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Förord 

Författarna till uppsatsens vill rikta stora tack till Lena Grip som varit handledare under tiden 

som arbetet skrivits. Lena har ständigt givit snabb och utförlig feedback och bidragit till att 

uppsatsens har utvecklats samt väckt tankar och idéer hos författarna. I slutet läggs även en 

bilaga som redogör vem av författarna som gjort vad.  



Sammanfattning  
Uppsatsen har som syfte att undersöka hur den fysiska miljön potentiellt kan används som ett 

brottsförebyggande medel. En teoretisk utgångspunkt tas i teorierna Eyes on the street 

(Jacobs 2004) och Crime prevention through environmental design (Cozens et al. 2005). Ge-

nom att använda sig av dessa två teorier har uppsatsen som mål att besvara på vilka olika sätt 

den fysiska miljön kan användas brottsförebyggande samt om brottsförebyggande ansatser 

finns med i kommunal planering. En fallstudie har genomförts av fyra svenska kommuner 

som har utsatta eller särskilt utsatta områden inom sitt geografiskt avgränsade ansvarsområ-

de, för att besvara de två frågeställningarna. De medverkande kommunerna är Göteborg stad 

med stadsdelen Bergsjön, Haninge kommun med Jordbro, Västerås stad med Bäckby och 

Botkyrka kommun med Alby. Det är fyra utsatta eller särskilt utsatta områden framtagna av 

polisen. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och gör en innehållsanalys av offentliga handling-

ar från de valda kommunerna. Resultatavsnittet redogör hur mönster och teman har identifie-

rats i kommunernas planprogram med mål att bekämpa otrygghet och reducera kriminalitet 

genom att bland annat stärka den naturliga övervakningen och förtäta stadsdelen. Stor del av 

vad kommuner redogör för i respektive planprogram hanterar idén om att invånarna utgör ett 

informellt övervakningssystem. Genom att skapa en fysiska miljön som tillåter invånarna att 

aktivt röra sig i stadsdelen förvandlas invånarna till ett kollektivt övervakningsmedel som 

potentiellt avskräcker eventuella förbrytare att begå kriminella akter då möjligheten att bli 

påkommen förstärks. I slutsatsen bekräftas det hur kommunerna går tillväga för att agera 

brottsförebyggande i sin fysiska planering genom att uppsatsens vänder sig till forskare som 

Jacobs (2004) och Cozens et al.(2005) för att undersöka om det finns paralleller mellan 

kommunernas fysiska planering och teorierna. Bland annat driver kommunerna ett arbete 

med mål att blanda bostadsbebyggelsen med andra typer av kommersiell eller offentliga ser-

vice för att erbjuda invånarna anledningar till att befinna sig på särskilda geografiska platser.  

Nyckelord: Brottsförebyggande, fysisk miljö, kriminalitet, otrygghet.  
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1. Introduktion  
Kapitlet introducerar uppsatsens problemområde och den bakomliggande problematik som 

uppsatsen berör. Grundtanken är att presentera relevant information för att läsaren ska få en 

förståelse kring uppsatsen problemområde. Därefter presenteras uppsatsens syfte och fråge-

ställningar samt viktiga begrepp som är centrala för undersökningen. I kapitlet redogörs även 

bakgrund och fakta om de utvalda kommunerna. Slutligen redogörs dokumentets avgräns-

ningar och disposition.   

1.1 Bakgrund 
Många kommuner bedriver idag ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Det flesta kommuner i Sverige har ett lokalt brottsförebyggande råd och en överenskommelse 

med Polisen om hur brottsförebyggande och trygghetsskapande arbeten ska utföras. Dessa 

arbetsuppgifter handlar till stor del om att förebygga och stoppa organiserad brottslighet samt 

hot och våldsbrott (SKL 2016). Polisen är samhällets främsta resurs för att bekämpa brotts-

lighet. Men för att polisen och andra myndigheter ska ha förutsättningarna till att göra ett or-

dentligt arbete krävs det större insatser som bidrar till att förebygga brottslighet till exempel 

inom brottsförebyggande samhällsplanering (Riksdagen 2014). Många kommuner har i dag 

stora brister inom den brottsförebyggande samhällsplaneringen. Den främsta orsaken är den 

bristfällighet av kunskap för vad den fysiska planeringen har för  inverkan på ett samhälle 

eller område. Den fysiska utformningen av ett område eller stadsdel är en stor faktor huruvida 

kriminella aktiviteter ökar eller minskar (Brottsförebyggande rådet 2003). Eftersom krimina-

liteten och utsattheten för brott mot enskild person har ökat under de senaste två åren i Sveri-

ge 15.6 procent (2016) jämfört med 13.3 procent år (2014) blir det nödvändigt att även stude-

ra denna problematik på en lokal nivå och försöka få en uppfattning om vad den fysiska pla-

neringen har för inverkan över att utsättas för brott (Brottsförebyggande rådet 2018). På 

grund av det planmonopol som Sveriges kommuner har är det viktigt att de agerar för att till-

fredsställa de grundläggande behoven hos invånarna. Bland annat handlar det om att stärka 

och säkerhetsställa en acceptabel nivå av trygghet. Kommunernas trygghetsarbete blir således 

en grundstomme i att bekämpa otrygghet och kriminalitet (Johansson & Khakee 2008).  
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1.2 Problemformulering  
Polisen (2017) själva uttrycker en oro och problematik med den fysiska miljön i utsatta och 

särskilt utsatta områden. Bland annat kan riskfaktorer vara strukturella faktorer i fysiska mil-

jön i bostadsområden. De beskriver även att det många gånger är svårhanterligt att arbete i 

dessa områden på grund av den fysiska miljön. Vanligtvis är det den arkitektoniska gestalt-

ningen eller utformning och tillgänglig mötesplatser för ungdomar och kriminella som för-

svårar arbete. Lokalsamhället i utsatta och särskilt utsatta områden är inte skapat för att han-

tera den stora andel av kriminella aktörer och polisen med diverse samhällsaktörer saknar 

förmåga att hantera problematiken. Den offentliga miljön i utsatta och särskilt utsatta områ-

den blir något som invånarna delar med kriminella aktörer (Polisen 2017). Nyström och To-

nell (2012) beskriver att det saknas kunskapsunderlag som är förankrat i invånarnas vardags-

liv. Planeringen behöver ta sin utgångspunkt i invånarnas vardagslivserfarenheter och upple-

velser i omgivning. Invånarna behöver ses som medskapare till sin egen omgivning och om-

givning bör ses som ett verktyg som har betydelse för att skapa identitet och mening i tillva-

ron (Nyström & Tonell 2012). 

Denna uppsats kommer behandla ett antal områden som har kategoriserat som utsatta eller 

särskilt utsatta områden. Uppsatsens använder sig även av polisens beskrivning över vad ut-

satta och särskilt utsatta områden är. Utsatta områden kännetecknas av en social problematik 

där områdena karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där det finns en aktiv kri-

minell närvaro, samt en kriminell inverkan på lokalsamhället. Särskilt utsatta områden är ut-

satta i en högre grad av kriminalitet där extremism potentiellt existerar och har en hög kon-

centration av kriminalitet (Polisen 2017). Utsatta och särskilt utsatta områden kommer att re-

dogöras närmare i uppsatsen. Det forskningsproblem som denna uppsats ska belysa är om det 

finns kunskap om hur den fysiska planeringens faktorer påverkar lokalsamhällen i negativ 

eller positiv aspekt för att ta itu med kriminalitet. Det är därför viktigt att tillämpa olika me-

del och metoder i den fysiska planeringen som ska motverka de sociala problemen som finns 

i exempelvis utsatta och särskilt utsatta områden som denna uppsats handlar om. På grund av 

den ökande kriminaliteten i svenska städer är det viktigt hur kommunerna jobbar med frågan 

i den fysiska planering. Att reducera kriminalitet och stärka tryggheten är ett arbete som be-

höver kompletteras med kunskap och information där kommunerna tar beslut på beprövade 
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grunder med korrekt förståelse över beslutens implikationer. Sociala aspekter är i dagens läge 

relativt dåligt representerade inom den fysiska planeringen. Det kan bland annat bero på att 

markanvändning främst bedrivs av kommunernas tekniska förvaltningar och att socialtjänsten 

ofta uteblir från arbetsgrupper och ledningsgrupper (Nyström & Tonell 2012). Andra tänkbara 

förklaringar är att planerarnas utbildning innefattar en begränsad utsträckning av sociala 

aspekter i planeringsfrågor eller att socialtjänsten inte är van vid att hantera frågor inom fy-

sisk planering. Dessa kan vara några av de faktorer som bidragit till att sociala aspekter har 

svårt att få gehör inom samhällsplanering. Kommunerna besitter en viktig roll för den fysiska 

planeringen. Det är en central del i kommunernas arbete att skapa detaljplaner som är utfor-

made på ett sätt som skapar goda och trygga livsmiljöer (Nyström & Tonell 2012). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den fysiska miljön kan utformas för att mot-

verka kriminalitet, otrygghet och andra sociala problem, och i vilken mån detta görs i utsatta 

områden. 

Frågeställningar: 

● Hur kan den fysiska miljön användas för att motverka kriminalitet? 

●         Används brottsförebyggande ansatser i fysisk planering i utsatta och särskilt utsatta        

områden i Sverige? 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Vad är utsatta områden? 
För att få ett grepp om vad uppsatsen handlar om är det nödvändigt att förstå vad utsatta och 

särskilt utsatta område är och för att förtydliga detta vänder uppsatsen sig till Polisen och de-

ras beskrivning. Polisen definierar utsatta områden i tre stycken olika nivåer anknutna till ut-

satthet, utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Dessa områden är geogra-

fiskt avgränsade och präglas av en kriminell påverkan på lokalsamhället och en låg socioeko-

nomisk status (Polisen 2017). Den kriminella påverkan på lokalsamhället sker ofta i uttryck 

som våldshandlingar i det offentliga rummet där risken finns att tredje man blir skadad, en 

narkotikahandel som bedrivs öppet och ett missnöje gentemot samhället som mynnar ut i ett 
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utåtagerande. Detta resulterar i att den största andelen av invånarna i ett utsatta område upp-

lever en otrygghet som i sin tur skapar en benägenhet att inte anmäla brott som begås eller att 

medverka i rättsprocessen på grund av en rädsla för sin egna säkerhet(Polisen 2017). Ett sär-

skilt utsatta område har ofta en samhällsstruktur som är starkt påverkad av kriminalitet och 

det är ett område där extremism förekommer som begränsar fri- och rättigheter för invånarna 

i området (Polisen 2017). Ett särskilt utsatt område har alltså en tydligare kriminell närvaro 

som även påverkar strukturerna i lokalsamhället än ett utsatta område. Ett riskområde är ett 

mellanting mellan det utsatta området och det särskilt utsatta. Det uppfyller de kriterier som 

existerar för att ses som ett utsatta område men inte fullt ut för att klassas som ett särskilt ut-

satt område men det finns en möjlighet att riskområde i framtiden blir särskilt utsatt (Polisen 

2017). I grunden är ett stort antal av dessa utsatta områden miljonprogramsområden. Polisen 

antyder även i deras rapport Utsatta Områden från 2017 att den fysiska miljön i dessa områ-

den bidrar till att försvåra deras arbete. Blanda annat genom den arkitektoniska utformningen, 

de möjliga mötesplatser för ungdomar och antalet invånare som bor på små ytor vilket resul-

terar i en trångboddhet (Polisen 2017). 

