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Kriminaliteten i universitetsstaden

Lund

har

alltid

varit

ett

förekommande

fenomen.

Vid

medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som
otryggast. Baserat på fyra frågeställningar har studiens syfte varit en blottläggning av samverkan mellan
medborgarna, kommunen och polisen som har gett upphov till medborgarlöftet i kampen mot
brottsligheten i Lund. Denna samverkan har ett brottsförebyggande syfte. För att kunna besvara
frågeställningarna har arbetet koncentrerats på två kriminologiska teorier, rational choice- och
rutinaktivitetsteorin. I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ metod som gör gällande
sekundäranalys av offentlig statistik. Valet av den här metoden föll sig naturligt då den är lämpar sig väl
för den studie av brottslighet inom Lunds kommun som vi ämnat att beakta. Metodvalet är även
motiverbart utifrån ett tids- och ekonomiskt perspektiv då den stora mängden av kvantitativa data i form
av inrapporterade polisanmälningar, som vi analyserat, upptas av polismyndigheterna och sedermera
bearbetas av Brottsförebyggande rådet och presenteras i statistisk form. Som en avgränsning har vi valt
att fokusera på åren 2010-2015. Vi har analyserat fyra olika brott inom kommunen: brott mot
trafikbrottslagen, tillgrepp av icke motordrivet fortskattningsmedel, cykel, brott mot narkotikastrafflagen
samt en analys av samtliga anmälda brott inom kommunen. Den totala mängden anmälda brott
indikerar

under

perioden

2010-2015

en

svag

eskalerande

trend

och

tendens

gällande

brottsutvecklingen och den totala mängden anmälda brott. En genomsnittsberäkning visar att det i snitt
anmäls 14 924 st. brott årligen mellan åren 2010 till och med 2015.
Ämnesord: brottsprevention, medborgarlöften, Lunds kommun, polismyndigheten, rutinaktivitetsteorin,
rational choice-teorin.
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1. Inledning
I uppsatsförfattarnas mening anses kriminalitet vara prokriminella attityder och
värderingar, prokriminellt umgänge och antisocial personlighetsstörning. Det
förstnämnda berör individens kognitiva förmågor som stödjer och accepterar kriminella
handlingar eller negligerar och förminskar betydelsen av kriminella beteenden.
Prokriminellt umgänge handlar om vänner och bekanta som anses vara riskfaktorer som
präglar självets beteende som kan utgöra en risk även om de själva inte handlar
kriminellt (Levander et al. 2010, ss. 298-301; Hare 1997, s. 35; Jashari 2016c). ”Dessa
kan förslagsvis underlätta för individen att begå brott eller missbruka droger” (Jashari
2016c). Det sistnämnda är en kronisk och ytterst dysfunktionell personlighetsstörning
som är oberoende av yttre stimuli, något som även kallas för psykopati (Levander et al.
2010, ss. 298-301; Hare 1997, s. 35; Jashari 2016c). ”Det är först då man har den
massiva riskökningen för framtida allvarliga kriminalitet” (Levander et al. 2010, s. 298).
I dagsläget saknas det behandling mot psykopati och i många fall ger psykoterapeutisk
behandling motsatt effekt och ökar återfallsrisk då den behandlade blir skolad ”att förstå
människor och blir därmed skickligare att manipulera andra för egen vinning”
(Levander et al. 2010, s. 299). Antisocial personlighetsstörning är mer förekommande
bland män än kvinnor. Individer med denna störning är bland annat impulsiva,
spänningssökande, söker konflikt, egocentrisk och är respektlös mot den signifikante
andre (Herlofson et al. 2010, ss. 86, 488; Jashari 2016c).

I uppsatsförfattarnas mening omfattar brott drogmissbruk, utföra våld gentemot en
människa eller statens eller någon annans egendom, därtill även exempelvis stöld och
rattfylleri. Faktorer som gör dig mer brottsutsatt är personer som innehar en ålder
mellan 20-25 år, ensamstående kvinnor, lågutbildade personer, personer med utländsk
bakgrund, boende i flerfamiljehus, besöker ofta nattklubbar och barer samt personer
med kriminell bakgrund (Jashari 2016c). För den sakens skull har uppsatsförfattarnas
arbete grundats på att kunna urskilja hur brottsstatistiken inom Lunds kommun ser ut
mellan åren 2010-2015. Grunden till vårt val av stad bottnas i att Lund är en
universitetsstad med ett globalt exceptionellt gott rykte. Gällande kriminalitet, det vill
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säga brott, anses det vara en social handling som bryter mot sociala normer och regler
som definieras som lag.

”Brottsprevention syftar till att reducera antalet sociala handlingar som bryter mot
lagreglerna” (Andenaes 1974 se Wikström, Ahlberg och Dolmén 1994, s. 19). Därför
har brottspreventionen en förstärkande effekt för normativa beteenden (Andenaes 1974
se Wikström, Ahlberg och Dolmén 1994, s. 19). Den definierar brottspreventionens
verksamhetsområde genom att skapa en moralbildning hos människan som reducerar
kriminalitet samtidigt som straffhotet har en avskräckande effekt (Andenaes 1974 se
Wikström, Ahlberg och Dolmén 1994, s. 19). På grund av alla brottsliga handlingar som
förekommer i Lund har en samverkan mellan kommunen och polisen uppstått i
brottsförebyggande syfte. Samverkansöverenskommelserna har gett upphov till
medborgarlöften som är en utveckling och förstärkning till det förstnämnda. Både
medarbetare och medborgare får delta i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande
arbetet (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016).

En samverkan i brottsförebyggande syfte innebär att samtliga parter tillför ett kluster
innehållande specifika kunskaper, resurser samt kompetenser för att tillsammans alstra
och tillämpa ett slagkraftigt brottsförebyggande. Samverkan medför även både en
reducering av kriminalitetens skadeverkningar samt rädsla och oro för allmänheten. För
att tillfredsställa medborgarna sker även medborgardialoger där det framhölls önskan
om en effektivisering av polisen närvaro för att både få bukt på kriminaliteten samt all
normbrytande handling inom kommunen (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016).
Denna samverkan har åtminstone pågått under det senaste decenniet.

1.1.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med den här studien tillika beskrivande undersökningen är att
studera hur brottsutvecklingen inom Lunds kommun ser ut och åren mellan 2010 till
2015 kommer att beaktas samt studera medborgarlöftet och dess brottspreventiva
funktion. Lunds kommun är särskilt intressant för uppsatsförfattarna, dels ur ett
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geografiskt närhetsperspektiv, att den innehar ett gott rykte och att universitetsstaden
Lund är väl renommerad, men även för att kommunen var den enda representanten i
Polisregion Syd, som deltog i pilotprojektet kopplat till medborgarlöftena.
Framtidsavsikten är att lokala medborgarlöften skall ges inom samtliga kommuner och
studien är således intressant och motiverad med anledning av om det redan vid ett tidigt
stadie går att urskilja en statistisk förändring kopplad till året då de lokala
medborgarlöftena i Lunds kommun gavs och genomfördes. Studien syftar således även
till att undersöka vilken statistisk förändring som infann sig i samband med att de lokala
medborgarlöftena gavs, vilka togs fram i slutet av 2014 och genomfördes 2015.
Uppsatsförfattarnas arbete belyser även hur Lunds kommun och polis resonerar kring
medborgarlöftena och dess brottspreventiva funktion.

1.2.



Frågeställningar

Hur resonerar Lunds kommun och polis kring medborgarlöftena och dess
brottspreventiva funktion?



Hur ser brottsstatistiken inom Lunds kommun ut mellan åren 2010-2015?

2. Bakgrund
Den 1 januari 2016 erhöll Sverige en ny polisorganisation ämnad för att utgå från det
lokala perspektivet (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016). Bakgrunden till arbetet
anses vara identifieringen av samverkan mellan kommun och polis samt kunna
argumentera för- och nackdelar av samverkan liksom brottsbekämpningen och båda
parternas arbete. Därtill även ifall samverkan har lett till en effektivisering av
brottsbekämpningen och fullbordande av medborgarnas önskemål samt trivsel samt
fastställande av människors önskemål och belysande av problematiken. Enligt ett
dokument från Lunds kommun har samverkansöverenskommelsen med polisen bland
annat bidragit till ett utlovande till medborgarna om en ”tryggare trafiksituation, färre
8

drogrelaterade problem, färre cykelstölder och säker och trivsam miljö i allmänt”
(Lunds kommun 2014; Polisen 2014). Detta är vad Lunds kommun och polisen vill
uppnå genom att utlova några medborgarlöften och konkreta aktiviteter som ska utföras
under 2015 (Lunds kommun 2014). Dessa löften är kopplade till de medborgardialoger
som ägde rum 2014. Under det året samlades representanter från kommunen och polisen
för att lyssna på medborgarnas synpunkter om vad som upplevs problematisk i området
(Lunds kommun 2014; Polisen 2014).

Trafiksituationen och drogproblematiken i staden var några nämnda faktorer som lyftes
fram av Lundaborna vid medborgardialogerna. Beträffande trafiken utlovas granskning
av skyltning, taxiverksamhet, cykelkontroll och beteendemässiga handlingar samt
utrustning för mörkerkörning (Lunds kommun 2014; Polisen 2014). Gällande
cykelstölder och trygghet tillsattes två märkningsprojekt och åtgärder i syfte för att öka
upptäcktsrisken. För att öka trygghet, säkerhet och en trivsam miljö i stort har polisen
och kommunen upprättat ett samarbete med fastighetsbolaget Jernhusen, ”som äger och
förvaltar stationsbyggnaden samt området” (Lunds kommun 2014; Polisen 2014). Dessa
arbeten

har

pågått

under

2015

och

anses

tillhöra

lokalpolisens

årliga

verksamhetsplanering. Enligt Mats Greko, säkerhetschef på Lunds kommun, ”är det inte
kommunen själv som för brottsstatistik utan de förlitar sig på polisens mätningar” 1.
Utöver målen som sätts på lokalnivå tillsätts även mål på nationell nivå (Lunds
kommun 2014). Vid årsskiftet till 2015 genomgick polisen en stor organisatorisk
förändring och dåtidens 21 myndigheter slogs samman till en enda myndighet (Lunds
kommun 2014). En anledning till detta anses vara att polisen vill ha en starkare
anknytning och samhörighet med medborgarna och lokala medborgarlöften är det första
steget taget för förverkligandet (Lunds kommun 2014). Enligt Polisen har samarbetet
med Lunds kommun bidragit till att lyssna på medborgarna och öka både säkerheten
och tryggheten i området runt centralstationen, Clementstorget samt Bantorget i Lund
(Polisen 2014). Området är utvalt baserat på den senaste trygghetsmätningen. Därtill är
även

aktiviteterna

utvalda

via

brottsstatistik,

genomförda

medarbetardialoger samt trygghetsmätningar (Polisen 2014).

1

Lunds kommun, Greko, Mats. 2016. E-mail 2016-03-01. <mats.greko@lund.se>
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medborgar-

och

2.1.

2.1.1.

Tidigare forskning

Brottsprevention

Den tidigare nämnda kriminaliteten inom Lunds kommun har bidragit till en önskan om
brottsprevention. Eftersom att kriminaliteten är ett såväl nationellt som internationellt
fenomen som även omfattar andra städer liksom nationer möter de västerländska
samhällena två problem: den ojämnt fördelade rikedomen likväl tillgången till arbete.
Båda problemen har potential för oro. Industrin för brottsprevention är skräddarsydd för
att handskas med problematiken. Industrin erbjuder arbete samtidigt som den
kontrollerar personer som i annat fall skulle ha orsakat socialt oro (Christie 2003, s. 13).

Enligt Felson (1994, s. 117) kan brottsprevention bäst lösas via observationer och
intervjuer av lagförbrytarna samt genom inriktning på en specifik kriminalitet såsom
exempelvis huliganism. Därtill även via metoder för att förebygga kriminaliteten genom
naturliga, praktiska och enkla tillvägagångssätt. Uppskattningsvis anser den svenska
polisen att resursbristen är det största hindret för brottsprevention (Patel 2013:21).
Viktigt att poängtera är att bristen på resurser bör betraktas i relation till hur poliser i
andra verksamheter ser på fördelningen av medlen (a.a.). En anledning till detta är
tidsbrist vid utredning samt de bristande resurserna för att kunna utföra utredningen
(Patel 2013:21). Detta är något som kan vara en bidragande faktor till
frågeställningarna. Via olika rapporter av polisens verksamheter och arbeten, indikeras
det att istället för planering styr faktorer som oförutsedda händelser och polisens egna
intressen och val det brottsförebyggande arbetet (Patel 2013:21; Wennerström, Eliasson
& Sörman 2016).

Både svenska liksom utländska kriminologer har länge intresserat sig för livsmönstren
inom kriminella karriärer samt kausaliteten gällande brottslighetens början och slut
(Piquero, Farrington & Blumstein 2007). Både kvalitativa och kvantitativa samt
longitudinella studier beskriver individuell initiering, fortsättning och upphörande av
individens

kriminella

handlande

(a.a.).
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Således,

många

av

dessa

livsförloppsforskningsteorier fokuserar på faktorer som påverkar uppkomsten,
uthållighet, och avståndstagandet (Farrington 2005; Le Blanc 1997; Loeber och Hay
1994; Moffitt 1993; Patterson et al. 1989; Sampson och Laub 1993; Thornberry och
Krohn 2001 se Piquero et al. 2007, ss. 2-3). I stort sett intresserar sig
livsförloppsforskning inom kriminologi för de tre viktigaste faktorerna: utveckling av
kriminalitet, antisocialt beteende samt riskfaktorer under olika åldrar och livsförloppets
påverkningar under individens olika åldrar (Farrington 2003 se Piquero et al. 2007, ss.
2-3). Enligt Gidson och Krohn (2013, ss. 3-5) är antisocialt beteende inlärt från
individens miljö med början från exponering till antisociala modeller i deras miljö
inklusive media. Longitudinella studier spår banan för utvecklingen av antisocialt
beteende från tidig barndom och vidare under hela livsloppet (a.a.). Denna studie
föreslår även en inverterad utvecklingsprocess. Antisocialt beteende är universell under
tidig barndom. I takt med åldern samt interaktion med andra lär sig barnet de socialt
accepterade normerna (a.a.).

2.1.2.

Samverkan mellan polis och kommun

En annan brottsprevention är samverkan mellan polis och kommun för en tryggare miljö
i landets kommuner. I medborgarlöftet redogörs av både polis och kommun hur de
gemensamt ska agera brottsförebyggande och trygghetsskapande (Wennerström,
Eliasson & Sörman 2016). Idén formulerades av Rikspolisstyrelsen 2008, då man gav ut
den nationella handlingsplanen ”Samverkan polis och kommun – för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet” (Patel 2013:05; Wennerström, Eliasson & Sörman 2016).
Syftet med samverkan har varit en modell för ett mer strukturerat och effektivt arbete
mellan polis och kommun (a.a.). Det bör även nämnas att orsakerna till brott är
beroende av variablerna områden och platser samt brottslighetens utformning, de
socioekonomiska förhållandena, bakomliggande orsaker till den kriminella handlingen,
organisatoriska förutsättningar och befolkningens struktur (Andersson & Alexandersson
2004:6). För att på ett adekvat sätt få bukt på kriminaliteten är det angeläget att man
identifierar de grundläggande principer som fungerar som en variant av problematik och
”utifrån den kunskapen utveckla egna lösningar som är anpassade efter den lokala
problembilden” (Ekblom 2002 se Andersson & Alexandersson 2004:6). Av den orsaken
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bör allt brottsförebyggande arbete grundas på noggrann kartläggning och analys av den
lokala problembilden (Andersson & Alexandersson 2004:6).

Samverkansmodellen består av fem steg: ”att initiera samverkan, kartlägga
brottsligheten, hitta en gemensam problembild, genomföra åtgärder och följa upp
arbetet” (Andersson & Alexandersson 2004:6). Rapporten grundar sig på enkäter som
utskickats till landets samtliga polismyndigheter och kommuner (a.a.). Enligt Patel
(2013:05) bidrar både polisen och kommunen till samverkansöverenskommelser som
innehåller i synnerhet en kartläggning av kriminaliteten i kommunen. Denna
kartläggning bygger på flera olika källor såsom brottsstatistik och undersökningar (a.a.).
Förutom kartläggning erhåller polismyndigheten ett stort inflytande över vilken
problematik både kommunen och polisen väljer som en gemensam arbetsplattform
(a.a.). En enad överenskommelse innehåller en gemensam bild av brottsproblem som
finns i kommunen. Denna bild kan variera beroende på årtal samt i vilken utsträckning
bilden arbetas fram utifrån kartläggningen (a.a.). För att kunna ha resurser till detta
arbete betonar polisen att man formulerar en problembild där det ryms insatser som
sammanfaller med polisens årliga nationella mål (a.a.). Patel (2013:05) understryker
orsaken till de valda brottsproblemen. Vidare hävdar Patel för att göra detta bör man
studera lokala förhållanden samt penetrera forskningslitteratur från förslagsvis
Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Ett kartläggnings- och orsakssamband bör prioriteras ifall problematiken grundas på
individ- eller samhällsnivå. Därefter ska det tas ställning till vilka åtgärder som bör
vidtas beroende på brottsorsaker (Patel 2013:05; Wennerström, Eliasson & Sörman
2016). Samverkansöverenskommelsen och samarbetet mellan polis och kommun samt
hur samverkan organiserats anses enligt majoriteten vara något positivt (a.a.). Dessutom
har omfattningen, kvaliteten, långsiktigheten och effekterna av det brottsförebyggande
arbetet förbättrats (a.a.). Överenskommelserna har positivt bidragit till ett mer
strukturerat arbetssätt och en gemensam problembild med mål och uppföljning (a.a.).
Det påstås även att en samordnare har en nyckelroll som även bidrar till
effektiviseringen av brottsbekämpning. Det gäller både polisen samt kommunen att
samordnare betraktas som en framgångsfaktor (a.a.). Inom flera kommuner är det
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samordnarna

själva

som

driver

arbetsprocesserna

framåt

samt

utformar

överenskommelsen (a.a.).

