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Förord 
Om målet är att främja säkerhet och hantera otrygghet, bör vetenskapliga fynd översättas till 

policy och praxis samtidigt som utövare på området beskriver sina erfarenheter och utma-

ningar som de möter i försök att förbättra säkerhet och arbeta med otrygghetsproblem.  

Alla erfarenheter är bra erfarenheter—även när de inte har gått så bra, dvs när brott eller 

otrygghet inte har minskat efter ingripanden. I denna rapport tar vi avstånd från rapportering 

av exempel på enbart så kallade ”goda exempel” som ska fungera som modell för andra. Det 

är viktigt att jobba systematiskt med brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder, så 

evidensbaserat vi kan, men om resultat inte blir som förväntat, kom ihåg att denna erfarenhet 

inte är bortkastad. Många vill oftast inte rapportera resultaten av åtgärder när de inte fått de 

förväntade resultaten men vi hävdar att dessa erfarenheter är lika viktigt för planering av en 

trygg stad som de som ger de resultat man förväntat. Varför är det viktigt att rapportera ”dåliga 

exempel”? Eftersom alla kan lära sig av dina eller ditt teams erfarenheter. Vad kan man göra 

annorlunda för att undvika fallgropar? Kom ihåg att det finns många faktorer som påverkar 

utfallet. Ibland är det för tidigt för att utvärdera interventionen, ibland är det för sent. Metoden 

som används i utvärdering är sällan lämpligt för att se om åtgärder fungerar. Ibland spelar 

kontexten och skalan roll så det är inte konstigt när en åtgärd som har fungerat i en storstad 

inte ger resultat i en mindre kommun. Sammanfattningsvis, det är viktigt att jobba systematiskt 

och i denna rapport visar vi många bra exempel på det.  

Denna rapport som finansieras av FORMAS (Ett forskningsråd för hållbar utveckling) är en 

fortsättning på den tidigare rapporten, Trygg Stadsmiljö - Teori och praktik för brottsförebyg-

gande & trygghetsskapande åtgärder (2019) av Ceccato och kollegor, och har ett större fokus 

på fallstudier och exempel på säkerhets- och trygghetsskapande arbete i praktiken. Den första 

rapporten var ett resultat av ett uppdrag som Avdelningen för Samhällsplanering och Miljö på 

KTH erhöll i februari år 2019 av Boverket för att kartlägga aktuell teori och praktik för brotts-

förebyggande och trygghetsskapande fysiska åtgärder i Sverige i ett internationellt perspektiv. 

Stort tack till Boverket som bidragit med delfinansiering av studien.  

 

6:e november 2019 

 

Föreslagen citering: 
Ceccato, V. & Petersson, R. (2019) Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & 

tips. Stockholm: Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högs-
kolan, 114 sidor. 
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Syfte 
Syftet med den här rapporten är att ge en översikt på hur säkerhet och trygghet konceptuali-

seras och omsätts i praktiken i Sverige. Vi ger även tips på hur man går från ord till handling 

när man arbetar med situationsbaserade, brottspreventiva och trygghetsfrämjande åtgärder 

med fokus på individ och hänsyn till plats- och tidsdynamik. Vi gör detta genom att visa exem-

pel på: 

o Visioner och pågående projekt som implementeras i verkligheten mot bakgrund av 

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.  

o Praktiska situationsbaserade brottspreventiva och trygghetsfrämjande åtgärder  

o Innovativa metoder med stort fokus på evidensbaserade åtgärder. 

o Hur planerare och trygghetsamordnare arbetar i kommuner och vikten av kontext i de-

ras arbete mot brott och otrygghet. 

o Hur man går från ord till handling när man jobbar med ett situationsbaserat fokus på 

situationsbaserade brottspreventiva och trygghetsfrämjande åtgärder. 

Efter en inledande del startar vi rapporten med några exempel på visioner om framtida/nystar-

tade projekt som implementeras i Sverige (från globala visioner till exempel på mikronivå) mot 

bakgrund av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Sedan, i del 3 av rapporten, går vi vidare 

till att diskutera ett antal projekt. Några av dessa projekt visar tydliga effekter, andra visar sig 

vara mindre effektiva, men det viktigaste har varit att rapportera lärdomar av att jobba syste-

matiskt med ett specifikt problem, från förståelse, till ingripande och dess möjliga påverkan på 

problemet. Mer detaljer och internationella exempel hittar ni i Trygg Stadsmiljö - Teori och 

praktik för brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder (2019). 

Trots en livlig diskussion kring smarta städer och smarta hus har inte mycket testats i verklig-

heten, utom för specifika tillämpningar. Därför visar vi, i del 4 av rapporten, ett antal exempel 

på användningen av innovativa digitala lösningar för att fånga upp händelser på offentliga mil-

jöer och analysera dem. Vi ger exempel på flera innovativa situationella och trygghetsfräm-

jande metoder med stort fokus på evidensbaserade åtgärder. Lika viktigt är att diskutera hur 

olika aktörer arbetar med situationsbaserade brottspreventiva och trygghetsfrämjande åtgär-

der på kommunal nivå (här tittar vi närmare på planerare och trygghetsamordnare) och vikten 

av kontext i arbetet mot brott och otrygghet, till exempel, hur kommunens typ och storlek på-

verkar deras prioriteringar och praxis, vilket vi diskuterar i del 5 av rapporten.  

För att du ska kunna komma igång med evidensbaserat arbete inom situationsbaserad brotts-

prevention har vi skapat del 6 av rapporten som en praktisk guide till dig och andra som finns 

på din arbetsplats. Från ord till handling delas in i 3 moment (från förståelse av problemet, till 

ingripande och utvärdering av åtgärderna) och kapitlet handlar om ett antal råd och hjälpfrågor 

som kan stödja dig att tänka vidare. 

Även om sociala faktorer som segregation och bostadspolitik påverkar långsiktigt de situation-

ella förutsättningarna för brott har vi inte beaktat detta i denna rapport. Stora dagsaktuella 

problem som våld och, till exempel, sprängningar kräver en kombination av lång- och kortsik-

tiga åtgärder. Detta gäller också åtgärder utöver fokus för denna rapport. 

  

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1358155&dswid=7740
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1358155&dswid=7740
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Metod 
Denna studie bygger på inhämtning av underlag och belägg med fyra olika metoder för data 

inhämtning: litteraturöversikt, enkätundersökningar, intervjuer och fallstudier. 

Litteraturöversikt - Inom ramen för uppdraget har en övergripande översyn gjorts av kunskaps-

läget inom forskning om brottsförebyggande och trygghetsperspektiv och åtgärder i relation till 

byggd miljö samt i processerna för planering, gestaltning, anläggning och förvaltning av byggd 

miljö, detta innehåller både teori och empiri. Vi sökte igenom 5 decennier av internationell och 

nationell litteratur med hjälp av de viktigaste databaserna (SCOPUS, Web of Science, JSTOR 

och PubMed) och identifierade huvudteman med hjälp av bibliometriska visualiseringsmetoder 

och djupgående analys som t.ex. den kausala relationen mellan miljö och säkerhet. 

Enkät - För att få en översikt av nuvarande praxis skickade vi ut två olika webbenkäter med 

mer än 40 frågor vardera. Dessa enkäter skräddarsyddes för att passa kompetensen hos dels 

de som arbetar med planering och byggande av städer (planerare) och de som är säkerhets-

experter på kommunal nivå (trygghetsamordnare). Frågeformulären kan göras tillgänglig på 

begäran. Enkäten bestod av frågor om brottsförebyggande och trygghetsperspektiv och åtgär-

der i relation till byggd miljö samt kring processerna för planering, gestaltning, anläggning och 

förvaltning av byggd miljö, men det fanns också frågor om samarbete, standardisering och 

förväntningar om framtiden inom detta område. 185 kommuner svarade på åtminstone en en-

kät komplett = 69% (om vi inkluderar inkompletta svar svarade 214 kommuner på minst en = 

80%). I vår analys har vi tillämpat en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. För 

analysen av materialet från enkäten har vi använt mest korstabeller med Chi-2 test. Resultaten 

redovisas för 2 typer av kommun (kommuner i storstadsregioner och kommuner på ladsbyggd 

och större städer .  

Intervjuer - Ett antal intervjuer genomfördes också med lokala aktörer på olika nivåer (kommu-

ner, polis på nationell nivå, byggherrar, forskare, tjänstemän) samt internationella forskare. 

Syftet med dessa intervjuer var att rapportera expertuppfattningar om området samt markera 

framtida gränser när det gäller utmaningar och möjligheter när man arbetar med brottsföre-

byggnad, trygghetsperspektiv och åtgärder i relation till byggd miljö. Mallen bestod av öppna 

frågor som anpassades efter skillnaderna i expertkunskaper. 

Fallstudier - För att ta itu med några av de nuvarande säkerhetsutmaningarna måste vi leta 

efter beprövade alternativ. De fallstudier vi tar upp i rapporten är exempel på sådana, där vi 

fått ta del av resultat, statistik, bilder och beskrivningar från de som varit inblandade i imple-

menteringen. Urvalet av fallstudier har baserats på det data som funnits till hands, där vi letat 

efter projekt som kunnat visa på resultat genom någon sorts utvärdering (med undantag av de 

fallstudier som inkluderas i kapitel 2, där vissa inte är slutförda).  

I resten av det här kapitlet klarlägger vi några grundläggande definitioner och teorier om brotts-

lighet, trygghet och miljö. Till sist introducerar vi fem grundläggande principer som ska vägleda 

oss genom analysen. 
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Definitioner 
Säkerhet och trygghet – I den här studien kopplar vi osäkerhet med risk för brott (en objektiv 

dimension) medan otrygghet relaterar till rädsla för brott och allmän oro. 

Ett brott är en gärning som är belagd med straff. Definieras i grund och botten som en antisocial 

handling som bryter mot en lag och för vilken ett straff kan åläggas av staten eller i statens 

namn.1  

Brottsprevention – avser varje åtgärd som utformas för att minska den faktiska brottsnivån 

och/eller den uppfattade rädslan för brott.2 Fokus för denna rapport är åtgärder i syfte att 

minska brottsmöjligheter på en viss plats; antingen under planeringsstadiet av ett bostadsom-

råde eller när området redan existerar. Uppfattad trygghet är också beroende av den fysiska 

och sociala miljöns utformning i ett bostadsområde. Därför kommer vi i det här avsnittet också 

att gå igenom några av de mest relevanta teorierna som kopplar samman stadsmiljön med 

brott och rädsla.  

Situationsbaserad brottsprevention – fokuserar på förbättringen av säkerhet och trygghet på 
en plats eller i en stadsdel. Den baseras på principer från situationell brottspreventions-teorin3, 
utvecklad av Ron Clarke och Patricia Mayhew, som handlar om att förhindra eller försvåra att 
brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan sker. Man 
använder sig av situationsbaserad brottsprevention genom urban design-principer för att 
kunna identifiera kriminogena eller otrygga platser, kartlägga och analysera deras dynamik, 
och sedan komma med förslag för förändring. Det är viktigt i denna process att engagera 
stadsplanerare och arkitekter men också lokala aktörer och civilsamhället som bor och verkar 
i dessa områden. Man kan även ’tänka situationellt’ och ’bygga in’ säkerhet och trygghet från 
början då man planerar nya projekt, genom att exempelvis tänka på fasadernas utformning, 
lokalisering av byggnader, gator och affärer – allt som kan påverka människors rörlighet och 
möjlighet att agera för allas säkerhet och trygghet. En byggnads typ, funktion och arkitekto-
niska design påverkar det som sker i byggnaden och på omgivande platser. Det innebär att 
miljöer kan planeras, konstrueras och modifieras enligt utformningsprinciper som minskar möj-
ligheterna till brott.  

Brottsprevention genom urban design – handlar om användning av testade säkerhets- och 
trygghetsprinciper på design-/planeringsstadiet för en byggnad eller område med syfte att göra 
de säkra och trygga (på Engelska CPTED – Crime Prevention Through Environmental De-
sign). Det är när arkitekter och planerare först tänker igenom sina layouter för byggnader, 
fönster, och gator. Det kan till exempel röra sig om att planera i förväg tydliga gränser mellan 
offentliga och semiprivata rum och stärka upplevelsen av social kontroll exempelvis genom att 
utforma bebyggelse så att fönster ger möjlighet till överblick.4 

Situationell Handlingsteori  – det grundläggande argumentet i situationell handlingsteori är att  

människor begår brott när de uppfattar en brottshandling som ett acceptabelt handlingsalter-

nativ i en given omständighet eller om de inte förmår att handla i enlighet med sin personliga 

moral (utöva självkontroll) när de är utsatta för extern påverkan att handla i dess motsats. En 

situation representerar varken person (benägenhet) eller plats (incitament) utan utfallet av de-

ras särskilda kombination som skapar motivation och perception av handlingsalternativ. 
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Teorier om stadsmiljö och brott  
Möjligheter till brott påverkas av typen och distributionen av mikro-områden, oavsett stad eller 

sammanhang där de är inbäddade. Mikro-områden avser typer av fasader, byggnadshöjd och 

densitet, antal och typer av gator och ingångar, huruvida fönster finns mot gatorna, anslutning 

av bakgårdar med huvudgator, gränder, parkeringsplatser, garage, förråd, fysiska hinder mel-

lan byggnader och offentliga platser (staket och bakgårdar), men också moderna kännetecken 

i den fysiska miljön som direkt påverkar övervakningsmöjligheter. Även om möjligheten till brott 

påverkas av aspekter i den här mindre skalan, är det viktigt att förstå hur dessa funktioner 

relaterar till hela staden, hur de påverkar tillgänglighet, känslor av territorialitet och social kon-

troll. Det är viktigt att förstå sambandet mellan fysiska och sociala miljöer - hur staden är med 

och formar det sociala livet.  

Interaktion människa – mil jö: Historik  

Under många decennier hade man lagt brottslig-

hetens orsaker på individens egenskaper innan 

Chicago-skolan visade på samhällets roll för kri-

minaliteten, genom vad som kallas social desor-

ganisations-teori. Figur 2 visar Burgess’ cirkelmo-

dell5 över Chicago. Modellen beskriver hur städer 

växer, med en tätt befolkad stadskärna och gle-

sare bebyggelse mot periferin. Teorin om stadens 

uppbyggnad beskrev också hur sociala grupper 

fördelades enligt detta koncentriska mönster, 

med fattiga och utsatta mer centralt och de väl-

bärgade mot utkanterna av staden.  

Forskarna Shaw och McKay6 försökte i början av 

30-talet visa att det fanns en koppling mellan fat-

tigdom, bostadsmobilitet, svag social kontroll och 

kriminalitet i vissa av de fattigare, invandrartäta 

bostadsområdena i Chicago – områden i zon II i 

Burgess’ cirkelmodell över staden. Social kontroll 

ansågs viktigt eftersom de insåg att brottsnivån 

varierade om folk hade koll på, till exempel vad 

unga gjorde på gatan. Man trodde att social kon-

troll av människors beteende i vissa områden var 

nyckeln till att göra ett bostadsområde säkert och 

att människor flyttade ifrån de områden som sak-

nade social kontroll om de hade råd, vilket i sig 

påverkade den sociala kontrollen i området nega-

tivt. Man visade således att miljön hade en viktig 

roll i att motverka kriminalitet. 

På 1950-talet utvecklades ytterligare teorier som 

belyste vikten av platser i stadsmiljöer och deras förhållande till helheten. Sambandet mellan 

fysiska och sociala miljöer och möjligheterna till övervakning fastställdes på 1950-talet av Eli-

zabeth Wood i Chicago, USA. Hon var en av de första förespråkarna av utformning av bo-

stadsområden genom ideal som naturlig övervakning och rasmässig och ekonomisk integrat-

ion. Wood uppmanade planerarna att bygga små projekt (i stället för de högresta konstrukt-

ioner som var moderna under tidsperioden) och att införliva butiker, parker och även pubar för 

att omvandla huskomplex till riktiga stadsdelar. Woods tankar, som bland annat handlade om 

Figur 1: Ernest W. Burgess’ cirkelmodell över 
Chicago från 1925. Burgess beskrev, med 
hjälp av modellen, hur städer växer utåt från 
det centrala affärsdistriktet i olika zoner och att 
dessa zoner även speglade sociala hierarkier. 
Nyanlända invandrare flyttade oftast in i zon II, 
som utgjordes av förslummade, slitna bostads-
områden och lätt industri.  Områdena i de mer 
perifera zonerna är mer välbärgade, och har 
mindre sociala problem, desto längre ifrån 
stadskärnan de är lokaliserade. 

Shaw och McKay visade sedan på 30-talet, 
med hjälp av Burgess’ teorier, att innerstads-
områdena har mer bostadsmobilitet, mindre 
social kontroll - och därför mer kriminalitet. 
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att bygga lägre och mer utspritt över staden, förverkligades aldrig enligt de ursprungliga intent-

ionerna. Dock gav de inspiration till det som skulle komma senare7.  

Jane Jacobs8 myntade det kända begreppet ”ögon på gatan” (eyes on the street) som fram-

hävde hur utformningen av stadsdelar har en avgörande roll när det gäller att ge möjligheter 

till naturlig övervakning. Jacobs utgick från dessa idéer för att kritisera misslyckandet med att 

planera och utforma allmännyttiga bostäder i USA och för att motverka den höga kriminalitet 

som dessa präglades av. För att en gata ska vara trygg, skrev hon: 

”…måste det finnas ögon på gatan, ögon som tillhör dem vi kan kalla gatans naturliga ägare.”9 

I början av 1960-talet utvecklades ett slags grundregler för utformandet av offentliga platser 

och områden så att de skulle främja övervakning av offentliga ytor. Begreppet Crime Prevent-

ion through Environmental Design - CPTED (på svenska: Brottsprevention genom Urban De-

sign – BUD) introducerades av kriminologen C. Ray Jeffery10. Hans idéer om att miljö skulle 

ha en påverkan på brott och trygghet stötte på stort motstånd, särskilt bland de kriminologer 

som menade att han förespråkade förenklade extrapoleringar mellan fysisk miljö och mänskligt 

beteende. Det var först när arkitekten Oscar Newman lade fram teorin om ”försvarbart rum” 

(Defensible space)11 som CPTED-idéerna började uppmärksammas och få genomslag.  

Ett grundläggande begrepp att ta upp här är den naturliga övervakningen som Newman be-

skrev som ”kapaciteten hos fysisk design att tillhandahålla övervakningsmöjligheter för boende 

och deras ombud”12. Medan Jacobs var intresserad av kvarteret och grannskapet som en en-

het, fokuserade Newman på byggnaden och dess närmaste omgivning. Båda var dock över-

ens om att kvarter med tillräcklig övervakning, tydlig separation av offentligt och privat utrymme 

och territoriell kontroll över personliga utrymmen skulle vara säkrare än de modernistiska bo-

stadskomplexen. 

En annan parallell utveckling har baserats på ett mönsterspråk som utvecklats av Christopher 

Alexander och andra13 som handlar om urban design och samhällets beboelighet enligt en 

nätverksstruktur (en levande struktur) som beskriver metoder för att bygga praktiska, säkra 

och attraktiva mönster i alla storlekar, från hela regioner, genom städer, stadsdelar, trädgårdar, 

byggnader, rum och funktioner i rummet. Mönsterspråk är ett vanligt och välbekant språk för 

praktiker inom planering och det skiljer på både fysiska och sociala mönster. Detta ”språk" 

genomfördes senare i modellen ”säkrad genom design” i Nederländerna på 1990-talet.14 

Att göra det svårare för brottslingar att begå brott kan innebära att öka åtkomstkontrollen till 

byggnader, eller att göra brottsobjekt mer svåråtkomliga. Men det kan också innebära att man 

ökar känslan av territorialitet i ett område genom att tydligare visa vad som är privat och vad 

som är offentligt, eller ger de boende stöd till aktiviteter som ökar den sociala kontrollen i om-

rådet. Att göra det mer riskfyllt att begå brott kan innebära att man ökar övervakningen, både 

den naturliga genom att planera byggnader och fasader så att fönster vetter ut mot offentliga 

platser eller förbättra belysningen, men också genom att förstärka den formella övervakningen 

med hjälp av övervakningskameror på strategiska platser. Att göra det mindre lönsamt att begå 

brott handlar om att minska fördelarna med brottslighet. Detta kan åstadkommas genom att 

exempelvis ta bort graffiti och skadegörelse så snabbt som möjligt, eller att sätta upp farthinder 

för att minska fortkörning.  

Brott begås inte av en slump, vare sig i rum eller tid. Enligt Cohen och Felson inträffar de 

endast där och då de grundläggande förutsättningarna för brott - en motiverad gärningsman, 

en lämplig måltavla och frånvaron av en kapabel väktare - förenas i tid och rum15. Den fysiska 

miljön spelar därför en roll för att påverka platsens beteendenormer genom sin design och sitt 

underhåll, hur den används av boende och besökare under dagen och hur tätt sammanlänkad 

den är med det övriga området och staden. En byggnads typ, funktion och arkitektoniska de-

sign påverkar det som sker i byggnaden och på omgivande platser. För att förebygga brott på 
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ett bättre sätt måste vi förstå varför en viss miljö blir kriminogen vid en viss tidpunkt. Med andra 

ord måste vi förändra de situationsbetingelser som möjliggör brott. Det innebär att miljöer kan 

planeras, konstrueras och modifieras enligt utformningsprinciper som minskar möjligheterna 

till brott.  

Att genomföra dessa idéer innebär numer ofta i kommunal planering runt om i världen att kon-

sultföretag levererar integrerade planeringsstrategier som kombinerar utvärderingar av de fy-

siska och sociala miljöerna med system för deltagande av invånare och intressenter. Dessa 

modeller har blomstrat under de senaste 20–30 åren och fyller delvis tomrummen mellan of-

fentliga aktörer i planeringsprocessen (nämligen mellan planerare, poliser, beslutsfattare, in-

genjörer och liknande), men också mellan akademier och praktiker. Ett exempel på dessa 

modeller återfinns i en rapport av Saville16 som erbjuder ett planeringssystem som kombinerar 

samhällsutveckling och program för brottsförebyggande i små grannskap. Saville, pionjär för 

‘andra och tredje generationens’ brottsprevention genom urban design, betonar vikten av att 

involvera professionella, praktiker, olika intressenter och civil samhället i processerna för ut-

vecklande säkrare och trygga områden. 

Situationell Handlingsteori  

För att förebygga brott krävs goda kunskaper om brottslighetens orsaker. Vår kunskap om 

brottslighetens orsaker är emellertid fragmenterad. Det gäller särskilt resultaten från forskning 

om person- och miljöfaktorer i studier av brottsorsaker. Ofta står dessa två forskningsinrikt-

ningar i motsatsställning till varandra, ibland är de även i konflikt. Vad som behövs är att de 

två integreras så att vi får en fullständig bild av brottslighetens centrala orsaker. Det gäller att 

förstå vilken roll människa, miljö och särskilt deras samspel spelar för att brottshandlingar kom-

mer till stånd.  Den centrala frågan är vilka slags människor begår vilka slags brott på vilka 

slags platser och varför. Det grundläggande argumentet i Situationell Handlingsteori är att 

människor begår brott när de uppfattar en brottshandling som ett acceptabelt handlingsalter-

nativ i en given omständighet eller om de inte förmår att handla i enlighet med sin personliga 

moral (utöva självkontroll) när de är utsatta för extern påverkan att handla i dess motsats.  
Figur 2: Situationell Handlingsteori. 
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En situation representerar varken person (benägenhet) eller plats (incitament) utan utfallet av 

deras särskilda kombination som skapar motivation och perception av handlingsalternativ. En 

situation definieras som ‘perception av handlingsalternativ i relation till en viss potent motivat-

ion’. Enligt Wikström förklarar den situationella mekanismen varför brott händer, medan se-

lektionsmekanismer förklarar varför kriminogena situationer uppstår. Slutligen, förklarar upp-

komstmekanismer varför personer och miljöer utvecklas olika vad beträffar deras brottsbenä-

genhet (personer) och kriminogenitet (miljöer). 

Effektiv brottsprevention enligt Situationell Handlingsteori  

Med utgångspunkt i Situationell handlingsteori har Per Olof Wikström visat att det krävs att ett 

antal grundläggande villkor är tillfredsställda för att man ska kunna uppnå en effektiv brotts-

prevention. Det första villkoret är att brottspreventionens aktörer måste ha en klar och gemen-

sam definition av ’brottsförebyggande’, dvs, det kan vara en åtgärd (eller åtgärder) som gör att 

brott mot lagens regler som annars skulle ha skett, inte sker. Han menar att det också handlar 

om att veta vad det är man ska förebygga och vem av brottspreventionens aktörer som kan 

göra vad. 

Det finns stora utmaningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som orsakar vad. Han menar att 

forskningen präglas av en blandning av orsaker och prediktioner. Man arbetar ofta med brotts-

prevention utan, eller med liten, kunskap. Han exemplifierar detta genom att peka på att många 

lokala brottsförebyggande råd i Sverige identifierar en brist på kunskap som ett centralt pro-

blem i sitt arbete. Detta problem är inte bara typiskt svenskt. Rent allmänt är det vanligt att 

brottspreventionen är ineffektiv, reaktiv istället för proaktiv, kortsiktig istället för långsiktig, 

anekdotisk istället för kunskapsbaserad. Lika viktigt är det att kunna utveckla en starkare an-

vändarkompetens. Det krävs tillräckligt djupa gemensamma kunskaper om brottslighetens or-

saker och tillräckliga färdigheter i brottspreventionens teknologi för att rationellt kunna välja 

och effektivt införa program och åtgärder för att förebygga brott. Wikström pekar också på 

brottspreventionens centrala sociala institutioner och deras roll i det brottsförebyggande arbe-

tet. Han är kritiskt mot visa åtgärder som inte har beprövad effekt på brott. Han menar att 

enbart ”samverkan” eller ”informationsutbyten” inte automatiskt leder till kunskap. Fokus borde 

vara på innehållet, dvs., brottens orsaker.  

Hur påverkar man brottens orsaker? Det handlar om att på-

verka människors personliga moral och förmåga till självkon-

troll, och att påverka de moraliska kontexterna i de miljöer där 

människor möter frestelser och provokationer. Wikström påpe-

kar att en effektiv brottsprevention är ett resultat av policy och 

åtgärder som främjar människors perception av brott som oac-

ceptabla handlingar (genom moralbildning). I detta ingår även 

att man måste satsa på att stärka människors förmåga att mot-

stå externt tryck att bryta mot lagens regler. Vad gäller miljön 

menar Wikström att brottsprevention måste, å ena sidan, 

stärka miljöers kapacitet att upprätthålla lagens regler, till ex-

empel genom främjandet av gemensamma regler och deras 

effektiva upprätthållande. Å andra sidan, måste brottsprevent-

ion reducera människors exponering för kriminogena miljöer 

genom att till exempel påverka processer för social- och själv-

selektion. 

Sammanfattningsvis, att fokusera på specifikt stadsmiljön kan vara en effektiv strategi för att 

göra platser och miljöer säkrare. Det är viktigt att komma ihåg att bedömningen av förhållandet 

Prof. Per-Olof Wikström, University 

of Cambridge, i seminariet “Stad och 

brott: Människa, stadsmiljö och 

samverkan inom situationsbaserad 

brottsprevention”, 5-6 April 2018, 

Säkraplatser nätverket, KTH. 
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mellan miljö och resultat måste gå utöver det deterministiska betraktandet eftersom stadsmil-

jön inte påverkar individer lika. För att ett brott ska hända måste de grundläggande förutsätt-

ningarna vara på plats. Individer är mobila och spenderar tid i många miljöer med olika och 

varierande kriminogena egenskaper över tiden. Det är blandningen eller intersektionen av ak-

tiviteter, de sociala interaktionerna (och deras sammanhang och inneboende egenskaper) vid 

en viss tidpunkt, på en särskild plats som leder till att en motiverad individ agerar.17 Eftersom 

ett brott är ett resultat av en perceptionsvalprocess som initieras av samspelet mellan indivi-

dens brottsbenägenhet och hans eller hennes exponering mot en kriminogen plats, behöver vi 

veta mer om den faktiska rollen som urbana miljöer har på detta förhållande, som ibland, men 

bara ibland, resulterar i brott. Det här holistiska och dynamiska perspektivet, hoppas vi, kan 

informera och inspirera framtida forskning och brottsförebyggande praxis till en mer inklude-

rande och hållbar framtid. 

