalar en årlig medlemsavgift och en tillhörande serviceavgift baserat på

verksamhetstyp och storlek på bostadsbestånd. Likheter med andra modeller är att dessa medel

sedan återinvesteras i föreningen och finansierar åtgärder som ska syfta till den positiva

områdesutvecklingen. En sådan utveckling kan bland annat handla om att med gemensam kraft

ta itu med oseriösa fastighetsägare, minska in- och utflyttning bland de boende samt öka

tryggheten genom att bidra till ett rent och snyggt bostadsområde (Kronqvist & Ivert 2017, s.

26-28).

En kritik som ofta lyfts fram mot modellen är att privata företag och aktörer ingår i

områdesutvecklingen, vilket kan öka värdet på fastigheterna i området. Med anledning av detta

kan det framkallas en så kallad gentrifiering där ökade fastighetsvärden leder till att svaga och

utsatta individer kan behöva lämna området. Detta kan dock motverkas genom ett avtal som

upprättats mellan Fastighetsägare Sofielund och Hyresgästföreningen, vilket innebär att

hyressättning helt enkelt regleras enligt bestämmande regler. En annan kritik är att brottslighet

tenderar att förflyttas till ett annat område eller en annan plats där det inte finns några liknande

förebyggande insatser. Enligt kriminologisk forskning kan emellertid platsbaserade modeller som

BID även ha positiva effekter för områden runt omkring (Kronqvist & Ivert 2017, s. 29).

2.3 Utsatta områden
Södra Sofielund är, som tidigare nämnt, med på polisens lista över särskilt utsatta områden och

därför blir förståelsen kring utsatta områden av vikt för uppsatsen. I polisens kartläggning

angående olika områden där kriminell aktivitet anses påverka lokalsamhället negativt, placeras

områden in efter tre olika kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. För

att förstå innebörden av ett utsatt område, följer en beskrivning av vad som gemensamt

karakteriserar de tre olika kategorierna. Användning av begreppet “utsatt område” syftar till att

täcka samtliga kategorier. Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) har sammanställt en

rapport (2017) angående utsatta områden i Sverige, och kartläggningen definierade totalt 61
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områden som utsatta. Dessa områden har sedan placerats in i de tre olika kategorierna nämnt

ovan, beroende på vilka kriterier som området uppfyller (NOA 2017).

Ett utsatt område kännetecknas av hög social och ekonomisk utsatthet med låg

sysselsättningsgrad, långvarigt bidragsstöd samt låg utbildningsnivå. Utbildning och

sysselsättning kan anses vara fundamentala delar för att skydda individer mot att utveckla en

kriminell livsstil. Därtill präglas ett utsatt område av minskad kollektiv förmåga, vilket definieras

som “de gemensamma förväntningar om att agera för allas bästa” (NOA 2017, s. 11). En svag

kollektiv förmåga bottnar i den utsatthet och marginalisering som de boende upplever. Att som

individ känna sig utanför samhället kan leda till minskad tillit till samhällets institutioner,

grannar och områdets övriga invånare. Polisen har dessutom svårt för att utreda brott i dessa

områden då det råder en generell ovilja bland de boende att samtala med polisen. Invånarna

känner även en rädsla för repressalier från de kriminella individerna i området, vilket ofta kan

vara anledningen till varför en person inte vill vittna i en eventuell rättsprocess. En ytterligare

försvårande omständighet är att poliser som ska utföra sin arbetsuppgift i det aktuella området

inte sällan utsätts för hotfulla personer eller andra trakasserier, vilket ofta kräver fler

polispatruller (NOA 2017).

Något som återkommande karakteriserar ett utsatt områdes problematik är förekomsten av så

kallade hotspots. En hotspot förklaras genom att det finns en hög koncentration av brottslighet,

där de kriminella normerna får genomslag samt att de kriminella aktörerna anses ha makten i

området. Vidare kan en hotspot innebära att det finns en öppen droghandel, vilket över tid

dessutom ökar närvaron av kriminella individer, men också skapar en så kallad lokal

narkotikamarknad. Förekomsten av hotspots påverkar i sin tur brottsutvecklingen och innebär en

förhöjd risk för konflikter och våldsdåd (NOA 2017).

Sammantaget skapas en negativ spiral där utsatthet, låg kollektiv förmåga samt hög förekomst av

kriminalitet banar väg för en kriminaliserande process. En kriminaliserande process får

konsekvenser genom att konforma invånare väljer att flytta därifrån, vilket ytterligare förstärker

den negativa områdesutvecklingen. Tillsätts inte adekvata åtgärder föreligger en risk att de

kriminella grupperingarna utvidgas ytterligare och att de kriminella normerna börjar dominera i
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området. Problematiken i utsatta områden är en utmaning då det inte gäller hantering av enskilda

kriminella utan större nätverk av kriminella aktörer. Individinriktade åtgärder blir svåra att

genomföra då flertalet samhällsviktiga resurser som polis, socialtjänst och skola inte har

tillräckligt med resurser. Polisen kan sägas ha det primära brottsförebyggande ansvaret, men

rapporten lyfter fram att polisen som myndighet inte ensam kan hantera den problematik som

nyss redogjorts för (Ibid).

2.4 Stadsdelen Sofielund
Sofielund är ett stadsområde som ligger beläget centralt i Malmö. Norra och Södra Sofielund har

tillsammans runt 8 500 invånare och de boende är något yngre än genomsnittet av hela Malmös

befolkning. Andelen utlandsfödda är något högre än för Malmö i sin helhet och det är även en

lägre andel av de boende som förvärvsarbetar. Personer med en eftergymnasial utbildning är

lägre i Södra Sofielund samtidigt som antalet är något högre i Norra Sofielund (Kronqvist &

Ivert 2017, s. 14). Sofielund utmärker sig dessutom genom att ha många oseriösa fastighetsägare,

vilket anses vara anledning till dåliga boendemiljöer som vidare ligger till grund för det negativa

rykte som cirkulerar kring Sofielund. Sofielund har dessutom genom historien beskrivits som en

typ av “dumpningsplats” för diverse individer och verksamheter som är svåra att placera på

andra ställen (Bohman et al. 2016, ss. 53-54).

2.5 Tidigare projekt i Sofielund
Sofielund har sedan mitten av 1990-talet varit föremål för flertalet områdessatsningar och olika

projekt för att förebygga brott, med särskilt fokus på södra delen av området. Några av dessa är

Blommansatsningen (1995-1999), URBAN-satsningen (1995-1999), Storstadssatsningen

(1999-2003) och Välfärd för alla (2004-2008). Dessa insatser kan sammanfattas som

välfärdssatsningar med en viss inriktning för att förbättra boendes möjligheter till arbete,

utbildning, hälsa, ekonomi etc., vilket är vanligt förekommande för ett område som klassificeras

särskilt utsatt. De flertalet insatser som gjorts i Sofielund genom åren bevisar att de tänkbara

åtgärderna inom satsningarna inte har fungerat på någon längre sikt. Gemensamt för insatserna är

att utgångspunkten alltid har varit att arbeta tillsammans med befolkningen och inte att aktörerna

arbetar åt eller för dem. Målsättningen har i mångt och mycket varit att förbättra den fysiska
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miljön för att på så sätt kunna påverka individers livssituation genom att öka möjligheter för

förbättrad inkomst, utbildning och boende (Kronqvist Ivert 2017, s. 29).

3. Tidigare forskning
3.1 BID i en internationell kontext
Det har gjorts ett begränsat antal internationella studier kring BID och vilka effekter en

implementering av modellen har i praktiken. Hoyt (2005) förklarar hur BID ursprungligen

upprättats i syfte att stärka näringslivet i ett område samt att göra området mer attraktivt utifrån

näringslivets perspektiv. Genom mottot “clean and safe” vill man skapa en välkomnande och

trevlig miljö för besökare, vilket ska resultera i att fler väljer att vistas i området. Utöver att

stärka näringslivet bidrar BID även till att minska brottslighet i det aktuella området, då det finns

ett samband mellan brottslighet och ett områdes ekonomiska tillväxt (Ibid.).

Vidare brukar studier angående BID-modellen använda två variabler i sin forskning av

effekterna: “property values” och “crime”. Inom variabeln “property values” ingår faktorer som

renhållning, strategisk planering av stadsmiljö samt förbättringar av olika slag för att området ska

bli mer tilltalande och således bidra till ekonomisk tillväxt. I förhållande till BID har resultaten

visat ett ökat värde för bostäder och fastigheter i både New York och Los Angeles. Inom

variabeln “crime” kan införandet av en BID-modell hjälpa till att minska brottslighet på grund av

det samarbete modellen innebär med bland annat polisen. Utökad polisiär närvaro i kombination

med fysiska förbättringar som görs på allmänna ytor, mynnar ut i positiv områdesutveckling.

Vikten av att sätta in rätt åtgärder i ett område hänger dessutom ihop med Broken Windows

teorin (Se 4.3 Teori). Teorin menar att tecken på försummelse och förfall bjuder in till ökad

kriminalitet. Direkta åtgärder i form av ökad polisiär närvaro är av betydelse då det ökar den

informella sociala kontrollen, minskar rädsla för brott samt avskräcker kriminella från att begå

brott. Åtgärder som dessa sänder alltså omedelbara signaler till potentiella gärningsmän att

området har aktiva “väktare” som förebygger kriminalitet (Han et al. 2017). I forskning kring

resultat av BID-modellen ser man liknande effekter i städerna Philadelphia och Los Angeles.