Den största svårigheten i samverkan är att få resurser till att räcka för ett gemensamt
brottsförebyggande arbete. Det råder ett starkt samband mellan resursbrist samt
svårighet med att genomföra det brottsförebyggande arbetets olika moment (a.a.). En
annan problematik är att hålla intresset för samarbetet mellan polis och kommun
levande hos båda parterna. Många upplever det svårbemästrat att inte tappa intresset
internt och att prioritera överenskommelsen i det dagliga arbetet. Därtill upplevs även
svårigheter med implementering och förankring (a.a.). Det gäller i synnerligen vid
omorganisering samt vid utbyte av nyckelpersoner i samverkan (a.a.). I kontrast anser
de

flesta

tillfrågade

att

överenskommelsen

bidragit

till

effektivisering

av

brottsförebyggandet samt att relationerna mellan partnerna förbättrats (a.a.). Vissa av de
tillfrågade hävdar även att samarbetet var upprättat redan innan överenskommelsen
tillsattes (Patel 2013:05). Som tidigare nämnts erhöll Sverige den 1 januari 2016 sin nya
polisorganisation ämnat för det lokala gottfinnandet (Wennerström, Eliasson & Sörman
2016). Utgångspunkten innebär bland annat en höjd ambitionsnivå för samverkan
mellan polis och kommun i brottsförebyggande ärenden. Denna samverkan förutsätter
att båda parter är kapabla att lösa lokala problem utifrån aktuella premisser (a.a.).

Samverkan kan bäst utföras genom en plan och ett stegvis utförande, ”enligt ett
kunskapsbaserat

arbetssätt

i

en

samverkansprocess

med

hjälp

av

samverkansöverenskommelser” (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016). Samverkan
innebär att båda parterna tillför sina praktiska resurser, kunskaper och kompetenser för
att tillsammans reducera sannolikheten för kriminalitet och minska brottslighetens
skadeverkningar (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016). En viktig handling vid ett
lokalt brottsförebyggande arbete är att polis och kommun samordnar sina insatser (a.a.).
Detta kan bäst utföras via förebyggande och ”tidig prevention med fokus på såväl
brottssituationer som brottsoffer och gärningspersoner” (a.a.). Brottsförebyggande
omfattar allt mellan fysisk förändring av utsatta personers miljöer till att
uppmärksamma och informera brottsoffer. Det går även att genomföra insatser för att
minimera

utanförskapet

(a.a.).

Samverkansprocessen
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är

en

kunskapsbaserad

arbetsmetod och en process som utgår från lokala lägesbilder och är ett kretslopp
bestående av fem steg: initiering, planering, genomförande och uppföljning för att
därefter repeteras (a.a.).

I en rapport som publicerats 2013 indikeras att polisens förebyggande arbete i takt med
regeringens reformer blivit mer omfattande och strukturerade sedan 2006 (a.a.).
Däremot har den bristande kvalitet i bland annat insatser och uppföljning (a.a.). Enligt
poliserna själva är de vanligaste områdena för brottsförebyggande insatser krogmiljö,
samverkan, att närvara bland medborgarna, ungdomar och lokaltrafiken (Patel 2013:5;
2013:21).

Mellan åren 2006-2010 prioriterades och tillsattes ett resurstillskott av regeringen som
innebar en resursökning med 2500 poliser. Detta bidrog till ”ökad synlighet och bättre
verksamhetsresultat samt kortare handläggningstider, mer planlagda brottsförebyggande
insatser och ett högt förtroende hos allmänheten” (Patel 2013:21). Enligt Felson, (1994,
ss. 116-117) är kriminalitet resultatet av människans situation och möjligheter. För att
begripliggöra kriminalitetens natur är det angeläget att förstå dess vanliga former som
består av tre komponenter: officiella polisrapporter, undersökning av offret samt
självrapportering. Med officiella polisrapporter menas att varje lokal polis insamlar
rutinmässigt data av kriminaliteten för att därefter skicka det vidare till säkerhetspolisen
som sammanställer det statistiskt för landet som helhet. Sedermera publiceras de årligen
i enhetliga brottsanmälningar (Felson 1994, ss. 2-3). Därutöver pekar Felson, (1994, s.
2) på en annan brottskomponent, nämligen undersökning av offret där uppgifter om
brottslighet insamlas via insatser som den nationella trygghetsundersökningen utgör.
Metoden grundas på intervjuer av ett allmänt urval av medborgarna om deras egen och
samt hushållens erfarenhet av utsatthet. Denna undersökning blottlägger dubbelt så
många inrapporterade brottsligheter än vad som rapporteras in som dokumenterade
officiella polisuppgifter (Felson 1994, s. 2).

Den sista komponenten anses vara

självrapportering (Felson 1994, ss. 2-3). Den baseras på intervjuer med ungdomar eller
andra lagförbrytare om deras egna kriminella handlingar (Felson 1994, ss. 2-3). Som
ovan nämndes rapporterar undersökningarna betänkligt fler brott än vad officiella

14

polisuppgifter innehar. De är särskilt effektiva i att fälla ljus över rapporter om
minderårigas brott, ringa drogmissbruk och ringa stölder (Felson 1994, ss. 2-3).

3. Teori
De psykologiska, filosofiska och ideologiska idéerna och tankarna som rättfärdigar ett
kriminellt beteende och tanke grundas bland annat i genetiken men även i vilken ålder
den enskilde människans kriminalitet tog fart. Ungdomsbrottslingar har en medelstark
självkontroll- och sociala band. De kan vara mycket aktiva med hög kriminell frekvens
och de är mindre versatila än livsstilskriminella. Personer i denna grupp engagerar sig
mestadels i snatteri, skadegörelse och missbruk. Ungdomsbrottslingar är en omfattande
och mycket stor grupp. Vuxendebutanter är en annan kriminell grupp med tidig debut
men som inte har kommit till rättsväsendets kännedom förrän i vuxen ålder. Personer i
denna grupp kan lida av akut psykisk störning och/ eller narkotikaanvändning och/eller
alkoholmissbruk som gör individen mer mottaglig för kriminalitet. De har förändrade
sociala omständigheter, svagare band till vuxna institutioner av informell social
kontroll. Den tredje och sista gruppen är kroniker. Kroniker/ livsstilskriminella delas in
i två grupper, ”high level chronic” som gör gällande individer som väljer att begå brott
under stora delar av livsförloppet och ”low level chronics” som gör gällande individer
som begår brott med hög frekvens. Denna grupp av kriminella har en tidig debut i
kriminalitet, tidig neuropsykiska problem som försvårar föräldrarnas fostranderoll,
socialisationsproblem, svag självkontroll och svaga sociala band, svag anknytning, låg
grad av åtagande och svag moraluppfattning (Laub & Sampson 2006, ss. 6-9, 16-26;
Moffitt et al. 2007, ss. 23-24; Hedenskog 2013b; Jashari 2016c).

Kriminellas tankegångar bottnas även i grupptillhörighet och fördomar. Självet
anammar gruppens habitus liksom ideologi som blir till en del av människans egen
preferens. Fördomar bygger på negativa stereotypa uppfattningar om en grupp i
kombination med negativa känslor riktade mot gruppens medlemmar och dessa är ofta
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centrala i samband med gruppkonflikter. Det finns en rad olika teorier som belyser olika
metoder för att förbättra grupprelationer. De så kallade personlighetsteorierna hävdar att
det måste ske en personlighetsförändring för att minska fördomarna hos en fördomsfull
person. Fördomar kan också förklaras utifrån hypotesen om frustration och aggression
där fokus blir att förhindra frustration, reducera förväntningar och erbjuda metoder där
man kan få utlopp för frustrationer på ett ofarligt sätt eller att helt enkelt förhindra dem
att ge uttryck för ilska. Andra, som exempelvis teorin om den realistiska konflikten,
menar att gemensamma mål och samarbete är mål som motverkar konflikter. Slutligen
menar teorin om den sociala identiteten att fientlighet stävjas av att stereotypa
föreställningar mellan grupper blir mindre nedlåtande och när grupper konkurrerar med
varandra utifrån metoder som bygger på ömsesidigt accepterande från båda parter.
Vilka konkreta metoder kan man då använda för att minska fördomar och
gruppkonflikter? Information och utbildning anses främja tolerans eftersom fördomar
till viss del bygger på okunskap. En metod är att erbjuda utbildning som syftar till att
minska trångsynthet hos barn genom att informera om de moraliska följderna av
diskriminering samt saklig information om grupper. En annan metod är att låta barnen
uppleva hur det känns att diskrimineras, även om det kan vara problematiskt utifrån
vissa perspektiv (Helkama et al. 2004, ss. 251-277).

Information har dock vissa begränsningar eftersom fördomar många gånger är
känslomässigt förankrade och saknar rationell grund vilket innebär att det krävs fler
insatser. En metod är då att sätta upp gemensamma mål, även om studier visar att det
ibland även kan ge motsatt effekt och öka fientligheten mellan grupperna. Det kan även
leda till att gränserna mellan grupperna suddas ut vilket kan anses problematiskt
eftersom de riskerar att förlora sin unika identitet vilket i sin tur kan leda till nya
konflikter (a.a.).

En annan möjlighet är att förändra kategoriseringsgränserna så att grupper som
vanligtvis tillhör två olika kategorier också tillhör en gemensam kategori, en metod som
ofta används i krig där eventuella etniska skillnader förbises till förmån för landets folk.
En liknande metod, som syftar till att minska särbehandlingen av in- och utgruppen är
att belysa betydelsen av de ingrupper som korsar varandra. Det kan exemplifieras med
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etnicitet och supportergrupper till fotbollslag där det sker en omkategorisering vilka
delvis tar ut varandra. Kontakthypotesen bygger på idéen att grupprelationer kan
förbättras genom utökade kontakter mellan grupperna förutsatt tre villkor. Det bör röra
sig om en långvarig kontakt som kräver samarbete, att kontakten stöds av samhällets
offentliga integrationspolitik samt att kontakten måste ske mellan människor med
samma sociala status, uppfylls inte dessa kan kontakten få motsatt effekt. Det är främst
på tre olika sätt som kontakten förmodas förbättra relationer. För det första kan
kontakten leda till att grupperna upptäcker sig ha fler likheter än de tidigare varit
medvetna om. För det andra kan de som företräder gruppen kan också ha en
generaliserande effekt gällande resten av gruppen där de positiva aspekter som
förknippas med företrädaren kan därmed komma att omfatta hela gruppen. Det kan
också ske en revolution som en följd av ny information om gruppen som leder till en
plötslig attitydförändring. Vidare kan undergrupper bildas vilket ger en större
nyansering. Den tredje och sista punkten belyser respekt inför det mångkulturella. Här
behandlas riskerna med idéen att alla grupper skenbart ska behandlas lika, utan att fästa
någon uppmärksamhet på skillnaderna mellan grupperna. Anledningen är att man då
bortser från att diskrimineringen gynnat en grupp på bekostnad av den andra och att
skillnaderna måste undanröjas aktivt om de inte ska fortsätta att växa. Vidare tar man
inte hänsyn till de faktiska skillnader som finns mellan etniska grupper. Slutligen har de
etniska grupperna en tendens att försvinna när de blir en del av majoriteten där deras
kulturella traditioner berövas (Helkama et al. 2004, ss. 265-290).

Samhällsvetaren Le Bon studerade massfenomen och även om hans metoder inte alltid
var särskilt vetenskapliga till sin karaktär så har han ändå viss aktualitet även idag. Det
fanns tre huvudteser som han ansåg viktiga när det gällde massbeteende. Först och
främst så menade han att människans psykiska nivå sjunker när hon ansluter sig till
folkhopen och hon mister sin civiliserade individuella personlighet som bidrar till
intellektuella överväganden i förhållande till sina handlingar och blir istället styrd av
känslor och drifter. Punkt två berör att människor agerar anonymt i folkhopen och att de
därmed inte tar ansvar för sitt handlande. Till sist så menade han att stämningar och
åsikter har en tendens att smitta och spridas på ett epidemiliknande sätt när människor
befinner sig i en folkhop. Även Freud yttrade sig om massans psykologi och han
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menade att folkhopens medlemmar förenades av en inbördes identifikation, vilket kan
beskrivas som att den andres psyke internaliseras. Han menade att kollektivt beteende
innebar en regression till primitivitet och att folkhopen krävde en ledare vars psyke de
internaliserar som sitt idealjag. Modern forskning pekar på att en individ som är
inkluderad i en massa influeras av en rad sociala faktorer. I folkhopen blir individen
“icke identifierbar” och därmed anonym. Det leder till att de kan utföra handlingar som
de utanför en massa aldrig skulle utföra, som en följd av att det sker en reducering av
individens känsla för ansvar för utförda handlingar, vilket sker parallellt med att
individualiteten försvagas. Krafter i massan kan sprida åsikter som snabbt etableras
inom hela gruppen, vilket kan resultera i att en individ frångår sin grundläggande moral
och applicerar massans moral på sig själv. Försvagningen av individualiteten kan
resultera i att medlemmar av massan utför aggressiva handlingar som de i andra
situationer inte hade varit benägna att utföra. Det gäller inte enbart destruktiva
handlingar, utan det kan även inkludera goda handlingar med heroiska inslag, till
exempel vid en naturkatastrof. Enligt Carver och Scheiers delas självmedvetandet upp i
en privat självmedvetenhet, som innebär att han observerar sina egna känslor, tankar
och beteende, och en offentlig självmedvetenhet där han istället lägger märke till vad
andra tänker om honom. När den privata självmedvetenheten är nedsatt låter individen
sig ledas av yttre impulser och kan uppträda impulsivt och känslobaserat. Det kan vara
en förklaring till olika beteenden som förekommer i samband med massföreteelser
(Helkama et al. 2004, ss. 279-290).

De individer som i högre uträckning dras till diverse massrörelser är de som inte är
tillfredsställda med sin nuvarande självbild. Deras nuvarande identitet reduceras i
massan och en ny identitet införlivas. Det innebär att massrörelser ofta lockar till sig
människor som är illa anpassade, utslagna, ungdomar och så vidare. När det gäller
religiösa rörelser så tilltalar de ofta människor som är besvikna och ångestfyllda
samtidigt som de inte anser sig ha särskilt stora möjligheter att påverka sin egen
situation. Olika rörelser attraherar också människor baserat på personlighetstyp vilket
bland annat exemplifieras med fascistiska rörelser och hippierörelsen. När det gäller
rörelser vars mål är samhälleliga förändringar har medlemmarna ofta en gemensam
social situation som de önskar förändra (Helkama et al. 2004, ss 279-290).
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Som yrkeskriminell bör man upprätta ett starkt försvar för både självets och gruppens
handlingar och gärningar, annars riskerar man att hamna i grupptrycket. I fångenskap
överrumplar frihetstankar många kriminellas sinnen. Kriminella tankegångar kretsar
ofta kring att tänka kortsiktigt och tillfredsställa detet, den innersta kärnan av
personligheten som finns redan vid födseln, den finns i vårt omedvetna sinne. Detet har
ingen kontakt med verkligheten och fungerar irrationellt. Den fungerar enligt ”pleasure
principles”. Jaget har direkt kontakt med verkligheten och jobbar på en medveten nivå.
Den går efter ”verklighetensprincipen”. Detta innebär att den beroende på verkligheten
och normerna i samhället, bestämmer när och under vilka förutsättningar ”detet” kan få
sin tillfredställelse. Ego/ jaget ser till att man agerar normativt och inte beter sig
normbrytande. Överjaget/ superego är personlighetens moralarm som utvecklas vid 45-årsåldern. Superego uppstår genom att barnet lär sig av föräldrarna (normbärare) att
skilja mellan rätt och fel och att handla normativt. Liksom jaget försöker överjaget att
kontrollera detets instinkter, i synnerhet sexuella och aggressiva impulser som är
fördömt av samhället och som anses vara normbrytande. Moraliska mål går före än
realistiska. En balans mellan detet och överjaget gör så att ego har fått titeln
”personlighetens chef” (Holt et al. 2012, ss. 564-567; Hedenskog 2013b).

Kriminellas inre självkontroll är svag och de egoistiska tankegångarna har övertaget.
Ifall andra betraktar och kallar självet för kriminell anser den kriminelle att hen inte har
något att förlora och för den skull utgår från samma dysfunktionella mönster och gör
allt för att leva upp till stereotypen. Andras dysfunktionella beteende blir till en
förstärkning för den kriminellas beteende. Enligt en yrkeskriminells bekännelse på
Frivården handlar livet som kriminell om att ”ständigt vara på drift och ha ögon i både
nacke och handflata, otillfredsställd, rotlös, sko sig på de svaga och att ej vara
hemmahörande i människohamn var min vardag”.

Huvudfrågan som önskas besvaras är hur brottsutvecklingen inom Lunds kommun ser
ut och den statistiska effekten av medborgarlöftet, det vill säga om statistiken förändrats
i någon riktning under 2015 samt studera medborgarlöftets brottspreventiva funktion.
Det bör understrykas att teorierna har endast används som ett verktyg för att presentera
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de olika kriminella handlingar som förekommer inom Lunds kommun 2010-2015. För
att presentera frekvensen av dessa handlingar har vi tagit hjälp av Brottsförebyggande
rådets hemsida och dess innehållande statistiska uppgifter.

För att kunna beakta frågeställningarna är våra två valda teoretiska ramverk
rutinaktivitetsteorin samt rational choice-teorin. Enligt en av grundarna till dessa teorier,
Marcus Felson, utvecklas kriminalitet över tid i missgynnade miljöer och av inkapabelt
föräldraskap. Kriminalitet kan även utvecklas ifall individen tillbringat sin ungdom i
skolor som upplevts frustrerande och alternativt eller ifall staten försummar och
misskrediterar personen (Karstedt 1994, s. 859). Därtill även ifall individen har
svårigheter att taga hand om självet (a.a.). Dessa gestalter söker sitt kamratskap i gäng
eller tillbringar tiden i fängelset (Lilly et al. 2011). Individer med en karriär inom
kriminalitet är tillfällighetssökande och tar till vara alla tillfällen att handla kriminellt
(Lilly et al. 2011, ss. 328-329). I kontrast till teorier som pushes and pulls i kriminalitet
anser personer inom den kriminella världen att de är kalkylerande och rationella aktörer
som överväger vinsten av brottet mot risken att åka fast och bli dömd (Lilly et al. 2011,
ss. 328-329). Med andra ord överväger de sina val av handlingar. Tillfälligheten formar
brottslingars val av till vad, var, hur och mot vem brottet riktas (Lilly et al. 2011, s.
329).

3.1.