Lästips:  

• Wikström, P. O., & Treiber, K. 2017. Beyond Risk Factors: An Analytical Approach to Crime Prevention. 

In B. M. e. Teasdale B. (Ed.), Preventing Crime and Violence. Advances in Prevention Science (pp. 73-

87). Cham: Springer. 

• Ceccato, V., & Wikström, P. O. H. 2012. Tracking Social Life and Crime. In V. Ceccato (Ed.), The Urban 

Fabric of Crime and Fear (pp. 165-190). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Netherlands. 

• Grönlund, B. 2012. Is Hammarby Sjöstad a Model Case? Crime Prevention Through Environmental Design 

in Stockholm, Sweden. In V. Ceccato (Ed.), The Urban Fabric of Crime and Fear (pp. 283-310). Dordrecht, 

Heidelberg, New York, London: Springer Netherlands. 
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Teorier om miljö och rädsla för brott  
Brott och rädsla för brott är inte samma sak. Rädsla (för brott) är en reflektion av det man ser 

och uppfattar med sina sinnen. Rädsla är en funktion av en individs emotionella reaktioner på 

en plats, och minnen och associationer som platsen lyfter till ytan18. Egenskaper hos den upp-

fattade tryggheten (eller avsaknaden av sådan – rädsla) är ett fenomen som påverkas av flera 

faktorer. Bristen på uppfattad trygghet – eller mer specifikt, oro för brott – har varit föremål för 

tvärvetenskaplig forskning i flera decennier, men resultaten är långt ifrån oproblematiska. 

Vissa faktorer är lokala och påtagliga medan andra kan vara mer svårbedömda men alltjämt 

påverka individers oro på lokal nivå. Rädsla är, enligt Mark Warr19: 

”en förnimmelse, en känsla av oro eller fruktan som uppstår från medvetenhet om eller förväntan på fara.”20  

Om vi fokuserar enbart på ”oro för brott”, definierar Kenneth Ferraro21 det som: 

”en emotionell reaktion på fruktan eller rädsla för brott eller för symboler som en person förknippar med brott.”22 

Rädsla kan vara multidimensionell. En individ kan både känna oro för egen del (personlig 

rädsla) och för andras trygghet (altruistisk rädsla) som personen värdesätter - till exempel barn, 

makar eller vänner. Personlig rädsla är en god indikator för undvikandebeteenden, som att inte 

gå ut ensam eller att inte gå ut på natten, medan altruistisk rädsla har kopplats till de trygg-

hetsåtgärder som hushållen vidtar. Studier av säkerhetsåtgärder i hushåll i Stockholm fann att 

åtgärderna ökade i takt med uppfattningen om brott och altruistisk rädsla men inte med utsatt-

het.23  

Stad och landsbygd 

Rädsla för brott är av tradition ett stadsfenomen. Den påstås vara en funktion av samhällets 

storlek: större rädsla i medelstora städer och storstäder, mindre rädsla i småstäder och på 

landsbygden.24 Brottsförebyggande rådets undersökning från 201325 visar skillnader i osäker-

het mellan respondenter i storstadsregioner (17%), de som bor i andra större städer (14%) 

samt invånare i små städer eller landsbygdsområden (11%). Respondenter från storstadsreg-

ioner anger vidare att rädsla har större påverkan på deras beteende och livskvalitet än boende 

i medelstora eller mindre städer eller landsbygdsområden. Mönstret är väsentligen detsamma 

som under tidigare år.  

Den svenska studien visar att den övergripande oron som beskrivits av undersökningens re-

spondenter omfattar mer än en uttryckt oro för brott, då den inte varierar mycket över landet. 

Det gör däremot rädslan för att bli brottsoffer (mönstret visar påfallande marginella skillnader 

mellan storstads- och landsbygdsområden).26 Den större utsattheten för brott i storstäder är 

sannolikt den primära förklaringen till att tryggheten uppfattas som lägre där än på den svenska 

landsbygden.27 Detta mönster är inte unikt för Sverige och avspeglar ”en kondensering av 

bredare farhågor om brott, stabilitet och social förändring”28 som återfinns i många studier på 

andra håll. Tittar vi närmare på detta mönster är det dock mer varierat än förväntat, heterogent 

över rum och tid och mellan grupper.  

På kommunal nivå kan landsbygdssamhällen med relativt låg kriminalitet uttrycka höga nivåer 

av rädsla till följd av enstaka incidenter. Dessa ”ovanliga händelser” kan påverka lokalbefolk-

ningens oro för brott på ett oproportionerligt sätt. Fysisk isolering kan också leda till orimligt 

hög oro för brott på grund av individers relativa sårbarhet. Exempelvis är lantbruksfamiljer mer 

riskkänsliga än sina motparter i andra boendemiljöer.29 

Otrygghet och individuella faktorer  

Individuella faktorer spelar en viktig roll för att definiera uppfattningar om risk och otrygghet. 

Genus och ålder är kanske de starkaste, men fysiska och sociala förmågor, socioekonomisk 

status samt etnisk bakgrund är också viktiga. Tidigare forskning har visat att unga statistiskt 
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sett löper högre risk att utsättas för brott, samtidigt som äldre och/eller funktionshindrade bru-

kar känna större rädsla.30 Sverige är inget undantag.31 De som känner att de har ett eller flera 

funktionshinder upplever mer oro och rädsla för att bli brottsoffer och undviker därför att gå 

ut.32 

Det finns också en mängd andra faktorer som fastställer nivåerna av trygghet. Nykomlingar på 

en plats kan uppleva stor osäkerhet om de inte känner till ett område. I avsaknad av tidigare 

erfarenhet av eller bekantskap med en viss plats, kommer omdömet sannolikt att grundas på 

förutfattade meningar om likartade miljöer och deras invånare.33 En annan sida av myntet är 

att betrakta detta fenomen som resultat av en ”andrandeprocess” (othering process). Skillna-

der mellan bofasta och inflyttade kan maximeras av båda grupper, något som ger uttryck för 

känslor av vi-och-dom (som del av andrande eller processen att transformera en skillnad till 

annanhet). Rädsla för andra är ofta en orsak till fientligheten mellan nykomlingar och lokalbe-

folkning, som tidigare identifierats av Sandercock34 som ett uttryck för rädslan för det okända.   

Otrygghet och kultur / Makrosamhäll iga faktorer  

Bland makrosamhälleliga faktorer sägs den rådande oron bero på en brist i individers innebo-

ende biografi med en mångfald av sociala världar, förhållningssätt och mängder av livsstilar 

som kan nås av massmedierna via modern teknik. Vissa av dessa känslor relaterar till en brist 

i individens känsla för ordning och kontinuitet avseende sina erfarenheter i livet, vilka upplevs 

som hot som kan anta olika former.35 Övergången från ”modernitet” till ”sen modernitet”36 eller 

genom risksamhällets framträdande position37 påstås förändra vår känsla av trygghet på ett 

avgörande sätt. Processen sker fortlöpande över hela världen och ger också lokala effekter. 

Dessa omvandlingar har haft en direkt effekt på brott och oro för brott.38 Uppsvinget för trygg-

hetsrelaterade artiklar (som uttrycks på en blomstrande marknad för produkter och tjänster 

som sträcker sig från inhägnade bostadsområden till utrustning i form av säkerhetslarm och 

drönare), visar vidare att brott är en av dagens uppfattade ”faror”. Mediernas bevakning har 

en viktig roll att spela i denna kontext. 

Lästips:  
• Gray, E., Jackson, J. & Farrall, S. 2008. Reassessing the Fear of Crime. European Journal of Criminology, 

5, 363-380. 

• Ceccato, V., Vasquez, L., Langefors, L., Canabarro, A., Petersson, R. 2019. En trygg stadsmiljö: Teori och 

praktik för brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder. Stockholm: Institutionen för samhällsplane-

ring och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, 254 sidor. 
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Grundläggande principer  
Innan vi övergår till att diskutera visioner, metoder och praktik om säkerhet och trygghet, måste 

vi först klarlägga 5 grundläggande principer som ska vägleda oss genom rapporten. 

Princip 1 – Brott och oro för brott  

Brott och oro för brott är olika fenomen. Att en plats är kriminogen innebär inte nödvändigtvis 

att den även är otrygg, och vice versa. Detta faktum har stora följdverkningar på både forskning 

och praktik. För att kunna angripa problemen måste planerarna komma ihåg att det ofta inte 

är grundorsakerna till brottslighet som skapar osäkerhet bland boende och besökare i ett om-

råde, även om de kan ha liknande utlösande faktorer. En dåligt underhållen gångbana som 

sammanbinder en persons hem med en busshållplats kan felaktigt uppfattas som otrygg. Brist-

fällig belysning, skräp på gatorna och vildvuxna buskage kan ge intryck av att ingen har kontroll 

över området, en känsla som kan utlösa rädsla. På grund av deras inneboende dynamik upp-

fattas innerstadsområden ofta som trygga av tillfälliga besökare. Men i dessa miljöer samman-

strålar många människor, vilket attraherar och genererar brott av alla slag. Och även om 

CCTV-kameror inte påverkar brottsnivåerna i innerstadsområden kan de ge intryck av över-

vakning, vilket i sin tur kan påverka de förbipasserandes uppfattade trygghet.  

En annan viktig aspekt är att de som arbetar med brottslighet i samhället inte är samma per-

soner som bemöter rädsla och osäkerhet. Ta som exempel en kvinna som är rädd till följd av 

ständiga hotelser och ofredande på offentliga platser. Borde hennes rädsla tas på allvar av 

sociala myndigheter eller av polisen för att undvika att något allvarligare inträffar? Detta är 

olyckligtvis inte alltid fallet. Rädsla för brott betraktas vanligen inte som en regelrätt polisiär 

fråga. Ett skäl är att polisen, i likhet med dem som ägnar sig åt brottsprevention, ofta arbetar 

reaktivt. Detta innebär att en företeelse måste ha begåtts innan någon åtgärd kan vidtas. Ett 

annat problem är att rädsla kan aktiveras av traumat av att vara utsatt, även om det inte den 

enda källan till otrygghet. Rädsla och andra ångestyttringar får näring av många olika faktorer. 

Medan kriminologi bland annat försöker förstå varför brottslighet är koncentrerad inom vissa 

grupper av människor, platser eller tidpunkter, kan psykologi i stället ha en bättre utgångsvinkel 

för att förklara varför människor känner rädsla i en viss miljö vid en särskild tidpunkt. 

Princip 2 – Nya och befintliga bostadsområden 

För att främja hållbara och trygga stadsmiljöer krävs välkoordinerade åtgärder av tvärveten-

skapliga arbetslag (här ingår arkitekter, planerare, säkerhetsexperter, polis och beslutsfattare) 

samt gemensamma insatser från civilsamhället. Planerare och säkerhetsexperter axlar viktiga 

roller i processen via två handlingsfönster:  

1. När ett nytt bostadsområde är på väg att byggas – Detta handlingsfönster är speciellt 

eftersom experterna har privilegiet att planera utformningen av hus, broar, parker och 

andra ytor ända från grunden och kan beakta trygghetsfrämjande principer. Principerna 

enligt ”Brottsprevention genom arkitektonisk design” (Crime Prevention Through Envi-

ronmental Design, CPTED) kan till exempel appliceras på utformningen och plane-

ringen av byggnader och offentliga utrymmen för att öka tryggheten. 

2. När ett område redan existerar, är det experternas uppgift att hantera särskilda trygg-

hetsutmaningar genom att definiera interventioner och säkerställa att de fungerar. Inom 

detta handlingsfönster arbetar experterna ofta problemspecifikt på grundval av sär-

skilda trygghetsförhållanden som kräver intervention. I likhet med CPTED-principer an-

vänds situationell brottsprevention ofta som vägledning för att förändra situationer där 

brott utförs.  

Samtidigt som design enligt (1) kan vara en brottsförebyggande åtgärd, är syftet med inter-

ventioner (2) att ingripa där problemet finns. Medan arkitekternas och planerarnas arbete är 

mer begränsat till (1), fokuserar säkerhetsexperterna sitt arbete på (2).  
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Princip 3 – Skal- och kontextberoende 

Vi föreslår i denna studie att skala och kontext är viktiga överlappande frågeställningar vid 

bedömning av risken för brott och den uppfattade tryggheten. Risken att utsättas för ett brott 

beror exempelvis på förhållanden i mikroskala i de fysiska och sociala miljöer som omgärdar 

en viss plats vid en viss tidpunkt och i ett visst sammanhang.  

Det innebär att även om den internationella litteraturen exempelvis anger att ”belysning mins-

kar risken för brott i en given miljö (en park)”, kanske denna evidens inte kan utsträckas till 

hela området; än mindre till hela staden. Innerstadsområden utmärker sig då kriminogena mil-

jöer mycket oftare koncentreras där än i andra delar av staden; det som fungerar i innerstads-

områden är kanske därför ineffektivt på andra håll.  

Samma kontextuella resonemang gäller för olika synpunkter mellan yrkesutövare inom stads-

planering. Planerare kan uppfatta digitalisering som en avgörande utveckling, en garant för att 

trygghetsåtgärder blir en inkluderande verklighet vid nya byggnadsprojekt i framtiden. Men 

detta antagande delas kanske inte av säkerhetsexperter, som i stället betraktar byggandet av 

fysiska barriärer som en lösning. Därför menar vi att det inte räcker att enbart vara specifik 

avseende brott, plats och tidpunkt utan även avseende kontext vid sin presentation av evidens 

från forskning eller praktik, oaktat om man verkar som planerare eller säkerhetsexpert. Detta 

har vi försökt uppnå i denna studie. 

Princip 4 – Stad och land 

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till Sveriges större 

städer. Det faktum att brottsligheten är koncentrerad till större städer är problematisk, eftersom 

lägre brottsfrekvens inte säger mycket om tryggheten på mindre orter. Även om det hade gjort 

det, är fristående brottstal bristfälliga indikatorer på de trygghetsproblem som upplevs på 

landsbygden. Siffrorna kanske inte enbart är låga på grund av färre begångna brott, utan också 

på grund av barriärerna att anmäla. Här ingår långa avstånd till polisstationer, färre antal stat-

ioner, brist på anonymitet vid brottsanmälningar och andra faktorer. Alldeles för ofta betraktas 

låga brottsfrekvenser i små kommuner som ett tecken på att brott och kanske oro för brott inte 

är ett större problem.  

Det är därför ett misstag att förutsätta att brottsmönster är homogena över mindre kommuner. 

Mindre kommuner är inte enbart olika varandra i form av befolkningssammansättning och land-

skap. De skiljer sig också åt avseende vilka utmaningar de möter, inklusive frågor om trygghet.  

Även om risken för de flesta brott är mycket större i stadsområden, tycks vissa brott utgöra ett 

problem för landsbygdens befolkning.  

Princip 5 – Intersektionalitet avseende trygghet  

Av tradition beskriver kvinnor att de känner mer rädsla i stadsmiljöer än män, delvis eftersom 

könen använder och upplever sådana miljöer på olika sätt. Vi får dock inte tro att en individs 

trygghet enbart baseras på genus. Vi hävdar i denna studie att uttryck av intersektionalitet vid 

utsatthet och rädsla måste beaktas när vi behandlar stadsmiljöns inverkan på individens trygg-

het.  

Begreppet intersektionalitet försöker förklara hur ras, klass, förmåga, genus, hälsostatus – och 

även andra dimensioner av identitet som sociala sedvänjor, institutionella arrangemang och 

kulturella ideologier – sammanfaller för att generera ett utfall som går bortom ett endimension-

ellt trygghetsperspektiv. I den här studien granskar vi de olika perspektiven på trygghet som 

bestäms av genus, ålder, funktionshinder och socioekonomisk status samt betydelsen av 

dessa samverkanspunkter för att fastställa en individs trygghet. 

  



20 

 

Nedan, i figur 3, illustreras hur dessa principer integreras i de olika delarna av den här rappor-

ten. I diskussionen om planering och visioner för framtiden, i kapitel 2, figurerar brott och oro 

för brott samt inverkan av skala och kontext mest tydligt. Dessa principer blir en röd tråd genom 

hela rapporten. I kapitel 3, som tar upp exempel på beprövade situationella åtgärder för ökad 

säkerhet och trygghet, behandlas även frågor om intersektionalitet. I de två nästkommande 

delarna tas de flesta principer upp. Men fokus ligger på brott och oro för brott i kapitel 4, där 

metoder för ökad förståelse av brott- och trygghetsproblem, och innovativa lösningar på dem 

beskrivs. I kapitel 5 däremot fokuserar vi på kontexten där åtgärder planeras, och vilka som 

planerar dem. Kapitlet går igenom resultaten från den enkätundersökning som genomfördes 

bland planerare och trygghetssamordnare i Sveriges kommuner.  

Figur 3: Principer och kapitel i rapporten. 
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2 
   Planering och visioner  
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Planering och visioner 

 

Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable 

Gör städer inkluderande, säkra och hållbara 

Från FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (UN-United Nations, 2019) 

 

Säkerhet och trygghet är mänskliga rättigheter – att känna sig fri från risk och rädsla för fara 

är avgörande för alla människor och en förutsättning för det moderna samhället. Säkerhet ga-

ranterar, i en hållbar stad, varje person en plats att leva fri från fara och fri från rädsla. Säkerhet 

främjar och uppmuntrar också rörlighet, som är grundläggande för individens livskvalitet. 

Att säkerställa säkerhet är inte en uppgift för en enskild disciplin eller intressent. Säkerheten 

beror på samarbetet mellan flera samhällsaktörer som arbetar för att förebygga brottslighet 

och främja trygghet.  

I denna process är en bättre förståelse av brottens situationella förhållanden väsentlig - brott 

inträffar inte i ett vakuum. Som tidigare diskuterats representerar brottens situationella förhål-

landen varken person (benägenhet) eller plats (incitament) utan utfallet av deras särskilda 

kombination som skapar motivation och perception av handlingsalternativ. 

Om de förhållanden i vilka brott inträffar kan hanteras, kommer de allmänna säkerhetsförhål-

landena på en plats att förbättras. Ett liknande resonemang kan göras för trygghetsuppfatt-

ningar i förhållande till olika stadsmiljöer när de uppfattas som otrygga.  

Det finns även ett behov av att undersöka intersektionaliteten i viktimisering och otrygghet 

bland olika grupper i samhället, dvs kunskap om hur, när och varför kön sammanfaller med 

ålder, klass och etnisk tillhörighet, vilket tillsammans kan resultera i flera dimensioner av sår-

barhet och förlust av livsmöjligheter. 

Säkerhet och trygghet är en viktig del av den sociala hållbarheten. En säker miljö möjliggör de 

mest grundläggande mänskliga behoven – en säker bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter 

fri rörelse för alla. Detta framgår tydligt bland målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 

som antogs av alla FN: s medlemsstater 2015.  

I den här delen illustrerar vi några exempel på visioner om framtida/nystartade projekt som 

implementeras mot bakgrund av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.  
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FNs Agenda 2030 & Safer Cities Programme 
 

Exempel på:   Hållbar utveckling 

År:  2015–2030 

Plats:   Världen 

 

 

Bakgrund / Beskrivning 

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 

2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att 

arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan 

innehåller 17 mål och 169 delmål. Dessa mål är separata och kräver engagemang och arbete 

från många olika sektorer i samhället, men de är också odelbara – för att en hållbar värld ska 

växa fram måste alla mål uppnås.  

Vision 

Mål 11 i FN:s Agenda 2030 handlar om städer och urbana frågor så som hållbar urbanisering 

och planering, ökat skydd för kulturarv och att städer ska minska sin miljöpåverkan. Vissa 

delmål rör även säkerhets- och trygghetsfrågor (Se figur 4). Även mål 3, om hälsa och välmå-

ende, mål 5, om jämställdhet, och mål 17, om genomförande och partnerskap, är relevanta för 

hållbar stadsplanering.  

 

 

 

11  

Senast 2030 göra städer och bosättningar inklu-

derande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

 

 

UN Habitat, FNs organ för boende och bebyggel-

sefrågor, startade initiativet Safer Cities Programme 1996, med målet att förbättra säkerheten 

i världens städer för att främja en hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på att bygga en kultur 

för säkerhet och social sammanhållning för att kunna hantera förhållandet mellan brottslighet 

och urbanisering. Särskilt i utvecklingsländer har den snabba urbaniseringen åtföljts av ökade 

nivåer av brottslighet och våld. Brott påverkar stadens invånares vardag, det offentliga rum-

mets kvalitet och städers ekonomiska utsikter. Safer Cities Programmet arbetar för att inte-

grera säkerhetsfrågor i stadsförvaltnings- och planeringsprocessen. I detta syfte finns det ett 

behov av att fokusera på de lokala myndigheternas roll och främja deras ledarskap och ansvar 

för säkerhet i städer. Detta görs genom att stödja brottsförebyggande partnerskap och initiativ 

som genomförs i samarbete med lokala myndigheter, det straffrättsliga systemet, det civila 

samhället och till och med den privata sektorn. De förklarar på sin hemsida39: 

”Det är uppenbart att det finns stora utmaningar när det gäller att dela kunskap, expertis och god praxis som kan 

inspirera andra städer och regioner. Ändå bör en viktig insats för utvärdering och bedömning av erfarenheter gö-

ras för att öka bevisen för hur säkerhet och social sammanhållning fungerar i städer.”40  
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11.1  

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till full-

goda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostä-

der och grundläggande tjänster samt rusta upp 

slumområden. 

 

 

 

 

 

11.2 

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, eko-

nomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. Förbättra trafiksäker-

heten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafi-

ken, med särskild uppmärksamhet på behoven 

hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, 

personer med funktionsnedsättning samt äldre 

personer. 

 

 

 

 

11.7  

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till 

säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden 

och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och 

barn, äldre personer och personer med funkt-

ionsnedsättning. 

 

  

Figur 4: Delmål i FNs Agenda 2030 som behandlar säkerhet och trygghet inom stadsplanering. 
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Kirunas stadsflytt – Visioner & kontext 
 

Exempel på:   Stadsplanering + Funktionsblandning 

År:  2004 – 2033 

Plats:   Kiruna 

Bakgrund 

LKAB, gruvbolaget i Kiruna, meddelade år 2004 kommunfullmäktige att det finns en risk att 

gruvan, som ligger under stora delar av staden, kan komma att rasa in. Detta har lett till en 

omfattande planeringsprocess för att flytta Kirunas stadskärna till säkrare mark öster om nu-

varande centrum. Nedan följer ett utdrag från en intervju, om arbetet i stadsplaneringspro-

jektet, med Prof. Göran Cars som var projektledare för stadsflytten. 

Vision 

Hur har ni arbetat med säkerhet och trygghet i planeringsprocessen?  

”Det finns en övergripande fråga som är kopplad till det säkerhet och trygghet. Kiruna byggdes 

en gång i tiden som en så kallad mönsterstad där ambitionen var att anpassa den för mänskligt 

liv, och att man ville ha staden som en mötesplats. Det var uttalat att stadskärnan skulle bli en 

mötesplats för hela Kiruna, inte bara för stadsborna utan för Kirunabor i gemen. Vilket innebar 

att det skulle finnas en massa attraktioner som drog.  

Det finns vissa saker som motverkar en sådan ambition. På den positiva si-

dan hade de kaféer och stråk, lättillgänglighet, blandad bebyggelse och god 

arkitektur, och så vidare. Men på den negativa så var det två saker som var 

problematiska för oss, som vi var tvungna att fundera över; det var dels bilar 

och trafik, dels var det rena trygghetsfrågor. Om man inte löser trafikfrågor 

och säkerhetsfrågor på ett bra sätt så får man inte attraktiviteten. Känner folk 

att stadskärnan är hotfull eller osäker att röra sig i då blir det inte den här 

åtråvärda mötesplatsen. Så det var en tidig ambition att skapa trygga och 

säkra miljöer.” 

Kan du berätta mer specif ikt om planerade åtgärder och lösningar?  

”När det gäller trafiken så har vi lagt all trafik i utkanten av stadskärnan, man får inte komma 

in stan med bil. Stadskärnan är reserverad för gång, cykel och spark. Där rör man sig på det 

sättet. Så det var ganska enkelt att lösa. ….När det sedan gäller trygghet, säkerhet, hot, och 

sådana saker så var ambitionen att varva de aktiviteter som drar folk ut mot de stråk vi har. Så 

i varje kvarter i stadskärnan har man unika verksamheter som är öppna, så att många männi-

skor rör sig på gatan. Så, funktionsblandning där vi var måna om att varva med bostäder. Så i 

ett och samma kvarter kan man ha lite handel, kontorsverksamhet och bostäder. På det här 

sättet har man en ganska god strömning utav folk under stora delar av dygnet, och det i sig är 

väldigt trygghetsbefrämjande. Det är samma strategi [som i den gamla visionen om staden]. 

Staden ska inte vara bara en arbetsplats eller en bostadsplats för stadsborna, utan det ska 

vara en mötesplats för alla. Och det ställer krav på funktionsblandning, och inte minst hur man 

utformar parker, stråk och torg. Torg och parker, vet vi, kan vara mer eller mindre kul på kväl-

len, så där är det extra viktigt att försöka hitta verksamheter som stöttar, så de upplevs som 

bebodda och rörliga och livliga och säkra.” 

Har ni arbetat med olika gruppers trygghetsbehov?  

”Man upplever trygghet på olika sätt. Pensionärer och tonårsflickor är exempelvis mer oroliga 

än andra. Men vi har inte försökt göra lösningar åt olika specifika grupper, utan de lösningar vi 

har ska vara mer generella och fungera för alla. Ambitionen att skapa det här livet runt torget 

och parken är kanske någonting som framförallt ökar tryggheten för exempelvis tjejer och 

Göran Cars,  

professor i sam-

hällsbyggnad vid 

KTH. 
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äldre, men det är ju någonting som alla har glädje av även om dessa grupper kanske är mer 

oroliga än andra. Så inga speciallösningar. Men pensionärerna ville, både av tillgänglighets-

skäl och trygghetsskäl, bo nära där folklivet är. Så i själva stadskärnan ligger servicehus som 

vetter direkt ut mot en handelsgata där det är garanterad rörelse.” 

Vad tycker du om mer standardiserade metoder för att  jobba med säkerhet och trygghet inom 

stadsplanering? 

”Visst kan man standardisera vissa saker, man ska inte ha en entré som är mörk och trång 

kanske. Men över lag handlar det ju om hur folk upplever trygghet och vad folk ser behov av. 

Skulle vi ha gjort motsvarande projekt i Luleå eller i Rinkeby skulle det ha varit någonting helt 

annat, helt andra saker.  

Kiruna är, relativt sett, en trygg plats. Och då anpassar vi oss till det. I stadshuset till exempel; 

alla entréer till svenska stadshus ser ungefär likadana ut, du kommer in och möts av en glas-

vägg där man får visa legitimation, sen får du passera spärren, sen kommer du in. Så är det 

inte i Kiruna, utan där har vi sagt att vi har en beredskap för det om det skulle behövas, men 

vi har stadshuset öppet för vi vill att folk ska kunna komma in, titta på utställningar, ta en fika i 

serveringen och träffa politiker och tjänstemän. Då ska det vara öppet och tillgängligt. Så man 

kommer rakt in i stadshuset. Så skulle man inte kunna göra om man byggde ett stadshus 

någon annanstans kanske, så det måste anpassas efter lokal situation. Och man får inte över-

driva säkerhetsfrågorna så mycket att man skapar helt konstiga miljöer.” 

Finns det några andra sociala aspekter ni tagit hänsyn ti l l  i  planeringen?  

”På längre sikt vet vi att mycket av våld och hot uppkommer av sociala konflikter och utanför-

skap. Då finns det ett politiskt beslut att vi ska åstadkomma blandad bebyggelse för att inte få 

en uppdelning av stadsdelar med utsatta och utanförskapsområden. Så samtidigt som det 

finns exklusiva, dyra bostadsrätter i arkitektritade hus i stadskärnan finns det också enklare 

hus. Så tanken är att blanda exklusiva bostadsrätter med billiga hyresrätter för att just skapa 

mångfald av människor. Det tror vi också på sikt är väldigt trygghetsbefrämjande.”   