Resultatet visade i de flesta fall ingen minskning gällande brottslighet som exempelvis mord,

våldtäkt och grov misshandel. Däremot identifierades en minskning i egendomsbrott såsom rån,

stöld och bilstölder (Ibid.).
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Hoyt (2003) har studerat USA:s femte största stad Philadelphia där BID-modellen tillämpas i

vissa delar av staden. I redogörelsen för resultaten har Hoyt jämfört egendomsbrott mellan 1998

och 2001 i områden där BID implementerats med områden där BID inte implementerats. I

områden där BID hade implementerats går det att identifiera en minskning med 5 %, medan

områden utan BID hade en minskning med endast 2 %. Jämförelsen visar alltså att BID kan

minska den typen av brottslighet avsevärt mer än områden utan BID. Sambandet mellan hotspots

och ökad närvaro visade ett signifikant resultat, där den ökade bevakningen hade en

avskräckande effekt på kriminell aktivitet. Sambandet mellan brott och renhållningsåtgärder var

även det signifikant, där brottslighet minskat till följd av att hålla ett område “clean and safe”

(Hoyt 2003).

Det bör även nämnas att studierna gällande BID-modellen i stadsområden är begränsade på

grund av svårigheter att identifiera de enskilda effekterna i olika brottskategorier. Det tillkommer

även metodologiska problem i komplexa stadsområden, då forskare måste använda sig av flera

olika kontrollvariabler för att statistiskt kunna urskilja enskilda effekter (Han et al. 2017).

3.2 Utveckling av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund
Forskning kring implementering av BID-modellen i Sverige är mycket begränsad. Gällande BID

Sofielund är det främst Karl Kronqvist och Anna-Karin Ivert, forskare vid Malmös universitet,

som bedrivit forskning kring kriminalitet i samband med områdesutveckling i Sofielund. Andra

studier har snarare fokuserat på fastighetsägarnas roll, vilket inte är vårt huvudsakliga fokus.

Med anledning av detta utgår följande avsnitt endast från Kronqvist och Iverts forskning. De har

dessutom tagit fram en slutrapport med stöd av Brå, vilken till stor del fokuserar på de

brottsförebyggande effekterna av BID.

Kronqvist och Iverts (2017) slutrapport syftar till att undersöka förändringar angående

brottsligheten i Sofielund sedan BID-modellen implementerats 2014. Sofielund är ett område

som sedan länge har haft problematik av lokala ordningsstörningar i form av nedskräpning,

skadegörelse, bråk mellan individer samt vårdslös trafik. Vikten av att sätta in resurser som

åtgärdar sådana problem är fundamental för att förhindra grövre brottslighet eller ett områdes
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förfall (Kronqvist & Ivert 2017, ss. 15–16). Vidare har en kartläggning bland de boende visat att

andelen som känner förtroende för polisen är tio procentenheter lägre än genomsnittet för hela

Malmö. Det råder även en viss ovilja att delta i rättsprocesser, där invånarna exempelvis inte vill

bidra med information om brott, anmäla brott eller vittna i samband med brott (Ibid., s. 21).

Genom att jämföra diverse informationskällor (boendeenkät 2012 och 2015, fastighetsägarenkät

2014 och 2015 samt statistik över polisanmälda brott) både före och efter implementeringen av

BID Sofielund har Kronqvist och Ivert kunnat undersöka utvecklingen av ordningsstörningar,

den lokala problemnivån samt brottsutvecklingen i Sofielund (Kronqvist & Ivert 2017, s. 93).

Viktigt att påpeka är att resultaten från de olika informationskällorna inte varit entydiga och

utvecklingen varierar beroende på vem man frågar. Gällande ordningsstörningar och lokal

problemnivå ligger antalet polisanmälda skadegörelsebrott på en stabil nivå, boendeenkäten visar

en lägre nivå av upplevd problemnivå samtidigt som fastighetsägarenkäten visar tvärtom.

Angående resultatet för brottsutvecklingen i Sofielund går denna i en positiv riktning enligt

informationskällorna. Boendeenkäten visar att ett mindre antal personer har blivit utsatta för

brott 2015 jämfört med 2012. I fastighetsägarenkäten framkommer emellertid en ökning av våld i

offentlig miljö, tillgrepp av fortskaffningsmedel och narkotikabrott, men en minskning gällande

inbrott i bostäder och källare-/vindsförråd. Statistik av den anmälda narkotikabrottsligheten

sticker ut där anmälningar ökat med drygt 40 procent. En sådan ökning förklaras dock med

hänvisning till att polisen lagt mer resurser för att ingripa mot just sådan brottslighet genom ökad

polisiär närvaro och aktiv kamerabevakning (Ibid., ss. 94–95). Fastighetsägarna uppger också att

det pågår en positiv förändring gällande relationen med Malmö stad, polis och fastighetsägarna

sinsemellan. Den positiva förändringen som konstaterats har betydelse i samarbetet med

varandra, där den långsiktiga processen gynnas av ett utökat engagemang bland aktörerna (Ibid.,

ss. 96–97).

I de avslutande kommentarerna i rapporten sammanfattas resultaten som en försiktig positiv

förändring i Sofielund, även då det framkommit att vissa nivåer ligger på likartad nivå eller där

utvecklingen går åt fel håll. Kronqvist och Ivert menar att det finns utrymme för ytterligare

brottsförebyggande insatser i Sofielund (Kronqvist & Ivert 2017, s. 102). Värt att nämna är att

Kronqvist och Iverts rapport har syftat till att studera helheten av de insatser som gjorts av de
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olika aktörerna inom BID-modellen. Deras rapport har alltså ett mer övergripande och generellt

fokus på utvecklingen i Sofielund och de uppmanar själva till att det krävs fler utvärderingar av

de enskilda insatserna i området. Detta med anledning av att dels komma underfund med vilka

typer av åtgärder som har effekt för en positiv utveckling, och dels vad som kan inspirera

framtida satsningar. De förklarar även att utvärderingen av ovan resultat gjordes kort efter att

föreningen bildades år 2014 och att det endast hade gått två år sedan konceptet infördes. Detta

innebär att de långsiktiga förändringar modellen strävar efter ännu inte gett några tydliga resultat

vid rapportens publicering (Ibid., ss. 93, 101).

Kronqvist och Ivert har sedan ovan rapport gjort en ny jämförelse mellan en period innan BID

infördes (januari 2012 till juni 2014) och en period efter att BID infördes (januari 2015 till

december 2017). Resultaten är i linje med vad som framkommit i andra länders forskning, och

det är främst egendomsbrotten inbrott och vandalism som minskat markant vid jämförelse av de

olika perioderna. Denna minskning kan vidare kopplas till de situationella åtgärder polisen

använder men också andra säkerhetsåtgärder som exempelvis säkerhetsdörrar och utökade

låsanordningar in till fastigheter (Kronqvist & Ivert 2020).

3.3 Implementering av kamerabevakning i Södra Sofielund
Som tidigare nämnt arbetar polisen både situationellt och socialt i sitt brottspreventiva arbete.

Utöver utgångspunkter såsom Broken Windows och rutinaktivitetsteorin, vilka presenteras i

teoriavsnittet nedan (se 4. Teori), utgörs en stor del av polisens situationella arbete av

kamerabevakning. Ratcliffe (2011) har tagit fram en guide till poliser i USA gällande

kamerabevakning, där han förklarar att metoden riktar sig till situationell brottsprevention och

används främst i avskräckande syfte. Genom kamerabevakning ökar risken för att

gärningsmannen upptäcks, vilket bör minska dennes motivation till att begå brottet. Detta

förutsätter att personen i fråga rationellt överväger för- och nackdelar mot varandra. Ratcliffe

poängterar att syftet med kameror bör vara att avskräcka brottslighet snarare än att upptäcka den,

eftersom avskräckning tenderar att vara mer effektiv i den långa processen (Ibid.).

Tidigare forskning har även gjorts kring implementering av polisiär kamerabevakning i Södra

Sofielund. I syfte att åtgärda framförallt narkotikahandeln i området installerades
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övervakningskameror i området juni 2015, vilka används för att polisen aktivt ska kunna bevaka

de platser som anses vara extra utsatta (Kronqvist et al. 2019). Metoden aktiv kamerabevakning

skiljer sig från passiv kamerabevakning i den mening att videomaterialet observeras i realtid,

vilket gör att polisen lättare kan ingripa vid brott. Enligt en studie som gjorts kring effekterna av

kamerabevakning ser polisen användandet av kamerabevakning som positivt och något de själva

har nytta av i sitt arbete. Utöver att förebygga brott och ordningsstörningar bidrar

kamerabevakning till polisens utredningsverksamhet, bland annat genom att identifiera

gärningspersoner, kartlägga händelseförlopp samt att identifiera vittnen. Polisen poängterar dock

att metoden fungerat bättre i början av implementeringen, eftersom de då kunde bevittna brott

som skedde öppet och gripa gärningsmännen på bar gärning. Allt eftersom gärningsmännen blir

medvetna om kamerornas placering sker brotten mer gömt, och polisen uttrycker ett behov att

utveckla sina arbetsmetoder i takt med att brottslingar blir smartare och medvetna om deras

aktuella metoder (Ibid.).

Generellt visar forskning att det inte finns någon entydig brottsförebyggande effekt utifrån

användande av kamerabevakning. Detta skiljer sig visserligen åt beroende på vilken brottstyp det

handlar om, men eftersom det ofta finns andra faktorer som kan ha betydelse för brottsstatistiken

är det svårt att dra generella slutsatser om vilken effekt kamerorna har (Ratcliffe 2011). Detta

gäller även för Södra Sofielund. Resultatet pekar dock på en positiv utveckling, även om

brottsligheten i sig är relativt oförändrad, har tryggheten ökat hos de boende i området och

ordningsstörningar tenderar att ha minskat (Kronqvist et al. 2019).

4. Teori
Studien kommer till stor del att fokusera på hur polisen arbetat brottspreventivt inom BID

Sofielund och de teoretiska utgångspunkterna kommer därmed att utgöras av teorier inom

brottsprevention. Effekterna kommer analyseras utifrån dessa samt begreppet social kontroll,

vilket också presenteras nedan.