1.4.2 Brottsförebyggande 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver brottsprevention som olika åtgärder med mål att 

reducera brottslighet och risken som finns för att bli utsatt för brott(Brottsförebyggande rådet 

2003). Steven P. Lab (2010) beskriver det brottsförebyggande begreppet precis som BRÅ 

men förklarar det som att denna definition av begreppet inte innefattar några direkta konse-

kvenser av att begå brott. BRÅ precis som Labs definition anser att om man lyckas få grepp 

om kriminaliteten och känslan av otrygghet får man samtidigt grepp om konsekvenserna brott 

för med sig (Lab 2010). Därför behöver inte det brottsförebyggande begreppet definiera kon-

sekvenser av brott och det är denna uppfattning som uppsatsen utgår ifrån. Lab (2010) menar 

också att det är möjligt att hantera konsekvenserna för brottsoffret utan att blanda in brottet 

som begicks. Ekblom (2005) menar däremot att agera brottsförebyggande är ingripandet på 

orsaker till brott och oroligheter för att reducera riskerna av att de inträffar och den potentiel-

la allvarligheten i dess konsekvenser. Lab (2010) menar samtidigt att brottsförebyggande inte 

är samma sak som brottskontroll. Personer som stödjer idén med brottskontroll anser att kri-

minalitet är en social nödvändighet i samhället och något som aldrig kommer att försvinna. 

Även om det är så att kriminaliteten aldrig helt kommer att försvinna fungerar det inte att en-
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bart vilja kontrollera den och därför kommer aldrig brottskontroll uppnå en brottsprevention 

(Lab 2010).  

1.4.3 Social och Situationell brottsprevention 
Den situationella brottspreventionen är inriktad på att undersöka brott och hur brott kan före-

byggas genom att hantera de fysiska, organisatoriska och sociala miljöer som möjliggör brott. 

Detta tillvägagångssätt till brottsprevention handlar inte om att ignorera förbrytare utan att se 

dem som en del av ett bredare perspektiv som koncentrerar sig på brottskontexten. Den situa-

tionella brottspreventionen flyttar siktet från varför brott begås till vilka specifika omständig-

heter bidrar till att brottet begicks på den plats det gjorde (Weisburd 1997). Utöver den situa-

tionella preventionen finns även en social prevention, där syftet är att förändra individers vil-

ja till att begå brott genom att stärka individens självkontroll och lyfta de sociala kontakter 

som personen har till samhället (Brottsförebyggande rådet 2003). Eftersom den inte innefattar 

den fysiska miljön kommer uppsatsen inte att gå in något djupare på den utan nöjer sig med 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) förklaring. Situationell brottsprevention är idéen om att 

förändra omständigheter i den fysiska miljön som har en påverkan på hur enkelt det är att 

begå ett brott. Syftet är att minska möjligheten till att brott begås genom att försvåra genom-

förandet, öka risken till att bli upptäckt och reducera potentiella bytesmål vid brott       

(Brottsförebyggande rådet 2003). Ronald V. Clarke (1983) beskriver att situationell 

brottsprevention karaktäriseras av innefattande åtgärder för mycket specifika sorters brott 

som involverar design, förvaltning och manipulation av den direkt involverade fysiska om-

givningen. På så sätt kan det systematiskt och permanent reducera möjligheten till att brott 

begås och stärka upptäcktsrisken för att skrämma potentiella förbrytare (Clarke 1983).   

1.5 De valda kommunerna i uppsatsen 
För att närmare undersöka kommunernas arbete med den fysiska miljön i form av detaljpla-

ner har fyra stycken kommuner valts ut för en detaljerad studie. Här nedan följer en kortare 

beskrivning av de fyra utvalda kommunerna som medverkar i uppsatsen. De har valts ut då 

utsatta områden finns beläget inom kommunens gränser och kommunerna arbetar antingen i 

nuläget med nya detaljplaner eller framtagit detaljplanerna endast några år gamla. Det utsatta 

eller särskilt utsatta området i respektive kommun kommer även att redovisas.   
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1.5.1 Västerås Stad 
Västerås kommun är beläget i Västmanlands län. Västerås stad är kommunens centralort och 

även länets residensstad. Västerås kommun är Sveriges sjunde folkrikaste kommun med en 

befolkningsmängd på 150 134 personer år 2017. Befolkningen i Västerås kommun har under 

hela 2000-talet i genomsnitt ökat med 1300 personer per år (Västerås kommun 2017a). Med 

den ökande befolkningstillväxten som sker i Västerås kommun står kommunen för ett omfat-

tande samhällsbyggande. Västerås kommun beräknas ha omkring 230 000 invånare år 2050 

och har som mål att kunna erbjuda alla en god bostad samt utvecklingsmöjligheter för nä-

ringslivet samtidigt som den sociala och ekologiska hållbarheten ska stärkas (Västerås Stad  

2017b). Den utsatta stadsdelen Bäckby är en del av miljonprogrammet som drevs i Sverige, 

och Bäckby började byggas och ta form under 1960-talet. I dag handlar mycket om att för-

stärka tryggheten i hela stadsdelen. Bäckby centrum är i behov av ny fysisk gestaltning då 

platsen är utpekad som en speciellt otrygg plats (Västerås stad 2018). I en välfärdsundersök-

ning som Västerås stad (2014) utförde hamnade Bäckby tillsammans med en annan stadsdel 

på lägsta plats och totalt anmäls cirka 120 brott per 1000 personer i Bäckby varje år, och när 

medianinkomsten undersöks finns Bäckby på tredje plats från slutet. 

1.5.2 Göteborgs Stad 
Göteborgs stad är en kommun i Västra Götalands län och är belägen på Sveriges västkust. 

Göteborgs stad är Sveriges näst största kommun till andelen folkmängd. Göteborgs stad har 

en folkmängd på 564 039 personer år 2017. Bara de tio senaste åren har det skett en ökning 

med 37 000 personer i Göteborgs stad. Kommunen består av en ung befolkning med ett över-

skott i åldrarna 20-35 år i jämförelse med resten av Sveriges kommuner (Göteborgs stad 

2018). Människor som bor i Göteborg ska erbjudas goda bostäder i en trygg och stimulerande 

miljö i en hållbar stadsstruktur. Översiktsplanen betonar vikten av trygghet och säkerhet för 

framtida bebyggelser och områden(Göteborgs stad 2009). Stadsdelen Bergsjön etablerades 

innan miljonprogrammet men via miljonprogrammet skapades det fler bostäder i stadsdelen 

och planområdet är relativt oförändrat sedan 1960-talet (Göteborgs stad 2008). Utbild-

ningsnivån i Bergsjön är låg där endast 14 procent av invånarna är utbildade efter gymnasiet 

och Bergsjön har lägst utbildningsnivå i hela staden. Bergsjön är vad Göteborg stad kallar ett 

mellanområde och utifrån ett ekonomiskt perspektiv utmärker sig Bergsjön mest negativt av 
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kommunens alla mellanområden. Bergsjön har kriminella nätverk som ägnar sig åt bland an-

nat vapenbrott och narkotikahandel (Göteborgs stad 2017).     

1.5.3 Haninge Kommun  
Haninge kommun är en skärgårdskommun som är belägen på ön Södertörn i den nordöstra 

delen av landskapet Södermanland. Haninge kommun ses som en förort till Stockholm och 

ligger i Stockholms län. Centralorten för Haninge kommun är Handen. Haninge kommun 

hade 2016 en befolkningsmängd på 85 639 personer. Kommunen antar att det kommer ske en 

befolkningstillväxt de närmaste åren som en följd av det kraftiga bostadsbyggandet som sker 

i kommunen. Det är just inflyttning till kommunen som beräknas vara den demografiska 

komponenten som främst bidrar till en ökad befolkning (Haninge kommun 2017). Även 

Jordbro den valda stadsdelen i Haninge kommun, har rötter i miljonprogrammet och under 

1970-talet byggdes ett flertal flerfamiljshus i Jordbro (Haninge kommun 2014). Jordbro är 

den stadsdel med lägst medelinkomst i Haninge kommun och ligger även lägst när sysselsätt-

ningen undersöks. En trygghetsundersökning visade på att Jordbro är i behov av insatser för 

att säkerställa tryggheten där problem med bland annat skadegörelse är vanligt förekomman-

de (Haninge kommun 2016).  

1.5.4 Botkyrka Kommun 
Botkyrka kommun är en kommun i Stockholms län där centralorten är Tumba. Botkyrka 

kommun är såsom Haninge kommun belägen på ön Södertörn. Befolkningsmängden i kom-

munen ligger på cirka 92 000 personer och antalet ökar stadigt för varje år. Kommunen be-

räknar ha ett befolkningsantal på 100 000 invånare år 2024. Det finns en stor mångfald bland 

befolkningen i Botkyrka, det talas upp emot 100 olika språk i kommunen där många invånare 

har sina rötter i andra länder. Ungefär 58 procent är antingen födda i ett annat land eller har 

båda sina föräldrar födda utomlands. Botkyrka kommun har en väldigt ung befolkning i jäm-

förelse med andra kommuner runt om i landet. Medelåldern ligger på 37.5 år och andelen 

unga under 18 år är 25 procent respektive 14 procent för personer som är 65 år eller äldre 

(Botkyrka kommun 2018). Stadsdelen Alby byggdes under 1970-talet och var en del av mil-

jonprogrammet. I en undersökning som utfördes mellan Botkyrka kommun och Polisen visa-

de det sig att våldsbrott och andra typer av kriminella akter alla ökade från år 2012 till 2013 i 

stadsdelen (Botkyrka kommun 2014). Undersökning visade även på att 2326 brott anmäldes 
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totalt och att stöld i olika former var vanligt förekommande och tecken finns på att narkotika 

säljs i Alby (Botkyrka kommun 2014).  

