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Forskning som förklarar våld och brott
Våld, korruption och institutionsvård. Det är exempel på ämnen som forskningsmiljön
Kriminal- och socialvetenskapligt Nätverk vid Lunds universitet ägnar sig åt sedan snart två
decennier. Miljön består av ett väl utvecklat samarbete mellan humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare med en gemensam ambition: att utforska fenomenet kriminalitet bortom
mediernas rubriker.
Offerskap, brottsförebyggande arbete samt övervakning är några
av de viktiga områden som forskningsmiljön ägnar sig åt. Nätverket
attraherar ständigt nya medlemmar – sociologer, jurister, historiker,
etnologer och forskare i socialt arbetare.
OFFERSKAP OCH RÄDSLA FÖR BROTT
Brottsforskarna har funnit att offerskap inte är en objektiv kategori.
För att uppfattas som brottsoffer måste man anses vara moraliskt
respektabel. Vad händer då med brottsdrabbade personer som
av en eller annan anledning inte ses som moraliskt respektabla?
En av slutsatserna är att ett juridiskt mål kräver en målsägare som
berättar sin historia och att den förväntas se ut på ett särskilt sätt.
Nu behövs ytterligare resurser för att ta denna samhälleligt angelägna forskning vidare, och fortsätta förmedla slutsatserna till polis,
brottsofferjourer och övriga rättsväsendet.
FOLKLIGA METODER FÖR ATT UNDVIKA BROTT OCH VÅLD
Färska studier visar att allt färre konflikter utmynnar i våld och att
samhället blir allt fredligare. Men det har aldrig gjorts några studier
om varför det är så. Med Lunds universitets brottsforskares
samlade kompetens finns en lysande potential att utveckla en
bärkraftig teori om några av kriminologins kanske svåraste frågor:
Varför blir människor inte våldsamma, trots att det kan ligga nära
till hands? Hur gör människor till vardags för att undvika att bli
brottsoffer? Det handlar om folklig brotts- och våldsprevention, ett
relevant men eftersatt forskningsfält där forskningsmiljön saknar
en finansiell plattform.

NYA TEKNISKA ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Social kontroll såsom övervakningskameror och fotografering med
hjälp av mobiltelefoner sker framförallt via relationer människor
mellan. Det saknas kunskap om den nya tekniken verkligen förhindrar brottslighet – eller är det rent av så att denna teknik också
skapar nya tillfällen för brott?
Inom forskningsmiljön finns en mångbottnad erfarenhet av
kontroll- och övervakningsstudier. Forskarna har analyserat hur
medborgare filmar händelseförlopp som publiceras liksom fallstudier av kameraövervakning i offentliga miljöer och studier av polisiär kontroll i nya former. Man vill nu gå vidare med
fördjupande studier av hur ny teknik samspelar med myndigheters, företags och organisationers brottsförebyggande åtgärder.
Genom att följa strategiskt ut valda grupper av aktörer –
butiksanställda, väktare, kunder och vanliga medborgare i brottsutsatta områden och situationer – kan projektet visa om och i
så fall hur nya tekniska landvinningar fungerar ur ett preventivt
perspektiv.
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