4.1 Kontrollmodellen
Ingrid Sahlin (2000) beskriver olika preventionsmodeller och vad dessa har haft för relevans och

innebörd inom det svenska brottsförebyggande arbetet genom tiderna. Hon menar att dagens
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preventionsarbete till stor del genomsyras av kontrollmodellen, där syftet är att reglera beteendet

hos individer och grupper för den sociala ordningens skull. Modellen utgörs både av situationell

prevention, vars syfte är att minska tillfällena att begå brott, och social prevention, vilken syftar

till att minska benägenheten att begå brott. Den situationella preventionen handlar till stor del om

att öka upptäcktsrisken och därmed på kort sikt minska gärningsmannens motivation till att begå

brottet. Modellen kompletteras i sin tur av social prevention, vilken på längre sikt strävar efter att

förändra beteende i den mening att gärningsmannen inte längre ska vara benägen att begå brottet

(Ibid., s. 101).

4.2 Rutinaktivitetsteorin och rational choice
En av de vanligast förekommande utgångspunkterna i polisens brottsförebyggande arbete är

Cohen och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori. De strävar efter att förklara all brottslighet utifrån

en generell teori, där de utgår från rational choice och tanken om den rationella människan.

Rational choice grundar sig på idén om “expected utility”, förväntat utfall, där människan tar

rationella beslut och konstant väger vinst och förlust mot varandra genom en kostnadskalkyl. Om

vinsten av att begå brottet är större än förlusten kommer personen att begå brottet (Newburn

2013, s. 287).

Med utgångspunkt i rational choice utgår rutinaktivitetsteorin från tre faktorer till varför ett brott

begås. Dessa innefattas av 1) en motiverad gärningsman, 2) ett potentiellt offer och 3) frånvaro

av kapabel väktare. Genom att ta bort en av dessa faktorer förhindras ett brott från att begås

(Cohen & Felson 1979). Inom det situationella arbetet handlar detta främst om att öka närvaron

av kapabla väktare, exempelvis i form av ökad polisiär närvaro, fler övervakningskameror eller

ökad gatubelysning. Vid ökad upptäcktsrisk är syftet att gärningsmannen ska avskräckas från att

begå brottet, då personen bör göra en kostnadsanalys och inse konsekvenserna av att bli

upptäckt.

En kritik som riktas mot teorin handlar om att den inte löser brottslighet utan snarare förflyttar

den till en annan plats med frånvaro av väktare, en så kallad “spill over- effekt” (Hoyt 2005). På

grund av åtgärder i ett visst område kan närområdet drabbas om liknande åtgärder saknas, vilket

gör att brottsligheten “spills över” dit. Trots att teorin minskar tillfällena att begå brott, behövs
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även åtgärder på längre sikt för att förändra gärningsmannens benägenhet att begå brottet från

första början. Därmed kan rutinaktivitetsteorin anses vara i behov av att kompletteras med social

prevention. Teorin kritiseras även för att vara för enkel för att förklara all brottslighet. Den

rationella människosynen kan exempelvis ställas i kontrast till Jack Katz (1988) syn på

människan. Katz hävdar att det främst är människans känslor och impulser som motiverar

brottslighet. Om människan begår brott på grund av impulsivitet kan gärningsmannen inte anses

vara “motiverad” till att begå det specifika brottet, vilket skapar en svårighet att förutsäga när

brottet kommer att begås.

4.3 Broken Windows
En annan relevant teori inom situationell prevention är Wilson och Kellings (1982) teori om

“Broken Windows”, vilken utgår från sambandet mellan brottslighet och oordning i samhället.

Utgångspunkten är att åtgärda all oordning, vandalism och skadegörelse så snabbt som möjligt,

vilket motverkar att brottslighet fortgår. Nedgångna områden med mycket skadegörelse och

vandalism sänder ut signaler att ingen värnar om området, vilket minskar den sociala kontrollen.

Konsekvensen blir att invånarna undviker att vistas i det offentliga rummet och att området

upplevs mer övergivet, vilket genererar ökad otrygghet och brottslighet. Genom att åtgärda

“broken windows”, vilket Wilson och Kelling använder som sin metafor, i tid framhävs en

seriositet i att ta tag i de problem som dyker upp. Detta minskar inte bara den fortsätta

brottsligheten, utan ökar också känslan av trygghet hos de som rör sig i området.

I Sverige är Broken Windows teorin mer känd som nolltolerans-metoden och används frekvent i

dagens brottsförebyggande arbete. Inom BID Sofielund är Broken Windows en av

utgångspunkterna för det brottsförebyggande arbetet och utgör en grund i arbetet med

fastighetsägare i syfte att snabbt åtgärda ordningsstörningar (Kronqvist & Ivert 2017).

4.4 Fasteorin
Inom polisens arbete i ett utsatt område är den så kallade fasteorin en viktig utgångspunkt

(Gerell 2020). Fasteorin har tagits fram av Brå och delar in arbetet i tre olika faser. I den första

fasen är det av olika anledningar svårt för polisen att arbeta. Detta kan både bero på att de

kriminella i området motarbetar polisens arbete samt att förtroendet för polisen är mycket låg hos
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de boende. I ett område som befinner sig i fas ett är polisens mål att etablera närvaro, vara

synliga, skapa tillit samt störa den öppna brottsligheten som sker på gatorna. Under fas två har

polisen bättre kontroll över området och kan istället arbeta relativt ostört. Förtroendet för polisen

är högre hos de boende och polisen kan börja fokusera på de faktiska problemen i området.

Målen inom fas två är samverkan, dialog och kommunikation. I den tredje och sista fasen anses

området vara under kontroll och situationen ser relativt bra ut. Kommunikation mellan polis och

de boende fungerar väl och polisen kan sköta sin verksamhet utan störningar samt fokusera på

annan brottslighet, exempelvis ekonomisk brottslighet och svartarbete. Dessa krafttag från

polisens sida kan mötas av motstånd i de tidigare faserna då förtroendet för polisen inte är lika

stort, vilket gör att polisen måste anpassa sitt arbete beroende på vilken fas området befinner sig i

(Ibid.).

4.5 Social kontroll
I syfte att kunna analysera kring vilken effekt preventionsmodeller har, behöver begreppet social

kontroll klargöras. Både situationella och sociala preventionsåtgärder kan resultera i ökad social

kontroll, vilket är av stor betydelse för att minska människors benägenhet att begå brott. Social

kontroll grundar sig i normer, där formell social kontroll utgörs av rättsliga normer medan

informell social kontroll utgörs av sociala normer. Rättsliga normer består av regler och lagar

med rättsliga sanktioner som konsekvens vid överträdelse, exempelvis böter eller fängelse.

Sociala normer utgörs i sin tur av människors moraliska syn på vad som anses vara rätt och fel i

ett samhälle, där överträdelse följs av sociala sanktioner i form av exempelvis utfrysning eller att

stämplas som avvikande. Huruvida reglerna följs påverkas emellertid av hur väl de rättsliga

normerna stämmer överens med de sociala normerna i samhället. Då normer anvisar handlingar

och påvisar vilket beteende som anses vara accepterat finns det en tydlig kontrollaspekt av

normer (Baier & Svensson 2018).

5. Metod
5.1 Forskningsdesign
Forskningsdesignen i denna studie kommer att utgöras av en fallstudie. Syftet med en fallstudie

är att undersöka ett specifikt fall i form av en situation, plats, organisation, händelse eller

liknande (Bryman 2018, s. 97). Målet är att intensivt kunna studera det specifika fallet och att
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ingående belysa just det område som undersöks. Eftersom vårt syfte är att undersöka polisens

roll inom BID Sofielund anser vi att fallstudie som forskningsdesign är lämpligt, då vi vill gå in

på djupet i den enskilda insatsen som polisen gjort. Om vårt syfte istället hade varit att jämföra

flera brottspreventiva arbeten med varandra eller att jämföra olika parters roll i BID hade en

komparativ design istället kunnat bli aktuell (Ibid., s. 102). Då studien är en kvalitativ

intervjustudie kan inte resultaten generaliseras till andra områden eller fall, vilket inte heller är

syftet. Fördelen med denna typ av kvalitativ forskning blir istället att studien kan uppmärksamma

deltagarnas uppfattningar kring valt forskningsområde, och därmed fördjupa kunskapen snarare

än att kvantifiera den (Ibid., s. 487.)

5.2 Metod för datainsamling
För att uppfylla uppsatsens syfte har intervjuer gjorts med poliser som aktivt har arbetat med

BID Sofielund och därmed har bra insyn i vad det innebär och vilka konsekvenser det har fått.

Intervjuerna har utgjorts av semistrukturerade intervjuer med fokus på öppna frågor i syfte att ge

utrymme för intervjupersonerna att fritt få utforma sina svar, samtidigt som intervjun kunnat

förhålla sig till de teman som anses centrala (Denscombe 2018, s. 269). Inför intervjuerna har vi

tagit fram en intervjuguide som förankrar sig i uppsatsens frågeställningar. Utifrån dessa har vi

utformat rubriker och sedan konkreta intervjufrågor. Mer specifikt handlade frågorna främst om

polisens roll, arbetssätt, samverkan med övriga aktörer samt deras egna uppfattning av BID

Sofielunds effekter och hur området ser ut idag (Se Bilaga). Det tillkom även frågor under

intervjuernas gång, då vissa informanter lyfte intressanta ämnen vilka vi ville veta mer om.

På grund av rådande Covid-19 pandemi har intervjuerna till största del skett via det digitala

kommunikationsverktyget Zoom. Detta gäller för samtliga intervjuer förutom en, där

intervjupersonen lyckades få tag på en lokal som möjliggjorde en fysisk intervju. Digitala

kommunikationsmöjligheter ger fördelarna att intervjuerna kan ske flexibelt samt är tidssparande

då man undviker resor (Bryman 2018, s. 593). Metoden medför dock eventuella nackdelar i form

av tekniska problem samt svårigheter i att transkribera datan då ljudkvaliteten riskerar att bli

sämre (Ibid.). Detta har tagits med i beräkningarna men har med facit i hand inte medfört några

problem i våra transkriberingar. Att använda Zoom ses snarare som en lösning till att möjliggöra

att intervjuerna kunde genomföras i och med rådande pandemi. Vilka nackdelar, förutom
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tekniska svårigheter, som digitala kommunikationsmöjligheter medför är oklara, men hittills

finns det inget som tyder på att relationen och tilliten mellan intervjuaren och intervjupersonen

skulle försämras (Ibid. s. 593). Denscombe (2018, s. 287) menar att digital intervju har samma

för- och nackdelar beträffande personlig interaktion som intervjuer ansikte mot ansikte har.