1.6 Avgränsningar  
Denna uppsats kommer enbart behandla brott som är relaterade till våldsbrott. Det betyder att 

brott som begås via exempelvis internet som bedrägeri eller andra ekonomiska lagförbrytelser 

inte kommer att beröras. Samt kommer endast de fyra utvalda områdena att undersökas och 

inte hela kommunen. Av de två brottspreventionerna, social och situationell, kommer uppsat-

sen enbart behandla den situationella då den innefattar en relation till fysisk planering. Jord-

bro, Bäckby, Alby och Bergsjön är de stadsdelar som kommer att undersökas i uppsatsen.  

1.7 Disposition 
Uppsatsen tar sin början med att tydlig förklara centrala begrepp för att läsaren ska ges en så 

god förståelse som möjligt i texten som sedan följer. Sedan redogörs det för utvald teori och 

tidigare forskning för att sedan beskriva uppsatsens metoddel och de metodologiska val som 

tagits och hur arbetet gått för att nå både resultat och slutsats. Empiri som samlats in och be-

arbetats presenteras i resultatavsnitt och används sedan tillsammans med teorin och tidigare 

forskning i uppsatsens analytiska del. I uppsatsens avslutning beskrivs de slutsatser som nåtts 

utifrån syftet och frågeställningarna tillsammans med en diskussion om forskning inom äm-

net i framtiden.        
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogörs de teorier som uppsatsen använder sig av samt tidigare forskning. 

Jane Jacbos tankar om Eyes on the street som syftar på att skapa en naturlig övervakning och 

teorier av Crime prevention through environmental design som inkluderar sex olika begrepp 

för att agera brottsförebyggande. Vidare redogörs det för olika synsätt att använda fysisk ut-

formning för att bedriva en brottsförebyggande samhällsplanering. Syftet är att teorin ska tol-

ka och diskutera uppsatsens material samt skapa en förståelse för uppsatsens inriktning samt 

skapa ett material som bidra till att hjälpa läsaren att tolka och förstå empirin i analysdelen.  

2.1 Teori 

2.1.1 Eyes on the street 
Jane Jacobs var en pionjär när det kom till trygghetsaspekter i urban- och samhällsplanering-

en och var en forskare som förändrade den traditionella synen på staden. Hennes idéer Eyes 

on the street syftar på att trottoaren är bland de viktigaste egenskaperna som en stad har och 

upplevs trottoaren som otrygg upplevs staden på samma sätt (Jacobs 2004). Jacobs (2004) 

såg behovet av gator som har en tydlig ström av mänsklig trafik där en folktom gata upplevs 

som otrygg. Därför blir resultatet att invånarna ofta väljer bort den vackra gågatan genom 

parken för att istället vandra längs stadens byggnader.  Det är högst sannolikt att de personer 

som en individ möter i staden är främlingar och därför behövs främlingarnas närvaro för att 

öka säkerheten för en själv. Jacobs använder sig av tre stycken argument över hur en gata ska 

ha möjlighet till att bli välbefolkad (Jacobs 2004). Det första argumentet som Jacobs (2004) 

nämner är vikten av gränser i det offentliga rummet. Det måste vara tydligt utpekat vad som 

är till allmänheten och vad som är privat. Dessa två separata platser ska inte smälta samman 

då resultat blir en oklarhet, vilket det ofta gör i förorter eller kommunala bostadsområden 

(Jacobs 2004). För det andra är det ett måste att ögon naturligt hamnar på gatan. Jacobs 

(2004) väljer att benämna detta som gatans naturliga ägare. Byggnader ska med öppna armar 

ta emot både invånare och besökare och säkerställa deras trygghet och därför måste byggna-

derna vara vända ut mot gatan. Det är viktigt att byggnaderna inte “vänder ryggen” till och 

gör gatan blind (Jacobs 2004). Det sista argumentet handlar om att trottoarer kontinuerligt 

måste användas, både för att få ögon på gatan och för att invånare bosatta eller arbetande i 
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byggnader av intresse ska kolla ut genom fönstren mot gatan av ren nyfikenhet. Det finns 

inget som lockar med att kolla ut genom sitt fönster om det inte finns någon rörelse att iaktta. 

Men finns det främlingar utanför fönstret blir det naturligt att man kollar ut och undersöker 

vad som försiggår (Jacobs 2004). Tre forskare som adapterat Jacobs vision skriver bland an-

nat att rädslan för att utsättas för brott av främlingar är grunden till varför föräldrar väljer att 

skjutsa deras barn. Det blir ett alternativ för att hålla dem borta från fara. Men detta resulterar 

i att färre personer är ute i rörelse i staden vilket tömmer gatorna och reducerar den sociala 

interaktionen (Carver et al. 2008). Genom att få fler ögon på gatan kan potentiella förbrytare 

avskräckas då det blir svårare för dem att begå ett brott utan att det går obemärkt förbi. Invå-

narna skapar sin egna informella nätverksövervakning(Kuo & Sullivan 2001).  Jacobs (2004) 

nämner även att restauranger, butiker och barer kan vara viktiga instrumenten för att få fler 

ögon på gatan och öka tryggheten. Dessa platser som besöks av allmänheten leder till att in-

vånarna använder de gator som leder till exempelvis butiken. Wood et al.(2010) anser också 

att det finns ett tydlig relation mellan hur områden fysiskt utformas och hur tryggheten upp-

levs vara. De markerar att det finns en relation mellan densiteten av kommersiella platser och 

invånarnas promenadbeteende. Sociala interaktioner i urbana miljöer blir ett resultat av vilka 

vägar invånarna väljer att ta (Wood et al. 2010). Dessa besöksmål leder invånarna i staden 

genom gator och områden som de vanligtvis inte skulle befinna sig i på grund av att gatan 

leder dem till målet. Affärsinnehavare och andra företagare vill i stor utsträckning upprätthål-

la en bild av sin affären eller restaurang som trygg och har vanligtvis både rånskydd och är 

prydligt städade vilket skapar en trygghetskänsla hos invånarna och företagarna blir då ut-

märka övervakare av gatan utanför så länge det finns tillräckligt många faciliteter (Jacobs 

2004). När människor är i rörelse, det vill säga är ute på ärenden eller ute och roar sig själva 

lockar det fler människor ut i samhället. Människor drar till sig fler människor (Jacobs 2004). 

Webb Jamme et al.(2018) beskriver också hur föräldrar är mer angelägna till att låta deras 

barn ta sig till skolan själva om de anser att det finns andra vuxna människor som kan iaktta 

barnen på deras färd mellan hemmet och skolan, det existerar en rädsla att barnen ska utsättas 

för brott. Jacobs (2004) ansåg att äldre byggnader var en nödvändighet för den fysiska plane-

ringen och det var viktigt att bevara dessa byggnader för områdets karaktär.  
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2.1.2 Crime Prevention Through Environmental Design 
Crime prevention through environmental design eller akronymen CPTED (som teorin kom-

mer att kallas i uppsatsen hädanefter) är idén om att rätt design av fysisk miljö och effektivt 

byggd miljö kan leda till en minskning av otrygghet och brottslighet samt stärka livskvalité-

ten. Den är baserad på studier av ett antal forskare och bland annat Jane Jacobs (Cozens et al. 

2005). CPTED har dess bakgrund i teorin om Broken Windows från Wilson och Kellings vil-

ket syftar på att det eventuellt kan ske en kedjereaktion av brott där trasiga fönster leder till 

allvarligare brottsakter i ett område (Seung Lee et al. 2016). Även om CPTED har fått motta 

kritik i sitt tidigare stadie, har teorin nu gjorts om och är inne i CPTED 2.0. Den första gene-

rationen av teorin benämns ofta att vara fullt arkitektoniskt bunden med en minimal hänsyn 

till den sociala hållbarheten och hur invånarna uppfattar miljön som påverkar deras beteende. 

Teorin har en kraftig dragning till enbart utformningen av den fysiska miljön och ignorerar 

hur den fysiska utformningen påverkar invånarna. Teorin innehåller sex stycken olika karak-

tärsdrag, surveillance, access control, target hardening, image/management, activity support 

och territoriality. Dessa sex begrepp är vad CPTED består och utgörs av (Cozens et al. 2005).  

Territoriality är ett begrepp som går in på vikten om uppdelningen mellan allmän och privat 

mark och att det tydligt måste förekomma vad som är vad. Det kan bland annat vara genom 

fysiska barriärer som staket och grindar eller andra symboliska barriärer som skyltar för att 

hålla borta främlingar från att befinna sig på den privata marken. I stort går det ut på att defi-

niera ett ägarskap av marken (Cozens et al. 2005). Det behövs att omärkta platser ges en tyd-

lig ägare och att all mark har en tydligt definierad användning samtidigt som marken konti-

nuerligt tas om hand och ses över. Detta är ett effektiv sätt att hantera olika områden på den 

lokala nivån (Cozens et al. 2005). Att identifiera potentiella förbrytare förblir simplare i väl-

definierade områden. När områdeskonceptet används kan resultatet bli att mindre inbrott be-

gås för att inbrottstjuvar inte kan avgöra en byggnads svagheter (Brown & Altman 1983).  

Interveillance benämns som surveillance i CPTED men interveillance är ett uppdaterat och 

en mer korrekt beskrivning av vad strategin försöker åstadkomma. Interveillance refererar till 

tre stycken modeller av social övervakning och uttrycklighet och syftar bland annat på att 

skapa en identitetsutveckling medan surveillance går ut på kontrollera människor och platser. 

!11



Interveillance är informell och har flera lager i dess maktrelationer, dess flöde sprider sig 

även i två riktningar samt är horisontell där surveillance är vertikal med ett flöde (Christensen  

& Jansson 2015). Interveillance anser att den fysiska designen kan möjliggöra för en naturlig 

övervakning av de boende i ett område och övervakningen är en del av grannsamverkan som 

finns i bostadsområden. Om förbrytare känner att de blir övervakade är de mindre benägna 

till att begå ett brott eftersom den eventuella risken att bli påkommen upplevs som större. 

Olika typer av övervakning inkluderas här, som den naturliga övervakning av boende genom 

fönster och organiserad övervakning av polisen samt kameraövervakning (Cozens et al. 

2005). Belysning förklaras som en mekanisk övervakning som handlar om att placera lykt-

stolpar på platser som upplevs som otrygga för att höja visibiliteten av närområdet (Cozens et 

al. 2005). En väl designad utemiljö bidrar till att fler invånare spenderar mer tid utomhus vil-

ket resulterar i en större övervakning av området (Kuo 2003). Detta begrepp har mycket att 

göra med teorin som tidigare nämnts med Jane Jacobs även om den också hanterar andra ty-

per av övervakning som kameror. Interveillance är det uppdaterade begreppet av Surveillance 

då det mer korrekt beskriver vad strategin vill åstadkomma.  