Rational choice-teorin

Rational choice-teorin hänvisar till att baserat på risken för avslöjande och
tillfångatagande väljer kriminella brott som erbjuder omedelbar tillfredsställelse med
minimal ansträngning (Lilly et al. 2011, s. 329). Fördenskull kan teorin uppfattas
grundas på situationell brottsprevention med negligering av kausaliteten (a.a.). Teorin
omfattar brott som white color crime, kidnappning, vapenanvändning, politiskt våld
samt våldsamt beteende (Karstedt 1994, ss. 859-860). Denna breda användning och
tillämpning uppfattas som teorins styrka. Enligt McShane & Williams III (2010, ss.
182-183) förklarar rational choice-teorin brottslingens motivation till kriminaliteten för
att uppfylla den kriminelles behov. Rationalitet är en beslutsfattande process för att
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bemöta behoven, handlingens potentiella kostnad och de förväntade fördelarna
(McShane & Williams III 2010, ss 182-183). Enligt McShane & Williams III (2010, ss.
182-183) är det mer korrekt att nämna att gärningsmannen visar begränsad rationalitet
och är inte rationell på alla plan. Teoretikerna delar upp beslutsfattande i två separata
grupper: delaktighetsbeslut och händelsebeslut. Det förstnämnda baseras på
longitudinella studier, varför man väljer att begå brott, fortsätter inom kriminalitet eller
drar sig ur ett brott (a.a.). Den andra formen av beslutfattande handlar om de krav som
ställs på gärningsmannen och hurdan den bestäms. Vinsten och förlusten av potentiella
fördelar är baserat på om taktiken är svår- eller lättåtkomligt (a.a.). Det finns
brottsspecifika beslut som ska fattas, graden på brottet bestäms av brottets natur,
därmed är inom rational choice-teorin brott specifikt (a.a.). Vidare råder det en
diskrepans mellan brottslingars behov och offret som uppfyller dessa behov. Därför
betraktar rational choice-teoretiker brottslingars behov som brottsspecifika och väljer
hellre att fokusera på individuella brottstyper istället för generellt förhindra brott
(McShane & Williams III 2010, ss. 182-183). Varje form av brott erbjuder olika
"valstrukturerande egenskaper", där en kombination av lönsamhet och attraktionskraft
kan tilltala vissa personer vid vissa tidpunkter. Brottsförebyggande enligt denna modell
bygger på att minska möjligheten och attraktionskraft av specifika brott (a.a.). Teorin
pekar även på att brott uppstår i den dagliga kontexten där lagförbrytaren och offret
vistas samt på samhällets mest missgynnade platser som är patologiskt lämpliga för att
brottet ska uppstå (McShane & Williams III 2010, ss. 182-183). Detta bidrar även till
Lawrence Cohen och Marcus Felsons myntade begrepp routin activity theory.

3.2.

Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin grundades år 1979 som ett nytt sätt att betrakta brottet. Den blev
snabbt populär och blev ett alternativ året därpå (McShane & Williams III 2010). Enligt
McShane & Williams III (2010, s. 179) var en anledning till dess snabba spridning det
stora intresset för viktimologi och en ny ekologisk brottsprevention och därtill även
uppvisningen av antagandet om att människor är rationella kalkylerande aktörer (a.a.).
Dessutom har teorin varit en viktig bidragande faktor till det kriminologiska fältet som
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hänvisar till att frekvensen av brott är relaterat till en typ av vardagliga mönster av
social interaktion (a.a.). I takt med ändring av interaktionen förändras även
brottsfrekvensen (a.a.). Rutinaktivitet syftar till någon vanligt förekommande social
aktivitet som erbjuder grundläggande behov, såsom arbete, skola, sysselsättningar,
barnuppfostran, matinköp och sömn (McShane & Williams III 2010, s. 179).

I Crime and nature Felson (2006, ss. 257-262) tilläggs kausaliteten rörande brottslighet.
Förändringar inom teknologin och organiseringen som förändrar vardagsrutinen,
brottslingar utforskar och hittar nya möjligheter för att begå brott, andra kriminella gör
observationsinlärning via media eller lär in handlingarna via word of mouth. Dessa
förändringar bidrar till en ökad brottsvåg i tidsperioden som väcker samhällets reaktion.
För att eliminera brottet krävs då en inramning av kriminaliteten (a.a.). Sambandet är
känt och nämns även av Felson & Boba (2010, ss. 25-33). De ovannämnda teorierna
hänvisar till att genom avlägsna eller eliminera tillfälligheten för brott reduceras
kriminaliteten (a.a.). I boken Tillfället gör brottslingen nämner Felson och Clarke att
teorier om brott bör hjälpa brottsförebyggandet. De anser att teorier om brott framhåller
principer som ligger nära den verkliga världen, lätta att förklara och undervisa samt är
redo att omsättas i bruk (Felson & Clarke 1998, s. 2; Felson & Boba 2010, ss. 33-34).
De omfattar rutinaktivitetsteorins tillvägagångssätt och rational choice-teorins
perspektiv och Crime pattern theory. Dessa teorier bygger på det gamla talesättet
"tillfället gör tjuven." De hävdar att möjligheten är den grundläggande orsaken till brott
och illustrerar hur teorier är ett idealiskt verktyg för att förebygga brott (Felson &
Clarke 1998, s. 4). Enligt Felson & Clarke (1998, ss. 4-5) för att brott skall begås måste
det finnas en konvergens i tid och rum bestående av tre komponenter: en motiverad
förövare, ett lämpligt mål och avsaknaden av kapabla väktare. McShane & Williams III
(2010, ss. 180-181) understryker vikten av ändring i samhället som en bidragande faktor
till kriminalitet. Teorin tar gärningsmannen för givet men anser att väktare tar formen
av individer vars närvaro eller närhet har en avskräckande effekt för att brott skall
begås. Det kan vara en partner, en granne eller arbetskamrat (a.a.). Vidare understryker
Felson & Clarke (1998, s. 4) att förmyndarskap har en kraftfull effekt mot brott.
Viktigast vid avsaknad av väktare är ett objekt som gärningsmannen eftersöker. Med
ordet ”mål” anses inom Rutinaktivitetsteorin ett offer som kan vara helt frånvarande
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från brottsplatsen. Ägaren av en TV eller dylikt kan vara helt frånvarande när
inbrottstjuven stjäl tinget (a.a.). Mål av brott kan vara en person eller ett föremål, vars
position i tid eller rum gör det mer eller mindre utsatt för risken för brottsligt angrepp.
Enligt Felson & Clarke (1998, s. 5) innehåller en brottslig handling fyra komponenter,
värde, tröghet, synlighet och tillgång. Alla dessa fyra dimensioner beaktas från en
gärningsmans perspektiv (a.a.).

Oberoende av orsak värdesätter kriminella målet från självets perspektiv. Således
föredrar personer som begår stöld den senaste varan framför den tidigare produkten med
samma penningvärde. Tröghet är helt enkelt vikten av objekt. Således har små
elektroniska varor mer attraktion för stöld än större och tyngre varor, såvida inte dessa
är motoriserade eller har hjul (a.a.). Visibiliteten är en annan orsak till brott såsom att
någon visar sina pengar på en offentlig plats eller placerar sina värdesaker vid fönstret.
Tillgång avser gatumönster, placering av varor nära dörren eller andra egenskaper i
vardagen gör det lätt för kriminella att ha tillgång till målet (a.a.). Som ovan nämndes,
anser Felson & Clarke (1998, ss. 4-5) för att brott skall begås måste gärningsmannen
hitta ett objekt i frånvaro av en kapabel väktare. Detta innebär att brott kan eskalera utan
fler kriminella om det finns fler mål eller om gärningsmannen har tillgång till objektet
som ligger utom synhåll till kapabla väktare (a.a.). Detta resonemang förklarar den
ökade brottsligheten i USA och Västeuropa under 1960- och 70-talet. Viktiga
förklaringar under denna tidsperiod är den fysiska minimeringen av elektroniska
apparater, i takt med kvinnors inträde på arbetsmarknaden lämnades hushåll obevakade
samt socialisationen med främlingar som bidrog till en stigande utsatthet (a.a.). Det bör
även poängteras att det krävs möjlighet för att kriminella ska kunna leva ut sin vilja
(Cloward 1959; Cullen 1984 se Lilly et al. 2011 ss. 330-331). Möjlighet är en
avgörande faktor för alla brottstyper att begås (Lilly et al. 2011, s. 331). Detta kan
knytas an till frågeställningarna.

Felson & Clarke (1998, ss. 5-6) betonar tio brottstillfällen. Tillfället spelar en avgörande
roll för orsaken till brott, detta omfattar inte bara vanliga egendomsbrott. Brottstillfällen
är ytterst specifikt, exempelvis beror rån av postkontor på en annan konstellation av
möjligheter i jämförelse med bankrån eller rån på gatan. Felson & Clarke (1998, ss 5-6)
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framhåller att bilstöld för nöjesåkning har ett annat mönster än stöld av bilar för sina
reservdelars skull, vilket skiljer sig ytterligare från bilstöld där bilen sedan skall säljas
utomlands. Brottstillfällen är koncentrerade i tid och rum. Det råder både en stor
diskrepans mellan stadsdelar samt en skillnad även inom ett område med hög
kriminalitet. Brottstillfällen beror på kriminellas rutinaktivitet och deras mål förändras
beroende på människors färd till jobbet, skolan och deras fritidssysselsättning.
Exempelvis söker ficktjuvar folkmassor i centrum och inbrottstjuvar besöker förorter på
eftermiddagen när invånarna är bortom sina hem (a.a.). Brotten har en dominoeffekt och
ger upphov till andra brott. Det har många orsaker som när inbrott kräver en definitiv
handel av stulna gods och kreditkortsbedrägeri. En annan punkt betonar den rådande
diskrepansen mellan tingen där vissa produkter anses vara mer lockande. Dessa
tillfällen speglar särskilt värde, tröghet, synlighet och tillgång till potentiella brotts mål
(a.a.). Exempelvis har en DVD-spelare högt värde men är låg inom tröghet, vilket
menas på så vis att den har ett högt värde och är lätt att förflyttas (a.a.).

Felson & Clarke (1998, ss. 5-7) anser vidare att sociala och tekniska förändringar alstrar
nya möjligheter för kriminella handlingar. Varje ny produkt går genom fyra stadier:
”innovation, tillväxt, massmarknadsföring och mättnad. De två stadierna i mitten
tenderar att producera de flesta stölder” (Felson & Clarke 1998, ss. 5-7). Vidare nämns
det
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kan
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Tillfällighetsreducerande metoder för brottsprevention passar systematiska mönster.
Dessa regler spänner över alla samhällstillfällen, även om förebyggande metoder måste
anpassas till varje situation. Dessa metoder härstammar från rational choice-teorin som
betonar att genom ökad ansträngning för att brott skall begås, utgallras de förmodade
riskerna. Dessutom reduceras de förväntade belöningarna och en eliminering av ursäkter
till brott (a.a.). Därtill även genom en reducering av brottet förskjuts inte kriminaliteten.
Utvärderingar tyder på en minimal brottsförskjutning i takt med genomförandet av
situationell prevention. Det sistnämnda indikerar att genom en fokusering på minskning
av möjligheterna alstrats stora nedgångar av brottslighet. Förebyggande åtgärder i
längre sikt bidrar till en spridning av förmåner till närliggande platser. Detta eftersom
kriminella tycks överskatta räckhåll för åtgärderna (a.a.). Dessutom finns det goda skäl
att tro att minskning av brottstillfälle reducerar kriminaliteten i samhället (a.a.).
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3.3.

Teoriernas betydelse för studien

Baserat på dessa två teorier kommer vi bland annat utgå från polisens liksom Lunds
kommuns hemsida för att blottlägga vilka brottskategorier som frekvent förekommer i
statistiken och om dessa möjligtvis är de som ingår i medborgarlöftet samt den effekten
av medborgarlöftet, det vill säga om statistiken förändrats under 2015 då dessa har
genomförts. Vi anser att våra två valda teorier, rational choice- och rutinaktivitetsteorin
är idealiska verktyg för att förtydliga våra frågeställning. Förslagsvis grundas rational
choice-teorin i att kriminella väljer brott som erbjuder omedelbara tillfredsställelse med
minimala ansträngning och med risk för avslöjande samt tillfångatagande. Detta bidrar
till att kunna urskilja frekvensen av en variant av brottlighet inom kommunen och
identifieringen av kommunens och polisens medborglöfte för att få bukt på
problematiken. I kontrast anser rutinaktivitetsteorin att människan är delvis en rationell
kalkylerande aktör som överväger sina beslut. Den syftar till någon vanligt
förekommande social aktivitet som erbjuder grundläggande behov, såsom arbete, skola,
sysselsättningar, barnuppfostran, matinköp och att sova. Teorin är ett verktyg för att
kunna urskilja vilken eller vilka varianter av kriminalitet som härjar inom kommunen.
Bäggedera verktygen anses vara nödvändiga för att kunna utföra forskningen på ett
adekvat sätt.

Brottsutvecklingen i Sverige har under de senaste fem åren utvecklats genom att det
årligen har anmälts mellan 1,2 och 1,5 miljoner brott till rättsväsendet inkluderat polis,
åklagare samt tull (Brottsrummet.se, Brå, 2015). Tillskillnad från föregående år
anmäldes det under 2015, 1,5 miljoner brottsliga handlingar (Brå). ”Antalet brott har
ökat kraftigt sedan 1950-talet” (Brå). En förklaring till detta kan vara de reformer som
den nya flexibla och rörliga marknaden medförde inom produktionsteknik och
produktionsförhållanden

fick

betydelse

för

individens

självuppfattning,

identitetsskapande och syn på sin arbetsplats – och levnadsbana. Individen skulle vara
flexibel och öppen för jobbförslag något som i sin tur medförde att även kvinnor
började arbeta så det existera nya mål för kriminella (Garland 2002, ss. 82-83, 91).
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Detta var uppkomsten till nya brott men även en civilprevention i form av
grannsamverkan. I takt med minskad situationell kontroll ökade tillfällen för brott
förslagsvis genom att ungdomar fick fritid och kunde okontrollerad samtidigt vistas på
flera platser. Detta var delvis bristen på normbärare och normalstrare i form av
familjens liksom den samhälleliga kontrollen, grannsamverkan och skolorna (Garland
2002, s 91).

För att få en bild av kriminalitetens utveckling görs det specialstudier och andra
undersökningar där frågor ställs till medborgarna ifall de har utsatts för brott (Brå). En
sådan undersökning är Nationella trygghetsundersökningar som Brå gör varje år (Brå).
De mest förekommande brotten är stölder på offentliga platser, där en förskjutning i
åldrarna kan ses bland de misstänkta personerna (Brå). De mest förekommande
kriminaliteten i Sverige oberoende av stad är ”stöld ur bilar, cykelstölder, snatteri och
inbrott” (Brå). Följt av personbrott såsom olaga hot och sexualbrott. Skadegörelse är
den tredje största brottstypen och omfattar exempelvis klotter, som är en förekommande
ungdomskriminalitet (Brå). De ovannämnda kriminaliteten förklaras via Rational
choice-teorin som hänvisar till att baserat på risken för avslöjande och tillfångatagande
väljer kriminella brott som erbjuder omedelbar tillfredsställelse med minimal
ansträngning (Lilly et al. 2011, s. 329). Fördenskull kan teorin uppfattas grundas på
situationell brottsprevention med negligering av kausaliteten (a.a.).

Enligt McShane & Williams III (2010, ss. 182-183) förklarar rational choice-teorin
brottslingens motivation till kriminaliteten för att uppfylla den kriminelles behov.
Rationalitet är en beslutsfattande process för att bemöta behoven, handlingens
potentiella kostnad och de förväntade fördelarna (McShane & Williams III 2010, ss
182-183).

Brott som minskade under 2015 är bilbrott, en förklaring till trenden är den förbättrade
tekniken som bidrar till att nya bilar är svårare att stjäla. Andra typer av kriminalitet är
stöldbrott, sexualbrott och trafikbrott (Brå). I kontrast ökade bedrägerier och
skadegörelse under 2015 (Brå). Det råder en diskrepans mellan den polisanmälda
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brottsligheten och den faktiska brottsligheten, menat brott som anmälts och som
registrerats hos polisen samt brott som inte har kommit till polisen kännedom. Detta
påverkat självfallet kriminalstatistiken (Brå). Anmälningsbenägenheten för vissa brott är
mer förekommande på grund av att förslagsvis försäkringsbolag kräver en polisanmälan
(Brå). Brott inom familjen är lägre i jämförelse mellan personer som inte känner
varandra (Brå). Trenden till den ökade anmälan grundas i den ändrade rutinen,
värderingar och inställningen att en anmälan ska vara obligatorisk (Brå). Förslagsvis var
barnaga ett accepterat fenomen för 30 år sedan medan idag är det helt förbjudet (Brå).
Rutinaktivitetsteorin grundades år 1979 som ett nytt sätt att betrakta brottet. Den blev
snabbt populär och blev ett alternativ året därpå (McShane & Williams III 2010). Enligt
McShane & Williams III (2010, s. 179) var en anledning till dess snabba spridning det
stora intresset för viktimologi och en ny ekologisk brottsprevention och därtill även
uppvisningen av antagandet om att människor är rationella kalkylerande aktörer (a.a.).
Rutinaktivitet syftar till någon vanligt förekommande social aktivitet som erbjuder
grundläggande behov, såsom arbete, skola, sysselsättningar, barnuppfostran, matinköp
och sömn (McShane & Williams III 2010, s. 179).