5.3 Urval
För att belysa polisens roll i BID Sofielund har intervjuer gjorts där intervjupersonerna valts ut

genom ett snöbollsurval. Detta grundar sig på att forskaren väljer ut en person som är av relevans

för studien, vilken i sin tur föreslår andra personer som har erfarenhet och kunskap inom valt

forskningsområde (Denscombe 2018, s. 70). I samband med våra efterforskningar kring BID

Sofielund dök vissa namn på poliser upp flertalet gånger, vilka vi förstod hade spelat en stor roll

för processen. Vi valde att kontakta en av dem, som visade ett stort intresse för vår studie och i

sin tur tipsade om kollegor som alla ansågs vara nyckelinformanter inom BID. Våra

urvalskriterier bestod av att informanten skulle vara polis, aktivt ha arbetat med BID Sofielund

samt ha god inblick i området och dess problematik. Vi har aktivt valt att utesluta vilka

yrkesroller intervjupersonerna har inom polisen, med hänsyn till konfidentialitetskravet, då det

hade kunnat bli för enkelt att urskilja vem som deltagit. Samtliga poliser har emellertid deltagit

på de styrelsemöten som arrangerats inom föreningen Fastighetsägare Sofielund, där de fått

representera polisen som sådan och varit en aktiv del i utbytet av information.

Genom snöbollsurvalet fick vi tag på fyra poliser, vilket kan tyckas vara ett begränsat antal

informanter för en kvalitativ intervjustudie. Detta är dock med anledning av modellens smala

omfattning som utgörs av ett begränsat urval av nyckelinformanter inom polisen. Vi är emellertid

medvetna om studiens begränsade resultat och att fler informanter hade kunnat ge en bredare och

mer fördjupad bild kring valt forskningsområde.

Snöbollsurvalet kan ses som problematiskt då vi riskerar att få liknande svar från

intervjupersonerna om de känner varandra från början och har samma sociala nätverk. Detta

utgör ett problem i vår uppsats, då det nätverk vi har intresserat oss för är en mindre grupp och

att det i princip var en omöjlighet att intervjupersonerna inte kände till varandra från början. I

och med detta finns risk för en så kallad bias, en snedvridning i resultatet, då samtliga poliser
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arbetar inom den strategiska delen av polisen och kan tendera att ha liknande åsikter (Denscombe

2018, s. 83). Snöbollsurval var dock ett rimligt alternativ för insamling av data i vår studie,

eftersom urvalsramen var mycket begränsad och att poliser annars kan vara svåra att få tag på. I

en studie med bredare omfång hade fler informanter kunnat intervjuas, exempelvis poliser inom

den operativa verksamheten, vilka nödvändigtvis inte hade delat samma bild av BID. För att

utöka studien ytterligare hade även intervjuer med fastighetsägare och boende i Sofielund varit

att föredra för att kunna dra slutsatser om deras syn på polisens roll. Sådan information hade i sin

tur kunnat ge en mer mångfacetterad bild av modellen och således påverka studiens slutsatser

och resultat.

5.4 Metod för analys
Den data som intervjuerna resulterat i har analyserats i förhållande till våra teoretiska

utgångspunkter, framförallt med fokus på kontrollmodellen och de brottspreventiva teorierna.

Intervjuerna har kodats med hjälp av programmet NVivo. Kodningen är en viktig del av analysen

av kvalitativ data och med hjälp av NVivo görs denna kodning på ett enkelt och organiserat sätt

(Bryman 2018, s. 727). Inledningsvis har vi importerat våra transkriberade intervjuer, formulerat

ett antal koder som vi ansett vara relevanta för vår studie samt läst igenom och delat in datan i de

olika koderna. Utifrån koderna har vi sedan kunnat dela in datan i olika kategorier för att

slutligen placera dem under specifika teman utifrån våra frågeställningar. Därefter har vi påbörjat

vår analys utifrån dessa teman. Kodningen i NVivo har både förenklat vårt analysarbete samt

varit tidseffektiv, vilket är fördelaktigt med tanke på tidsramen och storleken på denna studie.

5.5 Etiska överväganden
En etisk problematik med vår studie är konfidentialitetskravet och intervjupersonernas möjlighet

till att vara anonyma. Bryman (2018, s. 171) belyser vikten av att bevara personliga uppgifter

och information om deltagarna med största möjliga konfidentialitet, vilket även innebär att det i

en studie inte ska gå att urskilja vem deltagaren är. Dilemmat i vår studie uppstår då vi har valt

att intervjua poliser som är nyckelinformanter och aktivt har arbetat med BID Sofielund, vilket är

en mycket liten urvalsgrupp. Deras identiteter riskerar därmed att avslöjas och möjligheterna till

att vara anonyma kan bli begränsade. Denna risk har tagits hänsyn till och tyngden har istället

lagts på information- och samtyckeskravet. Intervjupersonerna är väl informerade om att deras
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deltagande i studien är frivilligt samt medvetna om risken att deras identiteter skulle kunna

urskiljas. Detta har deltagarna samtyckt till och det anses varken vara något problem från deras

eller vår sida, eftersom data som tagits fram inte berör personliga frågor utan handlar om BID

Sofielund i sin helhet samt polisens insats som grupp och inte som individer. Trots detta har vi

valt att anonymisera uttalanden genom att inte uppge intervjupersonernas namn, utan döpt dem

till IP 1, IP 2, IP 3 samt IP 4.

6. Analys
I följande avsnitt presenteras resultaten från vår kvalitativa intervjustudie, vilka kommer att

analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. Analysen kommer att

delas in i rubriker baserat på uppsatsens frågeställningar: 1) Hur ser polisens brottsförebyggande

arbete ut i BID Sofielund, med utgångspunkt i situationell och social prevention? 2) Hur ser

polisen på samverkan med andra aktörer inom BID Sofielund och vilken betydelse har detta för

arbetet? 3) Vilken effekt uppfattar polisen att BID Sofielund har haft i praktiken?

6.1 Polisens brottsförebyggande arbete i BID Sofielund
Inledningsvis beskriver poliserna området Sofielund som intressant på grund av en skiftande

karaktär med fina gatuhus och dyra fastigheter i den norra delen medan den södra delen består av

arbetarbostäder och flerfamiljshus. Intervjupersonerna berättar även om en spridning utifrån

socioekonomiska aspekter, och att området under lång tid varit föremål för polisens

brottsförebyggande insatser. Upplevelsen är dock utifrån intervjupersonernas perspektiv att

utvecklingen går åt rätt håll och att BID-modellen anses ha öppnat upp möjligheter för ett mer

effektivt polisarbete i området. I förhållande till fasteorin, anses området befinna sig i fas två där

polisen numera kan arbeta relativt ostört och där de boende har ett högre förtroende för polisen.

6.1.1 Situationell prevention

Poliserna beskriver att det brottsförebyggande arbetet består av både samverkan och egna

insatser, kopplat till teorier såsom Broken Windows och rutinaktivitetsteorin. Broken Windows

redogörs av samtliga intervjupersoner vara en central del av det arbete som görs inom BID:
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Ja men det följer ju Broken Windows teorin (I: mm), att där e inget klotter, att där är städat och det

eh, fastigheterna ser välmående ut och så att det inte liksom inga, det är bara slum där, å alla dörrar

och fönster är krossade liksom, för så har det ju sett ut ju (I: mm), gick jag ut så bodde ju folk på

golvet liksom, å kranar och toaletter var sönderslagna, asså det var ju som en rivningskåk. Så det

har ju betytt väldigt mycket för alla (IP 3, Intervju 2021-04-15)

Genom att åtgärda exempelvis ordningsstörningar och vandalism skapas ett brottsförebyggande

arbete som kan förhindra fortsatt brottslighet och samtidigt öka tryggheten bland de boende.

Poliserna menar att Broken Windows är en viktig utgångspunkt i BID Sofielund för att åtgärda

de mest akuta problemen. Detta bidrar till att området förändras från att ses som ett

“slumområde” till ett mer välskött och tryggt område. De direkta och snabba åtgärderna visar på

en mer seriös sida från fastighetsägarna, vilken i sin tur kan leda till ökad trygghet då folk vågar

vistas i det offentliga rummet. Eftersom Broken Windows fokuserar på att åtgärda tecken på

oreda och förfall kan teorin inte användas för att lösa all typ av kriminalitet, exempelvis

narkotikabrottslighet, vilken fortfarande till stor del präglar området. En av poliserna nämner att

det fortfarande finns problem med öppna drogscener i området. Anledningen till

narkotikahandelns förekomst kopplas dock snarare till tillgång och efterfrågan, så länge

efterfrågan på narkotika existerar kommer även tillgången upprätthållas. Ytterligare brott som

Broken Windows inte kan åtgärda nämns vara våld i nära relationer. Denna brottstyp har inte

påverkats av de situationella åtgärderna, utan kan snarare anses kräva andra typer av åtgärder.

Polisen arbetar även utifrån rutinaktivitetsteorin, främst genom den aktiva kamerabevakning som

implementerades i området 2015. Poliserna beskriver åtgärden som mycket effektiv ur ett

avskräckande perspektiv, men belyser även dess relevans utifrån tillgång till information. Tack

vare nära kontakt med operatörerna som bevakar kamerorna kan polisen bli mer träffsäkra i sina

ingripanden. Även tidigare forskning poängterar fördelar i polisens utredningsverksamhet, bland

annat att kunna identifiera gärningspersoner och kartlägga händelseförlopp (Kronqvist et al.