Figur 5: Kirunas nya stadskärna (Källa: Kirunas utvecklingsplan 2014) 
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Vision Klara 
 

Exempel på:   Situationellt / socialt brottsföre- 

byggande / trygghetsskapande  

arbete + Platssamverkan 

År:  2018–2020 

Plats:   Klaraområdet, Stockholm 

Medverkande aktörer:  Polisen, Stockholms Stad, City i  

samverkan (BID) 

Bakgrund / Beskrivning 

Klaraområdet, i Norrmalms stadsdelsområde, är ett centralt område i Stockholms innerstad, 

mellan Kungsträdgården och Centralstationen. Det har länge varit ett område med öppen drog-

försäljning och är det område inom stadsdelen där upplevelsen av otrygghet är som högst (se 

figur 6.A). Negativa associationer görs även med Klara och Sergels Torg. Särskilt under nam-

net Plattan dras kopplingar till brottslighet och droghandel. Vision Klara, ett samarbete mellan 

polis, stad och verksamheter i området, drog igång 2018 för att vända på den här utvecklingen 

och göra Klarakvarteren trygga och fria från öppen droghandel. 

Projektets målbild för 2020 är följande: 

1. Klaraområdet är inte en öppen drogscen 

2. Boende, besökare och verksamma upplever platsen som trygg 

3. Boende, besökare och verksamma upplever inte att narkotikamissbruk stör ordningen 

i området. 

4. Stockholm stads medarbetare upplever platsen som trygg att arbeta på. 

5. Våldshandlingar och narkotikahandel i området har minskat. 

Vision / Genomförande 

Vision Klara utgår från Stockholms stads och lokalpolisområde Norrmalms samverkan och 

samarbete för visionen och målen för Klaraområdet. Den långsiktiga visionen är att Klaraom-

rådets betydelse som öppen drogscen ska minska och slutligen upphöra. Därmed ska också 

platsens betydelse som riskområde för unga minska och slutligen upphöra. Projektets strate-

gier för att uppnå målen är parallella insatser från många olika aktörer, med social brottspre-

vention, ökad informell och formell social kontroll på plats samt situationell brottsprevention i 

stadsmiljön som åtgärder för bättre belysning, städning och stadsbyggnadsfrågor (se figur 

6.B). Man försöker också aktivera platser med aktiviteter och olika verksamheter som konser-

ter, teater, sport och olika evenemang. 

Arbetet sker utifrån riktlinjer som gemensamt tagits fram i början av projektet, i en handbok. 

Många olika aktörer samverkar, för att lösa kort- och långsiktiga problem, i samtliga nivåer i de 

olika organisationerna. På så sätt skapas förståelse och förutsättningar för smartare och ef-

fektivare samverkan. Aktörerna vet vem som kan kontaktas för åtgärder eller insatser inom 

olika frågor. 

”Geografiskt riktade problemorienterade insatser som involverar samverkan mellan polis, 

kommun och civilsamhälle är mer effektivt än en generell narkotikabekämpning över en 

större geografisk yta.” (citat från handbok41) 

Efter att ha jobbat med projektet i ett år var resultaten lovande. Projektet har lett till en minsk-
ning i totalt anmälda brott med 19.7%, och brott mot personer har minskat med 21.8% enligt 
polisens analysverktyg Status. Detta har skett samtidigt som det har blivit en ökning i antalet 
anmälda brott initierade av polis.  
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A: Trygghetsstatistik (%) för Klaraområdet, Norrmalms stadsdel, och hela Stockholms stad. (Källa: Stockholms 

stads trygghetsmätning 2017) 

 

 

 

B: Vision Klara – Åtgärder och aktörer i samverkan 
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Figur 6: Trygghet i Klarakvarteren och visionen för att förbättra området  
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Konstnav i Sundsvall  
 

Exempel på:   Stadsplanering 

År:  2018–2021 

Plats:   Sundsvall 

Medverkande aktörer:  Stadsbyggnadskontoret, Kultur- och 

Fritidsförvaltningen, SKIFU, Kommun- 

styrelsekontoret och Statens Konstråd 

Bakgrund / Beskrivning   

Sundsvalls kommun står inför stor förändring när det gäller den centrala stadskärnan. Föränd-

ringarna gäller främst infrastrukturen för resande i kollektivtrafiken. Dessa miljöer upplevs idag 

otrygga samtidigt som kommunen ser potential att utveckla platserna till fungerande mötes-

platser. I detta förändringsarbete uppstår spännande möjligheter för konstnärliga processer att 

påverka utvecklingen och utformningen av platserna.  

Navetområdet har under en längre period upplevts som otryggt och inte inbjudit till en plats att 

vistas på (se figur 7.A). Området och busshållplatsen kommer att rivas när Hållplats Stenstan 

är färdigbyggd och utformningen av Navetön blir då en förlängning av Esplanaden, ytan bred-

das och får alléträd och grönska (se figur 7.B). Men utformningen ska också vara flexibel nog 

att kunna möta framtida förändringar och förslag i området både på kort och lång sikt. Det 

skapas därför en generellt användbar yta som ger plats för tillfälliga, mobila och rumsskapande 

aktiviteter. Platsen kan användas som en testplats för nya, tillfälliga, uttryck och aktiviteter.  

Konstnavet är alltså ett temporärt konstprojekt för att skapa attraktiva och mer kreativa stads-

miljöer. Arbetet med projektet pågår och har till en början inneburit att en konstnärlig gestalt-

ning genomförs i det nya resecentrum. Framöver fortsätter arbetet med den konstnärliga pro-

cessen i Navetområdet. Vad det kommer att resultera i är ännu oklart. Visionen däremot är att 

det ska resultera i nya verktyg för dialogmetoder i arbetet med stadsutveckling.  

Vision 

• Projektets syfte är att utveckla nya former för medborgardeltagande och medskapande 

med kommunens invånare i förändringsprocesser där konst och kultur stärks i stads- 

och samhällsplaneringen. Uppdraget är att genom en konstnärlig process undersöka 

och ge förslag på hur den offentliga miljön vid Navetområdet kan utvecklas som en 

mötesplats. De två konstnärer som engageras ska undersöka hur konst och kultur kan 

skapa identitet, delaktighet och attraktivitet kring ett område. Den konstnärliga proces-

sen ska ge möjlighet till delaktighet och upplevelser för sundsvallsbor och kommunens 

tjänstemän. Processen ska ta fasta på att undersöka det behov som finns kring mötes-

platser i stadens offentliga rum och öka tilliten mellan de som vistas på platsen. 

• Projektet vill utifrån ett konstnärligt perspektiv undersöka hur tillfälliga rum och situat-

ioner kan öppnas upp - ytor kan byta funktion, stadsrummet programmeras om för en 

period. I omdaningar av stadsrum kan hierarkier kastas om; en rivningstomt kan bli en 

trädgård, en gata blir ett torg. I ett processinriktat konstnärligt arbete kan dessa situat-

ioner utgöra tillfällen för att bjuda in till diskussion kring vad staden och vårt gemen-

samma kan vara. Hur stadsrummet kan användas och vem som är inbjuden att påverka 

är frågor som kan packas upp. Delaktighet i processen kan även bidra till att tilliten 

mellan människor stärks. Projektets syfte är att utveckla nya former för medborgarin-

flytande i förändringsprocesser där konst och kultur stärks i stads- och samhällsplane-

ringen. Det ger oss också möjligheten att få syn på potential i oanvända platser, ytor 

som blir över, vaga terränger, mellanrum, bortglömda ytor och fasader. 
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• Genom att arbeta tvärsektoriellt ska man identifiera platser där det skaver och lyfta 

stadens mellanrum på ett relevant sätt. Som en följd av ett konstnärligt arbete på plats 

kan befintliga miljöer förädlas och fysiska förutsättningar som finns på platsen höjas för 

att utveckla stadens kvaliteter. Att arbeta tvärsektoriellt kan också stärka samverkan 

mellan kommun och civilsamhälle på längre sikt. 

 

A: Bussnavet idag 

B: Framtida planskiss över området, med nya Hållplats Stenstan. (Källa: ÅF Infrastructure) 

Figur 7: Navetområdet idag och i framtiden.  
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3 
   Situationella åtgärder för ökad 

säkerhet och trygghet  
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I den här delen av rapporten går vi vidare till att diskutera ett antal projekt som tillämpat situ-

ationella åtgärder för ökad säkerhet och trygghet. Några av dessa projekt visar tydliga effekter, 

andra visar sig vara mindre effektiva, men det viktigaste har varit att rapportera lärdomar av 

att jobba systematiskt med ett specifikt problem. Före fallstudier redovisar vi teorin och resul-

taten av andra studier som gjorts internationellt. Vi visar även svaren på relevanta frågor från 

den enkät som gjorts med planerare och trygghetsamordnare i Sveriges kommuner.  

Brottsprevention genom Urban Design / CPTED 

Brottsprevention genom urban design, eller CPTED som det mer vanligen benämns, handlar 
om användning av testade säkerhets- och trygghetsprinciper på design-/planeringsstadiet av 
en byggnad eller område med syfte att göra de säkra och trygga. CPTED definieras av Timothy 
Crowe42 som: 

“den korrekta designen och det effektiva utnyttjandet av den byggda miljön som kan leda till 

en minskning av rädsla för brott och brottsincidenter och till en förbättring av livskvalitet”43 

Alltså när arkitekter och planerare tänker igenom sina layouter för byggnader, fönster, och 
gator - med trygghet och säkerhet i åtanke. Det kan röra till exempelvis att planera tydliga 
gränser mellan offentliga och semiprivata rum, stärka upplevelsen av social kontroll exempel-
vis genom att utforma bebyggelse så att fönster ger möjlighet till överblick, och så vidare. 

CPTED är uppbyggt runt sex huvudprinciper (se figur 8) som alla täcker upp en viss del i det 
situationella arbetet mot brottslighet. Naturlig övervakning och åtkomstkontroll begränsar möj-
ligheten till brott. Ökad territorialitet införlivar högre social kontroll i ett område. Korrekt under-
håll, som ger en bra image av ett område, och Aktivitetsstöd försäkrar befolkningen om att 
läget är under kontroll och ger dem verktyg för att själva motverka brottslighet. Målhärdning 
(target hardening) komplementerar alla dessa principer genom att göra det ännu svårare att 
utföra brott. 

Utöver dessa principer har det senare tillkommit mer sociala tekniker under CPTED-begreppet. 
Greg Saville, pionjär för ‘Andra generationens’ 
CPTED, betonar vikten av att delta i utvecklings-
processerna för säkrare och mer sällskapliga ur-
bana områden. Hans begrepp SafeGrowth byg-
ger på brottsprevention genom principer för urban 
design, och betonar de roller samhället kan spela 
i den planerade miljön för att främja lokal kapa-
citet att skapa och upprätthålla säkra samhällen. 
Ännu ett steg framåt föreslås av Mihinjac och Sa-
ville44 med den så kallade tredje generationens 
brottsprevention genom urban design. Ramver-
ket integrerar mänsklig motivation och ambitioner 
inom ett bostadsområdes livsbetingelser som in-
nefattar frågor om folkhälsa och hållbarhet. 

  

Figur 8: Crime Prevention Through Environ-
mental Design – CPTED. Principerna som till-
sammans utgör metoden för planering och de-
sign av säkra byggnader och områden. 
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Situationsbaserad brottsprevention (SBP)  

Situationsbaserad brottsprevention (SBP) fokuserar på förbättringen av säkerhet och trygghet 

av en plats eller stadsdel när de redan finns. Man använder sig av   CPTED-principer för att 

kunna identifiera kriminogena eller otrygga platser, kartlägga och analysera deras dynamik 

och sedan komma med förslag för förändring. Det är möjligt att förändra en specifik miljö så 

att det sannolikt inträffar färre brott eller att invånarnas oro för brott minskar. Det är viktigt i 

denna process att engagera stadsplanerare och arkitekter men också lokala aktörer och civil-

samhället som bor och verkar i dessa områden. 

Situationsbaserad brottsprevention är ett sätt att förändra situationen där brott begås. Forskare 

har länge hävdat att förändringen av situationsbetingelser för brott är ett lovande alternativ till 

traditionella brottspreventiva åtgärder där fokus läggs på gärningsmannen. Anledningen är att 

denna strategi involverar styrningen, utformningen eller manipuleringen av den omedelbara 

miljön på ett så systematiskt och varaktigt sätt som möjligt, varvid brott försvåras och blir 

mindre lönsamt för förövarna45. 

Det finns många olika skäl till att satsa på situationsbaserad brottsprevention (se figur 4). De 

flesta platser drabbas inte av brott medan den mesta kriminaliteten koncentreras i och omkring 

ett relativt litet antal platser46. Situationell brottsprevention förutsätter att situationer där brott 

utförs är mer stabila och förutsägbara för brottsprevention än individer47. Om brott är koncen-

trerade till en viss tidpunkt och en särskild plats, råder liten tvekan om att det är någonting hos 

platsen som medför att brotten begås just där och ingen annanstans. Situationell brottspre-

vention visar att brott följer rytmiska mönster av aktiviteter och markanvändningar. Om dessa 

mönster identifieras kan brott förebyggas effektivare över rum och tid48. Till exempel genom 

att skicka ut polispatruller till sådana brottstyngda områden endast vid speciella tider på dyg-

net. Därmed kan även resursbesparingar uppnås. 

 

 

 

 

 

Brott är uppskattningsvis 6 

gånger mer koncentrerade till 

platser än bland individer49. 
 

 

 

 

 

 

I Sverige visar forskning att 64% 

av brotten i ett köpcentrum begicks 

i 10% av butikerna 50.  
 

 
 

 

Cirka 60% av alla brott som an-

mäls till polisen i Stockholm sker 

inom 500 meter från en tunnelba-

nestation51 
  

Figur 9: Varför ska man satsa på Situationsbaserad brottsprevention? Statistik som visar att brott koncentreras 
geografiskt. 
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Även om miljön spelar en stor roll i uppkomsten av brott begås dessa av individer. Människor 

känner att det är ett acceptabelt alternativ att begå brott i, vad Wikström52 kallar för, brottsals-

trande moraliska kontexter – platser som tyngs av dålig social kontroll och värderingar som 

inte tar avstånd från lagöverskridelser. Så utöver att bara förändra fysiska betingelser på plat-

ser behövs sociala ingripanden för att förebygga brottslighet och öka trygghet.   

Belysning 
Belysning har visat en god effekt på säkerhet och trygghet i en mängd olika studier. Från den 

internationella litteraturen analyserades 35 av 51 (69%) arkiverade artiklar om belysningens 

effekt på brottsförekomst och/eller uppfattad trygghet/rädsla (från 1968–2019). Dessa artiklar 

publicerades framför allt mellan åren 1998 och 2018, med en topp 2008, från Västeuropa och 

USA men även Asien och Sydamerika (figur 10). I fråga om metod klassificerades 23 som 

kvantitativa artiklar, 8 som kvalitativa artiklar och 4 som blandade metoder. Nedan diskuteras 

några av de viktigaste studierna.  

Belysningen har en övergripande positiv effekt på brott enligt 72% av studierna. Med andra 

ord, god belysning minskar antalet brott. Effekten är mer framträdande för den uppfattade 

tryggheten än för brottsförekomsten. Till brott räknas stöld och rån men också mindre frekventa 

gärningar som våldsbrott, mord, larmsamtal till polisen samt det totala antalet brott. Spektrumet 

av miljöer varierar kraftigt i de analyserade studierna – från stora städer till landsbygdssam-

hällen, men även datorgenererade landskap har använts.  

Flera studier har analyserat gatu- eller utomhusbelysningens effekt på säkerhet och brottsfre-

kvens. Många har noterat en koppling mellan bättre belysning och lägre brottstal. Till exempel 

visar resultatet i en systematisk genomgång53, med metaanalytiska tekniker, om effekterna av 

förbättrad gatubelysning på brott att god belysning har en positiv effekt på brottsreduktion. En 

annan studie54 från USA visar också att mer gatubelysning leder till färre larmsamtal till polisen 

i flera bostadsområden i Indianapolis. En studie55 i landsbygdsmiljöer visar att bättre belysning 

har samband med färre mord. Resultatet överensstämmer med hypotesen att belysning un-

derlättar identifieringen av misstänkta, vilket ökar alternativkostnaderna och motverkar brott. 

Vissa studier56 visar dock på ofullständiga resultat, och föreslår ytterligare forskning om gatu-

belysningens effekter på brott. 

Effekten av månsken på rapporterade brott som begåtts utomhus mellan kl 22.00 till 02.00 i 

13 amerikanska stater, samt District of Columbia, har undersökts i en studie57. Resultaten vi-

sade att månljus hade en reducerande effekt på utomhusbrotten. Dock noterades ingen signi-

fikant påverkan på inomhusbrott eller det totala antalet brott. 

Figur 10: Effekt av belysning på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell och svensk 
forskning 
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Belysning i andra miljöer har också visat sig vara en signifikant faktor för en reduktion i brotts-

frekvens. I Ohio, USA, undersöktes58 belysning, tillsammans med andra faktorer som synlig-

het, garagefärg, placering av in- och utgångar samt utformningen av hissar och trappor i par-

keringsgarage. Utvärderingen visade att belysning var den mest signifikanta faktorn för att 

fastställa kvaliteten av användarnas uppfattning av parkeringsgarage. Under de två första åren 

efter genomförandet av CPTED-förbättringar, sjönk den genomsnittliga årliga brottsfrekvensen 

i det parkeringsgarage där insatserna hade implementerats med mer än hälften av den ge-

nomsnittliga årliga incidensen av brott i samma garage under de fyra åren före förbättringarna. 

En annan studie59 indikerar att god belysning uppvisar en minskning av det totala antalet rån 

efter att ha kontrollerat för ett antal faktorer på affärsplatser i flera orter. I den här studien går 

författarna också igenom 11 av 18 andra studier som identifierat specifika strategier för rån- 

och våldsprevention i handelsmiljöer.  

I fråga om belysningens effekt vid egendomsbrott är resultaten ganska otydliga. Relationen 

mellan väskryckning och rumsliga egenskaper, inklusive belysningens kvalitet, i förorterna till 

Kyoto City har analyserats i en studie60. De rumsliga attribut som beaktades inkluderar demo-

grafiska data, markanvändning, utrymmets synlighet samt gatubelysningen. Det framgick att 

gatubelysning inte var en dominerande faktor för att minska antalet väskryckningar, men att 

den maximala belysningen var svagare på platser där sådana brott oftare ägde rum. I en annan 

studie61 från Sydkorea fann man dock ett samband mellan belysning och färre inbrott. 

Belysningens effekt på uppfattad trygghet är positiv enligt en omfattande majoritet av studierna 

som analyserats. Notera att dessa artiklar baseras på olika metoder med varierande statistisk 

stringens. I en studie62 utvärderades rädslan i offentliga stadsmiljöer i Spanien, Danmark och 

USA med hjälp av realtidsdata. Fysiologiska indikatorer på rädsla mättes i realtid och jämför-

des med data som erhållits genom självrapporteringar. Brist på god belysning kunde kopplas 

till psykologiska reaktioner av skräckfylld upphetsning. Insamlade mätningar av hjärtfrekvenser 

tycks stödja detta fynd. 

  

”Vi arbetar med fysisk planering när det gäl-

ler trygghet och inkluderande med t.ex. 

öppna mötesplatser. Trygga gångvägar med 

fri sikt och bra belysning.” 

 

Figur 11: Andel (%) av planerare som svarat, på enkäten (N=152), att belysningen alltid, ofta eller ibland är god 
vid entréer, om utebelysningen alltid, ofta eller ibland är utformad så att mötande personer kan urskiljas från om-
givningen, och andelen av respondenter, i vardera kommunkategori, som svarat att belysningen vid entréer alltid, 
ofta eller ibland är god. 



40 

 

De flesta studier som tar upp kopplingen mellan belysning och uppfattad trygghet är överens 

om att bra belysning leder till högre trygghet. Många fastslår också att god belysning också 

ökar tillgängligheten hos platser63. Bra gatubelysning har visat sig öka människors trygghet vid 

promenader i olika miljöer64. Vissa studier visar dock på osäkra resultat. Två oberoende studier 

från Storbritannien65 visar liten eller oklar koppling mellan belysning och trygghet, och fastslår 

att sambandet är komplext. Likaså visar en annan utvärdering66 av tio olika platser nedanför 

broar i London att förbättrad belysning relaterar till bättre till ansiktsigenkännande och ökade 

aktiviteter, men att det också hade negativ effekt på utrymmenas lämplighet. 

Många studier har testat belysningens effekt på upplevd trygghet genom artificiella miljöer, 

eller datorgenererade landskap. Effekten av belysning inom dessa virtuella miljöer har visats 

korrelera med en ökad uppfattad trygghet67 och minskad rädsla68. Andra studier har inte visat 

på lika entydiga resultat, men bidragit med intressanta observationer. Det har exempelvis fram-

kommit att människor föredrar att ha belysning i sin omedelbara omgivning snarare än på 

vägen som ligger framför dem69, och att enhetlig belysning är mer tilltalande och tryggare än 

icke-enhetlig belysning70, men att dessa effekter är osäkra. Negativa resultat har också hittats. 

Genom en simuleringsanalys som erbjöd designalternativ för tre sydkoreanska samhällen, 

fann forskare71 att ökad belysning inte kunde kopplas till en förbättring av fotgängarnas synlig-

het eller trygghetsuppfattning. Många faktorer, som visuell miljö och fotgängares rörelsemöns-

ter, måste beaktas för att nå en reell förbättring av synligheten.  

Enligt enkäten som skickades ut till planerare i alla kommuner i Sverige är belysning en viktig 

fråga för säkerhet och trygghet (se figur 11). Fler än hälften av de som svarat på frågorna om 

belysning inom planering anger att det är viktigt i planeringen vid ny- eller ombyggnationer. 

Frågan är viktig oberoende av kommuntyp, då ingen statistiskt signifikant skillnad hittas mellan 

svaren från olika kommuner. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att en stor majoritet av studierna bekräftar att god be-

lysning har reducerande effekt på en mängd olika brottstyper. Dessutom ger 84% av artiklarna 

även exempel på effekten av god belysning på den uppfattade tryggheten/oron för brott. Me-

dan de flesta studierna inte fokuserar specifikt på städer i Skandinavien, är det sannolikt att 

fördelarna med god belysning kan utsträckas även hit.  
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Belysning på Mariatorget 
 

Exempel på:   Belysning + Medborgardialog 

År:  2009 - 2010 

Plats:   Mariatorget, Stockholm 

Medverkande aktörer:  ÅF Lighting, Stockholms stad, 

  Fortum 

Bakgrund 

Stockholms stad och Fortum, ett energibolag, startade år 2006 ett samarbete för att göra 

Stockholm ljusare och tryggare. 2009 röstades Mariatorget igenom, av 6600 stockholmare, 

som den plats i staden som var i störst behov av ny belysning. Torget, som tidigare var dåligt 

upplyst med armaturer från 50-talet, led av mycket skadegörelse, klotter, och var ett känt tillhåll 

för narkotikahandel (se figur 12.B). Visionen och målet med projektet var att, genom ljusdesign, 

skapa en trevlig och trygg plats, med stark atmosfär under alla timmar på dygnet.  

Beskrivning 

Projektet genomfördes med hjälp av medborgardialog, i alla faser av processen. Kai Piippo, 

ljusdesigner under projektet, beskriver: 

” Innan vi hade några idéer eller skisser bjöd vi in brukarna av torget på ett första 

möte, där vi frågade dem vad de tyckte var viktigt”  

Efter detta initiala möte skedde fler samråd med torgets användare då man 

visade olika konceptalternativ. Det startades också en omröstning för att se 

vilken sorts armaturer som skulle sättas upp, då olika prototyper var på dis-

play under två veckor på torget. Denna designprocess, menar Kai Piippo, 

ledde till att brukarna, då de var involverade i dess utveckling, blev ’ambas-

sadörer’ över platsen, vilket ökar deras trygghet och känslan av ägandeskap. 

Utformningen av belysningen gjordes med trygghet och säkerhet i åtanke. Till exempel an-

vände man sig av lampor, längs med gångarna på torget, som utger ett mjukt ljus, utformat för 

att lysa upp både marken ock förbipasserande människors ansikten (se figur 12.C). Man satte 

även upp strålkastare i trädkronorna, lös upp statyer, och såg till att man kunde se genom hela 

parken på kvällar och nätter. 

Utmaningar 

• Den allmänna uppfattningen var att torget kändes otryggt på kvällar och nätter. 

• Skadegörelse och klotter var ett stort problem när projektet startade. 

• Mycket narkotikahandel på torget. 

Resultat 

• Narkotikabrott, skadegörelse och klotter, samt rån och våldsbrott har stadigt minskat 

på Mariatorget sedan man implementerade de nya belysningsåtgärderna (se figur 

12.A) 

• Stöldbrott har också påverkats i en positiv riktning, trots en ökning 2013 (se figur 12.A) 
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A: Antal brott, i olika kategorier, på Mariatorget (2008, 2013 & 2018) 

 

 
B: Mariatorget på kvällen: före ny belysning (Foto: Mikael Silkeberg) 

 

 
C: Mariatorget på kvällen: efter ny belysning (Foto: Mikael Silkeberg) 
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Figur 12: Brottsstatistik för Mariatorget, och bilder på hur det såg ut före och efter belysningsprojektet.  

Källa: Polisens brottsstatistik 
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Trygghetscertifiering 
Trygghetscertifiering är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i 

bostadsfastigheter. Kontrollen utförs med en checklista, som i första hand är anpassad för 

befintlig bebyggelse och kan användas i flerbostadshus i både traditionell stadsbebyggelse 

och i miljonprogramsområden. Checklistan kan se olika ut beroende på om den tillämpas i 

bostäder som redan finns och har problem med brott och otrygghet, eller om den ska användas 

som kunskapsunderlag vid planering av nya bostäder och offentliga miljöer.  

I England skapade man på slutet av 1980-talet ett paket som hette ”Secure by design” för 

certifiering av nya bostadsområden som följde vissa säkerhets- och trygghetsriktlinjer. En an-

nan modell av certifiering togs fram lite senare i Nederländerna. Den holländska modellen, till 

skillnad mot den brittiska, använder Christopher Alexanders språkmönster som fokuserar mer 

på stadsplanering och landskapsarkitektur, förkroppsligar brottsoffrens perspektiv i större ut-

sträckning och kan användas mer flexibelt vid hantering av platsspecifika problem och lös-

ningar. Sedan 1998 har experimentet förändrats till en holländsk standard för utveckling och 

byggande av nya fastigheter. Det nederländska polisetiketten Säkra bostäder har minskat 

brottsligheten genom tillämpning av CPTED-principerna. Systemet minskar inbrott med 95% i 

nya fastigheter och 80% i befintliga miljöer72. 

I Sverige bedömdes att man borde ta avstånd från Storbritanniens och Nederländernas mo-

deller för certifiering av bostäder och planering eftersom de inte ansågs direkt överförbara till 

svenska förhållanden73. Istället var ansatsen ”att skönja en gemensam nordisk tradition som 

bygger på att bevara ett öppet samhälle och att Danmark är det mest intressanta landet för 

jämförelser med Sverige”74. Men ingen av de berörda myndigheterna – BRÅ, Boverket eller 

RPS – ansåg sig vara lämpliga eller ha mandat att verka som huvudman för en certifierings-

ordning som den som fanns i England eller i Holland. Det fanns en önskan att den forskning 

som bedrevs inom området borde spridas mer till praktiker på såväl nationell, regional som 

lokal nivå.  

De allra flesta kommunerna använder idag inga trygghetscertifieringar i befintliga bostadsom-

råden, nybyggnation eller större renoveringar. Så många som 93 % av dem som svarade på 

frågan om trygghetscertifieringar säger att de vet för lite eller aldrig har använt sådana certifi-

eringar (se figur 13). Av de som har använt trygghetscertifiering är majoriteten nöjda med re-

sultatet, och hälften har utvärderat det. 

  

”Vi har testat detta på ett område och det 

ger ett bra nuläge och information om 

vilka delar som behöver förbättras.” 