Lund är under stark tillväxt, något som har bidragit till samverkansöverenskommelse
mellan Lunds kommun och Lunds polis. Det poängteras att det ska erbjudas en stad
med låg kriminalitet. Fördenskull ska staden vara det självklara valet för både levnad,
att jobba samt att driva företag (Samverkansöverenskommelse). Grunden till detta är att
”öka den upplevda tryggheten bland Lundaborna och minska utsattheten för brott”.
Trygghetsskapande åtgärder är det självklara valet (Samverkansöverenskommelse).
”Därför har Lunds BRÅ:s arbetsgrupp fem prioriterade områden för 2014-2017 års
verksamhet. Dessa är: brott i nära relationer, brott mot äldre, satsning på ungdomar,
alkohol såväl som andra droger” (Samverkansöverenskommelse). Samverkan mellan
Lunds kommun och närpolisområde har bidragit till att båda parter har som uppdrag
gentemot varandra att tydliggöra roller, ansvar och åtagande som vilar respektive
myndighet att bringa en trivsam miljö inom kommunen. ”Arbete sker både genom
långsiktiga sociala åtgärder som med mer kortsiktiga situationella åtgärder”.
Åtgärdsplan

är

framtaget

via

gemensamma

problembild

samverkansöverenskommelse (Samverkansöverenskommelse).
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och

är

Både rational choice- och rutinaktivitetsteorin belyser brott som ökat respektive minskat
under åren inom Lunds kommun. Kommunens liksom polisens brottsbekämpning
mellan 2010-2015 kan bäst förklaras via dessa två teorier. Det går att åskådliggöra deras
resonemang

kring

medborgarlöftets

brottspreventiva

funktion.

Utifrån

deras

resonemang kan vi se ett starkt samband med de nämnda teorierna i arbetet.

4. Metod och material
I vår studie har vi använt oss av en metod som gör gällande sekundäranalys av offentlig
statistik. Valet av den här metoden föll sig naturligt då den är lämpar sig väl för den
studie av brottslighet inom Lunds kommun som vi ämnat att beakta. Som ett
komplement till statistiken har uppsatsförfattarna även analyserat dokument som har
identifierats som viktiga och vitala i sammanhanget. Metodvalet är även motiverbart
utifrån ett tids- och ekonomiskt perspektiv då den stora mängden av kvantitativa data i
form av inrapporterade polisanmälningar, som vi beaktat, upptas av polismyndigheterna
och sedermera bearbetas av Brottsförebyggande rådet och presenteras i statistisk form.
Således blev den här metoden, i allra högsta grad, aktuell och framstod, efter noga
övervägande, som den allra mest lämpliga metoden för gruppens valda studie.

4.1.

Sekundäranalys

Metoden sekundäranalys fokuserar på data vilken forskaren allt som oftast ej insamlat
på egen hand och forskarens syfte skiljer sig från eller behandlar fält som ej varit
aktuella för den personen eller de personerna som initialt har insamlat datan (Bryman
2002, s. 208). Sekundäranalysen kan vara av såväl kvantitativ som kvalitativ art, men då
vår studie kommer att vara kvantitativ innebär det med direkt följd att enbart denna del
har haft fokus i den här uppsatsen.

28

Det finns ett flertal fördelar som är förknippade med sekundäranalys, bland annat den
kostnadseffektiva faktorn, vilket innebär att forskaren med minimala ekonomiska
resurser kan få tillgång till ett underlag som önskas bearbetas. En annan fördel som
sekundäranalys medför är möjligheten till att genomföra longitudinell analys, det vill
säga en analys över en viss tid eller period, och då nyttja den data som sedan tidigare
redan är insamlad och på så vis kunna se trender och effekter under en önskad period
(Bryman 2002, ss. 208-209, 211).

Den begränsade tidsfaktorn och minimala ekonomiska resurser medför att vi i denna
studie kunnat nå och få tillgång till högkvalitativt underlag som redan varit insamlat och
som bland annat via Brottsförebyggande rådets hemsida funnits tillgängligt
(Brottsförebyggande rådet 2016a).

4.2.

Sekundäranalys av offentlig statistik

Att använda sig av sekundäranalys av offentlig statistik är förknippat med liknande
fördelar som tidigare redovisats, dock är det av vikt att påpeka och belysa att offentlig
statistik i form av brottsstatistik kan vara av missvisande art. Detta då man från
polismyndighetens sida enkom levereras med statistik gällande personer som blivit
utsatta för brott och sedermera anmält det samt personer som omhändertagits och
misstänks för brott (Bryman 2002, s. 212).

4.3.

Mörkertal och bortfall

Dagligen och årligen inträffar det ett flertal brott som ej noteras och sedermera ej
hamnar i brottsstatiken med anledning av att de helt enkelt ej anträffas eller
uppmärksammas, att de ej anses vara eller tolkas som brott eller för att de klassificeras
som oväsentliga och ej nödvändiga att anmäla. Att ett brott som har begåtts och som
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torde blivit anmält men ej blir det, kallas för ”mörkertal” eller ”dold brottslighet”
(Sporre & Standar 2006, ss. 125-126).

Att ej samtliga brott som har begåtts anmäls och sedermera redovisas i statistiken
medför problem då man önskar dra slutsatser om den faktiska brottsligheten. Dold
brottslighet, tillika mörkertal, är storleksmässigt okänd och variationen är stor vid en
direkt jämförelse mellan olika former av brott. Mörkertalet är ej att klassificera som
oföränderlig utan det är något som såväl är stigande som sjunkande och förändras över
tid. Mörkertalet anses dock ha relativt liten betydelse när man ska studera om
brottsligheten ökat eller minskat under en period av några år och vid den typen av
studier visar de anmälda brotten och dess utveckling den faktiska brottsligheten
någorlunda väl, detta oavsett hur stort eller litet mörkertalet är (Brottsförebyggande
rådet 2016b).

4.4.

Anmälningsbenägenhet

Möjligheten till att upptäcka ett brott eller brottslig gärning samt benägenheten att
anmäla brottet till polismyndigheten är vital och central för hur stor del av brotten som
anmäls och sedermera redovisas i brottsstatistiken. Att anmäla ett brott till
polismyndigheten föranleds allt som oftast av ett logiskt grundat val och den uppkomna
benägenheten att anmäla brottet styrs av skilda viktiga beståndsdelar avgörande för
vilken typ av brott som har inträffat, exempelvis om det är ett brott mot en person eller
ett förmögenhetsbrott. Beståndsdelar som styr anmälningsbenägenhet vad det gäller
brott mot person kan vara det förhållandet som finnes mellan det utsatta offret och den
personen som utför den brottsliga gärning samt brottets nivå av grovhet. Om
gärningsmannen och offret är bekanta sedan tidigare ger konsekvensen att
anmälningsbenägenheten ej blir så hög om man jämför med om de för varandra hade
varit främmande. Det här kan få till följd att exempelvis våld i nära relationer ej i hög
grad blir rapporterad i statistiken medan misshandel i gatumiljö i större utsträckning
anmäls och mer frekvent förekommer i statistiken likaså grova former av våldsbrott som
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resulterar i att offret får uppsöka sjukvård anmäls även i större utsträckning än brott som
ger upphov till lindrigare former av skador (Sporre & Standar 2006, ss. 71-72).

Gällande brott som kan kopplas till förmögenhet styrs benägenheten att anmäla av
skadan och dess omfattning, vem offret är, om det kan bli ett försäkringsärende samt
hur pass integritetskränkande den brottsliga handlingen är. Brottsliga handlingar med
utomordentligt stora ekonomiska skador och konsekvenser anmäls i större utsträckning i
jämförelse där den ekonomiska skadan är marginell. Likaså är myndigheter samt större
organisationer och företag mindre benägna att anmäla inträffade brott i jämförelse med
privatpersoner. Stora företag anmäler oftast ej skador på sin omgivande egendom som
orsakats av en brottslig gärning om de ej kan ange någon misstänkt för handlingen
medan privatpersoner och dess anmälningsbenägenhet är större även om de ej kan ange
någon misstänkt. Försäkringsbolagen riktar ofta krav mot gemene man att det brott som
denne utsatts för skall polisanmälas för att ersättning för exempelvis stulen egendom
skall utgå och det förefaller frekvent att om värdet på den stulna egendomen överstiger
självrisken, anmäls det inträffade brottet (Sporre & Standar 2006, s. 72).

Gemene mans anmälningsbenägenhet kan även styras av exempelvis den globala synen
på det inträffade brottet och i vilken omfattning brottskategorin uppmärksammas av
press och TV, förtroendevalda och inblandade myndigheter. Det utsatta offret och
dennes värdering av det mottagande och följdriktigheter en anmälan medför samt den
uppskattade sannolikheten att gärningsmannen får någon påföljd för det utförda brottet
är också av betydelse för benägenheten att anmäla (Sporre & Standar 2006, s. 73).

4.5.

Reliabilitet och validitet

Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008, ss. 165-166) krävs det av oss, i egenskap av
uppsatsförfattare, att redogöra för den egna studiens validitet och reliabilitet. ”Dessa
traditionella kvalitetsbegrepp uppfattas i enlighet med kvantitativ och positivistisk
tradition”. Beträffande kvalitativ är begreppen rådande ifall forskningens kvalité är
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trovärdig. Vissa forskare har haft ambitionen att frigöra och importera begreppen från
den positivistiska kopplingen till kvalitativa metoddiskussioner (Kirk & Miller 1986;
Hammersly 2003; Silverman 2006 se Sjöberg och Wästerfors 2008, s. 165). För att
övertyga forskningens läsare föredrar kvalitativa forskare att ersätta begreppen validitet
med ”trovärdighet” då det inte finns några garantier att tillgå. ”De erbjuder i stället en
försäkran om att undersökningens kvalitativa data har producerats och kontrollerats i
överstämmelse med god praxis” (Denscombe 2011, s. 380). Datas trovärdighet grundas
på dessa principer (a.a.). Reliabilitet och validitet är i forskningssammanhang konstant
aktuella och närvarande. Fördenskull kan vi utgå från att dessa metoder är aktuella inom
kvantitativa, induktiva studier (Thurén 2007, s. 26). Validitet försäkrar att
undersökningen har grundats på frågeställningen eller frågeställningarna och att
slutsatsen av undersökningen liksom resterande arbetet har en växelverkan (Thurén
2007, s. 26; Denscombe 2011, s. 378). Forskaren måste försäkra läsaren om att hens
arbete har ett strikt adekvat vetenskapligt tillvägagångssätt (Denscombe 2011, s. 378).
”Trovärdigheten är avgörande för all vetenskaplig forskning” (Silverman 2000, 2001 se
Denscombe 2011, s. 393).

Reliabilitet innebär att mätningen är korrekt utfört och att undersökningen byggs på
korrekt urval av personer eller opinionsundersökningar så att tillförlitligheten påverkar
resultatet (Thurén 2007, s. 26). Det anger ifall åtgärderna är pålitliga samt beskriver hur
väl testet mäter det som det mäter (Schömer 2012d). Menat ifall datasamlingen har
lyckats (Mälardalens Högskola, mdh, 2012). Reliabilitet berör mätningens kvalité det
vill säga konsistens och replikbarhet. Med andra ord att liknande resultat skall kunna
erhållas vid upprepade tillfällen även om det utförs av andra forskare eller utredare
(mdh). Reliabilitet försäkrar forskningens läsare att kunskapen är framtagen på ett
kontrollerat och tillförlitligt sätt. I kvantitativ forskning börjar man med att välja ut
datainsamlingsmetoden ”där reliabilitet och validitet kan bedömas i förhållande till
studiens syfte” (mdh). Därav inom kvantitativ forskning indikerar både reliabilitet och
validitet datainsamlingens kvalité. ”I kvalitativ ansats arbetar man däremot fortlöpande
med kvalitetsbegreppen under hela processen (mdh). I kontrast inom kvalitativ
forskning behandlar de två begrepp både ”datainsamlingen och analysen av insamlade
data” (mdh). Enligt (Herlofson et al. 2010, s. 142) har reliabilitet även myntats med
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begreppet ”överensstämmelsekoefficient” som uttrycks i ett index som varierar mellan 0
och +1. Högre koefficient indikerar mätningens större precision och säkerhet i
resultatet. Med andra ord, beroende på mätningens medelfel i resultatet, blir resultatet
mer tillförlitlig (a.a.).

4.5.1.

Reliabilitet och validitet för den här studien

För att kunna erbjuda reliabilitet och validitet för studien är den valda litteraturen
vetenskapligt granskad samt från olika tidsepoker och författare. Genom att en litteratur
är peer-reviewed, det vill säga vetenskapligt granskad, får vi en försäkran om att olika
forskare inom samma område har granskat den och gett sin syn på den specifika
forskningen, vilket ger en reliabilitet om att det vetenskapliga arbetet håller hög klass
och trovärdighet. Reliabilitet indikerar att liknande resultat ska kunna fås vid upprepade
tillfällen även om det utförs av andra forskare eller utredare (mdh). Reliabilitet försäkrar
forskningens läsare att kunskapen är framtagen på ett kontrollerat och tillförlitligt sätt.
Däremot är enda skillnaden att enstaka forskare dokumenterat ytterligare en variabel
som underbygger forskningsämnet (Thurén 2007, s. 26). Genom att fokusera på
frågeställningen gav det undersökningen ett huvudsyfte att studera brottsutvecklingen
inom Lunds kommun, vilket tyder på undersökningens validitet då merparten av
litteraturen som används är studier som även är vetenskapligt granskade (Thurén 2007,
s. 26).

Studien innehar dock en del svårigheter som i detta avsnitt är värda att framhäva, detta
med anledning av polisens omorganisation, i synnerhet med den nya regionindelningen
vilket bland annat har medfört att statistiken gällande brott på kommunnivå förändrats
till det bättre då bortfallet har minskat genom att statistiken nu redovisas på regionnivå
istället för på länsnivå, vilket innebär att färre brott redovisas med saknad
kommunuppgift då denna klassning tidigare stämplades på brott utanför länen och då de
nya polisregionerna har en större geografisk indelning än länen leder detta per
automatik att saknad kommunuppgift kommer att minska och således även bortfallet.
Det här har, för uppsatsförfattarna, medverkat till svårigheter att tolka materialet och det
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kan således, i en absolut mening, vara problematiskt att framhäva att de statistiska
förändringarna som uppsatsförfattarna redovisat, har sin grund i de medborgarlöften
som avgetts och genomförts. Det är dock av vikt att beakta att studien genomsyras
delvis ur ett statistiskt perspektiv, med dess tillhörande mörkertal, dold brottslighet och
anmälningsbenägenhet, vilket är av betydelse att ta hänsyn till då studiens resultat
beskådas.

4.6.

Etik

Det finns ett flertal etiska aspekter att beakta och ta hänsyn till gällande sekundärdata
och det material som uppsatsen berör. Vitala och i allra högsta grad grundläggande
etiska aspekter gör gällande en frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet
kring de individer som direkt medverkar och således även är en del av den aktuella
forskningen.
Informationskravet
Informationskravet gör gällande att forskaren skall ge de inblandade individerna
information om forskningen som bedrivs samt dess syfte. Det här betyder bland annat
att deltagarna skall få veta vilka moment som ingår i undersökningen och deras
åtagande samt att individerna skall vara väl medvetna om att deltagande är på frivillig
basis och de kan, när som helst, avbryta sin medverkan.
Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att individerna som deltar i en undersökning har över sin
medverkan enkom rätt att avgöra sitt deltagande kring denna. I den här uppsatsen har
det ej varit aktuellt att inhämta samtycke då datan som behandlats hämtats från sedan
tidigare etablerade, befintliga samt officiella register.
Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet gör gällande att samtliga inblandade individer och deras
tillhörande uppgifter skall behandlas med den allra största konfidentialiteten. Uppgifter
på individnivå skall förvaras och hanteras på ett tillvägagångssätt att utomstående och
personer som ej äger tillträde till uppgifterna ej kan komma åt och ta del av dem. I den
här uppsatsen med dess tillhörande undersökning har ej uppgifter på individnivå varit
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tillgängliga, detta eftersom datan som använts, sedan tidigare, varit avkodad från
exempelvis namn och personnummer.
Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att den information som insamlats om exempelvis enskilda
individer får endast nyttjas för det tilltänkta ändamålet med den aktuella forskningen
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).

4.7.
4.7.1.

Analysmetod och material
Univariat analys

Den analysmetod som vi har använt i den här studien är univariat analys, vilket innebär
att vi har beaktat och studerat en variabel åt gången. Resultatet presenteras sedan i form
av diagram, vilket även tillhör en av de vanligast förekommande tillvägagångssättet för
redovisning och framställning av kvantitativ data (Bryman 2002, ss. 230-231). En av
fördelarna med att vi presenterar resultatet i diagramform är att de blir relativt enkla att
tyda och sedermera begripa.
4.7.2.

Material

Materialet som använts i den här studien utgörs av de anmälda brott som har gjorts
inom Lunds kommun mellan åren 2010-2015. Anmälda brott grundar sig på de
uppgifter

som

polis

och

åklagare

rapporterar

och

registrerar

i

sina

ärendehanteringssystem. Uppgifterna gällande anmälningarna insamlas centralt hos
polisen

och

delges

sedan

till

Brottsförebyggande

rådet,

likaså

delges

Brottsförebyggande rådet med uppgifter från åklagarens samt tullens ärendesystem.
Brottsförebyggande rådet granskar, bearbetar och sedermera sammanställer materialet
till statistik (Brottsförebyggande rådet 2016c).

Grundmaterialet till studien har inhämtats från tabeller för respektive år som har varit
aktuella

för

oss

att

studera.

Tabellerna
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som

använts

har

hämtats

från

Brottsförebyggande rådets hemsida och hämtas i formatet som innehåller samtliga
anmälda brott i kommunerna i Skåne län, vilket är en övergripande tabell innehållande
slutlig statistik för respektive år (Brottsförebyggande rådet 2016d). För att på ett enklare
sätt kunna noggrant undersöka har sedan materialet manuellt bearbetats och
sammanställts på ett sådant sätt att enbart anmälda brott inom Lunds kommun visas.

Som ett komplement till statistiken har uppsatsförfattarna även analyserat dokument
som har identifierats som viktiga och vitala i sammanhanget och för att kunna erhålla ett
djupare resonemang kring medborgarlöftena och dess brottspreventiva funktion och
dess möjligheter att göra kriminella handlingar till irrationella sådana. Dokumenten som
vi har identifierat som viktiga och betydelsefulla för uppsatsen är ”Lokala
medborgarlöften i Lund 2015” (Polisen & Lunds kommun 2014a), ”Uppföljning av
arbetet med Lunds medborgarlöften under 2015” (Polisen & Lunds kommun 2016)
samt ”Pilotprojekt lokala medborgarlöften – slutrapport” (Genomförandekommittén för
nya Polismyndigheten 2015).

4.7.3.