Activity support ska genom att använda sig av design och skyltar underlätta för att skapa tyd-

liga mönster i användandet av allmän mark. Aktiviteter som anses vara relativt “farliga” som 

pengatransaktioner ska ske på platser som är mer trygga än otrygga där det finns en tydlig 

övervakning och ett accepterat människoflöde (Cozens et al. 2005). Invånare ska tillåtas göra 

säkra aktiviteter som att besöka restauranger eller butiker i närheten av dessa platser där 

pengatransaktioner sker för att avskräcka eventuella förbrytare. Resultatet blir att “farliga” 

aktiviteter inträffar på trygga platser (Cozens et al. 2005). Shu och Huang (2003) menar ock-

så på att gatans fysiska utformning bidrar till mänsklig aktivitet vilket i sin tur kan reducera 

brottstillfällen.  

Image/management menar att områden behöver marknadsföras med en positivt bild och både 

den naturliga och fysiska miljön behöver kontinuerligt underhållas för att försäkra att områ-

dets utseende uppfyller sin funktion och skapar en positiv signal till alla som berörs av den. 

Sammankopplingen mellan ett områdes fysiska utseende och uppfattningen av området är 

sedan länge tillbaka tydligt avgörande för kriminaliteten i området och den upplevda otrygg-
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heten (Cozens et al. 2005). Cozens et al.(2005) beskriver vidare att områden som uppfattas 

som otrygga av invånarna ofta har en högre procent kriminell aktivitet. Uppfattningen om ett 

område definierar och adderar vad området är och vad som hör hemma där och därav skapar 

det (Sibley 1995). 

Target hardening och access control beskrivs på samma sätt då grunden för de två begreppen 

att agera brottsförebyggande är uppbyggda likadant. De beskrivs i CPTED 2.0 som de äldsta 

brottsförebyggande aktiviteterna teorin innehåller och går ut på att öka hindren som en för-

brytare måste gå igenom för att kunna begå ett brott och det är ett av de mest traditionella sät-

ten att agera brottsförebyggande (Cozens et al. 2005). Trots detta är begreppet Target harde-

ning debatterat om det ens ska medverka i teorin då staket, lås, elektroniska larm och väktare 

används för att säkerställa att begreppet uppnås. I detta tillvägagångssättet är det möjligt att 

det skapas en känsla av att leva i ett fort, invånarna i bostadsområdet blir inlåsta för att hålla 

andra ute. Vilket CPTED är oense om att det är rätt väg att gå (Cozens et al. 2005).  

2.1.3 Teorikritik  
I dag är den andra generationen av CPTED formad och det är från den som begreppen är tag-

na från. Men det finns lite bevis på framgångsrika implementationer av den andra generatio-

nen och stora delar av litteraturen kring teorin demonstrerar behovet av ett socialt tillväga-

gångssätt och föreslår den reviderade teorin mer som en möjlig vägledare. Det saknas tydliga 

definitioner, mål och teoretiska ramverk (Gibson 2016). Gibson (2016) menar att publicerad 

litteratur och studier kring andra generationen saknas därför är svårt att nå en solid slutsats 

över teorins praktiska effektivitet. Den andra generationen av teorin framkom år 1997 och har 

sedan dess inte utvecklats nämnvärt vilket bidrar till att ifrågasätta teorin i sin helhet.  

CPTED har även kritiserats för att bidra till att stärka ett top-down system, speciellt efter in-

tegreringen av Secured by Design. Begreppen baserade utifrån ett top-down styre får en signi-

fikant risk att skapa ohållbara bostadsområden eftersom medborgarinvolvering är ett vitalt 

medel för att skapa positiva miljöer (Gibson 2016). Att möjligheten existerar att nå en önskad 

brottsförebyggande nivå genom implementering av CPTED råder det lite tvivel om men pro-

blematiken kring teorin skapas då social uteslutning och sämre livskvalité inte är en integre-

rad del av arbetsprocessen. Det är möjligt att teorin långsiktigt begränsar de sociala effekter 

som begreppen innefattar (Gibson 2016). Gibson (2016) beskriver att fysisk planering och 
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sociala aspekter i planering inte tas hänsyn till och därav uteblir en relation mellan teorin och 

social hållbarhet vilket måste anses vara ett misslyckande. Kritik mot både Eyes on the Street 

och CPTED framförs av Rosenbaum (1987) som påstår att det finns lite bevis att invånare 

agerar som naturlig övervakning, bidrar till en social interaktion och blir påtittande ingripare 

trots att teorinerna i stort förlitar sig på det. En naturlig övervakning är beroende av en rad 

olika kulturella och klasspåverkade distinktioner. Eyes on the street diskuterar även vikten av 

en blandad markanvändningen där bostäder och verksamheter bör återfinnas inom samma 

område (Jacobs 2004). En blandad markanvändning har även kritiserats då brottsmönster an-

tyder att bostadsområden allt oftare drabbas av inbrott när bostäder och verksamheter existe-

rar nära varandra. Eftersom invånare som inte äger bostad i området får enklare tillgång till 

potentiella måltavlor, ökad möjlighet att begå brott, ökad anonymitet och det finns en mindre 

kontroll över vilka som hör hemma i området (Gibson 2016). Det finns inte heller större be-

vis på att kriminaliteten reduceras på dagtid eller nattetid när en blandad bebyggelse imple-

menteras. Utan brottsproblematiken kvarstår hela dygnet (Gibson 2016). Det bör redogöras 

över att både Eyes on the street och CPTED är idéer som härstammar från USA vilket möj-

ligtvis försvårar en implementering i svenska samhällen då invånarantal och uppbyggnaden 

av städer skiljer sig.   

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Brottsförebyggande gatustruktur 
Sohn (2015) gjorde en undersökning för att förstå vad CPTED och dess principer hade haft 

för påverkan i områden som drogs med kriminalitet. Sohn (2015) beskriver att diversifiera 

områden med byggnader, butiker och restauranger har en oklar påverkan på vilka brott som 

kan reduceras på grund av ojämlikheterna i utförandet av brotten. Mord och misshandel är 

brottsliga akter som bland annat kan reduceras med hjälp av Eyes on the street(Ögon på ga-

tan) medan rån och inbrott istället kan få en motsatt effekt i områden med diversifierade mar-

kanvändning då potentiella förövare kan få en nära bekantskap med området och noggrant 

kan välja ut sitt mål (Sohn 2015). Detta instämmer Hayslett-McCall (2002) i och menar att 

butiker exempelvis bidrar till att främlingar befinner sig i bostadsområde de annars inte hade 

besökt. Sohn (2015) beskriver sedan att förbättra gatunätverk genom övergångsställen med 

mera, bjuder in bostadsinbrott då förövaren får en enkel väg in i bostadsområdet. Den mins-

!14



kade nivån av Access control(behörighetskontroll) genom förstärkt gatuanslutning kan spela 

en signifikant roll i att negativt agera brottsförebyggande(Sohn 2015). Sohn (2015) beskriver 

i slutsatsen av studie att det finns stöd för konceptet om att områdets design som tillåter rörel-

se av gångtrafikanter kan vara ett effektivt sätt att försäkra invånarnas trygghet när det hand-

lar om särskilda typer av brott men att det även kan bidra till att andra typer av brott begås 

mer effektivt. CPTED får det alltså svårt att agera som en allmotverkande brottsförebyggande 

ansats men fungerar mot särskilda typer av brott.  

2.2.2 Övervakning och förflyttning av brott 
2001 gjorde Welsh och Farrington en undersökning om hur mekanisk(kameror) och 

naturlig(människor) övervakning påverkade brott och skillnaderna mellan de två. De under-

sökte även om brott förflyttades av implementeringen av dessa brottsförebyggande åtgärder. 

De specifika platser som undersöktes i studien var stadskärnan, parkeringsområden, bostads-

områden och den kommunala transporten (Welsh & Farrington 2001). I parkeringsområden 

var de kameraövervakning som gav det mest framgångsrika resultatet medan en naturlig 

övervakning med hjälp av förbättrad belysning var bäst lämpad för stadskärnan. I bostadsom-

råden gav båda möjligheterna till övervakning goda resultat när det handlade om fastighets-

brott som inbrott och fordonsstöld medan våldsbrott som rån och misshandel inte märkte nå-

gon avsevärd skillnad(Welsh & Farrington 2001). I undersökning medverkade 19 kameraö-

vervakningar och 13 områden med förbättrad belysning och 11 av de 19 kamerorna och 12 av 

de 13 områdena visade på en positivt spridning av brottsförebyggande åtgärder eller förflytt-

ning av brott sedan de implementerats. Fyra områden med kameraövervakningen och 3 om-

råden med förbättrad belysningen visade på en förflyttningen av brott. De kom fram till att 

dessa totalt sju områden låg intill huvudområdet där övervakningsexperimentet utförts och att 

brotten endast hade förflyttats till det omkringliggande området (Welsh & Farrington 2001). 

Johnson et al.(2014) diskuterar också den potentiella förflyttningen av brott när brottsföre-

byggande åtgärder implementeras i lokalsamhället och beskriver att chansen är lika stor att 

brottsreducering når utanför området där det implementerades som det är att själva brotten 

förflyttas till omkringliggande områden.  

För att nå en acceptabel naturlig övervakning som utgörs av invånarna behöver det finnas 

människor som har möjlighet att se när brott begås. I både Eyes on the street och CPTED be-
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skrivs det om vikten av naturlig övervakning, en övervakning som sker av invånarna. Loukai-

tou-Sideris (1999) anser dock att en högre densitet av människor bidrar till att mindre allvar-

liga brott kan maskeras och smälta in i folksamlingarna. Snatteri och risken att utsättas för 

ficktjuvar ökar i grad på platser där ett stort antal människor samlas (Loukaitou-Sideris 

1999). Angel (1968) beskriver dessutom att det behövs en kritisk nivå av gatuaktivitet och 

populationsdensitet för att motverka brott. Annars får det ingen effekt. Welsh och Farrington 

(2001) säger i deras slutsats att både mekanisk och naturlig övervakning är effektiva sätt att 

reducera brott. Men det handlar om att förstå hur och vart de bäst lämpar sig. Det kan vara ett 

smart tillvägagångssätt att använda sig av båda sätten av övervakning på samma plats (Welsh 

& Farrington 2001). Brown (1995) stödjer även deras forskning genom sin egna forskning 

som visade att övervakning reducerade inbrott, fordonsstöld och stölder från bilar. 