Figur 13: Andel (%) av de trygghetssamordnare som svarat på enkäten som säger att de i deras kommun har 
använt trygghetscertifiering (N= 97), om de anser sig nöjda eller mycket nöjda med resultatet, och om de har utvär-
derat resultatet av trygghetscertifiering. 
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Trygghetscertifiering i Helsingborg 
 

Exempel på:   Trygghetscertifiering + Belysning 

  + Underhåll + Medborgardialog 

År:  2012 - 2018 

Plats:   Helsingborg 

Medverkande aktörer:  Bostadsbolaget ’Helsingborgshem’ 

Bakgrund 

Helsingborgshem, det kommunala bostadsbolaget i Helsingborg, har runt 12 000 lägenheter i 

olika områden i Helsingborg. Åldern på, och typen av, deras fastigheter är varierad. De star-

tade ett trygghetscertifieringsprogram 2012, för att försöka förbättra de allmänna utrymmena i 

och runt deras byggnader, som många hyresgäster ansåg vara otrygga. De hade också åter-

kommande problem med förrådsinbrott, cykelstölder, vandalism, och spring i trapporna av obe-

höriga.  

Beskrivning 

Helsingborgshem tog, i början av projektet, fram en turordningslista för att åtgärda de fastig-

heter där otrygghet var störst problem först. Detta gjordes med hjälp av deras Nöjd Kund-Index 

(NKI) undersökningar. Utefter denna turordning utfördes besiktningar av fastigheterna med 

hjälp av en checklista, som tagits fram för kontrollering av många olika aspekter av de allmänna 

utrymmena, och tillhörande parkeringsplatser och garage.  

Utöver checklistan hölls en dialog med hyresgästerna om deras egen upplevelse av trygghet, 

där bostadsbolaget också kunde förklara innebörden av en trygghetscertifiering. Anna Hart-

vigson, trygghetssamordnare på bostadsbolaget, förklarar: 

”Vi som fastighetsbolag kan lätt se vad det är för åtgärder som behövs, men att förklara var-

för för de boende och prata med dem om den trygghet/otrygghet som de upplever är viktigt. 

Då otrygghet är en individuell känsla och upplevelse så upplever vi den alla olika.” 

De boende blev slutligen tillfrågade om de ville att deras fastighet skulle bli trygghetscertifierad, 

vilket ofta medförde en hyreshöjning på 100–250 kronor i månaden. Majoriteten i de valen 

bestämde om åtgärderna skulle implementeras. 

Utmaningar 

• Hög brottslighet och upplevd otrygghet i de allmänna utrymmena till fastigheterna 

• Lokaler i behov av upprustning och underhåll  

Resultat 

• Åtgärder, beroende på behov, inkluderade exempelvis:  
▪ Installation av porttelefon 

▪ Ommålning av trapphus, källare & tvättstuga (+ golvmålning i källare) 

▪ Byte av belysning utomhus och inomhus (Se figur 4.A) 

▪ Passage-läsare till allmänna utrymmen 

▪ Elektroniskt system för att boka tvättstuga 

▪ Nya förrådsgaller med hög säkerhetsklassning på vind och i källare (Se figur 14.B) 

▪ Fönsterlås och korrekta brytskydd till fönster, balkonger, och entrédörrar  

▪ Bättre och säkrare cykelställ inomhus och utomhus (Se figur 14.C) 

• Helsingborgshems kundbarometer-undersökningar visar på att hyresgäster, över lag, 

känner sig tryggare några månader efter att åtgärder implementerats (Se figur 14.D & 

E för utvärderingar från två bostadsområden)  
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A: Före-efter ny belysning installerats på innergård 

B: Före och efter nya förrådsdörrar satts in  

C: Gammalt och nytt cykelställ utomhus 

 

D: Kundundersökning från kvarteret Stenbiten, Andel (%) som besvarat frågorna före och efter trygghetscertifie-

ring (N=58 lägenheter) 

 

E: Kundundersökning från kvarteret Lussebäcken, före och efter trygghetscertifiering. Andel (%) som är nöjda eller 

mycket nöjda. (N=105 lägenheter)  
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Figur 14: Före och efter trygghetscertifiering i Helsingborgshems byggnader.  

Källa: Helsingborgshems kundmätningar 
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Underhåll 
När invånare och myndigheter inte arbetar för att förhindra små brott, utvecklas en känsla av 

oordning i samhället. Denna process reproducerar sig själv, så oordning orsakar brott, och 

brottslighet skapar i sin tur mer rädsla och oordning. På 80-talet var dessa idéer grunden för 

Wilsons och Kelling’s ”Broken Windows syndrom”75, som postulerar att oordning i ett område 

skapar mer brott. Det tog flera decennier att visa att kopplingarna mellan fattigdom, oordning 

och brott inte är så enkla. Tecken på fysisk förslumning betraktas också som viktigare deter-

minanter för oro för brott än brotten som sådana. Tecken på att ingen har kontroll – övergivna 

byggnader, nedskräpning, vandalisering och dagdriveri – anses kunna utlösa rädsla för brott 

och är indikatorer på allvarligare kriminalitet. Enligt Skogan76 är skälet inte bara att tecken på 

fysisk förslumning ofta är synliga. De ringar också in ett mycket bredare spektrum av problem 

och är därför mer informativa än officiell brottsstatistik för de boende. De mekanismer som 

sammankopplar synlig förslumning med rädsla för en plats kan jämföras med Wilson och Kel-

lings ”Broken window”-syndromet, som hävdar att oreparerad skada på egendom uppmuntrar 

till ytterligare vandalisering och andra typer av brott. De visar att vandalisering och allmän oro 

fungerar som symboler för i vilken omfattning ett område är på nedgång. 

Städer fortsätter att söka meningsfulla insatser baserade på bevis för att hantera outnyttjad 

mark. Standardiserade processer för restaurering av lediga urbana områden har testats77 ex-

perimentellt i Philadelphia, USA, i stor skala och befanns avsevärt minska våldsbrott, allmän 

brottslighet och rädsla. I analysen ingick totalt 541 slumpmässigt utvalda lediga partier som 

slumpmässigt fördelades till behandlings- och kontrollstudiegrupper; resultaten från polisen 

och 445 slumpmässigt utvalda deltagare analyserades under en 38-månaders period. Delta-

gare som bodde nära renoverade lediga platser rapporterade signifikant minskad uppfattning 

av brott, vandalism och säkerhetsproblem när de gick utanför deras hem samt avsevärt ökad 

användning av utomhusutrymmen för avkoppling och socialisering. Betydande minskningar av 

den totala brottsligheten och sociala störningar uppstod också efter förändringen av outnytt-

jade/lediga platser i stadsdelar under fattigdomsgränsen. Specifikt minskar enligt studien vand-

alism, övergripande brottslighet, väpnat våld, inbrott och störningar.  

Underhåll av oanvänd mark kan också utlösa förändringar i markanvändningen som påverkar 

brottsligheten.  I en studie78 från USA undersöks effekten av bostadsutveckling subventionerad 

av den federala regeringens bostadsskattekreditprogram för låginkomsttagare på lokal brotts-

lighet. Nybyggnation och rehabilitering har lett till betydande minskningar av våldsbrottslighet 

som är mätbara på länsnivå. Det finns inga påvisbara effekter på egendomsbrott.  

  

Figur 15: Andel (%) av de planerare som svarat på enkäten som anser att ett områdes image ska vara sådan att 
den visar att läget är under kontroll, att offentliga platser och möbler ska vara väl underhållna, och skillnaden mellan 
stads- och landsbygdskommuner i hur de ställer sig till underhåll av vegetation för att förbättra den naturliga över-
vakningen 
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Figur 15 visar hur planerare i Sveriges kommuner svarat på frågor om underhåll i relation till 

säkerhet och trygghet. Det är generellt en viktig fråga för planerarna, som svarat att de helt 

eller delvis instämmer på att ett områdes image ska visa att läget är under kontroll (70%) och 

att offentliga platser och möbler (lekplatser, bänkar, innergårdar etc.) ska vara väl underhållna 

(60%). Det är dock skillnad på stadskommuner och landsbygdskommuner i fråga om underhåll 

av vegetation för att öka den naturliga övervakningen, där planerare i stadskommuner alltid 

eller ofta beaktar detta som viktigt i 83 % av svaren, medan endast 64% av planerare i lands-

bygdskommuner gör detta. 

Trygghetsvandring 
Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt 

inventerar eller inspekterar det ur trygghetssynpunkt (ofta med ett protokoll i hand, antingen i 

pappersformat eller med hjälp av digitala verktyg så som appar). Under inventeringen noteras 

platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka 

konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag 

på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre 

åtgärder. Vilka som är med på en trygghetsvandring varierar med syftet, men kan vara allt från 

barn till representanter för det lokala näringslivet. Göteborg var först i landet med att anordna 

trygghetsvandringar.   

Litteraturen om trygghetsvandringar omfattas mestadels av handböcker, som sällan innehåller 

riktiga utvärderingar av dess effekt på brott och trygghet79. Forskning om effekten av vand-

ringar fattas över lag, med ett fåtal undantag. Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har gjort en 

sammanfattning80 av ämnet, där de tar upp exemplet Rinkeby, i Stockholm, där man började 

med trygghetsvandringar 2003. Då hittade man 270 ’otrygghetsproblem’ på olika platser i 

stadsdelen. Många av dessa problem åtgärdades, och fyra år senare hade dessa minskat till 

140. Enligt flera Boverket-rapporter81 är trygghetsvandringar den vanligast förekommande me-

toden som används vad gäller säkerhet och trygghet. Detta stämmer överens med resultaten 

från den enkät som skickades ut till planerare i Sveriges kommuner, där 64 % säger att de vet 

att kommunen anordnar trygghetsvandringar. Enligt enkätundersökningen till trygghetssam-

ordnare säger hela 78 % av de kommuner som besvarade att de har eller nyligen haft trygg-

hetsvandringar i sin kommun (se figur 16). Trygghetsvandringar implementeras oftast, enligt 

enkätens resultat, i kommuner i eller nära mellanstora städer. 83 % av de trygghetssamord-

nare som svarat var nöjda med upplevelsen, trots att de flesta av dessa gruppers aktiviteter 

inte har utvärderats.  

  

”Ett bra sätt att få till stånd en dialog med 

målgrupperna. Otrygghetsfaktorer kan dis-

kuteras på plats och synliggörs på ett bra 

sätt.” 

Figur 16: Andel (%) av de trygghetssamordnare som svarat på enkäten som säger att de i deras kommun anordnar 
trygghetsvandringar (N=98), om de anser sig nöjda eller mycket nöjda med resultatet, och om kommunen är belä-
gen i en storstadsregion, i kommuner med större städer, eller i glesbygdskommuner.  
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Trygghetsvandring med barn och vuxna i Rinkeby 
 

Exempel på:   Trygghetsvandring + 

Intersektionalitet + Underhåll 

År:  2018 

Plats:   Rinkeby, Stockholm 

Medverkande aktörer:  Rinkeby Kista Stadsförvaltning,  

Fastighetsägare i Järva, lokalpolis, 

Trafikkontoret & två lokala skolor 

Bakgrund 

Trygghetsvandringar har pågått varje år i Rinkeby sedan 2002, med representanter från myn-

digheter, fastighetsägare, beslutsfattare och medborgare. Våren 2018 utförde stadsförvalt-

ningen i Rinkeby trygghetsvandringar med barn från två lokala skolor, som utvärderades av 

Fastighetsägare i Järva82. Barn ser och uppfattar sin omgivning annorlunda än vuxna och kan 

därför belysa andra problem och perspektiv. Syftet med dessa vandringar var att ta reda på 

vad i miljön som känns otryggt och därför behöver åtgärdas, men även att identifiera de platser 

som upplevs som trygga och trivsamma. Ett bisyfte var att ta reda på om barn upplever sin 

närmiljö på ett så annorlunda sätt, jämfört med vuxna, att trygghetsvandringar med barn borde 

bli en rutinmässig åtgärd för stadsförvaltningen. 

Beskrivning 

Två omgångar med trygghetsvandringar genomfördes under våren 2018, med vuxna och barn 

i årskurs 4 och 5, under olika tidpunkter. Vandringarna var i områden runt barnens skolor; 

Knutbyskolan i sydöstra Rinkeby och Kvarnbyskolan i nordöstra Rinkeby. Innan vandringarna 

hade de medverkande klasserna diskussioner om vad det var i deras närområde som barnen 

ansåg som otryggt. Den informationen togs sedan med av de barn, en flicka och en pojke, som 

representerade varje klass under vandringarna (se figur 17.A för en beskrivning av genomfö-

randet). Barnvandringarna ägde rum dagtid med personer från lokalpolisen, stadsförvalt-

ningen, bostadsbolag, fastighetsägare, lärare från barnens skolor och trafikkontoret. Några 

veckor senare gick vuxna samma vandring under kvällstid. Vandringarna runt Knutbyskolan 

resulterade i 30 och 41 åtgärdspunkter från barn respektive vuxna, med 3 gemensamma punk-

ter. Runt Kvarnbyskolan hittade barnen 66 punkter och de vuxna 69, varav 15 var gemen-

samma. 

Utmaningar 

• Organisering och samarbete mellan barn och officiella representanter fungerade olika 

bra i de två vandringarna. I vandringen med Knutbyskolans elever var gruppen samlad 

och diskuterade många punkter tillsammans. Vandringen med Kvarnbyskolans elever 

var mer utspridd vilket kan ha bidragit till att de hittade många fler åtgärdspunkter. 

• Tillfrågade lärare och skolpersonal ansåg i uppföljande samtal att barngrupperna var 

för stora. 

Resultat 

• Barn och vuxna anmärkte på olika aspekter i miljön där de känner otrygghet. På vand-

ringen i området kring Kvarnbyskolan hittades 15 gemensamma åtgärdspunkter bland 

både barn och vuxna (se figur 17.B). Vid knutbyskolan var de bara 3 punkter som kom 

upp på både barn- och vuxenvandringen (se figur 17.C). Gemensamma punkter var 

exempelvis nedskräpning, olåsta väghinder, en trasig bänk och trasiga flaggor vid cent-

rum. 
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• I uppföljande samtal med lärare och anställda på skolorna var responsen positiv till 

trygghetsvandringarna. Barnen uppskattade att få sina röster hörda, tyckte det var ro-

ligt att träffa polisen, och de var nöjda med att deras klagomål hade åtgärdats på ett 

snabbt sätt efter vandringen. De tillfrågade tyckte alla att trygghetsvandringarna 

skulle fortsätta i framtiden, förslagsvis en gång om året. 

 

 

En flicka 
och en 

pojke från 
varje klass 
i ÅK 4–5 

 Förarbete 
i skolan 

 

Rutten sätts av 
stadsdelen base-
rat på elevernas 

underlag 

 

Samling i skolan 
med presentation av 
deltagare, syfte och 

genomförande 

 
Trygghetsvandring 
med officiella repre-
sentanter och lärare 

 
Återkopp-

ling 

 

A: Beskrivning av genomförandet av trygghetsvandringar med barn 

 

 

B: Åtgärderspunkter hittade i området kring Kvarnbyskolan markerade på karta. Barnens åtgärdspunkter är mar-

kerade i rött och de vuxnas i svart. Kartan visar att vuxna och barn anmärkte på olika brister i utemiljön. 

 

 

C: Åtgärdspunkter hittade i området kring Knutbyskolan markerade på karta. Barnens åtgärdspunkter är marke-

rade i rött och de vuxnas i svart. Kartan visar att vuxna och barn anmärkte på olika brister i utemiljön. 

 

  
Figur 17: Beskrivning och resultat av trygghetsvandring med barn och vuxna i Rinkeby 
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Business Improvement District – BID 
Business Improvement District (BID) är en internationell modell för urban förnyelse med fokus 

på trygghet och brottsreduktion i blandade markanvändningsområden. I sin ursprungliga form 

syftar BID till att förbättra nedgångna områden genom att flera (ofta privata) aktörer går sam-

man i en organisation som tillsammans arbetar för en attraktiv stadsmiljö. Vad som är viktigt 

att notera gällande BID är att arbetet kan uttrycka sig i en mängd olika former. 

Det mesta av den internationella litteraturen kommer från USA, där forskare har undersökt 

påverkan av BID på brott och trygghet under de senaste åren. Resultaten av denna forskning 

är över lag positiva. 76 % av 6 internationella studier om BID och dess inverkan på säkerhet 

och trygghet som analyserats visar på att BID har lett till reducerad brottslighet i de områden 

som analyserats (se figur 18).  

Studier i både Philadelphia83 och Los Angeles84 visar på sjunkande brottslighet, utan tecken 

på brottsförflyttning till närliggande kvarter. I Philadelphia fann man att områden med BID-

organisationer har färre egendomsbrott och ett minskat antal förargelseväckande brott, graffiti, 

och illegal dumpning. I Los Angeles kunde man se ett tydligt samband mellan BID och en 

brottsreducering på mellan 6 och 10 % vid både allvarliga och mindre allvarliga brott. Det finns 

också studier som visar på att brottslighet tenderar att förflyttas från områden som implemen-

terar BID till närliggande områden utan dessa åtgärder.  

Även i Sverige är den övergripande påverkan av BID positiv med avseende på brott och trygg-

het. En studie85 tar upp ett antal för- och nackdelar som kan uppstå i samband med BID. Det 

kan till exempel bidra till att bevara en mångfald bland fastighetsägare, då de kan samarbeta 

för förändringar istället för att köpa upp andra företag. Andra konsekvenser kan vara mer pro-

blematiska. Författarna poängterar att i en svensk kontext finns det anledning för mindre sam-

hällen att vara uppmärksamma på om det skapas en monopolsituation. Det finns även rättsliga 

aspekter som kan försvåra införandet av BID i Sverige.  

  

Figur 18: Effekt av BID på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell och svensk forskning 
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Figur 19 visar resultat från den enkät som skickades ut, som en del av underlaget till denna 

rapport, till trygghetssamordnare i Sveriges kommuner. Svaren visar att BID är relativt ovanligt 

i Sverige, med enbart 21 % av de svarande som säger sig ha BID-områden i sina kommuner. 

73 % av de kommuner som har BID är däremot nöjda eller mycket nöjda med satsningen. 

Resultaten från enkäten pekar på att det är störst sannolikhet att BID har implementerats i 

storstadsregionerna.  

Kameraövervakning (CCTV) och andra teknologiska hjälpmedel 
Teknologiska hjälpmedel för att främja säkerhet och trygghet blir alltmer vanligt förekom-

mande. Den mest vanliga åtgärden inom detta område, och den som utvärderats mest i litte-

raturen, är övervakningskameror. Nedan följer en genomgång av studier som tar upp använd-

ning av övervakningskameror som brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd. 

Effekten av kameraövervakning är övergripande positiv, enligt de 22 studier som analyserats 

som tar upp ämnet (se figur 20). Framförallt har det en positiv effekt på upplevd trygghet, men 

en stor majoritet av artiklarna visar också på minskad brottslighet. De flesta studier har analy-

serat kameraövervakning i antingen Europa eller Nordamerika.  

Även om de flesta studier visar på positiva effekter från användningen av övervakningskame-

ror är många överens om att det krävs stor lyhördhet för omgivningen och dess specifika 

brottsproblem. Effekterna skiljer sig ofta beroende på miljön där kameraövervakningen imple-

menteras. En svensk studie86 har exempelvis funnit att CCTV minskar antalet brott i parke-

ringshus och bostadsområden, men att det inte haft någon betydande effekt i stadscentra. 

Denna uppdelning av effekt vid olika brott och miljöer är genomgående i litteraturen. Fordons-

stölder87, brott på parkeringar88 och skjutningar89 är exempel på brott som minskat då kamera-

övervakning implementerats i olika områden.  

I Sverige har kameraövervakningens effekt på överfall utvärderats90, i ett försök att hjälpa po-

lisens brottsförebyggande arbete vid platser med hög brottskoncentration (hot spots), i Malmö. 

Forskningsdesignen bygger på standard före/efter-jämförelse med kontroller som används 

”Vi har ett BID i kommunens mest segre-

gerade område som funkar så där. Det 

finns en del arbete att göra för att bli mer 

effektiva. ” 

”Det är bra när stora aktörer i ett område 

går samman och samverkar för bättre 

trygghet och miljö.” 

 

Figur 19: Andel (%) av de trygghetssamordnare som svarat på enkäten som säger att de i deras kommun har 
områden med grannsamverkan (N=82), om de anser sig nöjda eller mycket nöjda med resultatet, och om kommu-
nen är belägen i en storstadsregion, glesbygdsnära kommun, eller glesbygdskommun.  
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inom miljökriminologi. Resultat visar icke-signifikanta förändringar i andelen före och efter ka-

meraövervakning, vilket tyder på att CCTV-genomförandet inte har haft den effekt som förvän-

tats på överfallens frekvens. 

En undersökning91 illustrerar komplexiteten i att bedöma effekten av CCTV i verkliga situat-

ioner. 120 deltagare fick antingen se en bild av en manlig ”skinhead”, en ”ordningsam” kvinna 

eller ingen person alls i en stadsmiljö med en framträdande CCTV-kamera, alternativt utan 

kamera. Resultaten visar att offentliga brottsavskräckande åtgärder kan aktivera befintliga ne-

gativa stereotyper om andra och därigenom ge näring åt misstro, underminera tilliten till andra 

samt öka oron för brott.  

Brottsprevention som bygger på moderna tekniker i form av bl.a. kameror, larm och belys-

ningssensorer, associeras ofta med storstäder men sällan med landsbygdsområden. Nyare 

litteratur har emellertid visat exempel på teknisk expansion som en förebyggande åtgärd mot 

egendoms- och naturvårdsbrott på landsbygden. Resultaten visar att användningen av modern 

brottsförebyggande teknik ännu inte är vanlig på landsbygden, men att den ökat drastiskt un-

der det senaste decenniet. I landsbygdsmiljöer utgör dessa tekniker ett komplement till mer 

konventionella och situationella brottsförebyggande åtgärder92. Denna expansiva trend upp-

märksammades redan forskare i Australien, där man genomförde en beskrivande analys93 av 

data från djupgående intervjuer om samtliga 33 CCTV-system i landet. Författarna noterade 

en betydande expansion av CCTV-övervakning i mindre regionala tätorter, landsbygdscentra 

och förortsområden, men var osäkra på effekten i dessa miljöer.  

Sammanfattningsvis kommer kameror endast att vara effektiva om systemen utformas med 

stor lyhördhet för omgivningen och dess specifika brottsproblem. Samtidigt som tekniken med 

tillämpningar har sina begränsningar, bör det påpekas att intressenter med en mängd olika 

särintressen i allmänhet förespråkar offentlig videoövervakning. Dessa synpunkter stöddes i 

hög omfattning – men inte genomgående – av påverkansanalyser.  

Figur 20: Effekt av CCTV på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell och svensk forsk-
ning 



53 

 

BID och CCTV i Sofielund 
 

Exempel på:   BID + Kameraövervakning 

År:  2014 – 

Plats:   Sofielund, Malmö 

Medverkande aktörer:  Polis, Fastighetsägare Sofielund, 

Malmö Stad 

Bakgrund 

Sofielund är ett bostadsområde i centrala Malmö som enligt polisen klassas som ett särskilt 

utsatt område. Fastighetsägare i stadsdelen startade år 2014 en förening, Fastighetsägare 

Sofielund, för att samverka mot brottslighet och öka tryggheten i området. Föreningen kallar 

sig själva en BID, men i en svensk form. Ett år efter det att föreningen upprättats fick polisen 

tillstånd av länsstyrelsen att sätta in övervakningskameror på vissa utsatta gator i området. 

Detta var ett av de första försöken i Sverige med kameraövervakning under alla timmar av 

dygnet, 7 dagar i veckan. Forskare på Malmö Högskola har gjort utvärderingar av både Fas-

tighetsägare Sofielunds arbete94 och effekten av polisens kameraövervakning95. 

Beskrivning 

Fastighetsägarföreningen har, sedan den startade, arbetat mycket med säkerhet och trygg-

hetsfrämjande åtgärder i området. Exempelvis har de anordnat trygghetsvandringar, startat ett 

program för trygghetscertifiering, och infört trafikbegränsningar på vissa gator och stråk. De 

var också en drivande aktör i upprättandet av kameraövervakningen, genom påtryckningar 

mot Malmö stad. Ett annat initiativ, med syfte att skapa en tryggare och mer trivsam stadsdel, 

var införandet av ’städpatruller’, med uppdrag att hålla området rent och snyggt. 

Kameraövervakningen har, enligt intervjuer med poliserna i området, underlättat och gjort de-

ras jobb säkrare. De menar också att de sett en positiv förändring i området sedan kamerorna 

installerades, någonting de boende som också intervjuats inte håller med om fullt ut. De håller 

till viss del med om att det blivit tryggare i området, men är mer skeptiska än polisen till kame-

raövervakningens roll i detta.  

Utmaningar 

• Öppen narkotikahantering och försäljning i området 

• Stor otrygghet bland boende och fastighetsägare 

Resultat 

• Resultatet av fastighetsägarföreningens arbete med BID är svårt att fastslå, utvärdering 

visade positiva resultat på ett antal områden (se figur 21.A), men också att det var svårt 

att avgöra om de kunde kopplas till BID 

• Kameraövervakningen tycks ha haft en positiv effekt på vissa brott (se figur 21.B). 

Våldsbrott i den offentliga miljön har minskat något och det har blivit en stor ökning av 

anmälda narkotikabrott - någonting som i rapporten förklaras av att det blivit lättare att 

anmäla och åtala specifika brottslingar, och alltså inte att narkotikabrotten ökat i antal 

• Otryggheten i området har minskat i vissa avseenden 

• Bevis tyder på en förflyttning av narkotikabrott till närliggande, eller mer gömda, områ-

den efter implementeringen av kameraövervakning  
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A: Uppfattade lokala ordningsstörningar bland boende i Sofielund före och efter BID. Andel (%) boende som upp-

lever respektive ordningsstörning som ’något av ett problem’ eller ’ett stort problem’  

 

B: Kameraövervakningens effekt (före-efter) på olika brott i Sofielund. Då det inte gick att urskilja en statistiskt 

signifikant minskning av några brott efter kameror installerats, visade istället forskare vid Malmö högskola att trend-

linjerna för olika brott, före och efter kameraövervakning startat, visar på positiva resultat. 

 
Figur 21: Brott- och trygghetsstatistik före och efter BID / kameraövervakning startats i Sofielund. 



55 

 

Grannsamverkan 
Grannsamverkan är en metod där boende går samman för att öka säkerheten och tryggheten 

i sitt eget närområde, ofta i samverkan med lokal polis. Metoden innefattar olika aktiviteter som 

syftar till att förbättra de boendes engagemang, känsla av delaktighet, och sociala samhörighet 

- och därigenom den sociala kontrollen som är fundamental för att förebygga brott och förbättra 

trygghet. Dessa aktiviteter (exempelvis att informera grannar att bli extra uppmärksamma om 

vem som rör i området när man reser bort) förväntas också förändra beteendet bland tänkbara 

brottsoffer och på så sätt minska tillfällena till brott. Grannsamverkan, eller Neighbourhood 

Watch Schemes, uppkom först i USA. Det är först på 1980-talet, 10 år senare än i USA, som 

det tas upp i Sverige trots en lång tradition av lokalpolitisk styrning. 

Figur 22 visar en sammanställning av resultaten från 12 internationella studier, mestadels från 

Europa och Nordamerika, om grannsamverkans effekt på brott och/eller trygghet. 60 % av de 

analyserade artiklarna visar på positiva effekter, antingen i brottsreduktion, trygghetsökning, 

eller inom båda områdena. Ett exempel som visar på positiva effekter är en översiktsstudie96, 

från 1977, av det amerikanska programmet ’Community Crime Prevention Program’ (CCPP), 

där medborgarna uppmanas att organisera sig och förenas i gemensamma ansträngningar för 

att rapportera och reducera brottsligheten. CCPP var mycket framgångsrikt och både oron och 

brottsligheten minskade, utan att man kunde se tecken på brottsförflyttning till närliggande 

områden. 

20% av de analyserade studierna visade på grannsamverkans negativa effekter. Ett exempel 

på en sådan forskningsstudie är från USA, där Rosenbaum97 genom kvalitativa metoder ana-

lyserar grannsamverkansprojekt och deras effekt på rädsla för brott bland de inblandade. Stu-

diens resultat visar på att deltagare i möten kopplade till grannsamverkansprojekt upplever en 

förstärkt rädsla för brott. 