Tolkning av material

Anmälda brott och dess tillhörande statistik på kommunnivå har från och med 2015
kvalitetsmässigt förändrats till det bättre, vilket är ett resultat av att bortfallet på
kommunuppgift för brotten har reducerats. Anledningen till att ett anmält brott stämplas
med okänd kommun är då kommunuppgift saknas alternativt då brottsplatsen infinner
sig i en kommun som ej tillhör den handläggande polisregionen och med anledning av
att de nya polisregionerna, sedan 2015, innehar ett större geografiskt område än länen
renderar det i ett minskat bortfall gällande bortfall kopplat till kommunuppgift. Vid
studier av brott över tid, mellan 2015 och åren dessförinnan, kan statistiska stegringar
delvis eller helt ha sin grund i ett lägre bortfall gällande uppgift om kommun, vilket är
en aspekt som med fördel bör ta hänsyn till vid den statistiska tolkningen
(Brottsförebyggande rådet 2016e).
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I nedanstående tabell går det att utläsa den förändring som har skett gällande brott med
okänd kommun, jämfört med det tidigare tillvägagångssättet att redovisa statistiken, det
vill säga om statistiken skulle presenterats på länspolismyndighetsnivå på bekostnad av
polisregionsnivå (Brottsförebyggande rådet 2016e). Det är av vikt att beakta denna
förändring och att belysa att denna förändring gäller Polisregion Syd, vilket innefattar
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Polisregion Syd
Totalt
Brott mot trafikbrottslagen
Brott mot narkotikastrafflagen

Antal
-2 280
-510
-225

Förändring %
-5 %
-42 %
-24 %

Tabell 0) Förändring i antalet brott med okänd kommun i statistiken gällande 2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016e

Statistiska uppgifter för Skåne län år 2015 saknas då det sedan polisens omorganisering
ej längre redovisas statistik på länsnivå, istället redovisas statistiken nu enligt de nya
polisregionerna. Istället har vi för perioden 2010-2014 sammanställt statistiken för
anmälda brott inom vad som nu är Polisregion Syd, vilket i själva verket är Skåne
tillsammans med Blekinge, Kronoberg och Kalmar län (Brottsförebyggande rådet
2016d). Försök att beställa specifik statistik för Skåne län 2015 har gjorts men det har
visats

sig

vara

ej

rimligt

möjlig

att

framtaga

på

grund

av

den

nya

polisregionindelningen2. Ett alternativ har för oss varit att summera antalet anmälda
brott i kommunerna i Skåne län, dock blir denna statistik missvisande och ej jämförbar
med tidigare år då vissa anmälda brott saknar uppgift om kommun. Istället har vi valt att
sammanställa statistiken och summera den för länen inom Polisregion Syd under
perioden 2010-2014, för att kunna följa de anmälda brotten över tid.

4.7.4.

Variabler

De fyra medborgarlöftena som getts inom Lunds kommun är en tryggare trafiksituation,
färre cykelstölder, färre drogrelaterade problem samt en trygg, säker och trivsam miljö i
2

Brottsförebyggande rådet, Enheten för rättsstatistik, 2016. E-mail 2016-03-31. <statistik@bra.se>
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stort, vilket har resulterat i att vi valt variabler som vi anser mest lämpade för att studera
perioden 2010-2015.

En tryggare trafiksituation har analyserats med följande variabel:


Brott mot trafikbrottslagen, vilken inkluderar följande:
-

Grov vårdslöshet i trafik

-

Olovlig körning, grov olovlig körning

-

Rattfylleri, grovt rattfylleri

-

Rattfylleri under påverkan av narkotika

-

Smitning

-

Övriga brott mot trafikbrottslagen

Färre cykelstölder har analyserats med följande variabel:


Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel.

Färre drogrelaterade problem har analyserats med följande variabel:


Brott mot narkotikastrafflagen, vilken inkluderar följande:
-

Överlåtelse

-

Innehav

-

Eget bruk

-

Framställning

En tryggare, säker och trivsam miljö i stort har analyserats med följande variabel:


4.7.5.

Den totala mängden anmälda brott

Definition av anmälda brott
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Anmälda brott är samtliga av de händelser som anmälts och sedermera registrerats som
brott hos polis, åklagare eller tull. Genom dessa nämnda myndigheter rapporterar även
Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen samt Skatteverket. Anmälda brott innefattar
även de händelser som efter avslutad utredning visar sig ej vara brott eller där det ej går
att styrka att ett brott blivit begånget (Brottsförebyggande rådet 2016c).

5. Resultat
I det här avsnittet presenteras de resultat som har framkommit och resultaten presenteras
i diagramform samt i en datatabell innehållande statistiken i sifferform. I diagrammet
visas även, undantaget diagrammen som påvisar fördelningen av en brottskategori, en
grönprickig trendlinje, som påpekar den generella trenden för vår valda period.
Resultatdelen presenteras genomgående på ett enhetligt tillvägagångssätt för att på ett
tydligt sätt kunna utläsa och förstå utvecklingen inom respektive brottskategori. Det
enhetliga tillvägagångssättet att presentera gör gällande att först beskrivs perioden
2010-2015, efterföljande redovisas trendlinjen för den hela och valda perioden, det vill
säga 2010-2015. Diagrammen är egenproducerade utifrån våra valda variabler och de
statistiska uppgifterna härstammar från en mängd rådata som vi sedan manuellt
analyserat.

Rådatan

är

digitalt

inhämtad

från

Brottsförebyggande

rådet

(Brottsförebyggande rådet 2016d) och ursprungskicket innehåller anmälda brott i Skåne
läns samtliga kommuner för respektive valt år, vilket vi sedan behandlat och selekterat
relevant material utifrån vår avgränsning.

5.1.

Brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun
2010-2015”, går det att utläsa den totala mängden brott som har skett i Lunds kommun
mot trafikbrottslagen mellan åren 2010 till 2015.
Perioden 2010-2015
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Perioden innan medborgarlöftena gavs, det vill säga 2010 till 2014, skedde det en
konstant ökning av den här typen av brott, med undantag från 2012 då analysperiodens
bottennotering ägde rum och det här året ägde även den största statistiska minskningen
rum. Efterföljande år, 2013 samt 2014 sker en succesiv ökning och året då
medborgarlöftena togs fram, 2014, innehar den högsta noterade statistiken för vår valda
analysperiod. Året då medborgarlöftet gavs och genomfördes skedde en statistisk
förändring och mängden anmälda brott mot trafikbrottslagen minskade från 588 st. 2014
till 563 st. 2015.
Trend
I diagrammet visas även en grönprickig trendlinje, som påvisar den generella trenden
under den valda perioden och i det här fallet är trenden uppåtgående, vilket i allra
högsta grad kan motivera att ett medborgarlöfte gavs för att minska den här typen av
brott.

Brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun
2010-2015
700
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Figur 1) Brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

5.1.1.

Fördelning av brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun

I nedanstående diagram, omnämnt ”Fördelning av brott mot trafikbrottslagen inom
Lunds kommun 2010-2015”, går det av utläsa de brott som skett mot trafikbrottslagen i
Lunds kommun samt dess frekvens under den valda perioden.
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Vårdslöshet i trafik och rattfylleri
Kategorierna som gör gällande grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grovt rattfylleri,
rattfylleri under påverkan av narkotika samt övriga brott är stabiliserade på i princip
samma mängd och i det närmaste konstanta sett till den analyserade perioden. Gällande
grov vårdslöshet i trafik anmäls det i analysperiodens början i snitt ett brott av den här
typen per år, för att sedan uppgå till fem st. anmälningar 2014 och toppnotering för
perioden äger rum 2015 med sex st. anmälningar av den här typen av brott.
Olovlig körning
Gällande olovlig körning och grov olovlig körning skedde en nedåtgående trend samt
minskning under perioden 2011 fram till och med 2014, för att sedan öka något då
medborgarlöftena gavs, det vill säga år 2015. 2014 är det året som innehar den
statistiskt lägsta noteringen med 148 st. anmälningar, för att året därpå, 2015 uppgå till
194 st. anmälningar, vilket är den näst högsta noterade statistiken för det här brottet
under vår valda analysperiod.
Smitning
Beträffande smitning innehar den här brottstypen en nedåtgående trend från 2010 till
och med 2012 vilket är året för den lägst noterade statistiken, därefter utmärker den här
kategorin sig i negativ bemärkelse under perioden 2012 till och med 2014 då det skedde
en i det närmaste explosiv ökning av den här typen av brott. Under år 2012 inträffade
126 st. smitningar, år 2013 inträffade 190 st. och brottet nåde sin topp år 2014 då 305 st.
anmälda smitningar inträffade. Under 2015 minskade antalet smitningar till 215 st.
anmälningar av den här brottstypen.
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Fördelning av brott mot trafikbrottslagen inom Lunds
kommun 2010-2015
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Figur 2) Fördelning av brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

5.2.

Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, inom

Lunds kommun 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel,
cykel, inom Lunds kommun 2010-2015”, även i folkmun kallat cykelstöld, går det att
utläsa de stölder av cyklar som har inträffat i Lunds kommun under den valda
analysperioden. Cykelstöld är ett av de mest förekommande brotten inom Lunds
kommun och står årligen för över 10 % av den totalen mängden anmälda brott under
perioden 2010-2015 och en genomsnittsberäkning visar att den här brottstypen står för
cirka 14,6 % av den totala mängden brott under den valda och analyserade perioden.
Perioden 2010-2015
Vid analysperiodens början 2010, anmäldes 1 797 st. brott av den här typen, vilket även
är den lägst noterade statistiken, året därpå, 2011, står för toppnoteringen för brottet
nåddes då det inträffade 2 555 st. cykelstölder. En minskning sker sedan såväl 2012 och
sedan ytterligare 2013. Dock ökade antalet cykelstölder igen 2014 då det skedde 2 335
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st. anmälningar, vilket är den näst högsta noterade statistiken under perioden. Jämfört
med föregående år, 2014, minskade antalet cykelstölder år 2015 då det anmäldes 2 137
st. cykelstölder vilket tillsammans med statistiken från 2010 samt 2013 tillhör de år då
det inträffat minst antal cykelstölder under den analyserade perioden.
Trend
Den grönprickiga trendlinjen, som i diagrammet visas, påvisar en något marginell och
generell ökning under perioden.

Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel,
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Figur 3) Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

5.3.

Brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds kommun 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds
kommun 2010-2015”, går det att utläsa den totala mängden brott som har skett i Lunds
kommun mot narkotikastrafflagen mellan åren 2010 till 2015.
Perioden 2010-2015
Från 2010 förekom det en statistisk nedgång under såväl 2011 som 2012 för att sedan
nå toppnoteringen under den här perioden år 2013 med 1 644 st. anmälda brott mot
narkotikastrafflagen, vilket är i särklass flest under den analyserade perioden. Dock
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förändrades statistiken markant under nästkommande år, 2014, då det anmäldes 644 st.
brott mot narkotikastrafflagen, vilket är en minskning med 1000 st. från föregående år.
Under året som medborgarlöftena gavs, 2015, ökade statistiken återigen då det
anmäldes 753 st. av den här typen av brott. Anmälningsantalet under det här året är
tillsammans med noteringen 2014, de lägsta antalen under analysperioden.
Trend
Den grönprickiga trendlinjen visar på en svag nedåtgående trend och tendens sett över
hela den analyserade perioden.
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Figur 4) Brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

5.3.1.

Fördelning av brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds kommun 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Fördelning av brott mot narkotikastrafflagen inom
Lunds kommun 2010-2015”, går det av utläsa de brott som skett i Lunds kommun mot
narkotikastrafflagen samt dess frekvens under den valda perioden.
Framställning
”Framställning” sker i en relativt liten omfattning och ligger i det närmaste konstant och
stabil sett över hela analysperioden och med en ytterst ringa spridning, vilket skiljer sig
nämnvärt från de övriga kategorierna i den här brottstypen.
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Eget bruk
”Eget bruk” har en fallande nedgång under analysperiodens början, det vill säga 2010
med 565 st. anmälningar till och med 2014, vilket var året då bottennoteringen i den här
perioden ägde rum med 375 st. anmälningar. År 2015 ökade den här brottskategorin för
första gången under den här perioden och det registrerades 452 st. anmälningar av ”eget
bruk”.
Innehav och överlåtelse
Tendenserna och trenderna kring ”Innehav” och ”Överlåtelse m.m.” är i det närmaste
identiska sett till deras karakteristiska linje. Under 2013, då toppnoteringen för brott
mot narkotikastrafflagen inträffade, skedde en markant förändring kring såväl
”Innehav” som ”Överlåtelse m.m.” och ”Innehav” gick från 238 st. anmälningar år 2012
till 662 st. år 2013 och ”Överlåtelse m.m.” gick från 33 st. anmälningar år 2012 till 468
st. år 2013. Båda brottstyperna återföll år 2014 till sin under periodens mest
förekommande frekvens och båda noterade under detta år sina respektive
bottennoteringar för perioden, vilket för ”innehav” är 234 st. och för ”överlåtelse m.m.”
är 24 st. anmälningar. Under efterföljande år, 2015, inträffade återigen en ökning av de
båda brottstyperna, dock en marginell sådan.
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Figur 5) Fördelning av brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d
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5.4.

Anmälda brott inom Lunds kommun 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Anmälda brott inom Lunds kommun 2010-2015”,
går det att utläsa den totala mängden anmälda brott som har skett i Lunds kommun
mellan åren 2010 till 2015.
Perioden 2010-2015
År 2010 och 2011 är i det närmaste identiska sett till antalet anmälda brott för att sedan
nedgå till analysperiodens bottennotering år 2012, då det anmäldes 14 147 st. brott. Den
nedåtgående trenden förblir dock kortvarig och året därefter, år 2013, ökar antalet
anmälda brott till 15 217 st. för att sedan återigen minska till år 2014 då det anmäldes
14 854 st. brott, vilket i sig är den näst lägsta noteringen under den analyserade
perioden. År 2015, står för toppnoteringen under analysperioden och detta år anmäldes
det 15 361 st. brott inom Lunds kommun.
Trend
Den grönprickiga trendlinjen visar, under den analyserade perioden, på en svag
uppåtgående trend och tendens gällande den totala mängden anmälda brott. En
genomsnittsberäkning, för att visa ett medelvärde, åskådliggör att det i snitt anmäls
14 924 st. brott årligen mellan åren 2010 och 2015. Generellt sett förblir statistiken i det
närmaste konstant och stabil med några få år som avvikelser. En detaljerat förklaring är
att brottsfrekvensen i Lund skiljer sig årsvis där år 2012 var det lägsta kriminaliteten i
Lund för att år 2015 vara höjdpunkten av brottsligheten. Grafen nedan visar att åren
2010-2011 var det en likartad trend för att år 2012 marginaliseras kraftigt till 14 147
antal brott. Året därpå, menat år 2013, ökade kriminaliteten till 15 217 antal brott. År
2014 sänktes kriminaliteten till 14 854 för att 2015 återigen öka till 15 361 – vilket är
hittills rekordet för brott inom Lunds kommun. Grunden till att Brå finner det svårt att
jämföra statistiken mellan 2015 och tidigare på grund av förändringar i hur statistiken
rapporteras är enligt följande. ”Statistiken visar antalet anmälda brott och inte det totala
antalet faktiskt begångna brott” (Anmälda brott: Slutlig statistik för 2015, Slutlig
statistik, 2015). Anmälningsbenägenheten är beroendevariabel till enstaka brottstyper
(Slutlig statistik). Därtill även är faktisk antalet anmälda brott oftast högre än antalet
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som redovisas i statistiken. Undantagsvis med händelser med dödlig utgång som kräver
utredning (Slutlig statistik). ”Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till
exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor.
Detta gör det svårare att utifrån de anmälda brotten avgöra om brottsligheten i samhället
faktiskt ökar eller minskar” (Slutlig statistik). Gällande vissa brottstyper som
narkotikabrott och trafikbrott ”beror allmänhetens anmälningsbenägenhet på både
Polismyndighetens- och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser” (Slutlig
statistik). Ifall insatserna förändras färgar det av sig till antalet anmälda brott (Slutlig
statistik).

Likväl

påverkar

förändringar

i

lagstiftningen

medborgarnas

anmälningsbenägenhet (Slutlig statistik).

Tillskillnad ifrån tidigare år har Brå sedan 2015 infört nya redovisningar där det
särredovisas ett antal brottstyper i statistiken (Slutlig statistik). Penningtvättbrott
lagfördes i juli 2014 för att därefter kunna särredovisas i statistiken från 2015.
”Äktenskapstvång och vilseledande äktenskapsresa som infördes i 4 kap. BrB den 1 juli
2014 för att särredovisas i statistiken sedan 2015” (Slutlig statistik). Lagen om förbud
mot kvinnlig könsstympning har legat i kraft sedan 1982 men började att särredovisas
från 2015. Därtill även lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten samt
krigsförbrytelser särredovisas sedan 2015. Slutligen har ärekränkningsbrotten deltats
upp på kön och ålder. Detta för att tydliggöra ärekränkningar mot bäggedera könen
liksom mot barn under 18 år. Under 2015 kunde detta föras in till ljuset: 47 % mot
kvinnor, 39 % mot män och 14 mot barn (Slutlig statistik). Det ska även poängteras att
en annan anledning som ligger till grunden för att Brå betonar att det är svårt att jämföra
statistiken mellan 2015 och tidigare på grund av förändringar i hur statistiken
rapporteras är följande.

Utvecklingen av samtliga anmälda brott i hela Sverige visar på en eskalering av
brottsfrekvensen under de senaste tio åren. Totalt anmäldes det 1 500 000 brott och
kunde fördenskull komma till rättsväsendes kännedom. Det är 60 000 fler brottsliga
handlingar än 2014. Brottsfrekvensen mellan 2006-2015 har ökat med 23 %, det vill
säga 278 000 brott (Slutlig statistik). Utöver den faktiska anledningen till brottslighetens
ambivalenta trend, som ådagaläggs med reliabelt bevismaterial, kan en hypotetisk
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anledning och kausalitet vara lågkonjunktur, resursbrist, ökade klyftor i samhälle,
politiken, missnöjet bland medborgarna samt den största migrationskrisen sedan andra
världskriget som uppstod under 2015. Denna hypotetiska förklaring kan ligga till
grunden för Brås svårigheter för att jämföra statistiken mellan 2015 och tidigare på
grund av hur statistiken rapporteras. Statistiken kan svårligen omfatta de mängder av
variabler som bland annat samspelar. Dessutom, trots att Brås statistik omfattar all sort
av kriminalitet, varierar brottsligheten inom kommunen årsvis. Avslutningsvis kan det
poängteras att uppsatsen lyfter många aspekter och bakgrund till kriminaliteten såsom
olika kriminella åldrar med varierande anledningar samt olika bakomliggande faktorer
till kriminella handlingar. För att kunna rapportera och kunna jämföra statistiken krävs
det likartad statistik med liknande variabler för att undanröja förvrängning och enkelt
rapportera på ett adekvat sätt.
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Figur 6) Anmälda brott inom Lunds kommun 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d.