2.2.3 Länken mellan kriminalitet och grönska 
Troy et al.(2015) undersökte om det fanns någon koppling mellan kriminalitet och bostads-

områdens vegetation i Baltimore, USA. Många studier fokuserar ofta på den negativa effek-

ten överväxt vegetation har på brottsprevention och menar att vegetation möjliggör för poten-

tiella förbrytare att begå brott genom att skapa områden och platser som upplevs förbisedda 

och ovärdiga (Troy et al. 2015). Tomter och gårdar där det tydligt finns en ägare där marken 

tas om hand om, visar tydligt på en lägre andel brott som begås medan mark med okontrolle-

rad vegetation visar på motsatsen. I områden med en låg socioekonomisk status visas en tyd-

lig relation mellan ovårdad mark och kriminalitet (Troy et al. 2015). Deras studie visade även 

på att mindre träd som tillhörde allmänheten och befann sig i närheten till bostäder skapade 

möjligheter att begå brott. Dessa träd växer på platser som inte är tydligt definierade och 

sköts varken om av staden eller invånarna vilket gör att de fortsätter växa(Troy et al. 2015). 

Ratcliffe (2003) beskriver det som kontroversiellt men att områden behöver definieras och 

resultaten kan bli en reducering av kriminalitet. Det är även något som teorin CPTED 2.0 och 

deras begrepp Territoriality syftar på. Möjligtvis är enkelheten i “lösningen är att bry sig” ett 

sätt att agera brottsförebyggande när det diskuteras vegetation. Bostadsområden som aktivt 

delar på tomt- och markytor samt tar hand om de visar på ett socialt kapital och en samman-

hållning som håller brottslingar borta. En del av den tanken är att områden med en social 

sammanhållning automatiskt får fler ögon på gatan och att invånarna finner det simplare att 

arbeta tillsammans för att försvara det kollektiva område (Troy et al. 2015). Teorier som han-
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terar den kriminella individens aktivitet påstår för att ett brott ska kunna begås måste det 

finns ett potentiellt offer, en potentiell förbrytare och en brist på auktoritet som bevakar eller 

ingriper medan brottet fortlöper (Cohen & Felson 1979). Potentiella förbrytare finner möjlig-

heter att begå brott när måltavlan är svag och bevakarna få (Brantingham & Brantingham 

1993). Om vi accepterar dessa teorier betyder det att väl omhändertagna tomt- och markytor 

drar till sig ingripare och bevakare från gatan och skapar uppfattningen om att de boende i 

området aktivt är involverade samt investerade i bostadsområdet vilket indirekt antyder att 

möjligheten att någon ingriper under brottets gång är högre och det kan då fungera som ett 

sätt att reducera kriminalitet (Troy et al. 2015).  
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3. Metod  
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i samband med studien. En kvalitativ un-

dersökning har genomförts där stor del av arbetet har handlat om att studera officiella doku-

ment från de berörda kommunerna. I metodkapitlet beskrivs studieobjektet som uppsatsen 

riktar in sig på. Analysmetod, urval, validitet, reliabilitet och etiska ställningstagande beskrivs 

också närmare i kapitlet samt metodkritik.  

3.1 Studieobjekt  
Uppsatsen fokuserar på undersöka hur fysisk utformning kan användas för att reducera kri-

minalitet och stärka trygghet samt om brottsförebyggande aspekter medverkar i detaljplaner 

för fyra stycken utsatta och särskilt utsatta områden i Sverige. Detta har genomförts med en 

dokumentanalys. För att besvara de två frågeställningar och syftet i uppsatsen tillämpas en 

kvalitativ ansats. Eftersom uppsatsens metod ter sig på detta sätt utesluts en generalisering 

kring uppsatsens slutsats angående utsatta och särskilt utsatta områden som ej medverkar i 

studien. Johannessen och Tufte (2003) beskriver att en statistisk generalisering är omöjlig att 

uppnå när den kvalitativa ansatsen tillämpas. De fyra utvalda utsatta och särskilt utsatta om-

råden undersöks i stället i detalj vilket bidrar till en bredare och mer detaljerad förståelse över 

insamlat material. Eftersom en statistisk generalisering är frånvarande i kvalitativa ansatser 

arbetar man i stället med begreppet överförbarhet. Här utvecklas tolkningar, begrepp, förkla-

ringar, förståelser av sociala processer och teorier som uppmärksammar det fenomen som 

undersöks. Det kan bidra till att likartade fall kan dra nytta av tolkningar och begrepp med 

mera som utvecklas inom ett forskningsprojekt. Överförbarhet syftar inte på att förstå hur 

ofta ett fenomen inträffar utan att utveckla tolkningar och begrepp med mera som är använd-

bara i andra sammanhang (Johannessen & Tufte 2003). Förhoppningsvis är det möjligt att 

överföra denna studie till andra utsatta och särskilt utsatta områden. Dock kan den eventuella 

överförbarheten försvagas utifall områden utanför studie saknar relativt uppdaterade detalj-

planer då studien i sig baseras på detaljplaner där sociala hållbarhetsaspekter medverkar och 

endast är några år gamla. Men arbetas det med nya detaljplaner för att ersatta de äldre i 

kommuner utanför uppsatsen är det möjligt att uppsatsens kan användas som vägvisare.  
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Sveriges kommuner har i dag planmonopol och den suveräna rätten att anta fysiska planer. 

Detaljplanen är bindande och är det viktigaste medlet för kommunernas tänkta hantering av 

den fysiska miljön (Nyström & Tonell 2012). Detta gör att brottsförebyggande aspekter i den 

fysiska miljön är en del av lokalsamhället och behöver innefatta ett lokalt perspektiv. Därav 

utförs uppsatsen som en fallstudie där fyra specifikt utvalda kommuner undersöks. Fallstudier 

har två särskilda kännetecken, vad som ingår i fallet och vad som befinner sig utanför fallet 

och en tydlig beskrivning av det definierade fallet (Johannessen & Tufte 2003). Uppsatsens 

fyra studieobjekt är stadsdelarna Jordbro (Haninge kommun), Alby (Botkyrka kommun), 

Bäckby (Västerås stad) och Bergsjön (Göteborgs stad). Det är fyra utsatta eller särskilt utsatta 

områden i Sverige som är under fysisk rekonstruktion för att reducera kriminell närvaro och 

stärka tryggheten.  

3.2 Metodologisk bakgrund  
Uppsatsen har sin egentliga början när en av författarna praktiserade på Länsstyrelsen i 

Västmanland och skrev en rapport till både Karlstads universitet och praktikplatsen om läns-

styrelsens roll i det brottsförebyggande arbetet. Eftersom praktiken var geografiskt belägen i 

Västmanlands län där Västerås stad är den största kommunen fokuserades arbetet kring Väs-

terås stad och det utsatta området Bäckby. Idén att skriva om brottsförebyggande aspekter 

och Länsstyrelsens roll i det hela uppkom efter undersökningar över den nya detaljplan som 

det arbetades med över Bäckby där trygghet var ett begrepp som ofta återkom. Under prakti-

ken och efter att detaljplanens innehåll studerats blev relevanta teorier eftersökta för att un-

dersöka om Västerås stads fysiska utformning var grundat på forskning och Eyes on the street 

och CPTED blev teorierna som valdes för den rapporten. Och på det sättet såddes det första 

fröet kring vad den framtida C-uppsatsen skulle handla om och hantera för fenomen. Denna 

uppsats var från början tänkt att endast innehålla en kommun, Västerås stad, men det ansågs 

bli ett för tunt innehåll och möjligheten uppstod för andra kommuner att inkluderas. Då val-

des även de andra kommunerna efter att teorin testades mot detaljplaner framtagna för utsatta 

och särskilt utsatta områden. Därav blir uppsatsen i sig abduktiv i sitt utförande där Västerås 

stad från början var det enda fallet som användes för att arbeta fram teorier och hypoteser. 

Sedan användes teorier och hypoteser på andra fall det vill säga resterande av de medverkan-

de kommunerna. När forskaren agerar enligt denna metod är det första steget induktivt och 
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det andra deduktivt vilket resulterar i abduktiv ansats (Patel & Davidson 2011). En kvalitativ 

dataanalys är en blandning mellan induktiva och deduktiva ansatser där teorier och tidigare 

forskning utgör en viktigt utgångspunkt för analysen samtidigt som det teoretiska perspekti-

vet och tolkningar utvecklas och ändras utifrån empirins meningsinnehåll. Då blir analysen 

både teoretiskt upplyst och empiriskt grundad (Johannessen & Tufte 2003). 

3.3 Urval, validitet och reliabilitet 
Eftersom en generalisering inte går att genomföra med den kvalitativa ansatsen och begreppet 

överförbarhet i stället används går urvalet att göras strategiskt. Därför har dokument noggrant 

valts utifrån den information och kunskap de innehåller för att säkerställa att det är lämpliga 

dokument som studeras. Avsikten med kvalitativa ansatser är att skapa kunskap som kan 

överföras och man gör då strategiska val, vilket betyder att forskaren medvetet väljer vad som 

ska medverka i undersökning (Johannessen & Tufte 2003). Dokumenten som studerats är de-

taljplaner, planprogram och plankartor, det vill säga offentliga handlingar från kommunerna. 

Informationen som erhålls via offentliga handlingar beskriver hur den fysiska miljön utfor-

mas och vad som önskas uppnås med den särskilda utformningen. Den fysiska utformningen 

motiveras i dessa dokument och trovärdigheten kring innehållet är hög. I kvalitativa studier 

handlar validiteten om att forskaren lyckas samla trovärdiga underlag för att kunna göra en 

sanningsenlig tolkning av det som studerats (Patel & Davidson 2011). Johannessen och Tufte 

(2003) beskriver validiteten som en fråga hur bra eller relevant datan representerar fenome-

net. Eftersom studien undersöker om den fysiska miljön används som ett brottsförebyggande 

medel i utsatta och särskilt utsatta områden är det ett måste att undersöka detaljplaner och 

tillhörande planprogram och plankartor. Det är enbart i dessa dokument som kommunerna 

redogör och förklarar hur den fysiska miljön ska användas. Därav blir detaljplanerna av yt-

tersta relevans för studien.    

Reliabiliteten hanterar den data som medverkar i undersökningen, vilken data som används, 

hur datan samlats in och hur datan bearbetas. Ett alternativ till att nå en hög reliabilitet är att 

flera forskare undersöker samma fenomen, når de samma resultat blir reliabiliteten hög (Jo-

hannessen & Tufte 2003). Ett annat tillvägagångssätt att kontrollera reliabiliteten är att an-

vända två observatörer vid samma tillfälle. Uppstår det en överensstämmelse mellan de två 
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observatörerna är det möjligt att anta reliabiliteten som hög (Patel & Davidson 2011). Denna 

uppsats använder sig av tidigare forskning av implementeringar av brottsförebyggande aspek-

ter för att stärka reliabiliteten. Inom fysisk planering finns det lagstiftning som avgör hur 

kommunerna ska agera när det arbetar med detaljplaner och ger kommunerna ett omfattande 

ansvar för den fysiska planering med det kommunala planmonopolet. Men lagstiftningen 

över fysisk planering garanterar även staten ett visst inflytande över processen (Johansson & 

Khakee 2008). Detta gör att detaljplanerna som studeras inte bara är en del av den kommuna-

la planeringen utan även staten och reliabiliteten över officiella handlingar är då stark.    