2019). Trots att Ratcliffe (2011) menar att syftet borde vara att avskräcka snarare än att upptäcka,

kan det tolkas utifrån polisernas uppfattningar att den upptäckande delen också är av stor

betydelse då metoden även benämns ha en trygghetsskapande effekt. En av intervjupersonerna

menar att informationsflödet från kamerorna kan underlätta för polisens strategi:
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Man vill ju ha den här förvarningen som jag kallar det (I: mm), så response och förvarning å det

pratar man ju just det här med, ja men förvarning om vad som händer när polispatrullen kommer

på platsen, det är också en viktig aspekt att ha, vilken våldsanvändning, eller minska våldet och

välja en annan taktik, så det är ju en taktikanpassning (IP 3, Intervju 2021-04-15)

Genom tillgång till en övergripande bild av situationen kan polisen på förhand veta hur de ska

bemöta pågående brottslighet på platsen. Detta i sin tur gynnar tryggheten och säkerheten både

för polis och övriga i området, då det polisiära ingripandet kan anpassas och den eventuella

våldsanvändningen kan minimeras.

Utifrån ett avskräckande perspektiv kan polisens insatser tolkas grunda sig på idén om den

rationella människan, med utgångspunkt att människan gör en kostnadsanalys av sina handlingar

och därmed väger fördelar mot nackdelar. Trots att utgångspunkten tycks vara rational choice

menar poliserna själva att all brottslighet inte enbart kan lösas genom situationella åtgärder. Som

tidigare nämnt menar forskning att situationella åtgärder endast tenderar att förflytta

brottsligheten till ett annan plats (Hoyt 2005). Poliserna är medvetna om denna eventuella effekt

av situationell brottsprevention, men menar själva att det är den bästa och kanske enda lösningen

för att motverka att brottsligheten på platsen inte etableras mer än vad den redan gjort:

[…] man flyttar nånting två till tre gånger sen är det utstört [eliminerat]. Det är ju ett koncept som

vi har tillämpat, för varje gång man flyttar nånting så måste det starta om från början på den nya

platsen. Och till exempel då som om man flyttar en etablerad knarkförsäljningsplats genom att

störa ut den situationellt, så måste kunden hitta säljaren och säljaren måste hitta kunden och de

måste hitta ny plats. Så om man fortsätter att göra det och inte ger upp, det är ju ingen quick-fix,

men asså att vi är väl medvetna om att vi flyttar det, men det är ju också… Det är en del av

strategin: att flytta det, flytta det, flytta det. För då, det stör ut varje gång. (IP 1, Intervju

2021-04-09)

Utöver att försöka förhindra att brottslighet etablerar sig menar poliserna även att situationell

prevention måste kompletteras med andra åtgärder, exempelvis annat arbete med förebyggande

verksamhet såsom olika engagemang i föreningar eller att jobba med barn och ungdomar. Det

situationella arbetet utgörs alltså av det mer akut och kortsiktiga, medan sociala insatser innebär

förändringar på längre sikt.
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6.1.2 Social prevention

Som tidigare nämnt arbetar polisen utifrån fasteorin i ett särskilt utsatt område, där det handlar

om att anpassa de polisiära åtgärderna utefter vilken fas området befinner sig i. En av poliserna

beskriver det som “win the hearts and minds of the people”. Vidare menar intervjupersonen att

steg ett är att vara konsekvent i sitt arbete och visa att varje brottslig handling får konsekvenser,

det ska “vara kännbart att man gör något olagligt”. Nästa steg blir sedan att försöka vinna

förtroendet och få medborgarna att börja kommunicera med polisen. Ett viktigt steg i att vinna

förtroende är ökad polisiär närvaro. Poliserna menar främst att närvaron syftar till att skapa en

relation med de boende i området, att skapa tillit och därmed också få fler folk att vilja vittna.

Relationsskapandet bidrar också till att polisen som sådan blir ett mer naturligt inslag i området:

Ja men någonstans att, att den kollektiva förmågan… ja vad ska man säga… nej men någonstans

att vara närvarande i området och skapa en dialog med medborgarna, egentligen bara att skapa en

bättre bild av polisen är ju ett sätt att bidra till den kollektiva förmågan. Att polisen blir ett

naturligare inslag, att man får goda förebilder till viss del, att man, ja men om man inte har pratat

med en polis innan faktiskt kan se att polisen kan vara på plats utan att det har hänt nånting. (IP 2,

Intervju 2021-04-13)

Den kollektiva förmågan som sådan utgörs av gemensamma förväntningar att agera för allas

bästa (NOA 2017). Poliserna menar att den kollektiva förmågan har stärkts i området och i takt

med detta kan även den informella social kontrollen anses ha ökat, då områdets förbättringar och

rykte kan skapa en stolthet hos de boende. Denna stolthet bidrar i sin tur till att fler bryr sig om

sitt område och att de sociala normerna stärks kring vad som anses rätt och fel. Utökad informell

social kontroll kan således bidra till minskad brottslighet, både i form av moraliska påtryckningar

från konventionella normer men även genom att polisen tillåts bli en naturlig del av

samhällsbilden.

6.1.3 Situationell och social prevention i kombination

I takt med att tilliten och förtroendet till polisen ökar kan antalet kapabla väktare anses bli fler.

Poliserna diskuterar hur en tystnadskultur bland de boende försvårar polisens arbete, inte minst

gällande att vittna i en rättegång, men även gällande att våga prata med polisen om vad som sker
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i området. Denna tystnadskultur, som poliserna ser det, har försvunnit successivt och de anser att

de bemöts av mer respekt och tillit. Utifrån rutinaktivitetsteorin kan man hävda att minskad

tystnadskultur och vad som kan tolkas som ökad informell social kontroll, bidrar till fler kapabla

väktare. På så sätt kan den sociala och situationella preventionen anses komplettera varandra.

Även tidigare forskning har pekat på att BID i andra länder bidragit till en ökad informell social

kontroll, vilket i sin tur har lett till minskad brottslighet (Han et al. 2017).

6.2 Polisens samverkan med andra aktörer
Poliserna belyser samverkan som en av de viktigaste faktorerna för BID Sofielunds positiva

resultat och anses vara “nyckeln till framgång”. Poliserna menar att det som ger mest effekt är att

samtliga aktörer inom samarbetet delar sin lägesbild. Genom detta kan man komma överens om

vilka problemområden som finns och hur dem ska lösas. Trots polisens enskilda insatser i

Sofielund menar de själva att det krävs ett samarbete för att skapa en förändring. Det är där BID

spelar en avgörande roll:

Det är ju helt avgörande, asså som jag ser det, för att skapa en förändring så måste man börja

jobba tillsammans. Sen handlar ju det jättemycket om förtroende för varandra, att om vi ställer

krav, ja men då måste dom kunna ställa motkrav också, att vi måste kunna möta upp. Så det kräver

ju mycket liksom, att man vårdar relationer och såhär för att det ska vara en bra samverkan. Men

det, jag skulle säga att det är helt avgörande för att vi ska kunna komma till med, men för att vi ska

kunna skapa förändring och att utveckla områden och städer och allting så krävs det att man jobbar

tillsammans. (IP 4, Intervju 2021-04-20)

Ett konkret exempel är att på de möten som arrangeras i föreningen där polisen är adjungerade i

styrelsen, kan samtliga medlemmar öppet dela information inför varandra och förklara om det är

något särskilt som sker i området som kan behöva åtgärdas på ett eller annat sätt. Det sker en

slags växelverkan mellan att polisen uppmärksammar fastighetsägarnas lägesbild och kan avsätta

resurser för deras önskemål. Polisen kan i sin tur kräva att fastighetsägarna åtgärdar sådant som

de har iakttagit vid exempelvis patrullerande i området. En viktig del av att dela lägesbild har

varit just att göra fastighetsägarna medvetna om vad som försiggår i deras fastigheter så att de

kan åtgärda problemen där polisens medel inte räcker till.
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Poliserna framhäver även att samarbetet har resulterat i kortare kontaktvägar, vilket de menar är

av vikt för att deras arbete ska ske så effektivt som möjligt. Tack vare BID Sofielund har de nu

en direktkommunikation med aktörerna som är ansluta till modellen, vilket gör att problem kan

åtgärdas mycket snabbare än tidigare. En av poliserna nämner klotter och skadegörelse som

exempel på ett problem där kommunikationen underlättar:

[…] man tänker att vi som är där varje dag ser saker som bör åtgärdas så istället för att, eh inte

veta vem man ska meddela eller skicka ett mail till nån, så har jag bara kunnat ringa

fastighetsägaren eller direkt till fastighetsskötaren (I: mm) få mandat från fastighetsägaren o så

åker dom och åtgärdar det. (IP 1, Intervju 2021-04-09)

Utifrån Broken Windows teorin är dessa krafttag en viktig del för att det brottspreventiva arbetet

ska ge resultat. Det har framkommit i tidigare forskning att om ett område tillåter försummelse

och förfall, ökar kriminalitet och direkta åtgärder är därför av betydelse då det sänder signaler att

området har hög informell social kontroll eftersom aktörerna vill verka för en trygg och säker

miljö.

Utöver klotter och skadegörelse kan samverkan även vara effektiv mot narkotikabrottslighet i

området. Enligt de resultat som presenterats i tidigare rapporter kring BID Sofielund har

anmälningar gällande narkotikabrottslighet ökat under BID Sofielunds implementering.