5.4.1.

Anmälda brott inom Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige

2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Anmälda brott inom Lunds kommun, Skåne län,
Polisregion Syd och Sverige 2010-2015”, går det att utläsa den totala mängden anmälda
brott som har skett i Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige mellan
åren 2010 till 2015. Den här statistiken är av oss framtagen i ett komparativt syfte och
för att kunna jämföra hur brottsutvecklingen i Lunds kommun ter sig jämfört med
utvecklingen inom Skåne län, Polisregion Syd samt Sverige. För att än mer tydliggöra
detta och för att på ett enklare sätt kunna tolka utvecklingen har vi även framtagit ett
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diagram som visar antal anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden i Lunds
kommun, Skåne län, Polisregion Syd samt Sverige.
Perioden 2010-2015
Lunds kommun ligger i det närmaste konstant sett till perioden 2010-2014 och det är
endast ett fåtal år som avviker i numerär utsträckning vad det gäller anmälda brott.
Dock råder det ingen markant och nämnvärd skillnad utan statistiken ökar något ena
året för att efterföljande år minska något.

Skåne län och 2010 inleder den valda analysperioden med en bottennotering, 206 539
st. anmälda brott, för att sedan öka markant år 2011, med totalt 223 658 st. anmälda
brott, vilket även är den högst noterade totalsumman för analysperioden. Efterföljande
år, 2012, minskar antalet anmälda brott med mer än 13 000 st., då det de facto anmälde
210 575 st. brott det här året. Sedan ökar antalet anmälda brott återigen efterföljande år,
emellertid marginellt, men dock en succesiv ökning.

Polisregion Syd, som i dess nuvarande form ej fanns under perioden 2010-2014, skiljer
sig aningen gällande brottsutvecklingen. Från 2010, då det anmäldes 269 241 st. brott,
till 2011 då det anmäldes 290 942 st. brott, efterföljande år har däremot de anmälda
brotten och dess statistik gått i motsatt riktning och de facto minska såväl 2012
(280 505 st. anmälda brott) och 2013 (274 210 st. anmälda brott) för att sedan
ytterligare minska år 2014 då det anmäldes 272 949 st. brott.

Sverige och år 2010, anmäldes det 1 370 399 st. brott, för att sedan år 2012 ökat
markant med cirka 46 000 st. brott, vilket innebär att det anmäldes 1 416 280 st. brott
detta år. Efterföljande år, 2012, sker en nämnvärd minskning till 1 402 588 st. anmälda
brott för att sedan ytterligare minska år 2013 till 1 401 982 st. anmälda brott. Den
senaste tvåårsperiodens nedåtgående trend förblir dock kortvarig och 2014 sker en
ökning med cirka 42 000 st. anmälningar vilket resulterade i en totalsumma på
1 443 753 st. anmälda brott.
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Såväl Lunds kommun, Polisregion Syd och Sverige ökar i statistisk mening från
föregående år och noterbart är att det i Sverige skedde en ökning av anmälda brott med
cirka 60 000 st. och det totala antalet anmälda brott för 2015 blev 1 503 399 st., vilket
motsvarar en ökning med cirka 4 % från föregående år. Den nationella ökningen
avspeglas även i Lunds kommun samt Polisregion Syd, dock ej i samma omfattning
utan i en marginell tappning i form av en ökning i Lunds kommun med cirka 500 st.
anmälda brott, till 15 361 st., respektive Polisregion Syd med cirka 4 000 st. anmälda
brott till 276 472 st.
Trend
Sett till hela analysperioden, det vill säga 2010 till och med 2015, har det över tid skett
en ökning av anmälda brott inom såväl Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd
samt Sverige, vilket påvisar en uppåtgående trend och tendens. I Sverige anmäldes det
år 2010 1 370 399 st. brott och 2015 uppgick antalet anmälda brott till 1 503 399 st.,
vilket är en i det närmaste explosiv ökning då det anmäldes 133 000 fler brott 2015
jämfört med 2010. I figur 7 nedan åskådliggörs en ökning och sänkning relaterat till
antalet brott i Lund årsvis. Däremot ifall vi uppmärksammar grafen jämfört med antal
brott i hela Sverige, visar grafen för Lund en likartad trend. Det vill säga att det inte
finns några avsevärda skillnader. Figur 8 visar antalet anmälda brott per 100 000 av
medelfolkmängden som innehar en svag uppåtgående trend och tendens. År 2010 hade
Lunds kommun sin högsta notering med 13 634 anmälda brott. Året därpå, 2011, blev
det en svag reducering till 13 526 anmälda brott för att året därefter reduceras till 12
597. Denna minskning speglar den totala kriminaliteten i Lund under 2012. År 2013
höjdes anmälningarna till 13 393 för att återigen minskas under år 2014 till 12 902
anmälda brott. Intresseväckande är 2015 där trots kriminalitetens höga notering i Lund,
ligger det totala antalet anmälda brott på bottennoteringen 13 197. I figur 9 finner vi en
sammanställning utifrån valda variabler 2010-2015 för tre olika brott, brott mot
trafikbrottslagen, cykelstölder samt brott mot narkotikabrottslagen. Här kan vi se en
relativt jämn utveckling mellan trafikbrottslagen och narkotikabrottslagen men där det
sistnämnda har en sin höjdpunkt år 2013 med totalt 1644 antal brott. Detta motsvarar
ungefärligt det dubbla mellan de andra åren. Anmälda brott i Lunds kommun har en
uppåtgående utveckling och 2010 var det 14 973 antal anmälda brott, år 2011 blev det
15 024 anmälningar för att följande år, 2012, bli 14 147 antal anmälningar. År 2013
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registrerades 15 217 anmälningar för att 2014 minskas till 14 854. År 2015 var det
högsta noteringen med totalt 15 361 anmälningar. Därav tar vi slutsatsen att 2012
dalade de brottsliga handlingarna och 2015 hade fenomenet sin högsta notering med
ungefär 1000 fler anmälningar än 2012.
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Figur 7) Anmälda brott inom Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige 2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d.

5.4.2.

Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden i Lunds kommun, Skåne län,

Polisregion Syd och Sverige 2010-2015

I nedanstående diagram, omnämnt ”Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden”,
går det att utläsa anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden som har skett i Lunds
kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige mellan åren 2010 till 2015.
Perioden 2010-2015
Lunds kommun och anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden är relativt
konstant och den högst noterade statistiken är den som redovisas 2010 som tillika är den
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valda analysperiodens start och början. År 2010 anmäldes det 13 634 st. brott per
100 000 av medelfolkmängden och efterföljande år, 2011, minskar antalet anmälda brott
till 13 526 st., för att sedan ytterligare minska till år 2012, då det de facto anmäldes
12 597 st. brott, vilket för övrigt är analysperiodens lägst noterade statistik. År 2013
bryts dock den nedåtgående trenden då en ökning av anmälda brott uppgick till 13 393
st., dock förblir det ingen fortsatt uppåtgående trend utan år 2014 sjönk statistiken
återigen då det anmäldes 12 902 st. brott per 100 000 av medelfolkmängden.

Skåne län och dess statistik gällande anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden
inleds, år 2010, med 16 694 st. anmälda brott, för att sedan öka till 17 919 st. år 2011,
vilket även är den högsta noterade statistiken för Skåne län under den här perioden.
Efterföljande år, 2012, återgår statistiken, till en nivå som är jämförbar med 2010, och
2012 anmäldes det 16 739 st. brott för att sedan minska till 16 624 st. år 2013 och
sedermera ytterligare minska år 2014 till 16 547 st. anmälda brott per 100 000 av
medelfolkmängden. År 2011 är det enda året som avviker statistiskt sett under
analysperioden, i övrigt är statistiken för Skåne län konstant och på samma nivå under
hela analysperioden.

Polisregion Syd inleder analysperioden, år 2010, med 12 436 st. anmälda brott per
100 000 av medelfolkmängden för att efterföljande år, 2011, stiga till 13 344 st., och
sedan ytterligare öka igen år 2012 och då redovisa 13 416 st. anmälda brott. Därefter
sker dock en sjunkande trend såväl 2013 som 2014 då det anmäldes 12 577 st.
respektive 12 088 st. brott, vilket för övrigt är den lägst noterade statistiken för den här
perioden.

Nationellt sker det ytterst få förändringar under åren 2010-2014 och statistiken är i det
närmaste konstant och utomordentligt stabiliserad. Mellan år 2010 och 2014 sker det
ytterst marginella förändringar och väldigt få variationer och avvikelser och statistiken
befinner sig konstant inom ramen 14 600 till 15 000 st. anmälda brott per 100 000 av
medelfolkmängden, vilket tyder på en ringa förändring.
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2015 genomför såväl Lunds kommun, Polisregion Syd samt Sverige en statistisk ökning
sett till vad det gäller anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden.

Lund kommun, där medborgarlöftena togs fram under 2014 och sedermera gavs och
verkställdes 2015, ökade från 12 902 st. anmälda brott år 2014 till 13 197 st. anmälda
brott per 100 000 av medelfolkmängden år 2015. Trots ökningen under året som
medborgarlöftena gavs, är Lunds kommun på en statistiskt lägre nivå jämfört med
analysperiodens början.

Polisregions Syd och dess anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden ökar
markant från föregående år då den lägsta noteringen för analysperioden inträffade, med
12 088 st. anmälda brott, till att det här året redovisa den högst noterade statistiken med
14 719 st. anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden, vilket motsvarar en ökning
med cirka 2 700 brott.

Den totala mängden anmälda brott i Sverige översteg 1,5 miljoner, vilket är
analysperiodens i särklass högst noterade statistik, vilket även avspeglas i antal anmälda
brott per 100 000 av medelfolkmängden. År 2014 anmäldes 14 890 st. brott och ökade
till 15 342 st. brott per 100 000 av medelfolkmängden år 2015, vilket är en ökning med
cirka 450 st. brott.

Trend
Den generella trenden, oberoende om man studerar Lunds kommun, Polisregion Syd
och Sverige, är att antalet anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden innehar en
svag uppåtgående trend och tendens.
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Figur 8) Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden i Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige
2010-2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d.

5.5.

Sammanfattning av resultat

I nedanstående diagram, omnämnt ”Sammanställning utifrån valda variabler 20102015”, återfinns våra valda variabler och dess statistik för analysperioden samt en
reflektion kring våra valda frågeställningar.

Hur resonerar Lunds kommun och polis kring medborgarlöftena och dess
brottspreventiva funktion?
Det har via analysen av dokument som kopplas till medborgarlöftena i allmänhet och
Lunds kommun i synnerhet framkommit att såväl polisen som kommunen ser de lokala
medborgarlöftena som brottspreventiva och att modellen innehar en potential att ge
önskad effekt mot de områden som man bestämmer sig för att inrikta sig på. För att råda
bot på avsaknaden av kapabla väktare önskar medborgarna en åtgärdsaktivitet i form av
allt större polisiär närvaro, vilket man önskar ge effekt på såväl brott kopplade till
trafikbrottslagen som brott kopplade till narkotikastrafflagen. Tillgrepp av icke
motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, tillika cykelstöld, är sedan tidigare känt för att
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vara Lunds kommuns mest förekommande brottsliga aktivitet. Sett till det totala värdet
kopplad till antalet cyklar som årligen blir stulna så är brottet och dess prevention även
kopplat till ekonomiska aspekter, men även att Lunds kommun önskar främja
invånarnas cyklande, vilket i sin tur bidrar att det preventiva arbetet är motiverbart och
strategiskt betydande för såväl kommun som polis.

Hur ser brottsstatistiken inom Lunds kommun ut mellan åren 2010-2015

Brottsstatistiken och dess utveckling inom Lunds kommun kan varken klassas som
sjunkande eller stigande utan får istället ses och anses som stabil under den analyserade
perioden. Såväl det totala antalet polisanmälningar som antalet anmälda brott per
100 000 av medelfolkmängden är och befinner sig på en i det närmaste konstant nivå
med ytterst ringa avvikelser.
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Figur 9) Sammanställning utifrån valda variabler 2010 – 2015.
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d.

6. Analys
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Medborgarlöften som modell och dess huvudsyfte är att öka tryggheten och minska
brottsligheten i den aktuella kommunen och i uppsatsförfattarnas fall, Lunds kommun.
Den här effekten önskas i takt med att samhällets och medborgarnas engagemang i
polisens samt kommunens arbete ökar och avståndet mellan polis och medborgare
kommer således att minska. Genom den här typen av samverkansmodell finns det även
förhoppningar om att den upplevda tryggheten skall öka och så även förtroendet för
polisen och sedermera även bidraga till att minska kriminaliteten. Om medborgarna
dessutom i kontakt med polisen möts av respekt, professionalitet samt möjlighet att föra
dialog, stärks tilliten och viljan att samarbeta med polisen, vilket i sin tur leder till bättre
förutsättningar för att såväl förebygga brott som att utreda brottsliga handlingar som de
facto redan genomförts. Att polisen riktar insatser och fokus på de problem som
invånarna ser är i allra högsta grad viktigt för att polisen skall kunna upprätthålla ett
förtroende och skapa goda relationer med invånarna och på så vis kunna nyttja den
kunskap som finns hos såväl medborgare som medarbetare, vilket i förlängningen skall
medverka

till

ett

bättre

polisarbete

och

en

brottspreventiv

funktion

(Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten 2015).

Det lokala brottsförebyggande rådet som finns etablerat i Lund bedrivs i syfte att uppnå
minskad brottslighet och förebygga brott, detta genom att samverka och arbeta med
metoder som sedan tidigare är beprövade med framgång som resultat. Lunds
brottsförebyggande råd har fastställt till antalet tre mål av övergripande slag vilka är
enligt följande: minska tillfällighetsbrottsligheten, minska nyrekrytering samt minska
återfallen. Tillfällighetsbrottsligheten skall främst förebyggas genom situationella
åtgärder, nyrekryteringen skall förebyggas med hjälp av en kombination av situationella
och sociala åtgärder och återfall inom den brottsliga banan skall förebyggas främst med
sociala åtgärder. Således är det två huvudsakliga angreppssätt, vilka gör gällande social
och situationell prevention. Den sociala preventionen syftar till att påverkar individers
motivation till att begå brottsliga handlingar medan den situationella preventionen syftar
till att förändra situationerna som inbjuder till brottsliga aktiviteter, vilket i klartext kan
innebära att genomförandet försvåras, upptäcktsrisken ökar samt vinsten av en brottslig
handling minskar (Lunds Brottsförebyggande Råd 2008).

56

Som uppsatsförfattarna tidigare beskrivit i avsnitt 4.5.1 ”Reliabilitet och validitet för
den här studien” kan det infinna sig en viss problematik då man önskar jämföra statistik
från tidigare år med 2015 och dess statistiska uppgifter. Detta med anledning av att
”från den 1 januari 2015 delas Polismyndigheten i 7 myndigheter istället för gårdagens
21 länspolismyndigheter (Slutlig statistik). Detta innebär att statistiken över anmälda
brott från 2015 utgår från de nya polisregionerna (Slutlig statistik). Detta har bidragit till
en förbättring av statistiken över anmälda brott indelat på kommun. Förbättringen beror
på att bortfallet på kommunuppgift för brott har reducerats. ”Vid jämförelser av olika
brottstyper mellan 2015 och tidigare år i kommunerna kan därmed eventuella ökningar
helt eller delvis bero på ett lägre bortfall av kommunuppgift” (Slutlig statistik). Något
som ska respekteras vid tolkning av statistiken (Slutlig statistik).

6.1.1.

Medborgarlöftets

brottspreventiva

funktion

gällande

en

tryggare

trafiksituation
Brott mot trafikbrottslagen är en kategori som under analysperioden, statistiskt sett,
håller en relativt jämn nivå, dock med en svag uppgång från 2012 och sedan succesivt
framåt till 2015. Det här är en brottskategori, som om den inte stävjas, kan bidra till en
otrygg och osäker trafiksituation och i förlängningen drabba gemene man med skada mot
liv och hälsa, vilket motiverar valet av det här medborgarlöftet väl.
Det brottsstatistiska underlaget då de lokala medborgarlöftena togs fram var de facto
som sådant att brott mot trafikbrottslagen innehade en statistisk ökning från föregående
år, 2013, då det anmäldes 506 st. av den här brottskategorin och under 2014 anmäldes
det 588 st., vilket i sig är den högst noterade statistiken för den här kategorin under den
analyserade perioden och vilket även kan motivera ett val och sedermera göra den här
kategorin till ett av de lokala medborgarlöftena som gavs. Perioden då medborgarlöftena
gavs i Lunds kommun påvisar en statistisk effekt gällande brott mot trafikbrottslagen och
mängden anmälda brott minskade från 588 st. år 2014 till 561 st. år 2015.

Vid framtagningen av medborgarlöftet gällande en tryggare trafiksituation i Lunds
kommun har man använt såväl medarbetardialoger som medborgardialoger som källor är
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därefter utformat löftets innehåll. Resonemanget som förts i dialogerna har utmynnat i att
polisen och Lunds kommun tagit fram konkreta åtgärder som skall bidraga till att löftet
har en brottspreventiv funktion. Åtgärdspaketet innehåller bland annat att det skall
tydliggöras de regler som finns för fotgängare och cyklister, med fokus på beteendebrott
på

cykel

så

skall

minst

tio

riktade

kontroller

genomföras,

Skatteverket,

Försäkringskassan samt polisen skall samordna kontroller av taxiverksamheten samt att
en gemensam kampanj och information kopplad till belysning och reflexer samt av
trafikanternas utrustning skall äga rum i syfte att samtliga i trafiken skall vara synliga på
ett fullgott sätt (Polisen & Lunds kommun 2014a). Genom att tydliggöra information och
regler, förankra dessa hos medborgarna och sedermera utföra uppföljande kontroller
samt riktade insatser skall verka för att göra brott som äventyrar den trygga
trafiksituationen till irrationella handlingar. Gällande de riktade kontrollerna av
beteendebrott på cykel har ett sextiotal personer blivit bötfällda och gällande de som
blivit bötfällda med anledning av bristfällig eller obefintlig cykelbelysning har
kommunen utdelat belysning till för att hjälpa personerna att förhindra upprepning
(Polisen & Lunds kommun 2016).