En sammanställande, internationell forskningsstudie98 visar att grannsamverkan följdes av 

minskad brottslighet med mellan 16% och 26%, men att det inte har kunnat klarläggas vad det 

är som gör grannsamverkan effektivt. Även i Sverige visar forskning att grannsamverkan har 

haft positiv effekt på brottsutveckling. En studie99 som analyserar bostadsområden i Varberg 

och Halmstad kommer fram till att brottsligheten minskar mer i grannsamverkansområdena än 

i resten av kommunerna. Minskningen av brott i ett av områdena var 37 % under en 4-årspe-

riod, och gällde framförallt tillgrepp och skadegörelse. Författarna till studien menar på att ökat 

Figur 22: Effekt av Grannsamverkan på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell och 
svensk forskning 
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inflytande från hyresgästerna och samverkan med polis, försäkringsbolag och bostadsbolag 

är faktorer som spelat in i framgången. 

Även andra studier pekar på att bättre resultat nås genom samverkan med andra sektorer i 

lokalsamhället, däribland polisen. Den starka kopplingen mellan lokalpolisens och samhälls-

baserade brottsförebyggande initiativ, inklusive grannsamverkan, har tagits upp i en brittisk 

forskningsstudie100. I den finner man att hushåll i Storbritannien som uttrycker mer positiva 

åsikter om lokalpolisen bor med nästan 50 % högre sannolikhet i områden med grannsamver-

kan. Allmännyttiga bostadsbolag och hushåll med synliga stöldlarm ligger sannolikt också of-

tare i dessa områden, medan hushåll i miljöer som uppvisar fler tecken på stökighet mycket 

mer sällan är belägna i sådana områden. 

Resultaten är emellertid inte entydigt positiva. I en rapport från Brottsförebyggande rådet101 

framkommer det att grannsamverkansprojekt i Ängelholm och Nordanstig inte gett någon tydlig 

inverkan på antalet anmälda brott, men att det finns en tendens att inbrotten minskar. Försik-

tighet måste också iakttas när vi drar slutsatser om effekterna, eftersom dessa program inte 

är slumpmässigt distribuerade geografiskt, eller mellan socioekonomiska grupper. Det finns 

dock tecken på att även detta håller på att förändras. Nya uppgifter från Storbritannien visar 

att dessa program har ökat i områden med allmännyttiga bostadsbolag, vilket visar på att det 

inte längre enbart är välbärgade områden som använder grannsamverkansprojekt.  

Figur 23 visar resultat från den enkät som skickades ut i samband med denna rapport till trygg-

hetssamordnare i Sveriges kommuner. Enligt de som svarade på frågorna om grannsamver-

kan är det tydligt att en stor del av kommunerna har grannsamverkansprojekt. En statistisk 

analys av resultaten visar också att det är mer populärt bland landsbygdskommuner och kom-

muner med lite större städer än det är i storstadsregionerna och deras närliggande kommuner 

  

”Grannsamverkan är trygghetsskapande 

men då vi har låg brottslighet är det svårt 

att mäta den egentliga effekten” 

Figur 23: Andel (%) av de trygghetssamordnare som svarat på enkäten som säger att de i deras kommun har 
områden med grannsamverkan (N=82), om de anser sig nöjda eller mycket nöjda med resultatet, om kommunen 
utvärderat effekten av grannsamverkan på brottslighet eller trygghet, och om kommunen är belägen i en storstads-
region eller inte.  
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Nationell försöksverksamhet med Grannsamverkan 
 

Exempel på:   Grannsamverkan 

År:  2016 - 

Plats:   15 orter utspridda i Sverige 

Medverkande aktörer:  Organisationen ’Samverkan mot brott’, 

Polisen, Stöldskyddsföreningen, BRÅ 

Bakgrund 

Enligt tidigare internationell forskning ska grannsamverkan ha en reducerande effekt på mellan 

16 - 26 %. Ett av målen med denna undersökning102, av Peter Lindström vid Malmö Högskola, 

var att testa om detta även var fallet i svenska förhållanden. Föreningen Samverkan mot Brott, 

efter beviljat ekonomiskt stöd från BRÅ, startade 2016 denna omfattande studie för att under-

söka effekterna av grannsamverkan på brottslighet i bostadsområden.  

Beskrivning 

15 områden i olika delar av landet valdes ut av lokal polis för att starta 

grannsamverkan. Områdena var av olika sort, vissa med flerfamiljshus 

och andra med småhus (se karta till höger), och olika betyngda av 

brottslighet (se figur 24.A). För utredningen valdes också kontrollom-

råden ut, där grannsamverkan inte skulle startas. Karaktären (befolk-

ningstäthet, typ av bebyggelse, etc.) på dessa områden skulle, så nära 

som möjligt, stämma överens med de försöksområden där grannsam-

verkan skulle startas.  

Förutom information om polisanmäld brottslighet innan och 18 måna-

der efter Grannsamverkan hade påbörjats, planerades och genomför-

des surveyundersökningar i både Grannsamverkans- och kontrollom-

råden före respektive under försöksperioden. Två surveyundersök-

ningar, 2016 respektive 2018, genomfördes med slumpmässigt ut-

valda hushåll i försöks- respektive kontrollområdena. I planeringen 

fanns också med att universitet och högskolor runt om i landet skulle 

engageras för att på plats närmare beskriva hur arbetet med Grann-

samverkan utvecklades lokalt.  

Utmaningar 

• Relativt låg svarsfrekvens på de enkäter som skickades ut för undersökningen. Av 

2155 utskickade enkäter besvarades 741, varav omkring 40 procent är från bostads-

områden med Grannsamverkan och 60 procent från kontrollområdena 

Resultat 

• Polisanmälda bostadsrelaterade brott minskade mer i områden med grannsamverkan, 

än i kontrollområdena utan (se figur 24.B), under perioden 24 månader före och efter 

implementeringen av grannsamverkan 

• Otryggheten har inte ökat i och med att grannsamverkan införts (se figur 24.C) 

• Självrapporterade bostads- och bilrelaterade brott minskade efter införandet av grann-

samverkan, medan de ökade något i kontrollområdena (se figur 24.D)  

• Analys visar tecken på att brottsförflyttning till närliggande områden inte har skett 
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A: Polisanmälda bostadsrelaterade brott per 100 000 invånare, 2016 och 2018, i de kommuner där försöksom-

rådena för studien är belägna 

 

B: Polisanmälda bostadsrelaterade brott i Grannsamverkans- (GSV) och kontrollområden, 24 månader före och 

24 månader efter försöksverksamheten startade. 

 

 
C: Andel (%) som känner sig mycket eller ganska otrygga (kopplat till inbrott och stölder i anslutning till bosta-

den) i Grannsamverkans- (GSV) och kontrollområden, från trygghetsmätningar 2016 respektive 2018 

 

D: Genomsnittligt antal självrapporterade bostads- och bilrelaterade brott under de tre senaste åren, från 

trygghetsmätningar 2016 respektive 2018 
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Nattvandring 
När formella mekanismer för social kontroll är obefintliga eller uppfattas som bristfälliga 

utvecklas alternativa, informella, mekanismer för att fylla tomrummet. Frivillig polis har varit en 

del av västerländska polisiära aktiviteter sedan starten av polisbegreppet, och dessa former 

fortsätter även nuförtiden. Tidigare sågs de som tecken på medborgargarden, men numera 

kan dessa medborgarpatruller ta olika former och bestå av volontärer som verkar inom sina 

egna samhällen. Nattvandring (även kallat föräldravandring, vuxenvandring, farsor och morsor 

på stan eller vuxna på stan) är en sorts medborgarpatrull, och innebär att grupper av vuxna 

rör sig ute på gator och torg och i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid, i syfte att 

skapa en lugnare och tryggare miljö. 

De flesta av effekterna från nattpatruller och liknande organisationer är positiva gällande rädsla 

för brott (se figur 25). Hela 60 % av de studier som analyserats visar på brottsreduktion, ökad 

trygghet, eller båda. De flesta fallen som studerats är från Nordamerika, men det finns tidiga 

studier i andra delar av världen, inklusive några i mer avlägsna områden. Forskningen visar 

på att medborgarpatruller kan minska brottsligheten och göra medborgarna trygga genom att 

införa social ordning. Bedömningar tyder på att detta initiativ kanske inte reducerar förekoms-

ten av våldsbrott, men kan ha en begränsad inverkan på egendomsbrott.  

  

”Vi är osäkra på effekten, men nöjda med 

att vuxna engagerar sig för ungdomar och 

tryggheten i kommunen” 

Figur 25: Andel (%) av de trygghetssamordnare som svarat på enkäten som säger att de i deras kommun har 
anordnat nattvandringar (N=100), om de anser sig nöjda eller mycket nöjda med resultatet, om kommunen utvär-
derat effekten av grannsamverkan på brottslighet eller trygghet, och om kommunen är belägen i stadsområde eller 
på glesbygden.  

Figur 25: Effekt av nattvandringar på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell forskning 
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Enligt en amerikansk studie103, gjord i arbetarklassområden i större städer, känner folk en lägre 

rädsla för brott i de områdena med medborgarpatruller. I motsats till tidigare resultat konstate-

rades inget samband mellan hur länge man bott i området, ålder eller i vilken utsträckning man 

varit brottsoffer någon relation till patrulldeltagande. Invånare definierar patrulldeltagande som 

en manifestation av gott medborgarskap. 

I en kvantitativ studie104 från Storbritannien beskriver författaren hur invånarna i Hyde Park-

samhället, i samarbete med staden och andra externa enheter, genomförde ett omfattande 

brottsförebyggande åtgärdsprojekt, där medborgarpatrull var en del. Jämförelser görs mellan 

åtta liknande grannskap under en 6-årsperiod som kopplar demografiska egenskaper till 

brottsförekomst i kategorierna rån, grova överfall och inbrott. Resultaten visar att rån har mins-

kat, men definitiva slutsatser kunde inte dras. 

I en nyare artikel105, från 2017, argumenteras det för att använda volontärprogram inom polis-

arbetet. Författaren fastslår att den nuvarande användningen av volontärer är en tillgång för 

myndigheterna, de enskilda frivilliga, och för samhället de verkar inom. Han drar därför slut-

satsen att polisvoluntärarbetet är viktigt och visar att det är en nödvändig del av polisens sy-

stem i demokratiska samhällen. Studier som denna för fram uppfattningen att om nattpatruller 

och andra former av frivilligarbete inom den polisiära sektorn är här för att stanna, behövs mer 

kunskap om deras inverkan. Noggrann uppmärksamhet måste också beaktas för att säker-

ställa att patruller förblir autonoma initiativ som arbetar i partnerskap med polismyndigheter, 

snarare än helt enkelt nya instrument för traditionella former av polisiär verksamhet.  

Enligt enkätundersökningen undersökning (figur 25) är nattvandringar en vanlig trygghetsin-

tervention: 59% av kommunerna som besvarade enkäten har en eller flera grupper som gör 

nattvandringar. Det är vanligare i stadsområden än i landsbygdskommuner. Trots att 81% av 

kommunerna aldrig har utvärderat nattvandringar, är 69% nöjda med dem. 

Trygghet på väg 
Människor lever sina liv i ständig rörelse, vi bor kanske inte på samma plats där vi jobbar och 

måste gå, åka bil eller ta någon form av kollektivtrafik mellan våra dagliga åtaganden. Det är 

därför viktigt att vägen mellan platserna vi besöker är säkra och känns trygga. En ökande 

grupp av forskare visar positiva kopplingar mellan stadsmiljön, brottsligheten och säkerheten 

och den allmänna hälsan (se figur 26). Mekanismerna som binder samman stadsmiljöns kva-

litet med säkerhets- och hälsofrågor är ännu inte fullständigt förstådda106. Få av oss skulle 

dock förneka att det tydligen enkla valet vi gör när vi väljer ett bostadsområde där vi kommer 

att bo har en stor långsiktig inverkan på vårt sätt att leva.  

Blandad bebyggelse, promenadvänliga miljöer (walkability) och mångfald med avseende på 

byggd form, användning och användare anses ofta som en nyckel till en säker, trygg och håll-

bar stadsmiljön107. Walkability, på svenska ’promenadvänlighet’, handlar om att ha tillgång till 

trivsamma promenader (via gator, stigar mm) till grundläggande funktioner som kollektivtrafik, 

handel, jobb, rekreationsområden. Finns det en relation mellan stadsmiljö, promenadvänliga 

miljöer och säkerhet/trygghet? För att besvara den här frågan har ett urval analyserats av de 

senaste internationella artiklarna inom området. 

Mekanismerna som binder samman gående och säkerhet varierar, men de är ofta skapade av 

gatornas inneboende kvalitet och platser som stimulerar fotgängare att använda dem. Männi-

skor på gatorna skapar "ögon på gatorna", vilket kan påverka ägarskap och, mer konkret, både 

risk för brott, brott och upplevd trygghet och bättre hälsa. En ödslig, mörk och sliten plats kan 

tvärtom minska promenadvänligheten i ett område. 



61 

 

 

Figur 26: Effekt av promenadvänliga platser på brott/rädsla och hälsa. Positiv = förväntat resultat, dvs flera perso-

ner på gatan, färre brott och/eller välbefinnande/hälsa.  

Figur 26 visar fynden från analysen av den internationella litteraturen inom området. De flesta 

studier som tittar på promenadvänlighet i relation till brott och rädsla härstammar från Norda-

merika. Resultaten är övergripande positiva för både trygghet och brottslighet. 

Oavsett de mekanismer som knyter samman promenader och säkerhet, är bevisen överväldi-

gande för att miljön är av stor betydelse för att främja att få ut människor på gatorna (genom 

promenadvänlighet) och samtidigt göra både gatorna och människorna säkra. Aktuell forsk-

ning syftar till att bestämma vilka typer av miljöer, den promenadbarhet de främjar och om de 

påverkar viktimisering och/eller uppfattad säkerhet. Det är viktigt att beakta att, medan gatorna 

är endast ett av flera element som påverkar promenadvänligheten och säkerheten, måste 

andra faktorer som påverkar social interaktion, hälsa och säkerhet undersökas ytterligare. Ex-

empelvis fokuserar nuvarande forskning sällan på frågor om densitet eller specifikt hur många 

fotgängare på gatorna vi behöver för att göra dem säkrare. 
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Trygghet på lokaltrafiken 
 

Exempel på:   CPTED på busshållplatser  

& NattStopp på lokaltrafik 

År:  (1) 2018, (2) 2006- 

Plats:   (1) Stockholm, (2) Kalmar 

(1) Författare:  Abenoza, Ceccato, Susilo, Cats 

(2) Medverkande aktörer:  Kommun, Kalmar City 

Bakgrund 

Trygghet är en av de mest signifikanta indikatorerna på människors tillfredställelse med lokal-

trafiken, och därför en betydande faktor för människors mobilitet. En resa med lokaltrafiken, 

från dörr till dörr, innehåller olika moment – resetid, väntetid och transfertid. Här tar vi upp två 

exempel på trygghet i lokaltrafiken: 

1. En studie108 om hur människors trygghet vid väntetider på busshållplatser påverkas av 

dels personliga egenskaper (kön, ålder, tidigare erfarenhet av viktimisering, etc.) och 

busshållplatsens fysiska egenskaper.  

2. En åtgärd från Kalmar, kallad NattStopp, för att öka tryggheten vid bussresor under kvälls-

tid, där en person får gå av mellan två hållplatser. 

Beskrivning 

Studien utgår från en enkätundersökning som delades ut till väntande passagerare vid 6 olika 

busshållplatser i Stockholm. Hållplatsernas utformning, passagerares personliga egenskaper, 

samt tidigare erfarenhet av viktimisering noterades och testades för samband med passage-

rarnas upplevda trygghet. Fyra statistiska modeller konstruerades för att testa vilka egen-

skaper som kunde korreleras med olika typer av otrygghet – rädsla för våldsbrott eller egen-

domsbrott, samt otrygghet på dagen eller under kvällstid. 

I Kalmar testades NattStopp i vissa områden där polisens trygghetsundersökning visat på hög 

otrygghet på kollektivtrafiken. Svaren i trygghetsmätningar efter testperioden i dessa områden 

kunde sedan jämföras med liknande områden som inte implementerat NattStopp. 

Utmaningar 

• Avsaknad av vetenskapliga bevis på hur utformningen av busshållplatser påverkar 

upplevd trygghet hos passagerare 

• Många kände sig otrygga med att ta bussen hem på kvällar/nätter i Kalmar 

Resultat 

• Busshållplatsers möjlighet till naturlig övervakning är av stor betydelse för den upp-

levda säkerheten hos personer som väntar på bussen. Busshållplatser i områden med 

blandad markanvändning upplevs som tryggare på kvällen. Studien fann också, något 

oväntat, att passagerare känner sig tryggare i de områden där de faktiska brottstalen 

är högst.  

• Kvinnor känner sig genomgående mindre trygga än män. Även de som har tidigare 

erfarenhet som brottsoffer känner sig mindre säkra. Hur ofta passagerare reser visade 

sig inte ha någon statistisk betydelse för deras trygghet, vilket antyder att rutin och 

platsigenkännande inte spelar någon roll för den upplevda säkerheten.  

• I de områden där NattStopp testades visade trygghetsmätningar före och efter testpe-

rioden på en minskad otrygghet i kollektivtrafiken. (se figur 27) 

• NattStopp är nu permanent implementerat i den stads-och landsbygdstrafik som Kal-

mar kommun ansvarar för.  
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Figur 27: Andel (%) som avstått bussresa under kvällstid, enligt Trygghetsundersökningar före (2005) och efter 

(2008) NattStopp testats, i områden där Nattstopp implementerats och i kontrollområden 

 

 

Vad är NattStop? 

Nattstopp är en möjlighet för den som reser ensam att själv få stiga av mellan två ordinarie 

hållplatser längs bussens linjesträckning där man känner dig trygg. 

 

Vem bestämmer om man kan gå av? 

Det är alltid föraren som avgör om det går att erbjuda nattstopp och stanna mellan två håll-

platser. Om det är trafiksäkert och tillgängligt att släppa av dig som passagerare. 

 

Nattstopp drevs först på försök under 1 år i vissa områden inom Kalmar tätort. Effekten av 

nattstopp mättes före och efter försöksperioden genom frågor kopplade till polisens trygg-

hetsundersökning. För de områden där nattstopp prövades framgick tydligt att andelen som 

uppgav att de avstår att resa med kollektivtrafiken kvällstid har minskat kraftigt. 
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Sexuella trakasserier i lokaltrafiken 
 

Exempel på:   Hela resans perspektiv +  

intersektonalitet 

År:  2019 

Plats:   18 städer i världen 

(1) Författare:  Ceccato et al. 

(2) Medverkande aktörer:  Stockholm, Huddinge + 16 städer 

Bakgrund 

En hållbar stad är en säker stad, som tillåter mobilitet utan rädsla för att bli utsatt för brott, 

viktimisering och sexuella trakasserier.  

Beskrivning 

Rapporten109 som beskrivs här utgår från en enkätstudie med 1431 studenter från två univer-

sitet i Storstockholm om trygghet i kollektivtrafiken. De ungdomar som tillfrågades studerar på 

Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Södertörns högskola i Flemingsberg. Urvalet består 

av 1,122 KTH-studenter (43% av respondenterna är kvinnor och 52% män) och 309 studenter 

från Södertörn (75% kvinnor och 21% män). 

Resultat 

• I Stockholm och Huddinge, speciellt vid tågresor, var de vanligaste sexuella trakasse-

rierna verbala; 34% i Stockholm och 47% i Huddinge. Det näst vanligaste var fysiska 

sexuella trakasserier eller våld (22% i Stockholm och 34% i Huddinge). Kvinnor hade 

drabbats i högre utsträckning än män.  

• Det finns en normalisering av problemet i hela världen. Av de studenter som utsatts för 

sexuella övergrepp eller trakasserier hade de flesta inte rapporterat detta till någon, 

bara 10% i Stockholm och 19% i Huddinge hade gjort det och då oftast till polisen, 

annars till vänner eller föräldrar.  

• Bristen på belysning och den öde miljön vid många busshållplatser är en källa till rädsla. 

Respondenterna i nästan alla städer var också mycket bekymrade över närvaron av 

berusade människor på busshållplatserna, stationernas plattformar och på transitfor-

don.  

• I Stockholm rapporterade till exempel hälften av de kvinnliga studenterna att de vidtog 

försiktighetsåtgärder när de reser med spårbunden trafik och 29% när de reser med 

buss.  

  

Figur 28: Studenter som upplevt sexuella trakasserier/våld på tåg/tunnelbana uppdelat på kön. 
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Trygghet och ’Skarpnäckslyftet’ 
 

Exempel på:   BID + Nattvandring 

År:  2009 – 2015 

Plats:   Skarpnäck, Stockholms län 

Medverkande aktörer:  Kommun, Polis, Bostadsbolag,  

Stiftelsen ’På rätt väg’ 

Bakgrund 

Skarpnäck är en stadsdel, söder om Stockholm, med blandad bebyggelse i olika upplåtelse-

form. Det bor drygt 50 000 personer i stadsdelen, och brottsligheten är generellt lite lägre än 

snittet i Stockholm (se figur 29.A). Skarpnäckslyftet hade som målsättning att öka känslan av 

trygghet för boende i området. Trygghetsundersökningar hade visat att en stor andel boende 

kände sig otrygga på kvällarna. Orsaken till otryggheten var främst skadegörelse och krimina-

litet i området. En annan målsättning med projektet var att förbättra ungdomssituationen ge-

nom att verka stödjande för ungdomar och deras familjer.  

Beskrivning 

Inom Skarpnäckslyftet fanns olika arbetssätt där alla inblandade hade en gemensam arbets-

plats - det offentliga rummet. Enligt Amir Farihadi, en drivande aktör i arbetet, kan projektet 

kallas för ett Business Improvement District - fast i Svensk form, och färgat av sin tid. Åtgärder 

i den fysiska miljön gjordes genom till exempel förbättrad belysning och upprustning av hyres-

hus och offentliga miljöer, där de boende var med i processen på olika sätt. Amir Farihadi 

betonar vikten av att inkludera lokala boende i trygghetsskapande åtgärder: 

” Vi hade några hyreshus med väldigt mycket skadegörelse och klotter – det 

var rena helvetet. Förslaget [från bostadsbolaget] var att utöka underhållet i 

trapphusen. Men vi försökte vända på det och anställa föräldrar från samma 

höghus som städare. Då blir det lite svårare att klottra och förstöra – för man 

visste vem det var som skulle städa, det var ju grannens mamma eller 

pappa.”  

Andra trygghetsåtgärder i området var, till exempel, nattvandringar och polisiär närvaro på 

kvällar och nätter. Det skapades också vad som kallades för trygghetsvärdar – unga vuxna 

som agerar som polisvolontärer. Dessa åtgärder hade till syfte att dels öka tryggheten genom 

att synas i det offentliga rummet, dels att agera uppsökande för att identifiera problemområden 

och ungdomsproblematik. Man försökte skapa en blandning av trygghetsfrämjande aktörer i 

det offentliga rummet där myndigheter, vuxna och ungdomar engagerades i arbetet. 

Utmaningar 

• Skadegörelse, klotter, och nedskräpning var ett stort problem i starten av projektet. 

• Kroniskt problem med stora grupper av ungdomar på offentliga platser, någonting 

andra delar av befolkningen såg som ett trygghetsproblem. 

• Under projektets gång var det svårt att nå alla grupper i samhället (exempelvis boende 

och ungdomar av visst ursprung). 

Resultat 

• Skadegörelse och klotter har minskat i takt med projektets framgång (se figur 29.B) 

• De boendes trygghet har ökat i Stadsdelen (se figur 29.C+1.D) 

• Färre boende anser att dålig belysning och mörka platser i den offentliga miljön är ett 

problem (se figur 29.E) 

Amir Farihadi 
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A: Antal polisanmälda brott per 1000 invånare (Brott mot liv och hälsa, egendomsbrott & narkotikabrott) 

 

B: Andel (%) som upplever att skadegörelse i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor 

 

C: Andel (%) som känner sig mycket otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i området där de bor eller 

avstår från att gå ut ensam på kvällarna av oro för att utsättas för brott 

 

D: Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för att någon närstå-

ende ska drabbas av brott 

 

E: Andel (%) som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området 

där de bor 
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Figur 29: Brott- och trygghetsstatistik för Skarpnäck.  

Källa: Stockholms stads trygghetsmätning 2017 (857 personer svarade på undersökningen i Skarpnäck) 
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När barriärer anses som lösning  
Ett ganska naturligt sätt för en individ att undkomma potentiell fara är att stänga sig inne bakom 

väggar eller murar där man känner att man har kontroll. Det har varit något av en standardlös-

ning i alla tider. Men då detta händer i en större, kollektiv, skala kan det skapa problem. I 

många städer i världen finns det så kallade ’gated communities’ (grindade samhällen) – områ-

den där bara de som bor får befinna sig, med murar och vakter mot resten av den omkringlig-

gande staden. Grindade samhällen har funnits som en önskad säkerhetslösning i många län-

der där kriminalitet och socioekonomisk ojämlikhet är en del av landets dåliga varumärke som 

Brasilien, Sydafrika eller USA110. Planerare och offentliga tjänstemän förnekar vanligtvis sä-

kerhetsmotiv för barriärer111. 

Reklam i Skandinavien och inte minst i Sverige112 visar tecken på en marknad som i allt högre 

grad välkomnar dessa typer av "säkerhetslösningar" för bostäder. Dessutom finns det exempel 

i existerande bostadsområden där fysiska hinder (grindar, bommar, stängsel, övervakning och 

i vissa fall även murar) har blivit en del av det dagliga livet som en "snabblösning" mot inkräk-

tare och ökande inbrott i källare och vindar. Dold bakom människors önskan att känna sig 

trygga, reagerar marknaden, som bostadsutvecklare argumenterar, för att svara på krav från 

segment av befolkningen som har råd och önskar både exklusivitet och status. Om denna 

efterfrågan på fysiska hinder finns kvar, är en debatt om konsekvenserna av denna utveckling 

för fysisk planering och markanvändning nödvändig som en integrerad dimension av social 

hållbarhet. 

I stället för att gömma sig bakom väggarna och låtsas att denna utveckling inte händer, bör 

arkitekter och planerare kalla till en öppen diskussion om ”grindning" (gating). Bakom väggarna 

kan egendomsbrottsnivåer vara lägre än de som finns i den öppna staden men är det ens 

rimligt att jämföra dem? Aktuell litteratur indikerar att grindsamhällen har viss positiv effekt på 

säkerheten bland de som lever innaför väggarna (figur 30). Observera att i 12 artiklar hittade 

vi 68% positiva effekter (brottsreducering eller minskning av oro); 8% visade en negativ effekt 

(ökad brottslighet eller ökad rädsla), 15% visade ingen effekt och 9% var utan slutsats. Effek-

ten är oftare på ökad trygghet än minskad risk att offer för brott (analys av totala brott inom 

och/eller utanför dessa enheter är svåra att finna i litteraturen). 

Även om dessa anläggningar hypotetiskt bidrar till en övergripande brottsreducering, kan man 

undra vad som är det totala priset som betalas av samhället på grund av de störande murarna. 

Utan tvekan skapar dessa anläggningar meter efter meter av väggar som genererar dålig över-

vakning, vilket är känt för att vara nyckeln till säkra offentliga miljöer. Grindning handlar inte 

Figur 30: Effekt av Gated communities på brott, trygghet, och säkerhet - En sammanställning av internationell 
forskning 
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heller bara om brott och uppfattad säkerhet. Grindade samhällen påverkar människors rörlig-

het och i slutändan människors hälsa och livschanser113. Forskning i ett sydafrikanskt sam-

manhang114 visar exempel på hur dessa anläggningar innebär längre sträckor för kollektivtrafik 

och begränsar tillgången till offentliga anläggningar för resten av befolkningen. 

Medan "grindning" kan vara ett individuellt rationellt beslut när man känner sig osäker, ger de 

kollektiva konsekvenserna en uppdelad stad, som inte bara ger effekter för andra människor, 

utan även påverkar andra dimensioner än bostäder och säkerhet. Den kort- och långsiktiga 

påverkan från grindade samhällen på förvaltning av mark, bostäder, kollektivtrafik och andra 

grundläggande tjänster är en viktig fråga som ska diskuteras på alla planeringsnivåer mellan 

beslutsfattare, arkitekter och planerare. "Grindning" väcker allvarliga farhågor angående på-

tvingad rumslig fragmentering, demokrati, och de typer av samhällen vi ser visioner av, för oss 

och för dem som kommer framöver. 