Ökningen kan dock vara ett tecken på att polisen blivit mer träffsäkra och lägger in fler resurser

på att anmäla och ingripa mot narkotikahandeln i området. Exempelvis menar poliserna att

samarbetet med fastighetsägarna gör att de lättare hittar narkotikagömmor:

[…] men jag tror nog asså att närheten till fastighetsägarna gör ju att vi snabbt kan respondera och

problematiken i området är ju mycket kopplad till narkotikahantering. Ja men

narkotikahanteringen i området det är där jag tycker att vi har lyckats, även om man vet att den

förekommer så är det inte lika enkelt att hantera droger. (IP 2, Intervju 2021-04-13)

Samarbetet är av stor vikt då narkotikahantering kan ha förflyttats till dolda platser i

fastigheterna, till följd av polisens aktiva kamerabevakning. Utifrån rutinaktivitetsteorin kan det

innebära att kamerabevakning som metod ger resultat i att bekämpa narkotikahanteringen på
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öppna ytor tack vare en ökad mängd “kapabla väktare”. I förhållande till den “spill over” effekt

som kan följa av situationell brottsprevention, kan även narkotikabrottslighet tänkas förflyttas

snarare än att upphöra helt. Därför kan resonemang göras kring vikten av samarbetet mellan BID

Sofielunds aktörer för att hantera narkotikabrottslighet även om den förflyttats.

Inom samverkan framkommer även att Malmö universitet är en del av arbetet och att vikten av

evidens och utvärderingar gör att polisen på bästa sätt kan förändra sina metoder utefter vad

forskningen kan bevisa:

[…] att vi faktiskt har en evidens i det som görs att det inte bara är så, att man gissar (I: mm), Jag

tycker ju personligen, tittar man som, ja men hur använder vi våra kameror, ja vi kan ju tycka att

dom är bra, dom ger jättemycket för oss så men när forskningen är med å tittar å säger att ja men

för att kunna använda kamerorna på bästa sätt då bör man bygga ut så att vi har en annan polisiär

organisation, eh för att kunna använda det på bästa sätt […] (IP 4, Intervju 2021-04-20)

6.3 Polisens uppfattning av effekterna av BID Sofielund
6.3.1 Upplevda effekter

Effekterna som nämns av poliserna är bland annat en skiftning i områdets karaktär och hur man

“tagit tillbaka” området från de kriminella. Enligt tidigare rapporter är ett problem i utsatta

områden ofta den kriminaliserande processen, vilken medför ökad brottslighet och ett ökat antal

kriminella individer. Genom en fortsatt kriminaliserad process skapas en negativ effekt som

bidrar till att konforma medborgare väljer att flytta därifrån, vilket i sin tur tillåter det kriminella

beteendet att spridas och att kriminella nätverk utvidgar sig. Detta resulterar i att de kriminella

successivt tar över området och spelar enligt sina egna alternativa regler (NOA 2017). En polis

beskriver Södra Sofielund på ett liknande sätt:

Anledningen till att Södra Sofielund blev klassat som särskilt utsatt är att det fanns tydliga

problem med parallella samhällsstrukturer, liksom ett eget rättssystem nästan dom hära nätverken

som verkligen liksom hade området i sina klor, vi är inte i hamn på något sätt än, men eh, dom

väldigt starka strukturerna som vi såg då, dom har vi inte längre. (IP 4, Intervju 2021-04-20)
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Poliserna i vår studie belyser att det tidigare varit svårt att arbeta i området och att en ensam polis

inte kunde köra in i området, utan att det alltid behövde vara två polisbilar på plats. De nämner

också att de inte kunde lämna polisbilen utan uppsikt utan att den blev sönderslagen. Området

beskrivs kort sagt som att det har styrts av de kriminella vilket avsevärt har försvårat polisens

arbete. Ett tydligt tecken på förändring i stadsdelen menar poliserna är hur området “tagits

tillbaka” från de kriminella:

Ja, innan såg man till exempel aldrig barn där när man var i området och jobbade. Det fanns inga

barn ute. Folk vågade ju inte ha sina barn ute. Men nu är det ju, varje gång man kör förbi eller går

runt i området så är där barn ute och leker, och det är ju ett tecken på någonting. (IP 1, Intervju

2021-04-09)

Den kriminaliserande processen kan ses ha slagits ut i takt med att området numera inte

domineras av de kriminella. Detta har tidigare nämnts i samband med den situationella

preventionen, där det förklarades att även om situationellt arbete inte löser brottslighet på ett

långsiktigt plan fyller det en nödvändig funktion inom den akuta brottspreventionen med målet

att förhindra kriminella grupper att etablera sig.

En ytterligare effekt som påvisats i området är ökningen av trygghet. Trygghetsmätningar i

Sofielund har tidigare visat en stor otrygghet men samtliga poliser som deltog i intervjuerna är

överens om att trygghetsmätningar på senare tid visar högre siffror för trygghet i området samt

ett ökat förtroende för polisen:

Ja men det är inte samma belastning på området som det var för några år sen. Och vi kan också se

det i våra trygghetsmätningar, att förtroendet för polisen har… ökar från år till år och att siffrorna

blir bättre från år till år. Där är väl BIDen en del av den förändringen. (IP 2, Intervju 2021-04-13)

Ja, men det har mätningarna visat också (I: mm) vill jag minnas. Genom till exempel då

kommunpolisen som har ett uttalat ansvar för området och bedriver en högre närvaro där så har

förtroendet ökat. Där finns ju studier på, och jag vill minnas att det ökar ganska bra. (IP 1, Intervju

2021-04-09)
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Polisen använder trygghetsmätningar för att identifiera negativa trender i olika områden och

utifrån dessa jobbar man fram metoder för att vända den negativa trenden till det positiva. I

förhållande till effekterna inom BID blir samverkan en viktig faktor även här. Poliserna menar att

det största ansvaret lades på dem när siffrorna för trygghet var låga, och när de sedan inte kom

tillrätta med problemen blev det snarare ett samhällsproblem. När det kommer till att möjliggöra

en förändring och således komma underfund med exempelvis otrygghet, gäller det att även andra

aktörer tar initiativ till samverkan och samförstånd. Sådana initiativ kan vidare bidra till att det

sker en kraftsamling där fler känner inspiration att vara med i en BID-process, vilket då kan

tänkas leda till större effekter.

En ytterligare bidragande faktor till de positiva effekter arbetet har utmynnat i, menar poliserna

är modellens anpassningsförmåga med dess långsiktiga mål. Detta skapar möjligheter för polisen

och övriga aktörer att tillämpa modellen på bästa möjliga sätt utifrån ett områdes problematik

och karaktär:

Så grundkonceptet tar man med sig men sen får man anpassa sig efter det o det är det jag tycker är

det positiva med modellen att, att just att den är så anpassningsbar o man kan välja det utifrån

flera, sin lokala lägesbild, eller problembild eller hur man nu vill uttrycka det […] (IP 3, Intervju

2021-04-15)

[…] man måste anpassa den men grundmodellen står ju kvar men så att man inte bara, eh det

viktiga är ju liksom att man tittar, att man tittar utifrån förutsättningar som finns i det aktuella

området ju och att man låter det ta tid […] (IP 4, Intervju 2021-04-20)

6.3.2 Effekterna i relation till polisens arbete

Effekterna av BID Sofielund kan tolkas bli avgörande för polisens arbete i förhållande till

fasteorin. Då teorin utgör en grundläggande del av polisens arbete i ett utsatt område, spelar

områdets utveckling och karaktär en oundviklig roll i polisens möjligheter att arbeta i området.

Enligt teorin är områdets fas av vikt för vilken strategi polisen kan tillämpa samt vilka brott

fokus kan läggas på. I intervjuerna beskriver poliserna att bland annat Sevedsplan i Södra

Sofielund förändrats sedan implementeringen av BID. De uttrycker dock även ett behov av att

åtgärda Norra Grängesbergsgatan då denna fortfarande upplevs problematisk. I förhållande till
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fasteorin kan området anses befinnas i en annan fas än tidigare. En polis hävdar att området

numera är i fas två vilket möjliggör att polisen i fortsatta insatser kan arbeta relativt ostört samt

fokusera på de faktiska problemen. Om inte denna områdesutveckling skett, hade poliserna

behövt använda en annan strategi där målet kanske främst hade varit att etablera närvaro. Nu

menar poliserna att området i sig är förändrat och de kan köra in ensamma och parkera polisbilen

utan att den vandaliseras, vilket skapar en bättre arbetsmiljö. Huruvida dessa positiva effekter

huvudsakligen går att tillskrivas BID-modellen eller inte går att diskutera, men samband mellan

områdets utveckling och påverkan på polisens arbete går åtminstone att utmärka.

6.3.3 Utmaningar med BID Sofielund

Trots de positiva resultaten som både forskning och poliserna pekar på finns det fortfarande

utmaningar med BID Sofielund. En av de främsta utmaningarna verkar vara att upprätthålla det

goda arbetet, då det finns en risk att överge det engagemang som byggts upp när man uppnår

positiva resultat och vunnit fina priser. En av poliserna använder frasen “håll i, håll ut” och

beskriver denna risk utifrån Broken Windows teorin, där området lätt kan falla tillbaka i gamla

mönster:

Ja men om man är nöjd och börjar fokusera på något annat, då är det lätt att glömma det och så

börjar det liksom, ja men det blir klotter och sen så slår man sönder nått fönster, eller så går porten

sönder och så är det ingen som lagar den... Ja men det går rätt fort att gå tillbaka, att backa i

utvecklingen. Så man måste ju hela tiden ligga på där .(IP 4, Intervju 2021-04-20)

Något som ofta tas upp som en utmaning är fördelning av resurser och att myndigheten inte har

oändligt med poliser för att tillgodose allas behov. Utöver Södra Sofielunds problembild måste

hänsyn tas till att det finns fler utsatta områden i Malmö. Detta gör att resurserna kontinuerligt

måste omfördelas och prioriteras:

Vi hade ju en period där vi hade väldigt lite, eller vi hade ringa möjlighet att vara där så frekvent

som vi ville, där fanns andra prioriterade problemområden i Malmö som vi behövde prioritera

resurserna till […] och ett tag så, så vet jag att jag blev kallad till ett möte där dom undrade, eh ja

men en viss grupp behövde lämna området för att göra nånting annat och då var dom ju väldigt

oroliga och då vet jag att föreningen tog kontakt med mig och frågade hur jag tänkte. Men ja då sa

jag att just den resursen, jag kommer att se till att där kommer vara poliser men kanske inte den

28



resursen utan jag måste väga det ena eller det andra […] men där fanns en period då jag var

tvungen att lyfta resurser ifrån området, det fanns det och det gjorde ont i hjärtat kan jag säg, för

jag brann för själva idén och tanken och ville vara med, va en del utav det […] (IP 3, Intervju

2021-04-15)

En sådan resursbrist nämnt ovan kan vidare kopplas till rutinaktivitetsteorin då det riskerar att

leda till en minskad mängd kapabla väktare då polisen vid omfördelning av resurser inte har

möjlighet att uppfylla den avskräckande effekten då de inte syns i området. Dessutom riskerar

förtroendet som byggts upp mellan polis och boende, genom en kontinuerlig kontakt och en

polisiär närvaro, att minska om dessa relationer inte bibehålls. Vi vill dock poängtera att detta

inte verkar vara fallet i Sofielund, utan enbart är resonemang kring de risker som kan uppstå vid

omprioriteringar eller brist på resurser.