3.4 Insamling av data  
Att Västerås stad är utgångspunkten för denna studie kommer att förklaras senare i uppsatsen, 

men det är via Västerås stads hemsida som den första detaljplanen börjar att studeras. När 

detaljplanen i fråga undersöks första gången framgår det tidigt att brottsförebyggande ansat-

ser medverkar och påverkar den fysiska utformningen. Som sagt kommer detta att förklaras 

närmare under nästa rubrik och därför hoppar uppsatsen framåt i tiden till valet av vilka andra 

kommuner som ska medverka i studien. För att finna andra kommuner användes Polisens 

egna lista över utpekade utsatta, särskilt utsatta och riskområden som existerar i Sverige i 

dag. Dokumentet över dessa områden finns tillgängligt på Polisens hemsida och det var även 

där via hemsidans sökfunktion som det hittades. För att finna kommuner som kunde medver-

ka i uppsatsen sattes det upp parametrar för att tidigt utesluta kommuner som ansågs opas-

sande för syftet. Bland annat behövde detaljplanen som efterfrågades vara relativt ny, några 

år gammal som max samt behövde den påverka ett stort område och gärna centrala delar av 

den utsatta stadsdelen. Det reducerade inte omfånget av sökandet men det lät författarna ti-

digt utesluta kommuner. Att finna de tre resterande kommunerna till studien var ett arbete 

som tog tid men till slut kunde Göteborgs stad, Haninge kommun och Botkyrka kommun 

läggas till som en del av uppsatsen då dessa kommuner hade relativt nyantagna omfattande 

detaljplaner i utsatta eller särskilt utsatta stadsdelar. Varje detaljplan, planprogram och 

plankarta som studerats har funnits via respektive kommuns hemsida. Hemsidorna innehåller 

funktioner för att hitta aktuella detaljplaner vilket underlättade arbetet.  
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3.5 Analysmetod 
Den analys som utfördes av insamlad empiri är vad Johannessen och Tufte (2003) förklarar 

som analys av meningsinnehåll. Teorier, tidigare forskning och hypoteser är viktiga utgångs-

punkter för den kvalitativa dataanalysen (Johannessen & Tufte 2003). Materialet för kvalita-

tiva dataanalyser är vanligtvis data i textform från dokument eller skriftliga anteckningar. 

Men det kan vara överväldigande att befinna sig framför ett omfattande textmaterial. Det är 

svårt att skapa en överblick över informationen och veta vart det är simplast att börja sin ana-

lys (Johannessen & Tufte 2003). Johannessen och Tufte (2003) använder sig av fyra faser för 

att redogöra analysens tillvägagångssätt. Det första som bör göras är att införskaffa sig ett 

helhetsintryck av vad textmaterialet innehåller för intressanta och centrala teman. Ingen för-

djupning görs ännu utan teman noteras enbart (Johannessen & Tufte 2003). Efter den första 

fasen påbörjas den andra, kodningen. Den går ut på att finna element i texten som är me-

ningsbärande. Det görs en systematisk genomgång av materialet för att identifiera textstycken 

som bidrar till kunskap och information kring de huvudteman som noterats. De textstycken 

som innehåller information markeras med kodord för att avgör typen av information de inne-

håller (Johannessen & Tufte 2003). I denna uppsats identifierades fyra stycken olika kodord; 

trygghet, markanvändning, förtätning och bostadsbebyggelse. Att det blev just dessa kodord 

har att göra med innehållet i detaljplanerna. Trygghet som kodord är en självklarhet till både 

syfte och frågeställning. Men de resterande valdes då de innefattar en användning av den fy-

siska miljön. De tre kodorden är relaterade till den fysiska utformning och används i planpro-

grammen. De bidrar till en förenklad förklaring över vad kommunernas detaljplaner kommer 

att bidra med. Dessa kodord är induktivt grundade då de är utarbetade från datamaterialet och 

inte från teorin. Kodorden används olika frekvent i detaljplanerna men hjälper till att markera 

vad textstycket innehåller för information. Genom kodning är det möjligt att snabbt finna, ta 

ut, och slå samman textdelar som befinner sig under samma begrepp (Johannessen & Tufte 

2003). Detaljplanerna och dess tillhörande planprogram studeras och när något av kodorden 

finns i textmaterialet markeras det i planprogram med en specifik färg där varje färg symboli-

serar ett av kodorden för att snabbt finna informationen och kunskapen när den efterfrågas. 

När det kodas i en kvalitativ studie är det viktigt att kodningen inte delar upp texten så att 

helheten försvinner, kodningen ska bidra till att koncentrera det meningsbärande textmateria-

let (Johannessen & Tufte 2003). Den tredje fasen som utgör denna typ analys är kondense-
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ring. Det som identifierades under kodningen, det vill säga text som är meningsbärande, dras 

ut från textmaterialet. Här sker en reducering av empirin som sedan ordnas enligt kodorden 

(Johannessen & Tufte 2003). Johannessen och Tufte (2003) beskriver att kondensering funge-

rar till att utveckla kategorier som är mer överordnade än kodorden så att liknande kodord 

kan sammanställas under samma kategori. De kodord som skapades i uppsatsen delades in i 

två stycken olika kategorier under arbetets gång, bostäder och icke bostäder. Det gjordes för 

att undersöka hur kommunerna diskuterade att stärka tryggheten genom en fysisk utformning 

där bostäder var involverade alternativt när bostäder inte var involverade. Det hjälpte för att 

förstå skillnaden hur olika verksamheter implementeras i lokalsamhället respektive hur bo-

städerna formas för att stärka tryggheten. Den fjärde och sista fasen benämns som samman-

fattning. Det kondenserade materialet ska här sättas samman så det är möjligt att sammanfatta 

det i nya begrepp och beskrivningar som kan förmedlas till andra via texten (Johannessen & 

Tufte 2003). Sammanfattning innebär att materialet sätts samman utifrån de kodord som an-

vändes. En bedömning behöver sedan göras för att förstå om den sammanfattande texten 

kommer fram till samma sak som det ursprungliga materialet (Johannessen & Tufte 2003). I 

denna uppsats blev kodorden i stort en del av de nya begrepp som utgör rubriker i resultatka-

pitlet. Ett exempel när kodordet uteblev är rubrik 4.4, Privat kontra allmän mark. I denna fas 

under arbetets gång skedde det sammansättningar av olika sätt att agera brottsförebyggande 

och stärka tryggheten genom användandet av bostäder. Fast det endast fanns ett kodord över 

byggandet av bostäder, bostadsbebyggelse, blev slutprodukten att innehålla två separata ru-

briker, 4.3 Stärkt trygghet genom fler bostäder och 4.5 En blandad bebyggelse då det fanns 

två olika perspektiv som behövdes separeras och diskuteras närmare enskilt. Johannessen och 

Tufte (2003) menar att denna typ av analys har som mål att finna och identifiera olika möns-

ter och samband som inte var tydliga från början.  

3.6 Etiska ställningstaganden   
Etiska ställningstaganden för att skydda personuppgifter görs inte i uppsatsen då ingen in-

formation har samlats in via intervjuer eller enkäter. Uppsatsen har konsekvent valt att refere-

ra till kommunerna som författare i stället för enskilda tjänstepersoner. Trots detta är det möj-

ligt via de offentliga handlingar som använts finna vilka personer som medverkat i framta-

gandet av dokumenten. Något som uppsatsen inte kan ta hänsyn till. Uppsatsen har även ett 
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ansvar att inte stigmatisera utsatta och särskilt utsatta områden utan förhoppningsvis visa po-

tentialen dessa områden har för att agera som säkra och trygga stadsdelar med stärkt livskva-

litet vid förändring av den fysiska miljön. Planerare ska genomföra uppdrag där allmänintres-

set är grundpelare och arbeta för att alla människors rättigheter beaktas på ett rättvist sätt (Jo-

hansson & Khakee 2008).  

3.7 Metodkritik  
Nackdelen med dokumentanalyser till skillnad från observationer och intervjuer är att egen-

skaper som tonfall, rörelser och pauser och ansiktsuttryck uteblir då det är svårt att förmedla 

detta genom text (Johannessen & Tufte 2003). I detta fall hade en observation av samhället 

kunnat stärka uppfattningen över hur utsatta och särskilt utsatta områden fysiskt utformas. 

Om en intervju med inblandad tjänsteperson i detaljplaneprocessen utförts är det möjligt att 

tankegångar och avvägningar avslöjats som hade kunnat varit en del av uppsatsen. Intervjuer 

kan användas för att få svar på konkreta händelser och handlingar samt besvara teoretiska 

frågor som söker svar kring orsaker och avsikter bakom handlingar och företeelser (Johan-

nessen & Tufte 2003). Men i denna uppsats hade observationer och intervjuer endast kunnat 

agera som komplement till dokumenten vilket fortfarande hade utgjort den största delen av 

materialet därav förblir uppsatsens tillvägagångssätt det som givit mest lämpat material. Upp-

satsens förståelse kring upplevd trygghet i de studerade stadsdelarna grundar sig offentliga 

handlingar från Polisen och kommunerna. Det betyder att invånarna i stadsdelarna inte frå-

gats och huvudkällan har då kringgåtts och det är dokumenten som uppsatsen förlitar sig på. 

Med hjälp av enkäter hade tryggheten kunnat undersökts i större omfång och gått direkt till 

informationskällan. Enkätundersökningar är ett tillvägagångssätt för att räkna fenomenets 

utbredning, det vill säga dess kvantitet (Johannessen & Tufte 2003). Även om en enkätunder-

sökning hade bidragit med ökad förståelse över invånarnas trygghet är den i princip omöjlig 

att genomföra då stadsdelarna i studien saknar geografisk närhet (förutom Haninge och Bot-

kyrka kommun) och författarna saknar kontakter till stadsdelarna om internet istället setts 

som ett acceptabelt tillvägagångssätt. Den kvalitativa ansatsen tillåter studien att hantera 

mjuk data, det vill säga data som tolkas via analysmetoder inriktade på text. Eftersom studien 

inte är intresserad av statistik eller mätning blir den kvantitativa ansatsen olämplig (Patel & 

!24



Davidson 2011). Sammanfattningsvis behöver både syfte och frågeställningar vila på en kva-

litativa ansats där dokument bidrar med kunskap och information. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av dokumentanalysen att presenteras. Rubrikerna i kapitlet 

utgörs av gemensamma mönster som fanns när officiella dokument som planprogram och 

plankartor från kommunerna undersöktes.  