Gated communities är en extrem och långt dragen variant av säkerhetsåtgärder som tar hjälp 

av fysiska barriärer. I Sverige är, enligt vår enkätundersökning (se figur 31), de flesta planerare 

emot avgränsningar med fysiska barriärer som svar på trygghetsproblem. Trygghetssamord-

nare, däremot, är inte lika enade om att detta är problematiskt. Bara 17% av de tillfrågade 

trygghetssamordnarna anser att barriärer inte skapar trygga och säkra områden. När det kom-

mer till planering av ny- eller ombyggnationer anser planerarna också att det är viktigt att inte 

barriärer eller fysiska hinder uppförs som kan hindra möjligheten till överblick och social kon-

troll.  

  

Figur 31: Andel (%) av de trygghetssamordnare(N=120) och planerare (N=201) som svarat på enkäten som säger 
att de inte tycker att säkerhet och trygghet skapas genom att bygga fysiska barriärer, och andel planerare (N=152) 
som beaktar fysiska barriärer för att inte hindra den naturliga övervakningen då de planerar bostadsområden. 
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4 
   Innovativa metoder  
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3-fotografi-metoden 
 

Exempel på:   Fotografi som evidens 

År:  2019 

Författare:   Felson, M. 

 

 

Bakgrund 

Det finns ett behov av innovativa metoder för analys inför, och utvärdering av, brottspreventiva 

och trygghetsskapande åtgärder. Det behövs metoder för mer detaljerad dokumentation av 

förbättringar i miljön för att underlätta replikering, förändringar och framtida tillämpningar. Pro-

fessor Marcus Felson vid Texas State University har föreslagit en metod han kallar för 3-foto-

grafi-metoden för att göra detta möjligt.115 

Beskrivning 

3-fotografi-metoden är precis så enkel som namnet antyder. Varje brottsförebyggande eller 

trygghetsskapande förbättring i miljön ska enligt metoden dokumenteras med tre foton – ett 

före åtgärden sker, ett under implementering, och det sista när förbättringen har genomförts. 

Varje uppsättning av tre foton kan dateras, med datum och tid då fotona tagits (om det är kväll, 

eller morgon spelar ofta stor roll för hur en plats upplevs), och platsen där de tagits kan indi-

keras på karta.  

På det här viset kan foton sorteras och analyseras statistiskt. En databas med förbättringar 

kan utvecklas, med kontinuerlig inmatning av föreslagna förbättringar, tillämpade metoder och 

resultat, inklusive kodord för förbättrad organisering av information till efterföljande rapporter.  

Marcus Felson förklarar att arbete med situationell brottsprevention:  

” genererar hundratals, kanske tusentals, små förbättringar. Dessa förbättringar 

förtjänar att dokumenteras med mer information för att hjälpa replikering, modi-

fiering och framtida tillämpningar.”116 

 

 

 

 

Exempel 

Figur 32 visar exempel på hur dokumentering av förbättringar skulle kunna göras med hjälp av 

3-fotografi-metoden. Projektet som visas är en gång- och cykeltunnel i Danmark där bättre 

belysning satts in, designat av ÅF Lighting. De två bildserierna visar projektets gång från ett 

utzoomat perspektiv och ett närmre perspektiv, med mer fokus på detalj.  

Prof Marcus Fel-

son, Texas State 

University, USA 
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A: Innan ny belysning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Belysning under konstruktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Färdig belysning 

  

Figur X: Exempel på bilder innan, under konstruktionen av och efter ett projekt för ny belysning i en gång- och 

cykeltunneltunnel i Danmark. Projektet gjordes av ÅF Lighting och färdigställdes 2018. 

Figur X: Exempel på bilder innan, under konstruktionen av och efter ett projekt för ny belysning i en gång- och 

cykeltunneltunnel i Danmark. Projektet gjordes av ÅF Lighting och färdigställdes 2018. 

Figur 32: Exempel på bilder innan, under konstruktionen av och efter ett projekt för ny belysning i en gång- och 

cykeltunneltunnel i Danmark. Projektet gjordes av ÅF Lighting och färdigställdes 2018. 
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Checklista i grönområden över tid  
 

Exempel på:   Grönområde + CPTED 

År:  2016, 2019 

Plats:   Tantolunden, Stockholm 

Författare:  Asifa Iqbal + Vania Ceccato 

Bakgrund 

Då brott och otrygghet ser olika ut över tid på olika platser är det viktigt att metoder för att 

analysera dessa är jämförbara mellan olika tidpunkter. I en artikel117 har Vania Ceccato 

utvärderat metoden att med hjälp av checklistor eller protokoll analysera den fysiska miljön 

utifrån säkerhet- och trygghetsaspekter. För att avgöra hur väl fältarbetesprotokoll fungerar då 

man inventerar säkerhetsaspekter i den fysiska miljön har författaren satt upp 3 kriterier för 

bedömning. Dessa är validitet (validity), tillförlitlighet (reliability) och generaliserbarhet 

(generalizability). Det första kriteriet för bedömning, validitet, avser hur framgångsrikt 

fältarbetsprotokollet faktiskt har uppnått vad det avser att göra. Det andra, tillförlitlighet, avser 

huruvida en mätning i protokollet är pålitlig – över tid, internt och mellan observatörer. Alltså, 

hur mätbara hypoteserna och relationerna är. Det sista kriteriet, generaliserbarhet, avser 

huruvida protokollet, eller fynd som görs med hjälp av det, kan tillämpas i andra 

forskningssammanhang eller situationer (se figur 33.A). I utvärderingen av metoden tittade 

Ceccato på hur väl protokoll uppfyller dessa kriterier på olika platser, däribland i grönområden. 

Asifa Iqbal och Vania Ceccato, vid KTH i Stockholm, har i en annan studie118 använt sig av 

CPTED – principer för att göra en inventering, med hjälp av checklistor, av säkerhetsaspekter 

i Tantolunden, en av Stockholms större parker. Det är också en av de mest brottsdrabbade, 

med högst antal våldsbrott i kommunen. I Stockholm skedde 7 % av alla brott i parker eller 

grönområden, 13 % av dem i Tantolunden.  

Beskrivning 

Studien i Tantolunden använde sig av ett flertal olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa, 

för att kartlägga säkerhetsaspekter i parken. Genom intervjuer med parkens brukare, kartlägg-

ning av brottsdata med hjälp av GIS tekniker, fältarbete och observationer, samt att räkna 

personer kunde man skapa sig en bred uppfattning om säkerhetsläget i parken. Med dessa 

metoder kunde man också koppla resultaten till olika CPTED-principer (se figur 33.B). Till hjälp 

under fältarbetet hade forskarna en checklista, som de skapat för att kunna utvärdera om olika 

säkerhetsaspekter fanns representerade i parken.  

CPTED-principer har använts för att analysera många olika sorters platser och byggnader. 

Grönområden och parker, däremot, är sällan studerade, även fast dessa platser ofta är krimi-

nogena, och kan upplevas som otrygga. Genom att analysera parken ur ett CPTED-perspektiv 

kunde författarna fastställa att brottsligheten är direkt kopplad till utformningen och underhållet 

av den fysiska miljön. I områden där naturlig övervakning saknades, på grund av till exempel 

brutna siktlinjer och många gömställen, var narkotikabrottsligheten som mest förekommande. 

Territorialitet var tydligt förekommande på vissa ställen i parken, där separationen mellan of-

fentligt och privat var tydlig, vilket medverkar till att öka säkerheten i parken.  

Utmaningar 

• Vissa CPTED-principer överlappar i praktiken. Till exempel kan målhärdning vara ef-

fektivt i områden med hög brottslighet (man kan sätta lås och galler på fönster), men 

det kan sänka parkens estetiska värde och därmed den upplevda säkerheten hos par-

kens användare. 

Resultat 
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• Territorialitet och målhärdning var principer som enkelt kunde identifieras i Tantolun-

den, medan tecken på tillträdeskontroll eller en tydlig image av området nästan är icke-

existerande (se figur 33.C) 

• Parker och grönområden, till skillnad mot exempelvis köpcentrum och tågstationer, vi-

sar sig vara platser där protokoll eller checklistor inte uppfyller kriterierna för validitet, 

tillförlitlighet och generaliserbarhet till någon högre grad. Framförallt för att: (1) De är 

stora, relativt öppna, områden bestående av många olika sorters utrymmen vars egen-

skaper och aktiviteter varierar stort. (2) I och med att parker är utomhus varierar miljön 

kraftigt med årstiderna. 

 

Kriterium Utvecklad förklaring 

Validitet 

Innehållsvaliditet innebär att om protokollet skapas för att bedöma förekoms-
ten av CPTED-principer i ett område, bör dessa principer vara ryggraden i 
protokollet. 

Kriteriumsvaliditet är i vilken utsträckning poster som samlats in med protokol-
let korrelerar (vid en viss tidpunkt eller i funktionen) med andra tidigare existe-
rande poster, som initialt antogs. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet över tid är i vilken utsträckning data som samlas in överensstäm-
mer över tid, t.ex. data som samlats in i rusningstid jämfört med data registre-
rade vid annan tid på dagen. 

Intern tillförlitlighet är beroende av stabiliteten hos mätningarna mellan objekt 
i protokollet, vanligtvis ett mått baserat på korrelationerna mellan olika objekt 
på samma test. 

Ett protokoll bör främja tillförlitligheten mellan observatörer, dvs olika observa-
törer bör visa förmåga att identifiera ’samma verklighet’ eller liknande bevis 
när de utvärderar CPTED-principer på en viss plats. 

Generaliserbarhet 
Potentiella orsakssamband mellan brott och miljötyper (erhållna genom proto-
koll) bör testas och, när det är möjligt, tillämpas på andra miljöer av samma 
typ, i andra sammanhang och andra typer av händelser i liknande miljöer. 

 

A: Kriterier för väl fungerande checklistor eller protokoll.  

 

CPTED-principer Kartläggning av 
brott 

Fältarbete / obser-
vationer 

Räkna människor Intervjuer 

Övervakning  ● ● ● 

Territorialitet ● ●   

Tillträdeskontroll ● ● ●  

Målhärdning  ●   

Aktivitetsstöd    ● 

Image  ●  ● 

 
B: Studiens metoder, och vilka CPTED-principer de kan kopplas till 

 

CPTED-principer Synligt Begränsat Obefintligt 
Övervakning  ●  

Territorialitet ●   

Tillträdeskontroll   ● 

Målhärdning ●   

Aktivitetsstöd  ●  

Image   ● 

 
C: Inventering av CPTED-principer i Tantolunden 

 

  Figur 33: Checklistor som metod för säkerhetsinventering i grönområden 
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Enkät + checklista: Äldres trygghet  
 

Exempel på:   Intersektionalitet + CPTED 

År:  2016 

Plats:   Hässelgården äldreboende  

i Hässelby, Stockholm 

Författare:   Ceccato, V. + Bamzar, R. 

Bakgrund 

Det har visats i forskning att även om äldre löper mindre risk av att bli brottsoffer så är de mer 

benägna att känna oro för brott. Studien119 som presenteras här undersöker i vilka typer av 

utomhusmiljöer flest brott mot äldre sker, samt vart de äldre känner mest otrygghet och oro för 

att bli brottsoffer. Studien är gjord i och runt ett äldreboende i Hässelby, väster om Stockholm.  

Beskrivning 

I studien tas äldres rädsla och viktimisering, deras använd-

ningsmönster av bostadsområdet samt egenskaper hos den 

fysiska miljön med i analysen genom en kombination av 

många metoder. Dels utfördes en enkätundersökning i äldre-

boendet, med 27 av 56 besvarande (se statistik hos de som 

besvarade i tabellen till höger), där de frågade om de boen-

des hälsa, användning av utomhusmiljön, upplevda säkerhet 

och tidigare erfarenhet av viktimisering. De besvarande om-

bads också rita in på en karta, av deras närområde, var de 

rörde sig i sina dagliga rutiner och var de kände sig mest 

säkra eller otrygga. Det gjordes även en inventering av när-

områdets fysiska egenskaper genom fältarbete med hjälp av 

en checklista på plats. Detta kombinerades med data från 

Stockholms stads trygghetsmätning för att kunna jämföra äl-

dres svar i området med de i hela Stockholm. En triangule-

ring av dessa metoder ger, enligt författarna, en bättre bild 

av fenomenet, då man kan verifiera bevis från olika källor – 

i det här fallet fältarbete, enkäter och sekundära data. 

Resultat 

• 22% av de tillfrågade har varit brottsoffer de senaste 12 månaderna - en större andel 

än äldre i hela området och hela Stockholm (Se figur 34.A). Stöld var det brott som flest 

äldre varit utsatta för, och alla brott ägde rum i äldreboendets omedelbara omgivning. 

• Boende känner sig säkrast nära deras egen bostad, vid ingången eller trädgården. Den 

fysiska utformningen av dessa miljöer möjliggör naturlig övervakning, möbler och ve-

getation markerar tydliga skillnader mellan privat och offentligt och belysningen tycks 

vara tillräcklig för att boende ska känna sig säkra (Se figur 34.B & C). 

• De boende kände sig mest otrygga runt området med en bensinstation och busshåll-

plats, samt på vägen till och i området vid tunnelbanestationen. Dessa platser ligger 

vid gator som upplevs som öde med höga byggnader som motverkar naturlig övervak-

ning. I handelsområdet runt tunnelbanestationen saknas också tydliga skillnader i de-

signen mellan vad som är privat och offentligt (Se figur 34.B & C). 

• Kartläggningen av äldres dagliga rörelsemönster visar på att de väljer vägar där de 

känner sig minst otrygga. Men, i motsats till hypotesen att detta hämmar deras mobilitet 

tyder detta på att de väljer att gå längre för att uträtta sina dagliga rutiner (se figur 34.D).  

Kön  

Kvinna 17 
Man 10 
Ålder  

65–69 6 
70–74 7 
75–79 2 
80–84 3 
85+ 5 
Status  

Gift 4 
Änka/Änkling 20 
Skild 1 
Annat 2 
Etnisk bakgrund  

Svensk 22 
Född utomlands 5 
Tid som boende på 
Hässelgården 

 

<1 år 8 
1–5 år 14 
>5 år 5 
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 Brottsoffer (%) Rädd för brott (%) 
Hässelgårdens ålderdomshem * 22 41 
Hässelby ** 15 31 
Hela Stockholm ** 15 17 

A: Andel äldre som varit brottsoffer, samt andel som är rädda för att utsättas för brott. 
 

Säkert Osäkert 
Hässelgårdens ålderdomshem * Inomhus Bensinstation  

Ingång till byggnad Handelsområde i närheten  
Trädgården, omedelbar 

omgivning 
Busshållplats 

Hässelby Gård / Stockholm **  Tunnelbanestationer  
Ingen data Parker / Grönområden  

 Handelsområden 

B: Platser där äldre känner sig säkrast och osäkrast. 

 

C: Platser där äldre i Hässelgården känner sig säkrast och osäkrast. 

D: Kartläggning av äldres dagliga rörelsemönster, samt de platser där de uppger att de känner sig trygga och 

otrygga. Tjock linje indikerar att många uppger att vägen ingår i deras dagliga rutt.  

Ingång till Hässelgården (Säker) Trädgård vid Hässelgården (Säker) Bensinstation (Osäker) 

Tunnelbanestation (Osäker) Centrum, handelsområde (Osäker) Väg till tunnelbana (Osäker) 

Figur 34: Resultat från studie om äldres säkerhet 

Källor: *Ceccato & Bamzar’s rapport, ** Stockholms stads trygghetsmätning 2014 
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BIM + GIS i privat/offentlig miljö 
 

Exempel på:   Köpcentrum + CPTED 

År:  2018 

Plats:   Ett köpcentrum i Stockholm 

Författare:   Ceccato, V. + Tcacencu, S. 

+ Örjan Falk + Parsanezhad, P. 

+ Tarandi, V. 

Bakgrund 

Det finns runt 300 köpcentrum i Sverige, i ungefär lika många arkitektoniska utföranden, stor-

lekar, och innehåll. Köpcentrum anses ofta vara kriminogena platser som både attraherar och 

genererar brottslighet. Men, argumenterar forskare från KTH, inte alla utrymmen i ett köpcent-

rum är lika utsatta för brottslighet – de är komplexa miljöer vars beståndsdelar besitter olika 

egenskaper som antingen uppmuntrar till, eller avskräcker, brott.  

Beskrivning 

I två studier analyseras ett stort köpcentrum i Stockholm, den första120 om brottslighet i bygg-

naden och den andra121 om den upplevda tryggheten. Den första studien utgår från en upp-

delning av köpcentrumet i 5 olika sorters utrymmen, som alla har olika egenskaper och krimi-

nogena kvaliteter. De fem kategorierna är: (1) Funktionella platser (t.ex. affärer, banker, toa-

letter), (2) Offentliga platser (t.ex. food court), (3) Passager (t.ex. korridorer, trappor), (4) En-

tré/Utgång och den (5) omedelbara omgivningen. Dessa utrymmen analyserades med hjälp 

av BIM och 3D-visualiseringar som visar var i köpcentrumet olika brott sker, och under vilka 

tider på dagen, veckan och året. Resultaten av den kartläggningen låg sedan till grund för en 

fältstudie av byggnaden, där CPTED-principer användes för att försöka tolka varför vissa plat-

ser var mer tyngda av brottslighet än andra.  

Den andra studien drar nytta av samma kategorier av utrymmen i köpcentrumet, men fokuse-

rar på den upplevda tryggheten i dessa. Genom en enkät som besökare fick svara på under-

söktes bland annat vilka platser i köpcentrumet som anses otrygga, vilka aspekter som känns 

otrygga för olika människor (beroende på kön, ålder, osv.), och olika åtgärder, tagna utifrån 

CPTED principer, som besökarna trodde skulle öka tryggheten i de 5 kategorierna av utrym-

men.   

Resultat 

• De mest förekommande brottsincidenterna i köpcentrumet var allmänna ordningsbrott 

och vandalism (68%), som framförallt ägde rum i food courten. Våld och hot (16%) var 

mest vanliga runt entréer och barer medan egendomsbrott så som snatteri (16%) var 

störst problem i affärer (se figur 35.A & C). Besökarna tyckte att entréerna (34%) och 

vissa affärer (30%) kändes mest otrygga (se figur 35.B). 

• Dålig territorialitet, avsaknad av åtkomstkontroll och utrymmen med flera ingångar (en-

kelt att rymma) karakteriserar de funktionella platserna som hade hög brottsfrekvens. 

Kameraövervakning, personal på toaletterna och speglar på väggarna är exempel på 

åtgärder de som svarade på trygghetsenkäten trodde skulle fungera. 

• På de offentliga platserna, framförallt på food courten, var de stora problemen dålig 

naturlig övervakning, dåligt underhåll och avsaknad av åtkomstkontroll. För att öka 

tryggheten tyckte respondenterna att större öppna platser, bredare gångar och fler vak-

ter skulle hjälpa. 

• Köpcentrumets passager anses för trånga, framförallt på grund av temporära små ki-

osker och liknande, i mitten av korridorerna, som det är enkelt att stjäla produkter ifrån 

och som stör den naturliga övervakningen. Att ta bort dessa är ett exempel som tas 
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upp av respondenter, men även att introducera mer växtlighet samt kameraövervak-

ning. 

• Entréerna är dåligt upplysta, möjliggör enkel flykt för brottslingar och saknar åtkomst-

kontroll. Brist på vakter, kameror, och många avlägsna gömda platser vid ingångarna 

ses som saker som borde förändras för att öka tryggheten. 

• Även omgivningen saknar god belysning och anses ödslig under vissa tidpunkter. 

Det är också problem med folk som förtär droger och alkohol, ungdomar och platser 

som inte används på det sätt som de planerats för. 

 

 

C: Exempel på en visualisering från BIM-programvara som låg till grund för analysen över brottslighet i köpcentru-

met: De vanligaste brottstyperna i olika utrymmen. 

  

16%

16%

68%

Stöld, Rån &
Snatteri

Våld & Hot

Allmänna
ordningsbrott &
Vandalism

A: De mest vanliga typerna av incidenter i 

köpcentrumet, jan 2014 – maj 2015 (N=5768 

incidenter) 

B: Vilket utrymmer känns mest otryggt? (N=44) 

30%

17%
7,5%

34%

11%

Funktionella
platser

Offentliga platser

Passager

Entréer

Omgivning

Figur 35: Resultat från studie om säkerhet och trygghet i shoppingcentrum 
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Virtuell verklighet: Säkerhetsvandringar med  

Grannskapet 2.0 
 

Exempel på:  Virtuella säkerhetsvandringar  

År:  2018 

Plats:  Finland  

Medverkande aktörer:  VTT, Aalto-universitetet, SPEK, 

Helsingfors universitet 

Bakgrund 

Grannskapet 2.0 var ett samarbetsprojekt med målet att skapa planerings- och design-princi-

per samt exempel på strategisk och operativ styrning, för att kunna minska otrygghet i områden 

och förhindra kriminella handlingar. Grannskapet 2.0 började med en utvärdering av det nuva-

rande läget för forskning och planeringspraxis när det gäller säkerhet och byggd miljö i Finland.  

Beskrivning 

Projektet startade med en litteraturöversikt av ämnet som kopplar till byggd miljö och uppfattad 

säkerhet. Därefter rörde de sig mot forskningsfall för att definiera metoder som påverkar upp-

fattad säkerhet och skapade en uppsättning designprinciper för planering och design med hjälp 

av en inkluderande process där ICT-teknik spelade en viktig roll.  

Ett exempel för att undersöka säkerhetsalternativ med utövare och andra experter testades i 

detta projekt med hjälp av virtuell verklighet (se figur 36). Virtuella säkerhetspromenader före-

slogs som en metod för bedömning, diskussion och utveckling i detta projekt. Fördelarna med 

detta tillvägagångssätt var möjligheten för designers att testa flera varianter av planering och 

design. De virtuella säkerhetsvandringarna ingår som en ny metod för engagemang, och som 

ett sätt att utnyttja "gaming"-modeller för regional utveckling. Workshops med kommunala ak-

törer, praktiker och beslutsfattare var en integrerad del av projektet.  

Resultat 

• Litteraturöversikten visade: 

▪ Litteraturen domineras av kvalitativa studier. 

▪ Många aspekter i den byggda miljön påverkar otrygghet. Rädsla för brott och uppfattad säkerhet 

är subjektiva och består av många faktorer utöver påverkan från de fysiska och sociala omgiv-

ningarna.  

▪ Tidig anpassning av "mentalitet för säkerhet" i planering och design är avgörande - att fixa och 

reparera misstag är dyrt.  

▪ Sociala och samhälleliga aspekter på säkerheten är en del av den uppfattade säkerheten.  

▪ Viktigt är också att överväga sammanhanget för varje projekt. 

• Gruppen sammanställde en serie säkerhetsprinciper som anses vara direkt och indirekt 

relevanta vid planering för säkerhet. De är avsedda att användas som vägledning för 

att stimulera ny kunskap, förändra processer och främja nya sätt att planera: 

▪ Kvalitet och underhåll av ett grannskap 

▪ Möjliggörande av socialt liv och samarbete 

▪ Belysningskvalitet och luminositet 

▪ Varierande nivåer av rumslig hierarki och tydlighet (privat, semi-privat, semi-offentlig, offentlig) 

▪ Blandad funktionell användning 

▪ Förbättrad visibilitet i urbana områden och förmåga att bli sedd 

▪ Orientering i urbant område, infarter & entréer och rumslig läsbarhet 

▪ Ta hänsyn till den mänskliga skalan vid skapandet av områden och utrymmen mellan byggnader 

▪ Förstärkt ägarskap 

▪ Blandade typer av bostadsadministration, byggnads- och lägenhetstyper 

▪ Förstärkning och tekniskt skydd 
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• En av de viktiga slutsatserna i projektet är att det är nödvändigt att göra otrygghet till 

en obligatorisk aspekt i lagen om markanvändning och konstruktion och definiera rikt-

linjer för styrning. Det är också nödvändigt att främja utbildning för planerare och de-

signers för att maximera designalternativ som möjliggör säkerhet. 

• Det virtuella verklighetstestet baserades på ett befintligt projekt (en spelmodell), men 

det visade sig inte vara tillräckligt detaljerat för planeringsändamål. Det visade sig vara 

svårt att bedöma otrygghet genom att använda nuvarande existerande scenarier för 

virtuell promenad. ”Man behöver bli mer nedsänkt i miljön" och det är troligen möjligt 

att utveckla och testa detta som prototyp i framtiden122 (se figur 36). 

 

 

Figur 36: Virtuella säkerhetsvandringar som en ny metod för engagemang och som ett sätt att utnyttja "gaming"-
modeller för regional utveckling.123 

  



82 

 

#Urbangirlsmovement + Minecraft: 

Innovationslabb i Botkyrka 
 

Exempel på:   Samverkan + intersektionalitet  

+ planering 

År:  2017- 

Plats:   Botkyrka, Stockholm 

Bakgrund / Beskrivning 

#UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt 

växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. 

Stadsplanering, menar tankesmedjan Global Utmaning – initiativtagarna till initiativet - är ett 

outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vy-

erna och kartlägga globala exempel är påfallande. 

”Planera en stad för flickor – och den kommer fungera för alla.”  

Citatet ovan representerar tanken bakom #UrbanGirlsMovement, som startade under 2017. 

Initiativet är framför allt en samverkansplattform för aktörer som utgår från flickors uppväxtvill-

kor och unga kvinnors behov i stadsutveckling. Ambitionen är att kartlägga initiativ, lyfta goda 

exempel och synliggöra forskning inom feministisk stadsutveckling, med syftet att främja en 

utformning av städer som är inkluderande och hållbar för alla. 

Innovationslabben i Botkyrka startade 2018. Projektet går ut på att skapa en hubb för femin-

istisk stadsplanering i kommunen. Idén var att unga tjejer, i åldrarna 16 till 25 år, från Botkyrka, 

själva skulle ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrum-

met. De får därmed en officiell röst i stadsplaneringen, för en mer jämlik och jämställd stads-

miljö som på lång sikt kan leda till ökad hållbarhet, inkludering och minskad segregation. Pro-

jektet riktade sig främst till unga tjejer, men även till kommunens övriga invånare och besluts-

fattare. 

Det första projektet som genomfördes av innovationslabbet var att designa om Fittja Centrum, 

med omgivning, genom feministisk stadsplanering - för att det skulle bli en mer attraktiv, trygg 

och säker plats för unga tjejer. De deltagande tjejerna träffades regelbundet, tillsammans med 

stadsplanerare och arkitekter, under ett halvårs tid och skapade en vision om hur centrumet 

borde byggas om. En av deltagarna förklarar: 

”Jag såg det som en chans för mig att få yttra mig om ett område som inte känns så tryggt 

och där det inte finns något att göra. Killar i 20-årsåldern står längs väggarna hela tiden, 

och det är inte så attraktivt. Det är en plats man går förbi.”124 

Resultat 

Resultatet från innovationslabbet i Botkyrka kan ses online, i en interaktiv 3D-modell125 av Fittja 

Centrum – köpcentrumet som planerades om av deltagarna. Modellen är gjord i dataspelet 

Minecraft (Se figur 37.A) och innehåller beskrivningar av de ändringar som planerats. Exempel 

på förändringar i köpcentrumet inkluderar mer belysning och färger för att öka tryggheten (se 

figur 37.B), förflyttning av busshållplats för att minska trängsel och öka säkerhet (se figur 37.C), 

förläggning av medborgarcentrum mer centralt i köpcentrumet och fler utrymmen för umgänge 

och aktiviteter som grillplats, lekparker, graffittivägg, utställningsområden för konst, skatepark 

och utebio (se figur 37.E).  
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A: Överblick av projektet, Fittja Centrum med omnejd. 

          

 

 

          

 

  

Figur 37: Resultat från innovationslabben i Botkyrka. Exempel från 3D-modell av visionen för ett nytt Fittja 
Centrum 

B: Mer färg och belysning för att öka tryggheten. C: Annan plats och design på busshållplatsen 

som upplevs som otrygg. 