En annan intressant aspekt för BID-modellen i en svensk kontext är huruvida medverkandet ska

fortsätta baseras på frivillighet eller följa vissa andra länders koncept där medverkandet är

tvingande genom ett lagstadgat regelverk. Utifrån vad som förts fram under intervjuerna råder

det tveksamheter vad som egentligen är bäst för modellen, och det förs en argumentation där

båda sätten kan vara att föredra beroende på vilken aspekt det gäller. Det framkommer bland

annat att det i dagsläget finns en del fastighetsägare som inte är en del av BID Sofielund, som

dessutom ofta karakteriseras som ”slumvärdar”. En av poliserna säger att en lagstadgad BID

tvingar de som befinner sig utanför modellen att bidra till området, medan en frivillig BID

uttrycker ett aktivt engagemang där aktören vill verka för en mer trygg och säker miljö. En

tvingande modell kan anses sakna en drivkraft som kommer inifrån, då fastighetsägaren enbart

skulle betala avgiften på grund av en eventuell lagstiftning.

En annan polis tycker att en lagstadgad modell hade ökat förutsättningar för att bedriva en

BID-process men delar samtidigt åsikten att medverkandet ska komma inifrån genom att just

vara baserad på frivillighet:

[…] Jag kan tycka det i alla fall att förutsättningar för att bedriva en BID process måste vara

lättare… och det kan man ju få igenom med tvång […] att nej men till exempel att missköter man

vissa delar, och inte bedriver seriös fastighetsägandeskap så kan man förlora rätten att äga en
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fastighet. Det skulle jag nog kunna tänka att det också hjälper. Så att tvingande behöver det kanske

inte vara i den delen, eh, men en tvingande lagstiftning kan ju också göra att… det är ju också ett

sätt att reglera genom lagstiftning. Så att ja, klart, det kan ju också bli väldigt positivt men ibland

känner man såhär att processen behöver ju komma lite inifrån också […] (IP 2, Intervju

2021-04-13)

Sammantaget argumenterar intervjupersonerna för både och, där de har en positiv inställning till

en lagstadgad BID men samtidigt vill att modellen till viss del ska fortsätta baseras på

frivillighet. En lagstadgad BID kan å ena sidan bidra till fler positiva effekter med ett utökat antal

aktörer och ett motverkande av så kallade slumvärdar som missköter sig. En frivillig modell

skulle å andra sidan indikera på ett deltagande som kommer inifrån och uttrycker därmed ett mer

seriöst engagemang för att en aktör vill bidra till en positiv områdesutveckling.

7. Diskussion & slutsats
Vår studie utgörs av en analys av brottsförebyggande arbete inom ett begränsat geografiskt

stadsområde. Resultat och resonemang kan inte generaliseras till andra områden, men de kan

bidra med kunskap om vilka metoder poliserna inom denna studie anser fungera och varför.

Detta skulle även i sin tur kunna tillämpas i andra liknande brottsförebyggande arbeten. Utefter

det uttryckta behovet av att studera en enskild insats inom BID Sofielund har vi nu genomfört en

kvalitativ studie i syfte att belysa polisens roll i modellen. Vi är emellertid medvetna om vår

metodologiska begränsning i att endast ha intervjuat ett fåtal informanter. Detta gör att de

slutsatser vi kommer fram till endast kan baseras på deras uppfattningar och inte representerar

polisen som helhet.

7.1 Diskussion
Utifrån polisens brottsförebyggande arbete i form av situationella och sociala insatser, kan

resultaten i förhållande till BID tolkas ha mestadels positiva effekter. Med anledning av att

polisen arbetat med konkreta teorier som Broken Windows och rutinaktivitetsteorin har vissa

problematiska faktorer som präglat Sofielund förbättrats. En stor del av BID utgörs av ett

samarbete mellan polis och fastighetsägare, vilket innebär att en direkt kontakt mellan aktörerna

möjliggjort att polisen kan rapportera till fastighetsägare när de identifierat något som tyder på

vandalism eller skadegörelse, där fastighetsägaren sedan åtgärdar problemet. En sådan åtgärd har
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tydlig koppling till Broken Windows då tecken på just oreda och oordning kan bidra till ökad

kriminalitet, vilket kan förhindras på grund av BIDs funktion. Fastighetsägarna kan i sin tur

kontakta polisen om de identifierat någon form av pågående brottslighet eller annan problematik

de anser ligger inom ramen för polisens arbete och kan således ställa motkrav på att polisen

bidrar med resurser för att åtgärda sådan problematik.

Kamerabevakningen som infördes i Sofielund 2015 klassas som en situationell åtgärd genom sin

både avskräckande och upptäckande funktion. Kamerabevakning kan vidare ses som en enskild

insats från polisens sida, men även som ett verktyg i BID-modellen eftersom funktionen bidrar

med information när polisen delar lägesbild i de gemensamma möten som arrangeras inom BID.

Vi har tidigare beskrivit att Broken Windows löser brottslighet som vandalism och skadegörelse

på allmänna ytor och därmed saknar koppling att åtgärda exempelvis narkotikabrottslighet. I

sådant fall kan kamerabevakning komplettera och således bidra till att öppna drogscener

identifieras och hanteras därefter. Narkotikabrottslighet som sådan är dock svår att eliminera, då

denna främst kan kopplas till tillgång och efterfrågan. Trots situationella åtgärder som delvis tar

uti med hanteringen i området, kommer problemen mest troligt fortgå så länge det finns en

efterfrågan.

I arbetet att bekämpa brottslighet härleds tanken till att människan är rationell och att individen i

gör en kostnadskalkyl av vinster och förluster. Vid risken av att upptäckas bör individen undvika

att begå en brottslig handling med hänsyn till konsekvenserna för brottet. Den avskräckande

funktionen är en tänkbar lösning för att minska kriminalitet, men behöver inte gälla för alla

potentiella gärningsmän. Ur ett annat perspektiv än rational choice menar Katz (1988) att det

främst är människans känslor och impulser som motiverar brottslighet, vilket skulle kunna

innebära att kamerabevakning inte uppfyller den avskräckande effekt den syftar till. Vi menar

därmed att det är viktigt att ta hänsyn till olika perspektiv inom det brottsförebyggande arbetet

och inte dra för enkla slutsatser.

En kritik som ofta lyfts i förhållande till tecken på minskad brottslighet är att den har förflyttats

till en annan plats. Poliserna i denna studie har dock konstaterat sin medvetenhet om detta och

menar att de har utvecklat strategier att förhindra att kriminaliteten etableras på en specifik plats.
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En sådan strategi kan gå ut på att hela tiden “flytta med” för att till slut “störa ut” (eliminera)

brottslighet. Det som återstår är de dolda platserna som är svåra att komma åt och

överhuvudtaget identifiera. I en sådan situation kan man hävda att det behövs en högre informell

social kontroll där grannar eller övriga boende vågar vittna om brott och anmäler till polisen.

Genom de sociala insatser som görs parallellt med de situationella insatserna uppnås mer

långsiktiga resultat med högre förtroende för polisen och ökad kollektiv förmåga i området. I det

arbetet har polisen även fasteorin till sin hjälp för att anpassa sina resurser beroende på vilken fas

området befinner sig i. I den här studien har det kommit fram att Sofielund kan tänkas befinna

sig i fas två där polisen kan arbeta ostört och etablera relationer hos de boende. Detta är av vikt

eftersom det leder till att de boende känner ett högre förtroende för polisen och där den

tystnadskultur som ofta präglar ett utsatt område minskar. På ett mer långsiktigt plan innebär

detta att gemensamma förväntningar att agera för allas bästa förstärks i området där de boende

vågar vittna om kriminellas aktivitet och känner tillit att dela sådan information till polisen.

Poliserna menar att detta har gett positiva resultat i polisens trygghetsmätningar samt att ett

högre förtroende märkts av i deras vardagliga arbete. Detta bevisar även att området får en högre

informell social kontroll där de moraliska värderingarna stärkts och att den kriminaliserande

processen har avvärjts. Detta är även betydelsefullt eftersom polisen i utsatta områden redan har

svårt att utreda brott då majoriteten i området inte vill samarbeta.

Som tidigare nämnt är arbetet i utsatta områden komplext med tanke på att resurserna går åt till

att hantera stora kriminella nätverk. Långsiktiga åtgärder i form av exempelvis relationsskapande

och ökad tillit kan därför kännas långt bort då det helt enkelt inte finns utrymme eller resurser för

det. Här framkommer det tydligt vilken betydelse ett mer långsiktigt arbete har, och att det inte

finns några snabba lösningar på den problematik ett särskilt utsatt område faktiskt innebär. För

Sofielund menar poliserna att man tack vare en långsiktig modell som BID, kombinerat med

tålamod och ihärdighet, lyckats komma underfund med de mest akuta och alarmerande

faktorerna i området. En av utmaningarna med BID är just polisens resurser och att kunna

bibehålla en hög polisiär närvaro i området, för att inte tappa det förtroende och den respekt som

byggts upp. Detta benämns som en svårighet då Malmö består av fler områden med hög

kriminalitet och med bestående behov av polisiär närvaro, vilket gör att polisen måste prioritera
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och omfördela sina resurser efter behov. Vi menar att en minskning av resurser i ett område leder

till färre kapabla väktare. I denna fråga spelar BID en avgörande roll, då samarbetet har

möjliggjort att fler aktörer har börjat arbeta brottspreventivt. Genom att fastighetsägare och andra

aktörer inom modellen numera också strävar efter en områdesutveckling med minskad

brottslighet och ökad trygghet, blir alltså de brottsförebyggande resurserna fler.