4.1 Interveillance  
Alla fyra kommuner som medverkar i undersökning nämner hur de använder den fysiska ut-

formning för att skapa fler ögon mot gatan. Detaljplanen som tagits fram för Jordbro centrum 

beskriver hur de nya bostäderna som planeras kommer att innebära ökad trygghet med en fy-

sisk gestaltning som valts omsorgsfullt. En av de fyra principerna för detaljplanen är Fler 

människor ger ökad trygghet som rubriken lyder. Kommunen menar att en trygg plats är be-

folkad av människor under en stor del av dygnet och inte enbart de timmar där offentlig och 

kommersiell service har öppet. Genom att skapa bostäder vid torget och den lokala parken 

befolkas offentliga platser med fler människor (Haninge kommun 2014). Haninge kommun 

(2014) beskriver hur en naturlig övervakning ska tas tillvara på genom att skapa både kom-

mersiella och offentliga verksamheter i bottenvåningarna kring centrum och Hurtigs torg.  De 

beskriver en av fyra principer i planprogrammet som:  

En trygg plats är befolkad av människor under en längre tid av dygnet - inte bara de timmar 
då affärerna i centrum är öppna. Tillför man bostäder vid torget och i Hurtigs park, liksom 
möjliggör ett fortsatt levande kultur- och föreningsliv i Jordbro, så befolkar man de offentliga 
miljöerna med fler människor. (Haninge kommun 2014, s.42)  

Hos tre av de fyra kommunerna ingår stadsdelens centrum i detaljplanen och det är enbart  

Göteborgs stads detaljplan för stadsdelen Bergsjön som inte kommer utveckla centrum utan 

detaljplanen riktar in sig på en väg, Bergsjövägen. Göteborg stad vill åstadkomma en uppdel-

ning av parkeringar, i stället för att bilarna befinner sig på samma markyta vill kommunen 

dela upp ytorna bilar kan parkeras på så de placeras närmare bostäderna. Detta ska medföra 

en större trygghet med fler ögon mot parkeringen (Göteborgs Stad 2017). Att stärka ögon mot 

gatan kring parkeringar syftar Västerås stads (2018) detaljplan också att uppnå. Göteborgs 

stad (2017) och Västerås stad (2018) beskriver i planprogrammen att specifika platser för bil-
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parkering är en källa till otrygghet och båda kommunerna anser att bilarna måste hamna när-

mare bostäderna för att stärka möjligheten till att få en god överblick över området.  

Parkering i gata sprider ut bilarna jämnt över stadsdelen vilket gör att större markparkeringsy-
tor kan undvikas. Parkering integrerat i gatumiljön gör att bilarna parkeras inom synhåll för 
boende längs gatan vilket både gör det tryggt att parkera och att röra sig till fots genom stads-
delen. (Västerås stad 2018, s. 4) 

Både Haninge kommun (2014) och Göteborgs stad (2017) anser att fler människor betyder en 

förbättrad trygghet, särskilt otrygga platser som gångtunnlar där en naturlig övervakning ute-

blir ska ersättas med säkrare passager. Det är ett flertal gångvägar i detaljplanen som upplevs 

som otrygga då det inte finns ett stadigt flöde av människor vid dem samt att de ligger en 

lång bit ifrån befintlig bebyggelse. Det ska skapas fler bostäder kring gång- och cykelvägar 

(Göteborgs Stad 2017). Göteborgs stads detaljplan är den i studien som går minst in på ögon 

mot gatan och när planprogrammet gör det handlar det främst om parkeringsytor även om de 

nämner att nybyggnationer ska innefatta entréer vända mot gatan. De övriga tre är mer ingå-

ende och ögon mot gatan är en viktig grund i detaljplanerna för att stärka tryggheten. Nya 

byggnader ska vara tydligt strukturerade med en sida mot allmänheten och det offentliga 

rummet och en sida som tillför en mer privat tillställning (Västerås Stad 2018). Att planera 

den nya bebyggelsen på detta sätt resulterar i att tryggheten stöds genom att uppmana till liv i 

rörelse kring allmänna platser och koncentrerar invånarna till särskilda gator där boende kan 

ha uppsikt över både gårdar och gator (Västerås stad 2018). Botkyrka kommun är inget un-

dantag heller om det diskuteras naturlig övervakning i den utsatta stadsdelen Alby. Kommu-

nen är tydliga med att ny bebyggelse bidrar till att fler verksamheter kan startas och att nya 

invånare kan bosätta sig i området. Detta ska generera att fler ögon är vända mot torget vilket 

beskrivs som positivt för tryggheten (Botkyrka kommun 2017). Botkyrka kommun (2017) 

beskriver även i planprogrammet att verksamheterna som kommer att finnas i den nya be-

byggelsens bottenvåningar kommer att attrahera invånare att röra sig omkring dessa verk-

samheter. Alby centrum som är en allmänt känd otrygg plats ska bli mer befolkad och upple-

vas som tryggare i samhället (Botkyrka kommun 2017). Alla av de fyra kommuner och deras 

detaljplaner som undersökts anser att de otrygga platser som lokaliserats genom medborgar-

dialog eller andra tillvägagångssätt behöver bli mer befolkade och attraktivare genom att er-
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bjuda olika typer av offentlig och kommersiell service. Just denna beblandade bebyggelsen 

kommer att redogöras närmare senare i uppsatsen. Varje kommun är enligt deras respektive 

planprogram överens om att en ökad befolkning resulterar i en bättre övervakning som i sin 

tur stärker tryggheten vilket är den grundläggande rättigheten kommunerna vill tillgodose 

sina invånare. Att tillförse invånarna med mötesplatser vid torg och andra centrala delar av 

stadsdelarna är även ett sätt att skapa en naturlig övervakning. Varje planprogram som har 

undersökts anser att mötesplatser i samhället är viktigt och något som måste förtydligas med 

hjälp av den fysiska utformningen. Bland annat beskriver Botkyrka kommun (2017) att invå-

narna ska mötas på torg och vid befolkade hus i stället för parkeringsområden, tomma gräsy-

tor och lastkajer som annars upplevs som otrygga. I Haninge kommun anses i nuläget torget 

som en av de mer otrygga platserna i stadsdelen och torget bidrar inte till att agera som en 

naturlig mötesplats. Torget behöver även få ett stadigt flöde av människor (Haninge kommun 

2014).  

4.2 Urban mobilitet 
Gemensamt för de fyra kommunerna är att stadsdelar och områden ska byggas tätare och 

sammankopplas med stadskärnan samt att skapa en förnyad gatustruktur. Med en tätare stad 

kan fler invånare få en närmare tillgång till livsmedelsbutiker, skolor, busshållplatser och an-

nan likvärdig infrastruktur som gör vardagen lite enklare. Planbeskrivningen för stadsdelen 

Bergsjö beskriver en problematisering med området. Bergsjöområdet är ett exempel på ett 

område som anses ha en misslyckad trafikplanering. Hela Bergsjönområdet är planerat utifrån 

den så kallade SCAFT-modellen vilket innebär att all trafikmatning sker utifrån en ringled 

som går runt hela Bergsjön med ett flertal återvändsgator som leder in i de olika områdena. 

Bil- och gångtrafiken planerades för att separeras från varandra och detta har i efterhand 

medfört konsekvenser som otrygga gångtunnlar och gångstråk genom ödsliga grönområden 

samt tillgjorda barriärer med en avsaknad av en kontinuerlig stadsbebyggelse. Den gång- och 

cykelväg som finns längs med Bergjövägen har även den orsakat problem för säkerheten. 

Främst på grund av att gång- och cykelvägen som finns längs med gatan är separerade både i 

höjd- och sidled vilket skapar en svårt hanterbar situation och dålig kontakt mellan oskydda-

de trafikanter och fordonsförare (Göteborgs Stad, 2017).  
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Detaljplanens syfte är att minska Bergsjövägens barriäreffekt genom att vägen omformas från en 
ringväg till en stadsgata med bebyggelse som möter gatan. (Göteborg stad 2017, s.5).  

Haninge kommun beskriver i sitt planprogram för området Jordbro att strategiska frågor som 

bland annat gatustruktur och tillgänglighet ska ses över i framtiden. Gatustrukturen för Jord-

bro bör göras om, främst för att delområdena ska knytas närmare varandra samt för att skapa 

bättre förutsättningar för centrums utveckling genom en ökad tillgänglighet för trafikanter. En 

anledning till att tillgängligheten begränsas i Jordbro är bristen av busstrafik samt gatunätets 

utformning. En analys gjord av Haninge kommun visar att tillgängligheten i det gatunätverk 

som har genomförts inte har något större flöde av människor till centrum om inte syftet är att 

utföra något direkt ärende där. Analysen visar även på att tätheten är relativt låg i Jordbro i 

jämförelse med andra områden i kommunen. En ökad täthet samt att närområdena i Jordbro 

blir mer sammankopplad med centrumkärnan skulle gynna en mer hållbar utveckling för den 

lokala handeln och servicen men även stärka attraktiviteten och stadslivet i det offentliga 

rummet. Förtätningsutrymmet, det vill säga mängden byggbar mark är relativt god i Jordbro. 

Det ger goda förutsättningar till de förslag som föreslås i planprogrammet (Haninge kommun 

2014). 

Stor vikt ska läggas vid att god tillgänglighet skapas mellan bostädernas entréer och målpunkter i om-
givningen (parkering, skola, förskola, buss, pendeltåg, butiker, rekreation etc.) genom omsorgsfull 
höjdsättning och detaljprojektering av kvartersmark, gator och bebyggelse. (Haninge kommun 2014, 
s.43). 

Västerås stad har genomfört en planbeskrivning för stadsdelen Bäckby. Där syftet är att kom-

plettera den befintliga bebyggelsen i Bäckbys centrum samt att förtäta gatustrukturen. Målet 

med detaljplanen för Bäckbys centrum är att skapa ett hållbart och tryggt centrumområde och 

förslagen är baserat på en medborgardialog med olika aktörer och boende inom stadsdelen. 