6.1.2.

Medborgarlöftets brottspreventiva funktion gällande färre cykelstölder

Tillgrepp av icke motordrivet fordon, cykel, tillika kallat cykelstöld, är en av den mest
frekventa brottstypen som återfinns i statistiken och som drabbar medborgarna i Lunds
kommun. En genomsnittsberäkning under den valda perioden, 2010-2015, visar att den
här typen av brott står för cirka 14,6% av den totala mängden anmälda brott inom Lunds
kommun, vilket motiverar och ligger till grund för att det här blev ett av de fyra
medborgarlöftena som gavs.
År 2013 anmäldes det 2 068 st. av det här brottet och statistiken för 2014 ökade till 2 335
st., vilket är den näst högsta noterade siffran under analysperioden. Antalet tillgrepp av
icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, minskade år 2015, då det anmäldes 2 138
st. cykelstölder vilket tillsammans med statistiken från 2010 samt 2013 tillhör de år då
det inträffat minst antal cykelstölder under den analyserade perioden.
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Baserat på medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik utlovar polisen och
kommunen att man skall arbeta för att reducera antalet stölder av cyklar. Det här skall
göras genom bland annat ett märkningsprojekt för att förebygga och upptäcka stölder av
detta slag samt tillsammans främja arbetet med att minska stölder av cyklar samt öka
risken för upptäckt (Polisen & Lunds kommun 2014a). Polisen har även genomfört
besök hos cykelaffärer i Lund för i tillsynssyfte och för att granska hur de hanterar köpet
och försäljningen av cyklar som är att klassas som begagnade och i förlängningen skall
detta leda till att försvåra försäljningen av cyklar som har tillförskaffats genom stöld
(Polisen & Lunds kommun 2016). På detta vis kommer såväl upptäcktsrisken öka och
måhända att cykeln ur ett intresse- och stöldperspektiv kommer minska i takt med att den
ej kommer vara ett lämpligt och attraktivt mål, detta då vidareförsäljningen minskar i
takt med att ovanstående åtgärder vidtas samt att dess medföljande effekt att
upptäcktsrisken ökar i form av att kapabla väktare visar allt större närvaro.

6.1.3.

Medborgarlöftets brottspreventiva funktion gällande färre drogrelaterade

problem

Brott mot narkotikastrafflagen innehar en hög statistisk representation såväl 2010 som
2011 och 2013 nås toppnoteringen för analysperioden med 1 644 st. brott av den här
typen, vilket motsvarade över 10 % av den totala mängden anmälda brott i Lunds
kommun under det här året. Den höga statistiska representationen under 2013 påvisar,
trots nedgången 2014, att det fanns ett tydligt behov av att genomföra en riktad insats
mot den här brottskategorin.

År 2013 anmäldes det 1 644 st. brott mot narkotikastrafflagen, vilket är den i särklass
högsta noterade statistiken för den här perioden, för att sedan till år 2014 övergå till den
lägst noterade statistiken för den analyserade perioden då det de facto anmäldes 644 st.
brott av den här typen, vilket är en minskning med 1000 st. anmälningar av den här
typen jämfört med föregående år. Gällande brott mot narkotikastrafflagen ökade
statistiken något jämfört med föregående år och år 2015 anmäldes 753 st. av den här
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typen av brott. Noterbart är att statistiken för år 2015 är den näst lägsta noterade
statistiken för perioden 2010 till 2015.

Genom medborgardialoger har polisen och kommunen utlovat färre drogrelaterade
problem som ett av medborgarlöftena. I medborgarlöftet är det utformat att samverkan
mellan polisen och kommunen i frågan skall leda till att minst hundra till antalet
personer skall identifieras som antas ha problem som är relaterade till droger,
utredningar mot individer är skäligen misstänkta för drogrelaterad brottslighet skall
prioriteras, vilket även arbetet mot ungdomar samt unga vuxna, upp till 25 år, skall
göras och löpande föra en dialog med sociala enheter och ungdomsforum, anordna
aktivitetsdagar och erbjuda hjälpande åtgärder till personer med drogproblem samt
informera

om

dessa

hjälpande

åtgärder

genom

riktade

informations-

och

kommunikationsinsatser (Polisen & Lunds kommun 2014a).

6.1.4.

Medborgarlöftets brottspreventiva funktion gällande en trygg, säker och

trivsam miljö i stort

Gällande den totala mängden anmälda brott i Lunds kommun är att klassas som stabil
och innehar en relativt jämn nivå såväl ur ett totalt perspektiv som antalet anmälda brott
per 100 000 av medelfolkmängden. Att statistiken ej rör sig i nämnvärd riktigt, varken
stigande eller sjunkande, påvisar ett tydligt behov att avge ett medborgarlöfte och arbeta
för en trygg, säker och trivsam miljö i Lunds kommun.

Den totala mängden anmälda brott i Lunds kommun genomfördes en statistisk
minskning år 2014 jämfört med 2013, vilket påvisade en nedåtgående trend. År 2013
anmäldes det totalt 15 217 st. brott, vilket sjönk till 14 854 st. anmälda brott till år 2014.
Sett till den totala mängden anmälda brott och år 2015 står för den högsta noterade
statistiken under analysperioden och detta år anmäldes det 15 361 st. brott inom Lunds
kommun.
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Med hjälp av brottsstatistik samt via medborgardialogerna har polisen och kommunen
utlovat ett löfte om en allmänt tryggare och säkrare miljö. För att uppfylla detta löfte
och få en positiv medföljande effekt kommer kontinuerliga möten äga rum för att vid ett
tidigt skede kunna belysa uppkomna problem, utveckliga bevakningsarbetet samt arbeta
för en yttre miljö som skall uppfattas som tilltalande. Utöver detta skall även
trygghetsvandringar genomföras i syfte att identifiera otrygga platser samt upplevda
problemområden samt ökad polisär närvaro och även ökad sådan av ordningsvakter,
väktare samt stationsvärdar i anslutning till Lunds centralstation på de platser och
tidpunkter som identifieras som viktiga för att kunna skapa en trygg och säker miljö i
enlighet med löftet (Polisen & Lunds kommun 2014a). Att ordningsföreskrifterna kring
Lunds centralstation är i behov av översyn har identifierats och främst vad det gäller
huruvida det ska vara tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker på offentliga platser
(Polisen & Lunds kommun 2016). Genom den ökade närvaron av kapabla väktare
minimeras risken att den är avsaknad, vilket bidrar till att en av de tre komponenter som
skall infinna sig för att ett brott skall kunna äga rum enligt rutinaktivitetsteorin utesluts
vilket försvårar att ett brott skall kunna ske och genomföras.

6.2.

Rational choice-teorin

Enkelt uttryckt och sammanfattat kan rational choice-teorin beskrivas med att en
brottslig handling de facto är ett i allra högsta grad medvetet beteende som syftar till att
tillfredsställa individen som utför handlingar av brottsliga slag och dennes behov av
exempelvis status, spänning och kontanta medel. Grundläggande och fundamentalt
inom teorin är även att gärningspersonen och dennes brottsliga avsikter föranleds av ett
vågspel där för- respektive nackdelar med att fullborda ett visst brott belyses (McShane
& Williams III 2010, ss 182-183).

I den sammanställande studien som uppsatsförfattarna har genomfört kan vi betrakta
individer som bidrar till exempelvis trafikbrott, narkotikabrott, cykelstölder samt andra
brott som hamnar i statistiken som rationella individer. En individ vars avsikter är att
utföra tidigare nämnda brottsliga handlingar föranleds således, av en mer eller minde
omfattande informationsinsamling och sedermera en risk- och konsekvensanalys av den
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önskade och tilltänkta gärningen. Det optimala tillfället för en individ med brottsliga
avsikter och gärningar är att utföra en aktivitet som medföljer största möjliga effekt
gällande belöning och där riskerna är att klassas som minsta möjliga. Rättsstatens
motmedel till att motverka den optimala situationen för gärningspersonen och dennes
handlingar är att tillse att konsekvensdelen av analysen innehåller påföljder som får
individen att avstå, exempelvis genom straff som är påtagliga, men även dyrbara.
Rättsstatens motmedel skulle således i klartext kunna vara avskräckande påföljder i
form av hög risk för upptäckt och sedermera kännbara straff, vilket i sin tur bidrar till att
fördelarna ej väger tyngre än nackdelarna. Ett lokalt medborgarlöfte, vilket
uppsatsförfattarna ägnat sin studie, är en åtgärd som är att klassas som brottspreventiv
och syftar till att ha en proaktiv effekt, detta genom exempelvis större polisiär närvaro
på publika platser samt riktade insatser kring de brott som man till medborgarna lovat
krafttag mot. Den polisiära närvaron i offentliga miljöer i kombination med de riktade
insatserna har potential att förbli preventiv gällande exempelvis brott mot
trafikbrottslagen och cykelstölder, vilka båda genomförde en statistisk minskning under
året då medborgarlöftena i Lunds kommun gavs. Brott mot narkotikastrafflagen hade å
andra sidan en statistisk ökning, vilket dock kan ha sin förklaring och vara ett resultat av
den riktade insatsen mot den här specifika brottstypen som medborgarlöftet inneburit
och att upptäcktsrisken således har blivit av ett större mått.

Cykelstölder, brott mot trafikbrottslagen samt brott mot narkotikastrafflagen går envar
att nedbryta i delmoment innehållande en, mer eller mindre, noga avvägning om det är
värt att fullborda genomförandet eller ej samt tillvägagångssättet att då genomföra det,
vilket föranleds av den risk- och konsekvensanalys som tidigare blivit nämnd. En
person som då önskar utföra något av ovanstående brott kan således införskaffa
information kring hur exempelvis polis och väktare arbetar, utformning av
säkerhetsskydd, analysera risken för upptäckt och sedermera val av plats som i sin tur
klassas som lämplig för den handling denne önskar genomföra. Utifrån denna teori och
detta perspektiv att betrakta den brottsliga handlingen genomförs den således ej på måfå
utan grundar sig väl i ett rationellt val i överensstämmelse och samklang med rational
choice-teorin.
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6.3.

Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin hänvisar, enkelt uttryckt, till att frekvensen av brott är relaterat till
vardagliga mönster av social interaktion och vid ändring av interaktionen sker en
förändrändring gällande brottsfrekvensen. Rutinaktivitet klassas som en i allra högsta
grad vanlig och frekvent förekommande social aktivitet som tillhör individens
grundläggande behov, vilket exempelvis kan vara arbete, skola, sysselsättningar och
sömn (McShane & Williams III 2010, s. 179).

För att brott skall kunna genomföras och begås måste det finnas en överensstämmelse i
tid och rum innehållande de tre följande komponenterna, en motiverad förövare, ett
lämpligt mål och avsaknad av kapabla väktare. En brottslig gärning och valet av objekt
innehåller enligt teorin även de fyra följande beståndsdelarna, värde, tröghet, synlighet
samt tillgång, vilka gärningspersonen tar hänsyn till vid sitt utförande (Felson & Clarke
1998, ss. 4-5).

6.3.1.

Motiverad förövare

Att utföra brottsliga handlingar så som exempelvis cykelstölder, brott mot
trafikbrottslagen samt brott mot narkotikastrafflagen, föranleds av en förövare som är
motiverad att utföra en gärning av detta slag. Förövaren kan finna sin motivation i flera
led och gällande ovanstående nämnda brott kan det göras kopplingar mellan motivation
och de personliga förtjänsterna som medföljer, exempelvis den ekonomiska aspekten
som kan närvara. Vid såväl framställning, överlåtelse och innehav av narkotika samt
cykelstölder kan det finnas ekonomiska skäl till varför en personer genomför en sådan,
brottslig, handling, vilket sedermera, exempelvis, kan generera medel som personen kan
nyttja till att finansiera dennes köp- och konsumentbehov.

6.3.2.

Lämpligt mål
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Ett lämpligt mål, som är en av de tre komponenterna i rutinaktivitetsteorin, kan i det här
fallet, exempelvis, kopplas till såväl cyklar som narkotika och anledningarna till att
dessa klassas som lämpliga kan vara flera, bland annat den snabba omsättningen som
går att göra och då i form av sålt objekt, cykel eller narkotika, till kontanta medel.
Gärningspersonen tar hänsyn till värde, tröghet, synlighet samt tillgång i dennes val av
mål som sedermera skall klassas som lämpligt. Att exempelvis cyklar och narkotika har
ett värde är sedan tidigare känt och att en försäljning genererar kontanter och
synligheten kontra tillgängligheten är enligt statistiken att klassas som god samt
trögheten är optimal, vilket bidrar till att ovanstående exempel är utmärkta som
lämpliga mål och objekt.

6.3.3.

Avsaknad av kapabla väktare

Att ett tillfälle att begå den brottsliga handlingen och avsikten uppstår eller sker ter sig
naturligt enligt rutinaktivitetsteorin för att ett brott skall kunna äga rum och ett exempel
på ett sådant tillfälle är då det råder avsaknad av kapabla väktare. Avsaknad av kapabla
väktare är något som de lokala medborgarlöftena syftar till att motverka och då
exempelvis genom en allt större polisiär närvaro i offentliga och publika miljöer, vilket
skall verka som en preventiv och trygghetsskapande åtgärd och minimera tillfällena att
begå brottsliga handlingar.

7. Diskussion
Enligt Mellgren (2014, s. 16) är frågor inom den vetenskapliga disciplinen kriminologi
spörsmål som berör varför individen börjar att begå brott, hur rättsväsendet fungerar och
hur vi kan reducerar kriminaliteten och dess negativa påverkan på samhället och
individen samt hur den kriminalpolitiska utvecklingen ser ut (a.a.). Till skillnad ifrån
amatörers subjektiva åsikter eller massmedias bild har vår utgångspunkt varit ett
vetenskapligt arbete (a.a.). Ifall tillvägagångssättet består av insamling av material,
analyserande och att man kan dra slutsatser, anses det vara vetenskapligt grundat.
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Metoden skall vara tydligt dokumenterad så att tillförlitligheten i resultaten kan
bedömas och prövas (a.a.). Eftersom vi även har utgått från två kriminologiska teorier
ger det vårt arbete grund för att kunna leva upp till intersubjektiv prövbarhet.

King och Wincup (2008, s. 13) betonar att forskning måste börja med en idé. Därutöver
baseras forskningsprocessen på sju olika stadier: ”finna inledande idéer och implicita
teorier, penetrera litteraturen, omformulera inledande idéer till forskningsbara frågor,
utveckla den mest kraftfulla forskningsdesignen, välja den mest lämpliga metoden,
grundligt analysera data samt offentligt presentera resultaten” (King & Wincup 2008, s.
13). Uppsatsförfattarnas studie har grundats på två frågeställningar som sedermera blivit
besvarade. Hur resonerar Lunds kommun och polis kring medborgarlöftena och dess
brottspreventiva funktion? Samt Hur ser brottsstatistiken inom Lunds kommun ut
mellan åren 2010-2015?

Resultatredovisningen från uppsatsförfattarnas undersökning av samverkan mellan
Lunds kommun och polisen är tänkt att påvisa samverkan och dess effekter mot
kriminaliteten i kommunen. För en helhetsbild krävs det ytterligare analyser av
bakomliggande orsaker till brottsutvecklingen inom kommunen (Andersson & Mellgren
2006:1). Genom att analysera samverkans och medborgarlöftets växelverkan kan man få
output rörande variablernas samspelning.

Uppsatsförfattarnas studie och dess resultatavsnitt påvisar en såväl positiv som negativ
statistisk effekt, detta då två av våra valda variabler, brott mot trafikbrottslagen och
tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, har statistiskt minskat från
2014 till 2015, då medborgarlöftena genomfördes. De två andra variablerna, brott mot
narkotikastrafflagen och anmälda brott i Lunds kommun, har statistisk mening ökat från
2014 till 2015. De statistiska ökningarna och minskningarna i samband med att
medborgarlöftena genomfördes 2015 är generellt sett ringa med hänsyn till statistiska
upp- och nedgångar sett över hela analysperioden och inom merparten av våra valda
variabler har det skett större statistiska förändringar under perioden 2010 och 2014 än
då medborgarlöftena de facto genomfördes 2015, vilket inte är oviktigt i sammanhanget.
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Studien innehar en del svårigheter som är värda att belysa, detta med anledning av
polisens omorganisation, i synnerhet med den nya regionindelningen vilket bland annat
har medfört att statistiken gällande brott på kommunnivå förändrats till det bättre då
bortfallet har minskat genom att statistiken nu redovisas på regionnivå istället för på
länsnivå, vilket innebär att färre brott redovisas med saknad kommunuppgift då denna
klassning tidigare stämplades på brott utanför länen och då de nya polisregionerna har
en större geografisk indelning än länen leder detta per automatik att saknad
kommunuppgift kommer att minska och således även bortfallet. Det här har, för
uppsatsförfattarna, medverkat till svårigheter att tolka materialet och det kan således, i
en absolut mening, vara problematiskt att framhäva att de statistiska förändringarna som
uppsatsförfattarna redovisat, har sin grund i de medborgarlöften som avgetts och
genomförts. Det är dock av vikt att beakta att studien genomsyras ur ett statistiskt
perspektiv,

med

dess

tillhörande

mörkertal,

dold

brottslighet

och

anmälningsbenägenhet, vilket är av betydelse att ta hänsyn till då studiens resultat
beskådas.