Inom BID är samverkan mellan de olika aktörerna den främsta beståndsdelen och poliserna

menar att samarbetet är nyckeln för framgång. Det är genom de gemensamma möten som

arrangeras inom BID som polisen tillsammans med övriga aktörer kan dela sin lägesbild och med

gemensam kraft initiera åtgärder för att skapa en förändring. Vid dessa möten är det viktigt att

samtliga aktörer kan bidra med resurser och ställa krav på varandra, vilket verkar vara fallet för

BID Sofielund utifrån vad poliserna beskrivit i intervjuerna. Med tanke på att polisen inte har

oändligt med resurser är samarbetet betydelsefullt då exempelvis fastighetsägare med hjälp av

sina resurser kan rusta upp stadsmiljön och bidra till att upprätthålla ordning och reda för att öka

tryggheten. Följden av detta blir även att polisen kan bli mer effektiv i sin resursfördelning och

fokusera på de mer långsiktiga delarna i att utveckla relationer bland de boende och således bli

en mer naturlig del i området. Det långsiktiga arbetet man strävat efter känns nu inte lika långt

bort tack vare BID Sofielund.

7.1.1 Utveckling för Sofielund

Genom områdets positiva utveckling menar poliserna att det eventuellt kan ske en

omklassificering av Södra Sofielund, då det till viss del inte längre uppfattas som ett särskilt

utsatt område. Vad detta skulle få för konsekvenser för området är ovisst, men rent spekulativt

menar vi att området skulle präglas av en mer positiv bild, och att dess rykte skulle förbättras om

det inte längre klassificerades som särskilt utsatt. Som tidigare resonerat i analysen menar vi att

ett bättre rykte och en allmänt bättre bild av området bidrar till ökad kollektiv förmåga och även

till ökad informell social kontroll som följd. En omklassificering skulle därför möjligtvis kunna

vara nästa steg i Sofielunds utveckling.

En aspekt som lyfts i uppsatsen är huruvida BID ska fortsätta baseras på frivillighet eller om det

krävs en lagstiftning. Åsikterna är delade hos poliserna, där en frivillig modell kan anses skapa
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drivkraft och engagemang vilket kan gå förlorat om BID är tvingande, medan en lagstadgad

modell kan motverka slumvärdar och skapa ett utökat antal delaktiga aktörer. Huruvida BID ska

vara lagstadgat eller inte är en relevant fråga för framtida tillämpningar av modellen, men är

ingen fråga som kan lösas på lokal nivå. Vi menar att det är av vikt att frågan lyfts och att

möjligheterna utforskas och utvärderas ytterligare, i syfte att skapa förutsättningar för att få så

bra resultat som möjligt av den här typen av brottsförebyggande arbeten.

7.2 Slutsats
Sammanfattningsvis pekar polisernas uppfattning på att en positiv utveckling har skett med

anledning av BID Sofielund. Områdets utveckling har i sin tur bidragit till att polisen kan

effektivisera sina insatser. Detta möjliggör att polisen kan ta tag i problem som tidigare inte varit

prioriterade samt utföra sitt arbete mer ostört. Trots hittills goda resultat finns det fortfarande

problemområden kvar, exempelvis Norra Grängesbergsgatan, där polisen nu kan anses ha bättre

förutsättningar att lyckas. Vi menar att denna utveckling belyser BID Sofielunds relevans för

polisen, eftersom dess effekter spelar stor roll för polisens fortsatta arbete i området.

I vår genomförda studie har samtliga poliser haft svårt att peka ut negativa sidor med modellen.

Både poliserna och tidigare rapporter kring arbetet har dock poängterat att de positiva effekterna

i området inte endast kan tillskrivas BID Sofielund, utan kan ha påverkats av diverse andra

insatser som gjorts i Sofielund utanför ramen av BID. Det är även viktigt att ta hänsyn till att vår

studie består av ett fåtal informanter, där samtliga arbetat på ett strategiskt plan med BID

Sofielund. Uppfattningarna om BID och dess effekter hade kunnat se annorlunda ut om någon av

informanterna även arbetat operativt i Sofielund. Utöver detta bör vi som forskare ifrågasätta om

BID Sofielund behövdes för att detta skulle uppnås eller om det kunde göras på ett annat sätt?

Vår slutsats är att samverkan är en central faktor för BID. Trots att polisen (och andra aktörer)

genomför enskilda insatser vid sidan om BID, menar vi att BID möjliggör den samverkan och

kommunikation som sedan blir avgörande i det brottspreventiva arbetet. I jämförelse med

tidigare projekt och satsningar som skett i området med mer kortsiktiga lösningar, vill vi lyfta

fram betydelsen av den långsiktiga inriktning som BID-modellen har. Detta är av betydelse då ett

område som Sofielund sedan länge präglats av många problematiska faktorer, vilka inte kan

lösas på kort sikt utan kan kräva längre tid av omvårdnad för att skapa förutsättningar för
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förändring. Tack vare modellens anpassningsförmåga menar vi att BID förmodligen kan bli en

utgångspunkt för framtida brottsförebyggande arbeten även i andra områden i Sverige.

Inom BID görs det brottspreventiva arbetet till stor del inom ramen för kontrollmodellen och

inriktar sig främst på situationell prevention. Resultaten av denna studie har visat att polisen och

övriga aktörer kan anses ha kommit underfund med de mest alarmerande situationella faktorerna

i Sofielund. En fråga som väcks är huruvida denna typ av brottsprevention är den mest effektiva

eller om det finns andra, mer effektiva metoder? Våra slutsatser är att de insatser som gjorts är en

bra och nödvändig grund för det akuta arbetet i ett utsatt område, men att dessa situationella

insatser bör kompletteras med fler sociala insatser. I syfte att i framtiden minska människors

benägenhet till att begå brott, behövs även åtgärder för att förändra strukturer och ta itu med de

kriminella nätverken i Södra Sofielund. Vi menar att de okonventionella normerna inom

kriminella nätverk kan dominera över det rationella beslutsfattandet. Denna problematik är

komplex och tanken om rational choice kan anses otillräcklig i förhållande till individer inom

dessa nätverk. Inom ramen för BID menar vi dock att det situationella arbetet, framförallt med

fokus på Broken Windows, är det mest essentiella för att uppnå de mål som satts tillsammans

med fastighetsägarna och övriga aktörer. Med detta menar vi inte att situationell prevention och

rational choice nödvändigtvis är de enda eller bästa utgångspunkterna för allt brottsförebyggande

arbete, utan snarare är de mest lämpade metoderna inom ramen för BID.

7.2.1 Framtida studier

För att få en nyanserad bild av polisens arbete i Sofielund hade framtida forskning med fördel

kunnat studera den operativa delen inom polisen, där poliser i yttre tjänst hade fått beskriva

klimatet i Sofielund kopplat till BID-modellen. Detta med anledning av att få en bredare bild

över situationen i Sofielund samt möjligheterna för polisens verksamhet i området. På grund av

att denna studie enbart fått höra en sida, hade en framtida studie även gynnats av utökade

intervjustudier med exempelvis fastighetsägare eller boende i området för att ytterligare

undersöka polisens roll i området.
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Bilaga 1

Intervjuguide
Bakgrund

● Berätta lite kort om dig själv och vad har du för roll inom polisen?

● Vad har du för koppling till BID Sofielund?

● Hur upplever du situationen i Sofielund idag på ett allmänt plan?

● Spelar Sofielunds geografiska plats någon roll för dess problematik?

BID Sofielund

● Vad är BID? Vad innebär det?

● Vilken roll har polisen haft i BID-modellen?

● Vilka har varit era mål och uppdrag?

● BID Sofielund vann första pris i European Crime Prevention Award 2019 för sina

positiva resultat, vad anser du vara anledningen till vinsten?

○ Vad betyder vinsten för Sofielund?

● I vilken utsträckning har du märkt av effekter av BID Sofielunds arbete?

● Anser du att BID är en framgångsrik metod? På vilket sätt?

● Vad ser du för utmaningar med modellen?

● Ska BID grunda sig på frivillighet eller bör modellen vara tvingande enligt lag?

Polisens roll i förhållande till BID

● Finns det några konkreta brottspreventionsmodeller som ni har utgått från i arbetet?

○ Hur ser det situationella arbetet ut?

○ Hur ser det sociala preventionsarbetet ut?

● Hur tycker du att resursfördelningen ser ut i förhållande till målen med BID?

● Känner du till de tidigare projekten som gjorts där Sofielund varit inblandad, vad anser

du har gjorts annorlunda jämfört med dessa?

● Hur är relationen mellan er och de boende i området?

● Hur arbetar man för att förstärka den kollektiva förmågan i området?
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Samverkan

● Hur ser du generellt på samverkan?

● Finns det några tydliga riktlinjer eller mål för samverkan inom BID Sofielund?

● Hur upplever du att samverkan har fungerat med andra aktörer inom modellen?

● Vilken typ av samverkan anser du vara mest effektiv?

● Finns det någon brottstyp där samverkan är mer eller mindre effektiv?

● Hur ser samverkan ut gällande narkotikabrottslighet?

Avslut

● Hur ser planerna ut för BID i framtiden? Har man någon ny arbetsmetod att arbeta

utefter?
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