C: Utebio och dansgolv på taket. D: Ny plats för kommunens medborgarcentrum, i 

mitten av Fittja centrum. 
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Crowdsourcing data + Apparna på gatan 
 

Exempel på:   Elektroniska hjälpmedel + GIS 

År:  2019 

Plats:   Stockholm 

Författare:   Ceccato, V. 

Bakgrund 

Den artikel126 som presenteras här tar avstamp i Jane Jacobs kända koncept ’eyes on the 

street’, ögon på gatan – att en gata känns tryggare om dess ägare, människorna som bor på 

och använder den, övervakar det som händer på gatan, och genom social kontroll skapar en 

trygg och säker plats. Detta koncept har länge legat som grund för hur planerare tänker på 

relationen mellan staden, dess invånare och brottslighet eller trygghet. I och med dagens digi-

taliserade samhälle och den växande marknaden av digitalt baserade säkerhetslösningar, i 

det här fallet en app där användare kan rapportera brott, be om hjälp och dela bilder och miss-

tankar, ifrågasätter den här studien framtiden av den här relationen. Författaren för fram argu-

mentet att övervakning i dess traditionella betydelse inom situationellt brottsförebyggande ar-

bete konceptuellt saknar grund för att förklara användandet av appar som hjälpmedel i detta. 

Den här nya teknologin utmanar de traditionella statiska roller individer har vid specifika hän-

delser, då man inte längre behöver vara på plats för att agera. Figur 38.A visar skillnader mel-

lan övervakning genom ögon på gatan och det nyare sättet som övervakning nu sker på – 

genom appar på gatan. 

Beskrivning 

Appen har två datakällor; man kan som användare se traditionella data från polis och rädd-

ningstjänst, men data genereras också från användare som registrerar incidenter som de 

själva ser. Det är denna andra sortens data, där användare rapporterar tid, plats (genom de 

x,y koordinater där användaren är) och hur brådskande incidenten är, som analyserats i stu-

dien. Användare kan välja att dela sina inlägg i privata eller öppna grupper, ofta görs detta som 

en del i grannsamverkansprojekt. Data från appen jämfördes med officiell brottsstatistik och 

trygghetsundersökningar.  

Resultat 

• Appen används oftare som ett verktyg för att rapportera incidenter än för att förhindra 

dem. Den används främst i bostadsområden och oftast i anknytning till existerande 

grannsamverkansprojekt, vilket antyder att övervakning via appen fortfarande är bero-

ende av lokala, sociala relationer. 

• Av de 5210 inlägg som analyserades var lite fler än 60% rapporter om brott, där inbrott 

(26.7%) och rån (17.8%) var vanligast. Fler än en tredjedel av inläggen kan klassifice-

ras som brottspreventiva åtgärder, framförallt information relaterad till potentiella risker, 

eller misstänkta personer eller bilar (se figur 38.B) 

• Geografin av rapporterade app-incidenter stämmer inte överens med geografin över 

officiell brottsstatistik eller trygghetsstatistik. Det finns dock områden där hög trygghet 

kan relateras till lågt användande av appen (se figur 38.C).   
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 Ögon på gatan Appar på gatan 

Förutsättningar för 

att ingripa 
Närvaro 

Ingen närvaro behövs, bara en 

smart telefon i handen 

Typ av åtgärd ”Övervakning ovanifrån” ”Övervakning underifrån” 

Ansvarskännande Personligt / tilldelat Diffust / generellt 

Sinnen  Syn, hörsel 
Fjärrseende, beröring av mobil-

skärm 

Omfattning Lokal Fler nivåer (lokal, global) 

Omgivningar Hemmet, fönster, gator Utan betydelse 

Anknytning Beroende av lokala, sociala band 
Mindre beroende av lokala, sociala 

band 

Tillgång till platsen Tidsspecifik Både före och efter en incident 

Orsak till ingripande Att man är på plats Frivilligt 

A: Skillnad på övervakning genom ’ögon på gatan’ och ’appar på gatan’  

B: Vad handlar rapporter i appen om? 

C: Var används appen, och hur jämförs det med brott- och trygghetsstatistik? 

  

Figur 38: Appar på gatan.  
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Digital plattform – Effektiv Samordning för Trygghet (EST)  
 

Exempel på:  App + GIS + Samarbete  

År:  2014 - 

Plats:  Örebro 

Medverkande aktörer:  Polis, kommun, bostadsbolag  

Bakgrund 

Upplopp och stenkastning mot polis och räddningstjänst inträffade i flera svenska kommuner 

under våren 2013, bland annat i Örebro. Arbetssättet EST, Effektiv Samordning för Trygghet, 

upprättades i Örebro år 2014, som svar på den ökade otrygghet som dessa händelser gav 

upphov till. 

Beskrivning 

EST är ett strukturerat, kunskapsbaserat arbetssätt som bygger på att olika samhällsaktörer 

samarbetar och utarbetar veckovisa gemensamma lägesrapporter över otrygghet i ett visst 

område. Metoden förespråkar framförallt ett arbetssätt grundat i situationell brottsprevention, 

med mål att effektivisera det trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten i det of-

fentliga rummet, genom tidiga och välanpassade insatser när problemen håller på att uppstå 

(se figur 39.A för en översikt av EST processen samt samverkan mellan de olika aktörerna). 

En utredning127, från Örebros Universitet, tar upp två utsatta områden. Vivalla, där man imple-

menterat många insatser som en del i EST arbetet, och Baronbackarna, där arbetet inte kom-

mit lika långt. De två områdena har liknande demografisk uppbyggnad (se figur 39.B). Utöver 

en utvärdering av EST ur trygghetssynpunkt undersöks också hur de som arbetat med pro-

jektet tycker att det fungerat. Detta undersöks också i en annan utvärdering128, från Malmö 

Universitet, som tittat på EST arbeten i 7 olika kommuner i Sverige.  

Utmaningar 

• Det poängteras i utredningen från Örebros Universitet att alla trygghetsproblem inte 

kan lösas genom situationell brottsprevention enbart. Sociala preventionsstrategier be-

hövs också som komplement 

Resultat 

• Skadegörelse har ökat i både Vivalla och Baronbackarna, men det har ökat betydligt 

mindre i Vivalla där EST arbetet varit mer intensivt (se figur 39.C) 

• Andra otrygghetsskapande moment (så som våld, droghandel och inbrott) tycks minska 

med ökat antal timmar polis och andra aktörer rapporterat att de utför EST-relaterat 

arbete i områdena (se figur 39.D) 

• De som arbetat med EST är till stor del positiva till arbetet. Svar från 7 kommuner som 

använt metoden inkluderade: 
▪ Arbetssättet är strukturerat och tidseffektivt. Det kräver inte merarbete utan kan istället vara arbets-

besparande genom att andra samverkansmöten kan tas bort.  

▪ Spelregler och ramar för arbetet är klara och tydliga.  
▪ Metodiken är flexibel och arbetet kan börja i liten skala.  
▪ Samlad lägesbild ger effektivare samordning mellan aktörer. Styrkan är att man kommer överens om 

hur en situation är och vad som behöver göras.  
▪ Det integrerar händelseinriktat och långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

samt kan enkelt omsättas i direkta åtgärder.  
▪ Dokumentation är en styrka i sig. Den hjälper organisationerna att samla in och ge vederhäftig in-

formation för att bl.a. stävja ryktesspridning.  
▪ Metodiken är nätverksskapande, tydliggör ansvar och bidrar till effektivare kontaktvägar.  
▪ Metodiken integrerar situationell och social prevention (detta har dock hittills inte varit fallet i Örebro 

kommun där fokus varit primärt på situationella insatser). Flera kommuner noterar dock också att 
det krävs engagemang och mandat från deltagande organisationers representanter och att nyckel-
faktorer är engagemang, förståelse, mandat och tillit mellan organisationer.  

@ www.embrace-safety.se 
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A: Diagram som beskriver processen och samarbetet mellan aktörer i EST arbetet i Örebro  

 

 Folkmängd Utländsk bakgrund Arbetslösa Medelålder (2015) 

Vivalla 7401 6106 (83%) 555 (13.8%) 28,6 
Baronbackarna 2157 1330 (62%) 110 (7.6%) 33,7 
Örebro kommun 150 291 36 768 (25%) 2648 (3%) 39,7 

 

B: Demografisk uppbyggnad av utredningens fallstudieområden 

 

 

C: Polisanmäld skadegörelse (brott / 100 000 invånare) i studieområdena, och hela Örebro mellan 2012/14 (mede-

lantal för de tre åren före EST implementerades) och 2017 

 

 

D: Andra otrygghetsskapande moment (brott / 100 000 invånare) och antal insatstimmar i de båda områdena under 

olika tidpunkter året 2017 

  

Figur 39: Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Arbetssätt och resultat. 
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5 

   Aktörer och kontext 
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Säkerhet och trygghet i praktiken: Planerare och trygghetsamordnare  
För att få en översikt av nuvarande praxis skickade vi ut två olika webbenkäter med mer än 40 

frågor vardera till alla kommuner i Sverige under våren 2019. En enkät var riktad till planerare 

och den andra till trygghetssamordnare.  

Enkäterna bestod av frågor om situationsbaserad brottsförebyggnad, trygghetsperspektiv och 

åtgärder i relation till byggd miljö samt kring processerna för planering, gestaltning, anläggning 

och förvaltning av byggd miljö. Det fanns även frågor om samarbete, standardisering och för-

väntningar om framtiden inom detta område. Nedan diskutera vi resultaten med fokus på skill-

naderna på svaren mellan: 

1) Aktörer: svaren från planerare och trygghetsamordnare analyseras utifrån kön. 

2) Kontext: svaren från planerare och trygghetsamordnare analyseras utifrån typen av 

kommun de arbetar i. 

Profil  

185 kommuner svarade åtminstone på alla frågor i en enkät, vilket representerar 69% av Sve-

riges alla kommuner (om vi inkluderar även inkompletta svar svarade 214 kommuner på minst 

en = 80%). 

Bland planerare var de flesta som inte svarade på alla frågor bland de som bor i glesbygds-

kommuner (några tyckte inte att alla frågor passade till deras kontext). Bland trygghetsamord-

nare hittade man större bortfall bland de som bor i tätortsnära landsbygdskommuner. 

För planerare:  

Glesbygdskommun=50% fullständiga svar (50+23 ofullständiga = 73%),  

Tätortsnära landsbygds kommun =49% fullständiga svar (65% ofullständiga),  

Tätort=46% fullständiga svar (57% ofullständiga) 

För samordnare 

Glesbygdskommun = 41% fullständiga svar (inga ofullständiga),  

Tätortsnära landsbygds kommun =28% fullständiga svar (36% ofullständiga), 

Tätort =34% fullständiga svar (43% ofullständiga) 

Planerare brukar vara yngre än trygghetssamordnare. Så många som 33% av planerarna är 

mellan 40-49 år medan den största gruppen av trygghetssamordnare som besvarade enkäten 

var något äldre, nämligen mellan 50-59 år (37%).  

Det finns en relativt jämkönsfördelning mellan planerare (50%–48%, 2% vill inte ange) som 

besvarade enkäten medan män dominerar bland de trygghetssamordnare som svarade (57% 

män, 40% kvinnor och 2% vill inte ange).  

De planerare som besvarade enkäten var ofta samhällsplanerare eller fysiska planerare 

(41%), åtföljda av ”annat alternativ” (30%) som arkitekter. 20% har en teknisk utbildning medan 

resten, 10%, har en samhälls- eller säkerhetsrelaterad utbildning.  

Trygghetssamordnare har ofta säkerhets- och/eller trygghetsrelaterade utbildningar (34%), åt-

följda av samhällsvetenskapliga utbildningar (15%) polisutbildning (12%) och andra kategorier. 
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Aktörerna i praktiken: Planerare och trygghetsamordnare  
Säkerhet och trygghet har mer och mer blivit en del av stadsplaneringen i de flesta kommu-

nerna i Sverige men det finns stora skillnader på hur dessa aspekter tillämpas i praktiken. Till 

exempel, bara en fjärdedel av kommunerna har styrdokument eller liknande som behandlar 

gestaltningen gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande fysiska åtgärder.  

Resultaten visar att 77% av kommunerna har/har haft erfarenhet av medborgadialog, 61% av 

kommunerna har/har haft nattvandringar, 56% av kommunerna har/har haft trygghetsunder-

sökning, 50% av kommunerna har/har haft erfarenhet med grannsamverkan, 18% av kommu-

ner har/har haft erfarenhet med SKA - Social konsekvensanalys och 16% av kommunerna 

har/har haft erfarenhet med BID modell. Mer än 50% av kommunerna har haft erfarenhet av 

nattvandringar. Trots alla dessa interventioner, har få kommuner utvärderat dessa åtgärder på 

ett systematiskt sätt.  

Hur man arbetar med säkerhet och tryggheten i den fysiska planeringen när man planerar ett 

nytt område är mer oklart. Vad vi vet är att det varierar mellan kommunerna men även bland 

olika yrkesgrupper och aktörer129. Här diskuterar vi skillnaderna på svar mellan planerare och 

trygghetsamordnare. 

Säkerhet och trygghet i planeringen 

Både planerare och trygghetsamordnare anser att säkerhet och trygghet är en viktig del av 

planeringsprocessen, men i de flesta kommuner varierar hur man jobbar med frågorna stort. 

Till exempel, enkäten visar att sociala aspekter, bl.a. trygghet och säkerhet, beaktas i någon 

form vid fysisk planering av 78% bland trygghetssamordnarna och 61% bland planerarna (figur 

43). Men i praktiken utformar 27% av planerare och 18% av trygghetsamordnare ny bebyg-

gelse på ett sätt som stärker den naturliga övervakningen (kom ihåg att de flesta trygghets-

samordnarna kommer från sociala förvaltningar).  

Trots att hälften av planerare och trygghetsamordnare har kunskap om begreppet Brottspre-

vention genom urban design (CPTED) är det inte många som säger att de tillämpar den i 

praktiken. Liknande gäller för Situationsbaserad brottsprevention. Ungefär hälften av både pla-

nerare och trygghetssamordnare anger att de använder principerna för brottsprevention ge-

nom urban design och/eller situationsbaserad brottsprevention. Procentandelen för planerare 

är något mindre än för trygghetssamordnare - 50% för CPTED bland planerare och 55% för 

trygghetssamordnare (figur 43). Bland trygghetssamordnare förklarar 53% att de känner till 

termen och använder den alltid eller ofta, 24% använder den sällan medan 23% aldrig gör det. 

Notera att några svar kom från experter som arbetar inom räddningstjänst och därför inte är 

bekanta med dessa termer. 

På svar på frågan ”Vilken policy, styrdokument eller liknande används i störst utsträckning för 

brottsförebyggande och trygghetsskapande fysisk planering och gestaltning i din kommun?” 

angav 66% av planerarna och 41% av trygghetssamordnarna att de saknar policyer, styrdo-

kument eller liknande som behandlar utformningen av brottsförebyggande och trygghetsskap-

ande fysiska åtgärder som vägledning (se figur 40). Bland trygghetssamordnare svarar 30% 

att de har sådant eller sådana underlag (30% är osäkra). Bland planerare, säger enbart 8% att 

deras kommun har en egen utarbetad modell som innehåller planeringsunderlag för bl.a. trygg-

het och säkerhet som är baserad på beprövade teorier och praktiska exempel. Nästan 25% av 

dem säger att deras kommuner inte arbetar alls med säkerhet och trygghet vad gäller brott i 

fysisk planering utan med andra typer av säkerhet, som t.ex. risk för brand eller trafiksäkerhet. 

Det finns även de som istället satsar på andra sociala aspekter som är relevanta just för deras 

kommun som till exempel, barnperspektiv, genus, hälsofrågor och klimatanpassning. 
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De som har ett eller flera styrdokument uppger som exempel samverkansöverenskommelse 

med Polisen, BoTryggt05, Botryggt2030, Agenda 2030 om hållbara samhällen, Styrdokument 

för Social Konsekvensanalys, Handlingsprogram för skydd och säkerhet, egen säkerhetspo-

licy, översiktsplan, riktlinjer från stadsbyggnadskontoret, medborgardialog samt grannsamver-

kan.  

Planerare 

Trygghetsamordnare 

Figur 40: Använder ni er av några policys, styrdokument eller liknande som behandlar gestaltning gällande brotts-
förebyggande och trygghetsskapande fysiska åtgärder 

Samarbete / Samverkan 

För trygga urbana miljöer krävs välkoordinerade åtgärder av arkitekter, planerare, säkerhets-

experter och polis, för att nämna ett fåtal. Planerare och säkerhetsexperter spelar viktiga roller 

i processen. Resultaten visar att planerare och trygghetssamordnare har liknande samarbets-

partner på kommunen när de jobbar med säkerhet och tryggheten (till exempel Polis, fastig-

hetsägare). Vissa hade ännu inte engagerat sig i något samarbete.  

På frågan: ”Om du tänker på det senaste tillfället när ni samarbetade kring brott och/eller trygg-

hetsfrågor i din kommun, vilka intressenter och aktörer var involverade?” Både planerare och 

trygghetssamordnare nämnde först polis (16% respektive 17%), åtföljt av kontakt med andra 

trygghetssamordnare (14% och 17%). Den tredje vanligaste samarbetspartnern för planerare 

var fastighetsägare, åtföljda av skolor eller planarkitekt/planerare (se figur 42).  

Många uttryckte önskemål om förbättringar av detta samarbete. De flesta nämner bra lokalt 

samarbete som något som utmärker kommunens arbete med trygghet, säkerhet och brotts-

prevention, till exempel i form av god kommunikation mellan förvaltningar och verksamheter. 

De från mindre kommuner framhäver de korta kommunikationsvägarna mellan de respektive 

aktörerna såsom polis, räddningstjänst, säkerhetssamordnare, integrationssamordnare, plan- 

och byggavdelning, skola samt socialtjänst, som något de betraktar som positivt i kommunens 

arbete med trygghet, säkerhet och brottsprevention. 

Trygghetsamordnare svarar att de oftare samarbetar med planerare än vad planerare själva 

det anser (43% mot 23%). Figur 41 visar ord-moln med de mest frekventa svaren på vilka de 

samarbetar med bland planerare och trygghetsamordnare.  
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(a) Planerare, N=123 

 
(b) Trygghetsamordnare, N= 89. 

 
Figur 41: Om du tänker på det senaste tillfället när ni samarbetade kring brott och/eller trygghetsfrågor i din kom-
mun, vilka intressenter och aktörer var involverade? Svaren från planerare (a) och trygghetsamordnare (b).  

Enligt planerarna sker det mesta av samarbetet på tre nivåer: i översiktsplan (alltid), detaljplan 

(ibland) eller i samband med något policydokument. Trygghetssamordnarna har i allmänhet 

samma bild av samarbetsnivån som planerarna. Dessa resultat speglar hur kommunerna fun-

gerar i dag; dvs. de har numera en samlad enhet för samhällsbyggnad med indelning i avdel-

ningar. Bygglov och planering (översikt, detalj) ligger normalt i separata avdelningar. Trygg-

hetsfrågor berör båda nivåerna. Det finns en önskan bland planerare om ökad kontakt mellan 

bygglovs- och plansidan, samt bättre riktlinjer vid trygghets- och säkerhetsfrågor. 
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(a) Planerare 

(b) Trygghetsamordnare 

 
Figur 42: Om du tänker på det senaste tillfället när ni samarbetade kring brott och/eller trygghetsfrågor i din kom-
mun, vilka intressenter och aktörer var involverade? Svaren från planerare (a) och trygghetsamordnare (b). 

På vilket sätt samarbetar planerare kring trygghets- och säkerhetsfrågor med andra avdel-

ningar på kommunen? De flesta ringer eller skickar remiss mellan olika avdelningar som en 

del av deras arbetsrutin. För både planerare och trygghetsamordnare är det inte naturligt att 

de träffas. Ett fåtal kommuner nämnde ett kontinuerligt samarbete genom specifika kommun-

projekt med täta möten där de samlades via fokusgrupper med andra kollegor och som följs 

upp med extra konsultering.   
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1Svarsalternativ inte helt jämförbara:  *stämmer helt; **beaktas alltid 

Figur 43: Skillnader i svar mellan Planerare och Trygghetsamordnare1 

Fysisk planering och fysiska barriärer 

Som förväntat prioriterar planerarna mycket mer den fysiska miljön och markanvändning för 

att garantera trygghet än trygghetsamordnare gör. Detta är tydligt när vi jämför svar från pla-

nerare och trygghetssamordnare om placeringen av allmän transport, identiteten hos ett om-

råde, behovet att ta hänsyn till den temporala dimensionen av brott samt användarnas per-

spektiv. Planerare lade exempelvis större vikt vid placeringen av allmänna transporter än 

trygghetssamordnare. På liknande sätt tar trygghetssamordnare mindre hänsyn till användar-

nas behov av staden, oavsett bakgrund (62% bland planerare och 36% trygghetssamordnare) 

(se figur 43). 

Det finns stora skillnader mellan planerares och trygghetsamordnares svar avseende använd-

ning av fysiska hinder som en väg till ökad säkerhet och trygghet. 60% av planerare och 17% 

av trygghetssamordnare är emot fysiska barriärer som grindar, staket och liknande för att 

bygga för säkrare miljö. En förklaring för denna stora skillnad mellan planerare och trygghets-

amordnare är att en del av planerarna inte arbetar med säkerhets- och trygghetsproblem i 

befintliga miljöer lika ofta som trygghetsamordnare gör, utan med planering av nya områden 

där fysiska barriärer inte ofta är en tänkbar lösning. En annan förklaring är att användningen 

av dessa åtgärder anses som den enda vägen för att förebygga bostadsinbrott eller inträde i 

brottstyngda områden av trygghetsamordnare.  

Ämne Fråga Planerare* Trygghetsamordnare** 

Brottsprevention genom 

urban design (CPTED) 

I hur stor utsträckning tycker du att ni arbetar med 

följande aspekter i din kommun? Alltid, ofta 
50% 55% 

Situations baserade 

brottsprevention (SCP) 

I hur stor utsträckning tycker du att ni arbetar med 

följande aspekter i din kommun? Alltid, ofta 
46% 53% 

Trygghet som en social 

aspekt i (fysisk) planering 

Sociala aspekter, bl.a. trygghet och säkerhet, be-

aktas i fysisk planering? *stämmer helt; **beaktas 

alltid 

61% 78% 

Grindar, fysiska barriärer Beaktas aspekterna nedan i planprocessen i din 

kommun? *stämmer inte; **Beaktas inte 
60% 17% 

Trygghet för alla oavsett 

kön, ålder, etc. 

Beaktas aspekterna nedan i planprocessen i din 

kommun? *stämmer helt; **beaktas alltid 
62% 36% 

Tidsperspektiv, dagliga 

rhythm 

Beaktas aspekterna nedan i planprocessen i din 

kommun? *stämmer helt; **beaktas alltid 
60% 31% 

Naturlig övervakning by 

design 

Ny bebyggelse utformas på ett sätt som stärker 

den naturliga övervakningen,  

*stämmer helt; **beaktas alltid 

27% 18% 

Identitet by design Ny bebyggelse utformas på ett sätt som skapar 

en tydlig identitet eller stärker områdets identitet,  

*stämmer helt; **beaktas alltid 

45% 29% 

Lokalisering av hållplatser 

för kollektivtrafik 

När du tänker på arbetet i din kommun, hur tycker 

du att följande brottsförebyggande och trygghets-

skapande aspekter beaktas i den fysiska plane-

ringen?  

*stämmer helt; **beaktas alltid 

53% 30% 

Brandskador, andra säker-

hets aspekter 

Beaktas aspekterna nedan i planprocessen i din 

kommun? *stämmer helt; **beaktas alltid 
43% 34% 

Standardisering Uppfattar du att en ökad standardisering vad gäl-

ler lösningar för ökad säkerhet och trygghet i den 

byggda miljön skulle kunna medföra positiva ef-

fekter?  Ja, det skulle underlätta att beakta dessa 

aspekter i samhällsbyggnadsprocessen. 

Ja= 70% 

 

 

 

35% 

Ja= 85% (totalt) 

 

 

 

30% 

Användning av policy/styr-

dokument 

Använder ni er av några policys, styrdokument el-

ler liknande som behandlar gestaltning gällande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande fy-

siska åtgärder? Ja 

22% 30% 
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Det finns också likheter mellan hur dessa yrkesgrupper resonerar avseende standardisering. 

Både planerare och trygghetssamordnare (70% av planerare och 85% av trygghetssamord-

nare) anser att en ökad standardisering vad gäller planeringsprocess (ej produkter) skulle 

kunna medföra positiva effekter i deras arbete med säkerhet och trygghet. Till exempel, 35% 

av planerare tycker att det skulle underlätta att beakta dessa aspekter i samhällsbyggnadspro-

cessen, mot 30% bland trygghetsamordnare. De allra flesta kommunerna använder inga trygg-

hetscertifieringar i befintliga bostadsområden, nybyggnation eller större renoveringar, även om 

de flesta tycker att det skulle vara önskvärt. 

Genusperspektiv vid planering för trygga miljöer  

Jämställdhet mellan könen är en väsentlig dimension av FN:s mål för hållbar utveckling för 

2030. För att stärka kvinnornas makt måste strukturella frågor beaktas som orättvisa avseende 

sociala normer och attityder samt ge dem möjligheter att verka som planerare, arkitekter, po-

listjänstemän och andra säkerhetsexperter. Under de senaste decennierna har stadsplane-

ringen blivit alltmer lyhörd för medborgarnas trygghetsbehov och skickligare på att bemöta 

skillnader i exempelvis, kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder och socioekonomisk sta-

tus.130 Dock finns inte mycket evidens om de olika arbetssätten hos experter som verkar som 

planerare i lokala förvaltningar. Här rapporterar vi om resultaten från korstabeller och chi-två-

tester på ett antal hypoteser efter genus med hjälp av svaren från planerarna (endast män/kvin-

nor då vi inte fick tillräckligt många svar från dem som identifierar sig som HBTQ). Statistiskt 

signifikanta skillnader i svaren mellan män och kvinnor noterades i relation till utformningen av 

hus och bostadsområden. Män tycks ge större uppmärksamhet åt vissa trygghetsegenskaper 

än kvinnor. 

Det råder en ganska god könsbalans mellan respondenter i urvalet, i synnerhet bland plane-

rarna. Även om kön inte tycks påverka deras verksamhet i större grad (13 frågor påverkas inte 

av kön medan 6 gör det), upptäcktes alltjämt några skillnader. Män visar större uppmärksam-

het än kvinnor avseende trygghetsegenskaper hos ett hus eller bostadsområde, särskilt när 

man bygger nytt.  

Några exempel inkluderar: 65% av männen, vilket är mer än kvinnorna (49%), framhävde be-

tydelsen av byggnadsfönster för att maximera naturlig övervakning (p=0,053); 61% av kvin-

norna tror att husens höjd är väsentlig för att främja social kontroll på innergårdar, gator och 

omgivande områden (p=0,022); män tror oftare på skyltarnas betydelse för att maximera 

territorialitet (p=0,014); män beaktar oftare än kvinnor underhållets roll för att upprätthålla lek-

parker, bänkar, innergårdar (p=0,082); män beaktar oftare typ och design av dörrar för att 

förebygga bostadsinbrott än kvinnor (p=0,052) och sist, män beaktar också typen av belysning 

vid entréer (p=0,005) och utomhus (p=001). 
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Aktörerna i praktiken per typ av kommun 
Enligt hypotesen att planeringskontexten skiljer sig över landet i fråga om vilka trygghetsutma-

ningar som kan uppstå (om kommunerna inrymmer områden med hög brottsfrekvens eller ej 

– efterfrågan) och deras tillgängliga resurser (som t.ex. poliskår – tillgång), delades kommu-

nerna in i stads- och landsbygdskommuner. Resultaten visar att planerare i stadskommuner 

oftare är medvetna om den fysiska miljöns effekt på människors förmåga att utöva naturlig 

övervakning (genom att begränsa byggnader och vegetation på vissa platser) än deras kolle-

gor i landsbygdskommuner. 131 

Avseende underhåll av offentliga utrymmen (i synnerhet lekparker, parker) noterades dock 

ingen skillnad mellan svaren från stads- och landsbygdskommunerna; två tredjedelar av alla 

kommuner betraktar underhåll av offentliga utrymmen som mycket viktigt (80% i stadskommu-

ner och 72% i landsbygdskommuner, p=0,339). Belysning är en viktig faktor för alla typer av 

kommuner: mer än hälften av urvalet beskriver betydelsen av väl fungerande belysning vid 

entréer och god planering över området, oberoende av typen av samhälle.  