För att bemöta frågeställningarna har uppsatsförfattarnas teoretiska perspektiv och
ramverk bland annat bestått av två kriminologiska teorier: rational choice och routin
activity. Den förstnämnda teorin centreras på brottslingens olika val. Därför har vi med
stöd utav (Felson & Clarke 1998, s. 5) förstått att dess huvudsakliga antagande är att
brottslighet är ett ändamålsenligt beteende som syftar till att gynna gärningsmannen på
något sätt. ”Självrapporterade data visar att vuxnas debut av antisocialt beteende efter
tonåren är extremt sällsynt bland både män och kvinnor. Att begå brott har den
tvådelade effekten av både svagare begränsningar och hämningar samt stärka
incitamenten för ytterligare kriminellt beteende” (Hedenskog 2013b). För att
begripliggöra val av brott är det enligt (Felson & Clarke 1998, ss. 5-6) angeläget att
noggrant analysera brottens kategori. För att analysera brottsoffrets situation i Sverige
inledde Brottsoffermyndigheten år 1995 en inventering av brottsofferarbete (Lindgren
1997:1). Inventeringen skedde länsvis och omfattade en rad olika myndigheter,
institutioner och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med brottsoffer
(a.a.). Förfrågningar har bland annat gjorts av polismyndigheter med mera (a.a.). Därför
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har den svenska samverkan mellan kommun och polis etablerats (Wennerström,
Eliasson & Sörman 2016). En fördel med att formalisera samarbetet är att både polis
och kommun får tydligare riktlinjer i det förebyggande arbetet (a.a.). Detta görs via
framtagning av underlag om den lokala situationen som rapporterar om hur det
brottsförebyggande arbetet genomförs (a.a.). Enligt Lindgren (1997:1), regleras polisens
skyldigheter

gentemot

brottsoffret

via

Förundersökningsrörelsen

samt

Polisförordningar.

Som resultatavsnittet påvisar, att de brottsliga handlingarna inom Lunds kommun
fortgår och med ett ökat antal anmälda brott och att den högsta noterade statistiken
redovisades 2015, bidrar till att rutinaktivitetsteorin och dess innehållande perspektiv är
applicerbar och aktuell. Som tidigare nämnts i uppsatsen består rutinaktivitetsteorin av
tre komponenter: en motiverad förövare, lämplig och passande person eller föremål
samt frånvaro av väktare. Detta har även nämnts av (Clarke & Felson 2008, s. 10).
Teorin är en förklaring till varför över huvud taget samverkan mellan Lunds kommun
och polis uppstod. Frånvaro av en kapabel väktare bidrar inte minst till en av de
huvudfaktorerna till samarbetet, cykelstölder och inbrott. Enligt Clarke

& Felson

(2008, s. 2) är en sannolik brottsling en person som av olika anledningar är redo att begå
brott. Ett lämpligt ting eller person är något eller någon där sannolikheten är stor för att
utsättas för brott (a.a.). En väktare i denna bemärkelse syftas det inte enbart på en
polisman eller liknande. Likväl bör det även poängteras att det krävs tillfälle för
kriminella att uttrycka sina önskan (Cloward 1959; Cullen 1984 se Lilly et al. 2007, s.
330). Eftersom vi använder rational choice-teorin som delvis redogör för kriminellas
motivation och behov, använde vi även oss av rutinaktivitetsteorin ”som är ett
tankeexperiment för att se hur långt man kan gå för att förklara brottstrender utan att
diskutera några av de olika teorierna om kriminellas motiv” (a.a.).

Beroende på individens miljö, i synnerhet dysfunktionella miljöer, anses kriminaliteten
vara ett fenomen som utvecklas över tid och är delvis grundat i frustration på ett flertal
plan (Lilly et al. 2007, ss. 328-332). Denna frustation bidrar i sin tur till allt vad rational
choice teorin innebär.
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Samverkan har ett flertal fördelar i kampen mot brottsligheten. Det underlättar ett
långsiktigt och hållbart arbete samtidigt som det ger brottsförebyggandet struktur och
mål. Det ger en gemensam syn på den lokala problematiken och orsakerna till
kriminaliteten. Samverkan bidrar till att parterna alstrar gemensamma insatser
subventioneras en ökad effektivitet av enskilda åtgärder. Samverkan bidrar även till att
skapa en dialog mellan organisationerna beträffande brottslighetens orsaker, samverkan
står bakom att partnerna avsätter tid och resurser i kampen mot kriminaliteten.
Samverkan

understödjer

engagemang,

motivation

och

intresse

för

de

brottsförebyggande frågorna och slutligen bidrar samverkan även till att de
brottsförebyggande frågorna blir obligatoriska samt att brottsförebyggande arbete följs
upp (Wennerström, Eliasson & Sörman 2016). Ett strukturerat arbetssätt kan bidra till
att ”kommunikation och kunskapsutbyte blir enklare, samverkan blir kontinuerlig och
hållbar, arbete får konkreta mål, tid och pengar avsätts till verksamheten, det finns
mandat att fatta beslut, samverkan ger önskat resultat, samverkan består eller blir en del
av ordinarie verksamhet samt att parternas investeringar i tid och resurser tas till vara”
(Wennerström, Eliasson & Sörman 2016).

Uppsatsens utgångspunkt har varit att fälla ljus över hur samverkansöverenskommelser
alstrat, utvecklat samt erhåller och har erhållit förstärkning av medborgarlöften
(Wennerström, Eliasson & Sörman 2016). Likafullt har arbetets utgångspunkt varit en
identifikation av samverkan mellan polis, kommun samt medborgare för det lokala
trygghetsskapande- samt brottsförebyggande arbetet (a.a.). För att beskydda brottsoffer
samt medborgarna grundas samverkans komponenter på alla parters erfarenheter och
upplevelser för en bredare bild av den lokala lägesbilden (a.a.). I medborgarlöftet
redogörs av både polis och kommun hur de gemensamt ska agera brottsförebyggande
och

trygghetsskapande.

Tillvägagångssättet

baseras

både

på

en

momentan

kommunikation samt medborgar- och medarbetardialog. Denna del av polisens
styrmodell bygger på Community engagement in policing (a.a.).

Undersökningar har indikerat att majoriteten av våldsbrott är kopplat till
alkoholkonsumtion där både offret och gärningsman är berusade (Dysting et al. 1991;
Häggmark 1997 se Lindgren, 1997:1). Däremot rättfärdigar inte offrets agerande
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gärningsmannens handlande (Lindgren, 1997:1). ”Dessa aspekter har en betydande
relevans vid forskningsfrågor då offrets beteende i vissa fall kan reducera
ersättningsnivån” (a.a.). Viktimologi är en teori om offer, inkluderat förövares samhälle
där sociala sammanhang spelar en stor roll när man analyserar kriminaliteten (Burgess,
Regehr och Roberts 2010, s. 5). I Sverige uppmärksammades viktimologi först under
1970-talet genom våldtäktsdebatten. Debatten grundades i varför en våldtäktsman
kunde få hjälp av både läkare och psykolog, medan dennes offer inte kunde få erhålla
någon hjälp (Lindgren, 1997:1). Mediedebatt under 1960-talet och 1970-talet
koncentrerades på gärningsmannens behov och offret negligerades (a.a.). I takt med
Rikspolisstyrelsens medverkan och via tillkomsten av Riksorganisationen för
kvinnojourer i Sverige samt Brottsofferjourernas Riksförbund, grundades under 1980talet kvinnojourer och brottsofferjour i Sverige. Utvecklingen fortgick även under 1990talet (a.a.). Brottsoffrets reaktioner, behov samt fysiska- och psykiska skador
uppmärksammades. (a.a.).

Eftersom biståndspolitik och program har byggts ut och uppdaterats kan vi identifiera
brottsoffrets fyra olika egenskaper, en bestämmande faktor som avsätter lidande.
Lidandet kan vara fysiska, psykiska eller bäggedera beroende på handlingens
skadeeffekt. Den andra egenskapen är det sociala karaktäristiska lidandet, vilket har sitt
ursprung i offrets och andras reaktion på händelsen. Den tredje egenskapen är
betydelsen av den sociala faktorn. De sociala konsekvenserna av skadan kan ibland ha
större effekt än de fysiska eller psykologiska effekterna. Fjärde och sista egenskapen
anses vara ursprunget av mindervärdeskomplex. Mindervärdskomplexet stöder känslan
av underkastelse som kan följas upp av en känsla av revolt. Offrets attribut i allmänhet
kan skadas baserat på en annan person (Mendelsohn 1976 se Burgess, Regehr och
Roberts 2010, ss. 4-5). Därutöver anses brottsoffer vara en person som hamnat offer för
ett våldsbrott och konfronterats, misshandlats samt kränkts av en gärningsman. Detta
leder i sin tur till kortsiktiga eller långsiktiga fysiska eller psykologiska skador
(Burgess, Regehr och Roberts 2010, s. 5). Brottsliga handlingar medför olika
psykologiska skador som måste bearbetas via medicinska tillvägagångsätt. Skadorna
kan grundas på våldtäkt, våld, förföljelse eller mordförsök (a.a.). Därutöver även
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ekonomiska problem som kan medfölja via exempelvis fickstölder, inbrott, rån,
bilstölder och väskryckning (a.a.).

Eftersom Sverige genom tiderna varit ett invandrarland beslöt regeringen för att
tillgodose efterfrågan på bostäder genom att bygga det så kallade ”miljonprogrammet”.
Byggandet pågick i 9 år (1965-1974). En anledning till detta var både invandringen men
även att bevara både kulturarvet och den etniska identiteten. Miljonprogrammet bidrog
även till nyinflyttning av den socioekonomiska segregationen (Magnusson Turner &
Andersson 2008, s. 86).

Den

14:e

oktober

2013

tilldelades

Mats

Brandström,

en

föreläsare

från

Brottsförebyggande rådet, en tvåtimmars föreläsning på Lunds universitet där han
resonerade kring Brottsförebyggande rådets verksamhet och brottsförebyggande
enhetens strategiska arbetsmetod som bottnas i växelverkan i SSP (Brandström 2013a).
SSP är en förkortning av samverkan mellan socialtjänst, skola och polis och som syftar
till att förebygga och eliminera kriminaliteten i Lund liksom andra städer. Enligt Mats
Brandström delas SSP och dess arbete in i sju olika faser, så som identifikation av
problemet, hur kriminalitetens förefaller, normbrytande handlingar, leta rätt på de olika
bakomliggandefaktorerna

(kausaliteten),

omvärldsbevakning

och

underrättelseverksamhet, implementering och slutligen följa upp arbetet (Brandström
2013a).

Brandström talade indirekt om betydelsen av ”nyckelpersoner” i ett område som
exempelvis Linero och Vikingavägen i Lund med hög kriminalitet, diverse antisociala
beteenden, utanförskap, det överrepresenterade sociala kapitalet och hög arbetslöshet.
Problemet förefaller dessutom som samhällets decentralisering. Segregation samt ”att
bo på fel adress” kan uppfattas vara en blottning för stigmatisering, förtryck,
utanförskap och polarisering, uteblivna förbättringar av levnadsvillkoren för stora
barnfamiljer samt marginalisering av den utsatta eller underordnade (Magnusson Turner
& Andersson 2008; Brandström 2013a). Det blir en del av självkänslan och kan ha
förödande konsekvenser av varierande slag därutav psykologiska konsekvenser.
Därutöver eftersom att frustrationen byggs upp påverkar det inte minst självförtroendet
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negativt och kan ge utfall i form av brottsliga dysfunktionella beteenden. För att
återigen knyta an till nyckelpersoner bidrar de till bättre förståelse av befolkningen där
man vid behov kan applicera olika brottspreventioner såsom social- och situationell
prevention (Brandström 2013a).

Brandström gav även anvisning om langarna i området som säljer olika droger till
ungdomarna, vilket indikeras i uppsatsens resultat. Brandström benämnde likväl
”Trygghetsmätningar” och indexet av kollektivstyrka med variabler som tillit,
sammanhållning och kontroll. Betydelsen av skolan, grannsamverkan och den sociala
kontrollen i området och vad som skapar trygghet. Ekonomi, socialt sammanhang,
meningsfull fritid, hälsa, tillit, den fysiska miljön och civil sammanhållning. Med andra
ord; en hög livskvalitet, bra miljö och ett välutvecklat habitus är grundbulten för en
funktionell gemenskap (Brandström 2013a).

Konkreta insatser var ett annat centralt begrepp i Brandströms föreläsning.
Trygghetsvandring med elever, föräldrastöd, bekymringssamtal och orosamtal. Därtill
även tillsynes i form av tobak och alkohol i butik, samordnare, fältinsatser och
gemensamma hembesök. Vikten att tydliggöra dysfunktionella sidorna av droger, att
befinna sig i gäng med dess följder och negativa konsekvenser är vital (Brandström
2013a).

Man skall även kunna ge stöd och trygghet till ”avhoppare” från kriminella gäng som
befinner sig i en ”vändpunkt” i livet genom exempelvis en partner, engagemang inom
militären eller att personen har erhållit ett jobb (a.a.). Det är vitalt att visa dessa
”avhoppare” ett alternativ och stödja de i deras val i livet samt hjälpa dem med en
meningsfull sysselsättning och hjälp med att införskaffa ett arbete (Brandström 2013a).
Detta har även nämnts av Laub & Sampson (2006, ss. 32-36).

7.1.

Slutord

71

Figurationen mellan kommun och polis handlar om brottsprevention. I ett civiliserat
samhälle har den enskilda individen behov av förståelse, samarbete och hjälp från sina
medmänniskor. Därför anser vi i gruppen att stigmatisering, utanförskap och
decentralisering kan uppfattas som grundbulten till kriminaliteten i kommunen. Likväl
kan figurationen mellan insiders och outsiders uppfattas vara dysfunktionellt och kan
vara en orsaksfaktor till samverkan mellan polis och kommun för att få bukt på
kriminaliteten. Eftersom Lunds kommun är en universitetsstad bör kommunen samtidigt
som den tar hänsyn till medborgarnas anseende spegla sin standard och förbättra
situationen för samhällets mest utsatta. Eliten bör förlita sig mindre på en polisstats- och
straffstatsideologi och mer på sentimentalism. Dagens individer klassificeras trots allt
som homo sentimentalister. Återigen råder det en stark korrelation mellan en förbättring
av utsatta människors situation och en bättre atmosfär inom kommunen.
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http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/r
eliabilitet-1.29074 [2016-06-10].

8.3 Muntliga källor
Brandström, M. (2013a). Muntligt: Föreläsning 2013-10-14.
Hedenskog, E. (2013b) Muntligt: Föreläsning 2013-02-10.
Skender, J. (2016c) Muntligt: Föreläsning 2016-06-08.
Schömer, E. (2014d) Muntligt: Föreläsning 2012-02-16.
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9. Bilaga
9.1.

Bilaga 1: Sökschema

Sökschema gällande avsnitt bakgrund samt tidigare forskning.
”Samverkan mellan polis och Lunds kommun" Diss*, där Diss* indikerar akademisk
avhandling”.

Sökning

Huvudsökord

Datum

Antalträffar

+ tillägg

Använda

av sökord,

källor i

antal träffar

resultatet

Besökt polisens
kontor

2

1

160223

78

Besökt Stadshusets
kontor i Lund

Google.se
160223

Google.se
160223

Summon,
160227

1

2

”Medborgarlöften Polisen

1

Lund”
2300

Lokala medborgarlöften i
Lund,

1

1680
"Brottsförebyggande
verksamhet”*

0

76
”Samverkan mellan polis och

ProQuest,

Lunds kommun”

16029

Diss*

0

0

Malmö högskola
Marcus Felson

1

Summon,
4
160201
Malmö

Samverkan mellan

stadsbiblioteket

myndigheter i Lund

160220

13

79

Rapport

14

Malmö högskolans
bibliotek
160220

Lunds kommun
160301

Kriminologi litteraturer ang.
prevention samt kriminella

4

karriär.
2
Mats Greko säkerhetschef på
Lunds kommun.

1

”E-post”

Lunds universitet

Mats Brandström

131114

”Föreläsning”

Malmö högskola

Erika Hedenskog

1

1
130210

Brottsförebyggande
rådet
160211 -160301

Malmö
Stadsbibliotek
160220

”Föreläsning”

Brottsförebyggande rådet

4

10

Kriminologiska litteraturer
8
11

Malmö högskola

Kriminologiska litteraturer

160216

12

6

80

Sociological

Felson

Abstracts

2

1436

160201

Frivården
Skender Jashari

1

Reliabilitet

1

160608

Mälardalens
Högskola
Eskilstuna Västerås
160610

Brottsrummet.se

1
Brottsrummet.se

160620

Lund.se

Samverkansöverenskommelse
mellan Lunds kommun och

160620

9.2.

1

närpolisområde

Bilaga 2: Statistik i tabellform

Tabell 1: Brott mot trafikbrottslagen inom Lunds kommun 2010-2015

Brott mot trafikbrottslagen
Grov vårdslöshet i trafik
Olovlig körning, grov olovlig
körning

2010
464

2011
510

2012
454

2013
506

2014
588

2015
563

1

2

1

-

5

6

153

230

180

173

148

194

81

Rattfylleri, grovt rattfylleri

80

65

80

62

60

71

Rattfylleri under påverkan av
narkotika
Smitning

54
165

68
130

64
126

67
190

64
305

65
215

Övriga brott
11
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

15

3

14

6

12

Tabell 2: Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, cykel, inom Lunds
kommun 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tillgrepp av icke motordrivet
1 797
fortskaffningsmedel, cykel
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

2 555

2 217

2 068

2 335

2 137

Tabell 3: Brott mot narkotikastrafflagen inom Lunds kommun 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Brott mot narkotikastrafflagen
978
Överlåtelse m.m.
166
Innehav
240
Eget bruk
565
Framställning
7
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

935
103
292
534
6

786
33
238
512
3

1 644
468
662
512
2

644
24
234
375
11

753
31
263
452
7

Tabell 4: Anmälda brott inom Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige
2010-2015.

Anmälda brott
Lunds kommun
Skåne län

2010
14 973
206 539

2011
15 024
223 658
82

2012
14 147
210 575

2013
15 217
210 893

2014
14 854
212 046

2015
15 361

Polisregion Syd
Sverige

269 241
1 370 399

290 942
1 416 280

280 505
1 402 588

274 210
1 401 982

272 949
1 443 753

276 472
1 503 399

Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d
Tabell 5: Anmälda brott i Lunds kommun, Skåne län, Polisregion Syd och Sverige per
100 000 av medelfolkmängden 2010-2015.
Anmälda brott per 100 000
av medelfolkmängden
2010
13 634
Lunds kommun
16 694
Skåne län
12 436
Polisregion Syd
14 605
Sverige
Källa: Brottsförebyggande rådet 2016d

2011
13 526
17 919
13 344
14 988

83

2012
12 597
16 739
13 416
14 734

2013
13 393
16 624
12 577
14 603

2014
12 902
16 547
12 088
14 890

2015
13 197
14 719
15 342