Nästan alla kommuner tror att arkitektur och landskapsarkitektur (trädgårdar/parker) används 

för att skapa en positiv identitet för området. Andelen är mycket högre i stadskommuner än i 

landsbygdskommuner, p=0,051. Hälften av dem är också eniga om att skapa aktiviteter för att 

garantera ”ägarskap av en plats” (place ownership) genom att stödja lokalt samarbete mellan 

aktörer (46% av stadsområden och 40% av landsbygdskommunerna). Liknande noterades för 

tillkomsten av platser för vanliga sociala aktiviteter via lokala föreningar (70% av stads- och 

63% av landsbygdskommunerna, p=0,925). 

85% av planerare i storstäder och storstadsnära kommuner tar alltid och ofta hänsyn till var   

husen placeras på ett sätt som främjar överblick av andra hus i närheten medan bara 59% gör 

det i  mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (p=.088). 79% av planerare i storstäder 

och storstadsnära kommuner tar alltid eller ofta hänsyn till hushöjden så den främjar möjlig-

heten till överblick och social kontroll på gårdar, gator och omgivningar medan bara 48% gör 

det i  mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (p=.060). 50% av planerare i storstäder 

och storstadsnära kommuner skulle önska en bättre samordning mellan olika delar av kom-

munen, bara 29% gör det i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (p=.074) men det 

finns inga skillnader mellan dessa kommuner vad gäller deras önskan om ett bättre samarbete 

mellan olika aktörer. 

Vad gäller naturlig övervakning, beaktar hela 83% av stadskommunerna underhåll av vegetat-

ion som viktigt för att underlätta den naturliga övervakningen; siffran bland landsbygdskommu-

ner är 64% (p=0,017). Liknande resultat noteras för ett antal andra aspekter, t.ex. betydelsen 

av husens höjd för att säkerställa övervakningens kapacitet på gator, parker och omgivningar 

(72% i stads- respektive 48% i landsbygdskommuner, p=0,005), husens placering i förhållande 

till varandra och inom bostadsområdet (79% i stads- och 54% i landsbygdskommuner, 

p=0,002).  

Dock anser planerarna i stadskommuner oftare att byggnader och andra fysiska element i 

stadslandskapet inte i sig utgör hinder för naturlig övervakning på gator, parker och omgiv-

ningar än planerarna i landsbygdsområden (76% kontra 56%, p=0,027). Förekomsten av föns-

ter på de viktigaste sidorna av fasaden (och på ”rätt höjd”) framhävs som betydelsefull obero-

ende av typ av samhälle (66% av stads- och 55% av landsbygdskommuner, p=0,165). 

Ungefär hälften av de som besvarade frågeformuläret önskade skyltar som anger vem som 

äger eller förvaltar egendomen (territorialitet), men ingen skillnad upptäcktes i svaren mellan 

olika kommuntyper. Till exempel anser 74% av stadskommunerna att åtskiljande mellan pri-

vata och offentliga utrymmen är en viktig egenskap vid entréer för att synliggöra förändringen 

av ägande; endast 55% av landsbygdskommunerna instämmer i uttalandet (p=0,028). 



98 

 

De som svarade på enkäten hade liten kunskap om ’target hardening’, till exempel, vilka dörr-

typer som föreslås vid nya bostadsutvecklingar (9% i stadsområden och 14% i landsbygds-

kommuner, p=0,338). Denna detaljnivå (dörrar) tycks inte utgöra en del av deras arbete för att 

garantera trygghet. Intressant nog anser de inte att inhägnade bostadsområden är ett alterna-

tiv, oberoende kommunstorlek (65% av stads- och 64% av landsbygdskommunerna, p=0.825). 

Blandad markanvändning i centrala områden (med kontor, serviceinrättningar och bostadsom-

råden) har föreslagits som en väsentlig komponent för trygghet när planerare ska bygga nya 

bostadsområden. Ingen signifikant skillnad noterades mellan stads- och landsbygdskommu-

ner: 87% respektive 79% (p=0,225).   

Ingen signifikant skillnad noterades mellan stads- och landsbygdskommuner vad gäller önskan  

att skapa en blandning av kontor, service och bostäder, ha belysning som  är utformad så att 

mötande personer kan urskiljas från omgivande bebyggelse och planteringar, ha lekplatser, 

bänkar, innergårdar etc. inom det egna ansvarsområdet som är hela och väl underhållna, ha 

entréområden som är en gräns mot det offentliga rummet vilket ger en signal om ändrad rums-

tillhörighet.  

Liknande resultat noterades efter investeringar i platser som attraherar flera olika användare, 

som torg och lekparker. Dessa aktivitetsstöd inkluderar både passiva och aktiva insatser för 

att främja närvaron av användare i ett område, och därigenom öka den legitima användningen 

och motverka kriminella aktiviteter eller osäkra punkter. 

Sociala interventioner på befintliga områden 

Om vi tänker på ett befintligt område (ej ny- eller ombyggnation), satsar de flesta kommuner 

på trygghet och säkerhet på lite olika sätt. De flesta ingripandena åtföljs inte av en systematisk 

utvärdering. Medborgardialog och trygghetsvandringar är de vanligaste satsningar och till-

lämpas i olika typer av städer oberoende på storlek och typ. För Medborgardialog fanns det 

ingen statistisk signifikant skillnad avseende användningen (p=0,513). För trygghetsvand-

ringar anger så många som 78% av de kommuner som besvarade vår enkät att de har eller 

nyligen haft de i sin kommun. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan stads- och 

landsbygdskommuner huruvida det har infört trygghetsvandringar (p=0,746). 

Nattvandringar är en vanlig trygghetsintervention: 59% av kommunerna som besvarade en-

käten har en eller flera grupper som gör nattvandringar. Det är vanligare i storstadsområden 

än i landsbygdskommuner (p=0,004). Trots att 81% av dem aldrig har utvärderat nattvand-

ringar, är 69% nöjda med dem. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan stads- och 

landsbygdskommuner huruvida de utvärderar nattvandringar eller inte (p=0,308). 

Trygghetssamordnarna anger att 84% av kommunerna i urvalet har en eller flera grupper som 

jobbar med Grannsamverkan. Resultaten visar också att både stadssamhällen och lands-

bygdskommuner har använt grannsamverkan. Dock utvärderas de oftare av stadsområden 

(35% av stads- mot 19% av landsbygdskommunerna, p=0,094).  

Hela 21% av kommunerna använder modellen Business Improvement District (BID), och 

de flesta är nöjda med den. De antar olika former beroende på typ av kommun. Det är värt att 

notera att BID har blivit en typisk modell för ”stadssamhället” (81% av kommunerna som an-

vänder BID är stadskommuner, medan siffran för landsbygdskommunerna är 19%, p=0,000).  

Ganska få kommuner har använt Sociala konsekvensanalyser (SKA) eller Trygghetscerti-

fieringar. De flesta trygghetssamordnare är osäkra på om kommunen har använt Sociala kon-

sekvensanalyser vid fysisk planering (56%) medan 11% angav att de hade gjort det. Trygg-

hetscertifiering är en av de minst vanliga typerna av antagna trygghetsinterventioner enligt 

dem som besvarade enkäten. Endast 7 kommuner förklarar att de använder det och samtliga 

är stadskommuner. 
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Vad gäller framtiden, framfördes behovet av mer resurser oftare från landsbygden (65% i 

landsbygds- och 49% i stadskommunerna). De tror på ökad kunskap hos arkitekter och plane-

rare, framför allt i stadsområden (38% i landsbygdskommuner och 51% i stadsområden), och 

att de inte får mandat för att arbeta med säkerhet och trygghet (ingen skillnad: 18% i lands-

bygds- och 20% i stadskommunerna).  

Ingen signifikant skillnad noterades mellan stads- och landsbygdskommuner vad gäller önskan 

av att få mandat för att arbeta med dessa frågor (i genomsnitt 21%), bättre stöd i PBL ( i 

genomsnitt 24%), finansiering för att bekosta satsningar (i genomsnitt 58%), tillgång till tek-

nologi och rätt utrustning (i genomsnitt13%), bra internationella och nationella beprövade ex-

empel (i genomsnitt 26%), bättre samarbete mellan olika aktörer (i genomsnitt 37%), tydliga 

riktlinjer från länsstyrelsen (i genomsnitt 30%) eller Boverket (i genomsnitt 43%), möjlighet att 

öka den formella sociala kontrollen (i genomsnitt 12%) och en del tycker att de redan arbetar 

så bra det går med dessa frågor (i genomsnitt 10%). 

 

  



100 

 

Planerares arbete med, och vision för, 

brottsförebyggande och CPTED 
 

Exempel på:   Planering + CPTED 

År:  2019 

Plats:   Sveriges kommuner 

 

Brottsförebyggande praxis idag 

I enkätundersökningen som utfördes med planerare i svenska kommuner tillfrågades de både 

om hur de arbetar med brottsförebyggande genom CPTED-principer (brottsprevention genom 

urban design) och hur de anser att de kommer att fortsätta med detta i framtiden. Även om 

bara ungefär hälften av planerarna känner till CPTED är de fler som tar hänsyn till principerna 

i det vardagliga arbetet (se figur 44.A & B). 

A: Aspekter som planerare beaktar i planprocessen – Meso-miljö och stadskontext , N=180 (73%) 

B: Hur ofta beaktar ni aspekterna nedan vid ny- eller ombyggnation av bostäder i din kommun? N=152 (61%) 

 

 

Fönster finns i de viktigaste fasaderna för att främja möjlighet till…

Fysiska barriärer (och byggnader) hindrar inte möjligheten till…

Skymmande vegetation undviks för att främja överblick och social…

Hushöjden främjar möjligheten till överblick och social kontroll

Husen placeras på ett sätt som främjar överblick av andra hus i…

Entréområdet har en gräns mot det offentliga rummet vilket ger en…

Det finns skyltar där det framgår vem som äger eller förvaltar…

Lekplatser, bänkar, innergårdar etc. inom det egna ansvarsområdet…

I nyproduktion krävs lägenhetsdörrar i lägst klass 3 utan brevinkast.

Entrédörrar är låsta dygnet runt.

Belysningen vid entréer är god.

Utebelysningen är utformad så att mötande personer kan urskiljas…

Det skapas en blandning av kontor, service och bostäder.

Det skapas mötesplatser (torg, lekplatser etc.)

Det skapas lokaler för sociala aktiviteter

Det skapas aktiviteter för att möjliggöra "ägarskap av en plats"

Arkitektur och landskapsarkitektur utformas så att en  positiv…

Ibland Ofta Alltid

Ny bebyggelse utformas på ett sätt som stärker den naturliga
övervakningen

Ny bebyggelse utformas på ett sätt som skapar en tydlig identitet eller
stärker områdets identitet

Hur bostäderna kopplas samman med vägnät till övriga samhället

Att bostäderna kompletteras med andra funktioner (service, kontor
etc.)

Lokalisering av hållplatser för kollektivtrafik

Lokalisering av andra funktioner (service, kontor etc.) i förhållande till
bostäderna

Teknologi och smart cities infrastruktur används för att bidra till
trygghet och/eller brottsprevention

Stämmer till viss del Stämmer helt

Figur 44: Planerares arbete med brottsförebyggnad och CPTED - Idag 
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Vision 

En majoritet av planerare som besvarade enkäten anser att de kommer arbeta mera (56%) 

med brottsprevention och trygghetsaspekter i planeringsprocessen (se figur 45.A). För att göra 

detta önskar de sig framförallt bättre finansiering. Även andra aspekter, som mer kunskap 

bland planerare och arkitekter, bättre samordning och tydligare riktlinjer från Boverket lyfts 

fram se figur 45.B). I fråga om ökad standardisering gällande säkerhet- och trygghetsaspekter 

tycker 35 % att det skulle underlätta i samhällsbyggnadsprocessen (se figur 45.C). 

A: Förväntningar inför framtiden om planering för trygghet och brottsprevention i deras kommun, N=137 (55%) 

 
B: Vad skulle planerare önska i kommunen för att bättre kunna arbeta förebyggande med den gestaltade livsmiljön, 

brottssituationen och otryggheten? N=138 (56%) 

C: Uppfattar du att en ökad standardisering vad gäller lösningar för ökad säkerhet och trygghet i den byggda miljön 

skulle kunna medföra positiva effekter? N=132 (53%) 

 

0% 5% 10% 15%

Finansiering för att bekosta satsning

Tydliga riktlinjer från Boverket

Mer kunskap bland arkitekter och planerare

Bättre samordning mellan olika delar av kommun

Bättre samarbete mellan olika aktörer

Mer kunskap om processen

Tydliga riktlinjer från länsstyrelsen

Bra internationella och nationella beprövade exempel

Bättre stöd i PBL

Få mandat för att arbeta med dessa frågor

Tillgång till teknologi och rätt utrustning

Möjlighet att öka den formella sociala kontrollen

Annat

Vi arbetar redan så bra det går med dessa frågor

Vi behöver inte arbeta med dessa frågor

0% 20% 40% 60%

Vi kommer arbeta mera förebyggande med gestaltade livsmiljöer,
brottsprevention och otrygghet än vi gör idag

Vi kommer fortsätta arbeta med livsmiljöer, brottsprevention och
otrygghet i samma utsträckning som idag

Annat

Vi kommer inte att arbeta lika mycket förebyggande med gestaltade
livsmiljön, brottssituation och otrygghet som vi gör idag

Vi kommer inte att arbeta förebyggande med gestaltade livsmiljöer,
brottsprevention och otrygghet

0% 10% 20% 30% 40%

Ja, det skulle underlätta att beakta dessa aspekter i
samhällsbyggnadsprocessen.

Nej, det skulle inte medföra några positiva effekter.

Other Option

Ja, det skulle öka kostnadseffektiviteten.

Ja, det skulle möjliggöra bättre kvalitetsstyrning.

Ja, det skulle underlätta vid upphandlingar.

Figur 45: Planerares arbete med brottsförebyggnad och CPTED - Vision 
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   Från ord till handling  



103 

 

  



104 

 

Säkerhet och trygghet är mänskliga rättigheter och utgör grundläggande förutsättningar för det 

moderna samhället. FNs alla medlemsländer har kommit överens om att säkra städer och 

samhällen måste uppnås för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Men hur kommer vi dit, hur går 

vi från ord till handling? 

I den här rapporten har vi presenterat konkreta exempel på hur trygghet och säkerhet planeras 

i praktiken. För att ta den kunskapen vidare sammanfattar vi i det här kapitlet de viktigaste 

lärdomarna, och visar hur man som praktiker kan göra för att tackla problemen, vad man ska 

tänka på och vilka delmoment som bör beaktas i en arbetsprocess med situationsbaserad 

brottsprevention och/eller trygghetsskapande åtgärder.  

När det kommer till säkerhets- och trygghetsproblem är det viktigt att ställa ett antal frågor 

redan i början av processen för att lösa dem: 

• Vad? 

Vad det är man ska förebygga? Handlar det om ett problem med brottslighet eller den 

uppfattade tryggheten? Är det ett nytt område som ska planeras, eller ska ett befintligt 

förbättras? 

• Var? 

Sker problemet i en stad eller på landsbygden? Är det i ett bostadsområde, på ett torg 

eller i en byggnad? 

• När? 

Under vilka tider på dygnet / dagar i veckan / månader på året sker problemet? Är det 

konstant över tid eller varierar det? 

• Vem? 

Vem av brottspreventionens aktörer ska vara med? (och göra vad?) Vem far illa av 

problemet, påverkar det hela befolkningen lika eller är det vissa specifika grupper - så 

som kvinnor, äldre, barn, ekonomiskt utsatta - som drabbas? Finns det information om 

de som begår brott och deras modus operandi? 

Svaren på dessa frågor kommer att ha stor påverkan på valet av åtgärder, och är viktiga att 

ha med sig genom lösningsprocessen.  

När man sedan känner till problemet man står inför föreslås ofta att man arbetar i tre steg för 

att lösa det (se figur 46). Först, att skapa en förståelse för problemet – att analysera de möjliga 

bakomliggande orsakerna till brottslighet eller otrygghet. Efter det är man redo att ingripa med 

lämpliga åtgärder för att motverka problemet, oftast tillsammans med andra aktörer och intres-

senter. Till sist är det viktigt att utvärdera de åtgärder som implementerats för att se om de haft 

önskad effekt - påverkan. Visar det sig att åtgärderna inte gett förväntat resultat får man gå 

tillbaka och göra om processen. 

Figur 46: Från ord till handling: Från att analysera systematiskt ett problem (med säkerhet och/eller otrygghet) 
till att sätta igång åtgärder och sedan utvärdera effekten.  
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Förståelse 
När man känner till problemet är det viktigt att förstå omständigheterna som det växt fram ur. 

Vi har här fokuserat på de situationella aspekterna hos förekomsten av brott och oro för brott, 

och visat ett antal metoder för att analysera miljöer och kontexter där de sker. Vi har också 

visat exempel på vad som orsakat dessa problem och försökt förklara deras bakomliggande 

mekanismer. Brott och otrygghet uppstår sällan ur ett vakuum, och att förstå den större kon-

texten är nödvändigt för att kunna planera och implementera effektiva lösningar. 

Ibland finns inte staden än, och problemet man står inför är att planera ett någonting nytt. Det 

kräver vision, men också vilja och kunskap, för att bygga ’säkert och tryggt’ från början och för 

alla. Den internationella forskningen har visat många exempel på beprövade metoder och 

verktyg som baseras på principerna för brottsprevention genom urban design och/eller situat-

ionsbaserad brottsprevention132. Det finns fortfarande många barriärer i Sverige för att ’bygga 

in’ säkerhet som en legitim aspekt i planeringsprocess tillsammans med andra faktorer som 

leder till en mer hållbar stad.  

Idag är många av våra säkerhetsproblem svåra att hantera. Hur ska man jobba med grov 

brottslighet, som våld och sprängningar? Lösningar kräver mer än att fixa belysningen eller 

klippa buskar. Man måste först förstå vad det är man ska förebygga och vem av brottsprevent-

ionens aktörer som kan göra vad. Sedan måste man komma ihåg att en situation kan förklaras 

varken genom att se till enbart person (benägenhet) eller plats (incitament), utan det är utfallet 

av deras särskilda kombination som skapar motivationen för en individ att begå brott.  

Oberoende av vilket problem man står inför är fortfarande nyckeln till framgång att jobba sys-

tematiskt: brottsspecifik, platsspecifik, tidsspecifik, konstextspecifik. Liknande resonemang 

gäller för problem med upplevd otrygghet. Att analysera ett fenomen ordentligt i detalj är viktigt 

både för att få en så korrekt bild av problemet som möjligt, men även för att sedan kunna mäta 

resultatet av framtida interventioner mot ett tydligt ’före-och efter’-scenario. Här finns det ett 

behov att bättre förstå relationen mellan människan och miljön, vad det är i miljön som leder 

en person till att begå brott och/eller skapa känslor av oro och rädsla. 

En bra förståelse för brottstyngda platser kan uppnås genom att kartlägga brottsstatistik. Även 

om polisdata inte är problemfritt, kan den ofta skapa ett bra underlag (se till att använda flera 

års data!). Exempelvis med rumsliga analyser av var och när brott sker kan man med kartan 

visa att brott oftast inte händer slumpmässigt, tvärtom har de en tendens att samlas på ett fåtal 

platser. Det är även viktigt att ett tidsperspektiv tas med då brott också varierar över tid, och 

tenderar att koncentreras runt vissa timmar på dygnet, dagar i veckan eller kopplas till vissa 

aktiviteter under en viss period på året. Försök kartera dessa aktiviteter, olika typer av mar-

kanvändning och grupper som vistas i dessa områden. 

Man kan även förstå otrygghet genom att arbeta med exempelvis medborgardialog, trygghets-

vandringar eller andra metoder som med systematiska protokoll har visat sig vara effektivt för 

att förstå och dokumentera vad det är i den fysiska och sociala miljön som påverkats platsernas 

dynamik, brott och vad människor anser otryggt. Trygghetsmätningar är också ett bra verktyg 

för att förstå hur befolkningen i olika områden och stadsdelar uppfattar sin personliga trygghet 

i det offentliga rummet. Nuförtiden kan man även använda digitala verktyg för att identifiera 

platser som har problem (dåligt underhåll, en brottsplats, som känns otrygg).  
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Ingripande 

En utmaning med säkerhets- och trygghetsproblem är att försäkra sig om att åtgärderna man 

sätter in inte bara fungerar för att lösa ett säkerhets- och/eller trygghetsproblem men också 

verkar för ett inkluderande och mångfaldigt samhälle. Att skapa fysiska barriärer kanske ökar 

tryggheten för några, men det kan ske på bekostnad av andra grupper eller hela samhället.  

Det finns ibland motsättningar mellan hållbarhetsmål - exempelvis kan bra belysning i ett om-

råde göra människor trygga men samtidigt öka energikonsumtionen, vilket i slutet bidrar till den 

globala uppvärmningen. Åtgärder i den fysiska miljön bör därför vara proportionerliga och väl 

avvägda mot långsiktiga visioner för ett område samt andra hållbarhetsmål. Även visioner för 

nya bostadsområden och andra byggprojekt bör vara i linje med dessa.  

När det kommer till otrygghet är det bra att få med olika gruppers åsikter i planeringen och 

implementering, eftersom rädsla inte enbart kan förknippas till brott och upplevs olika av olika 

individer. 

När man har förståelse för ett säkerhetsproblem är det dags att sätta in åtgärder för att mot-

verka det. Även i det här steget är det viktigt att arbeta systematiskt och med hänsyn till detalj, 

det vill säga, varje brott har sin dynamik och kräver specifika åtgärder. Det betyder, mer spe-

cifikt, att man måste ta hänsyn till skala (en plats eller ett bostadsområde) och kontext (stor-

stadskontext kontra mindre kommun). Det gäller även att kalibrera användandet av resurser, 

kunskap och erfarenheter för bästa resultat. Det är bra att fråga sig vilka samlade erfarenheter 

som finns i arbetsgruppen, om det fattas kunskap som kan behövas i lösningsprocessen och 

vilka aktörer som ska ansvara över vilka områden i processen. 

Brottslighet är dynamiskt så åtgärder måste följa människors rutinaktiviteter, både i tid och 

rum. För att motverka brott är det viktigt att aktörer finns på plats för att avskräcka potentiella 

brottslingar. Detta kan vara polis eller väktare, men även vanliga medborgare som kanske inte 

tänker på sig själva som aktivt medverkande i brottsprevention. Att förändra situationella be-

tingelser på platser kan resultera i sådan informell social kontroll – exempelvis genom att de-

signa fysiska åtgärder för att främja den naturliga övervakningen eller öka flödet av människor 

på platser.  

För egendomsbrott pratar man ofta om att man bör göra det svårare, mer riskfyllt och mindre 

lönsamt att begå brott133. Man bör även sikta på att minska provokationer och friktioner. Men 

detta är inte tillräckligt för att motverka alla sorters brott. Wikström poängterar134 att brott sker 

då potentiella brottslingar är på platser där brott inte anses som moraliskt fel. Detta sker ofta i 

avsaknad av social kontroll på platsen och i avsaknad av delade värderingar och tillit bland 

människorna på platsen. Så ingripanden måste fokusera på att förändra denna moraliska kon-

text och de normer som uppmuntrar till brott i vissa problemtyngda miljöer. Kom ihåg att en 

situation varken representerar person (benägenhet) eller plats (incitament) utan utfallet av de-

ras särskilda kombination som skapar motivation för en individ att begå brott. Hur kan man 

jobba systematiskt med dessa situationer? 

Vi har visat att det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv där man försäkrar sig om att 

alla grupper i samhället gagnas av de åtgärder man gör. Det är ofta önskvärt att inkludera olika 

intressenter i arbetet för att göra en plats säker och trygg.  
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Påverkan 
För att kunna avgöra vad som fungerar i situationsbaserad prevention är det viktigt att utvär-

dera systematiskt de åtgärder som implementeras. En förutsättning för detta är självklart att 

man analyserat och dokumenterat hur situationen var innan insatserna tagits i bruk. Så det 

krävs att man planerar utvärderingen innan man sätter igång med åtgärder. 

I kapitel 3 visar vi exempel på många olika sätt att utvärdera påverkan av olika åtgärder. Har 

man exempelvis börjat med att analysera brottstal eller trygghetsundersökningar på en viss 

plats innan implementeringen av åtgärder är det ganska naturligt att även utvärdera effekten 

av dessa på samma sätt för att på så vis kunna jämföra med samma metod. Viktigt att tänka 

på är dock att de åtgärder som satts in förmodligen inte är de enda förändringarna som skett 

under den tidsperiod som mäts. Att utvärdera samma åtgärd på flera platser är därför att före-

dra. Att använda sig av kontrollområden – där ingen åtgärd implementerats – gör resultaten 

av utvärderingen ännu mer pålitliga. Ett kontrollområde bör ha samma problembild som de 

område där man testar åtgärden. På så sätt visar det vad man kan förvänta sig skulle ha hänt 

i implementeringsområdet om inga åtgärder vidtagits. Ett annat skäl att använda ett kontroll-

område är att effekten av ingripanden kan spridas till ett större område än det man initialt 

planerat för. Detta gäller både bra och dåliga effekter. Exempelvis kan bättre belysning och 

underhåll på en offentlig plats göra att omkringliggande område också känns tryggare, men 

det kan också betyda, trots att det inte händer så ofta, att problemen förflyttas till en annan 

plats.   

När en utvärdering med kontrollområden kanske inte alltid är praktiskt möjligt bör det lyftas 

fram att mer kvalitativa utvärderingar också fungerar, genom exempelvis intervjuer, fokus-

grupp, fotografier eller trygghetsvandringar före och efter åtgärder implementerats. Vi har även 

visat flera exempel på innovativa metoder som kan hjälpa vid utvärderingar av vissa åtgärder 

och visa effekter på ett mer nyanserat sätt. Vi importerar alldeles för ofta ’goda exempel’ från 

någon annanstans. Här gäller det att vara försiktig! Att en åtgärd gett positiv effekt på en plats 

under en viss tid betyder inte att man kan använda samma åtgärd var som helst eller när som 

helst. Vad som fungerar för ett problem i en storstadskontext kanske har inte samma effekt på 

samma problem på glesbygden. Kontexten, som vi redan nämnt, har stor betydelse och varje 

problem är specifikt till den omgivning och tid där det växt fram.  

Kom ihåg att det kan ta lång tid för resultat av åtgärder att bli tydliga, så om man utvärderar 

för tidigt kanske inte effekten är synlig ännu. Det kan också hända att problemen återkommer 

efter man utvärderat. Det är därför bra om man håller koll på området eller platsen där åtgärder 

implementerats under en längre tid, och bedömer förekomsten av brott och otrygghet kontinu-

erligt. De flesta exempel vi har lagt fram om effekten på åtgärder här har visat på positiva 

resultat. Men, tittar man närmare ser man ofta att påverkan inte är homogen för varje specifikt 

mål som satts upp, eller över varje område åtgärder testats inom. Det finns självklart också 

exempel på åtgärder som inte alls fungerat, men har man utvärderat dessa behöver de inte 

ses som totala misslyckanden. Oförväntade resultat är också bra resultat eftersom man vet att 

man inte behöver satsa på dem igen i framtiden och resurser kan läggas på andra åtgärder. 

Den här rapporten har argumenterat för, och visat exempel på, preventiva och situationsbase-

rade åtgärder för att minska brott och öka tryggheten. Eftersom ett brott är ett resultat av en 

valprocess som initieras av samspelet mellan individens brottsbenägenhet och hans eller hen-

nes exponering mot en kriminogen plats, behöver vi veta mer om den faktiska rollen som 

stadsmiljöer har på detta förhållande, som ibland, men bara ibland, resulterar i brott. Detta 

holistiska och dynamiska perspektiv, hoppas vi, kan informera och inspirera framtida forskning 

och praxis till en mer inkluderande, säker och hållbar framtid.  
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