Under medborgardialogen påpekade flera personer att de centrala delarna i Bäckby behöver 

bli mer orienterbara så det blir enklare och mer trivsamt att röra sig in och från centrala 

Bäckby (Västerås stad 2018).  Även Botkyrka kommun har tagit fram en planbeskrivning för 

stadsdelen som syftar på en starkare sammankoppling. Kommunen beskriver att stadsmiljön 

ska förändras och förnyas. Förändringen ska ske genom förnyade gator och parker, en bättre 
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sammankoppling till omgivningen, en upprustning av centrum samt förtätningar genom ny 

bebyggelse (Botkyrka kommun 2017)  

Åtgärderna och förslagen som Göteborgs stad har tagit fram i detaljplanen för Bergsjö är att 

bidra till en mer sammankopplad gatustruktur och öka rörligheten. Den breda vägen modifie-

ras om till en smalare, mer stadsmässig gata för att minimera barriäreffekter mellan området, 

naturen och badet. Denna ombyggnad av vägen ska bidra till att koppla samman de olika om-

rådena. Förslaget till detaljplanen innebär att fordonstrafiken flyttas över till det södra körfäl-

tet. Den yta som i dag har en refug omvandlas till en planterad yta samt gatuparkering. Det 

norra körfältet kommer omkonstrueras till en ny gång- och cykelbana samt till kvartersmark 

för bostadsändamål. Planprogrammet för Bergsjö har som ambition att båda sidor av vägen i 

framtiden skall bebyggas med bostäder och service. Detta förslag skapar bättre möjligheter 

till att skapa en ökad täthet och en bättre sammankoppling till stadskärnan (Göteborgs stad 

2017). De förslag som föreslås till detaljplanen för området Jordbro i Haninge kommun är 

främst förslag som behandlar byggnationer av fler bostäder och verksamheter. Förtätningsut-

rymmet och exploatering möjligheterna för dem centrala delarna av Jordbro anses goda, 

främst på grund av en stor tillgång av grönytor. Kommunen påpekar att en medveten förtät-

ning kan medföra såväl sociala som ekonomiska mervärden. Det kan vara genom att utnyttja 

centrala lägen, skapa parknära bostäder, öka blandningen av bostäder och verksamheter, stär-

ka serviceunderlaget, minska bilberoendet samt frambringa levande stadsmiljöer (Haninge 

kommun 2014). 

För området Bäckby i Västerås kommun är förslaget att skapa en tätare gatustruktur med 

mindre kvartersstorlekar. Byggnader föreslås placeras på ett sätt att de får en tydlig sida mot 

allmänheten och det offentliga rummet samt en tydlig privat sida vänd mot exempelvis inra-

mad innergård. Denna konstruktion lägger grunden för en fysisk struktur som stödjer trygghet 

och en mer tätare stadsdel. Gestaltningen av gatustrukturen ska stödja den fysiska strukturens 

kvaliteter genom en hänsynstagande och noggrann planering. Att lösa markparkering för bil i 

gata på ett sätt som upplevs tryggt är en av huvuduppgifterna i planen för Bäckby centrum. 

Att sprida ut parkerade bilar längs gator gör att större markparkeringsytor kan undvikas. Att 

parkera längs en integrerad gatumiljö gör att bilarna kan parkeras inom synhåll för boende 
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längs med gatan vilket bidrar till en ökad trygghet att parkera och röra sig i. Detta formar en 

sammankopplad infrastruktur som bidrar till en ökad trygghet och förtätning av stadsdelen 

Bäckby (Västerås stad 2018). 

Den föreslagna bebyggelsestrukturen baseras på kvartersstadens principer med tydliga gaturum, hus i 
gatuliv med entréer mot gata och en privat bostadsgård. Stadsliv och flöden koncentreras till gator och 
platser som är rumsligt väldefinierade samtidigt som en uppbruten bebyggelsestruktur ger inblickar 
mot lummiga bostadsgårdar. Bebyggelsen ansluter till omgivande bostadsområden med lägre stads-
radhus. I de mest centrala delarna uppförs högre flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningarna. 
(Västerås stad 2018, s.4). 

Förslagen för stadsdelen Alby i Botkyrka kommun behandlar främst åtgärder som ska bidra 

till att stadsmiljön bli mer dynamisk, likt beskrivningen som Västerås kommun ger ska cent-

rumbyggnader få fler framsidor mot det offentliga rummet och sammankopplingen mellan 

centrum, torg och tunnelbanestationen ska stärkas. Trafiksituationen för Albyvägen kommer 

att förändras i framtiden. Tanken är att Albyvägen ska sänkas för att ligga i nivå med centrum 

och den nya bebyggelsen. Albyvägen får då karaktären av stadsmässig gata som har en närhet 

till centrum. Den mest centrala platsen i Alby är tunnelbanetorget och kopplingen mellan 

centrum och tunnelbanan bör förstärkas. Nya byggnader som lokaler och butiker ska vända 

sig mot torget och det offentliga rummet. För att torget och den nord och sydliga gång- och 

cykelvägen ska bli levande och trygg kommer den nya bebyggelsen att ha centrumverksam-

heter som t.ex. affärer och restauranger i sina bottenvåningar. Likt de andra kommunerna är 

syftet att förtäta och sammankoppla redan befintlig bebyggelse med ny bebyggelse (Botkyrka 

kommun 2017). 

Förslagen förhåller sig till stadsbyggnadsvisionen, och går i stort sett i linje med den. Genom försla-
gen förstärks kopplingen mellan centrum och tunnelbanan, Alby får ett väldefinierat torg med om-
sorgsfull gestaltning, samt verksamhetslokaler i bottenvåningarna i den nya bebyggelsen. (Botkyrka 
kommun 2017, s.6). 

4.3 Stärkt trygghet genom fler bostäder  
De fyra kommunerna planerar för att stärka befolkningsantalet i och med deras nya detaljpla-

ner. Totalt kommer minst 870 nya bostäder att skapas, Botkyrka kommun berättar inte i plan-
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programmet hur många bostäder de planerar för. Västerås stad är den kommun som vill skapa 

flest bostäder med 400 följt av Göteborgs stad med 270 medan Haninge kommun vill upprät-

ta 200 bostäder. Det är svårt att avgöra hur mycket befolkningsantalet kommer att stiga med 

tanke på att det är omöjligt att veta vilka som flyttar in i de nya bostäderna men det går själv-

klart att göra särskilda uppskattningar. Men det som är klart och tydligt är att befolkningen 

kommer att stiga i antal när byggnationerna står klara. Enligt planprogrammen är idén med 

att skapa fler bostäder ett sätt att hantera bostadsbristen men även ett sätt att motverka brotts-

lighet. Haninge kommun (2014) skriver i deras planprogram att om det skapas fler och nya 

bostäder kring både torg och parker befolkar man offentliga platser med fler människor och 

fler människor betyder en större trygghet. Botkyrka kommun (2017) menar att deras nya bo-

städer som kommer att finnas kring torget kommer att ha balkonger i riktning mot torget för 

att skapa en naturlig övervakning av torget med de nya inflyttade invånarna. Botkyrka kom-

mun (2017) förklarar i planprogrammet vad de nybyggnationerna ska bidra med: 

Genom den nya bebyggelsen kan fler verksamheter flytta in och bidra till att befolka det nya 
torget. De nya bostäderna gör att fler ögon vänds mot torget, vilket är positivt för tryggheten. 
Belysningen förbättras och sittplatser iordningställs. Omvandlingen av centrumbyggnaden är 
en förutsättning för att torget ska fungera som det är tänkt. (Botkyrka kommun 2017, s. 34) 

Göteborgs stad anser att en bidragande faktor till den upplevda otrygghet i området beror 

bland annat på den låga grad av exploatering som tidigare skett och att öka antalet bostäder 

kan möjliggöra att stärka tryggheten (Göteborgs stad 2017). Detta är att gemensamt tema och 

alla kommunerna nämner på olika sätt hur fler bostäder ska bidra till ett tryggare samhälle. 

Stadsdelen Jordbro har inga bostäder kring Hurtigs torg och detta ska den nya detaljplanen 

ändra på för att bidra till den upplevda otryggheten som finns kring vissa platser i Hurtigs 

park. Haninge kommun beskriver Hurtigs torg som:  

Hurtigs torg ligger otillgängligt och bortvänt. Torget upplevs som otryggt och slitet och fungerar då-
ligt som mötesplats. Inga befintliga bostäder finns i centrum och tillgängligheten begränsas bland an-

nat av bristen på busstrafik samt gatunätets utformning. (Haninge kommun 2017, s. 27)  

Västerås stad (2018) och Botkyrka kommun (2017) beskriver hur den kompletterande bebyg-

gelsen kring centrum har en viktigt funktion för att öka den faktiska tryggheten samt den upp-
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levda. Genom att förstärka centrum med kompletteringar av ny bebyggelse kan den otrygghet 

som är kopplad till specifika fysiska platser reduceras (Västerås stad 2018)  

4.4  Privat kontra allmän mark 
Två av kommunerna i studien, Västerås och Botkyrka beskriver behovet av att definiera det 

privata och offentliga rummet. Västerås stad menar på att de nya bostäderna tydligt ska mar-

kera vad som är privat och vad som är offentligt där entréer och bänkar med mera ska indike-

ra på att allmänheten är tillåten medan en privat gård endast ska ges tillträde till de boende i 

byggnaden (Västerås stad 2018). Västerås stad (2018) förklarar innebörden av att tydligt ur-

skilja mellan privat och allmän mark:  

Byggnader föreslås placeras på ett sådant sätt att de får en tydlig publik sida mot det offentliga rummet 
och en tydlig privat sida vänd mot ett inramat gårdsrum. På så sätt skapas en rumsligt läsbar skillnad 
mellan publik och privat mark[…] Därigenom läggs grunden för en fysisk struktur som stödjer trygg-
het, dels genom att uppmuntra till liv och rörelse på publika platser och längs gatorna dit människors 

rörelser är koncentrerade, dels för att de boende har uppsikt över både gata och gård från sina lägenhe-
ter. (Västerås stad 2018, s. 5)  

Botkyrka kommun (2017) är inne på samma linje med deras nybyggnationer där särskilda 

gårdar ska gestaltas som privata områden för endast de boende och det ska tydligt framgå att 

platsen endast är för dem. De beskriver deras nybyggnationer med två olika nivåer, en för 

allmänheten och en privat som ska ha separat uttryck och miljöer (Botkyrka kommun 2017). 

Varken Göteborgs stad eller Haninge kommun diskuterar privat kontra allmän mark i deras 

planprogram. I Botkyrka kommun (2017) är tanken att deras nybyggda bostäder ska skapa 

särskilda gårdar för de boende där allmänheten inte får vistas genom att vända byggnadernas 

entréer mot det offentliga rummet och sedan ha en separat ingång till gården inuti byggnaden. 

De beskriver sedan i planprogrammet att den gård som skapas tydligt ska sända signaler att 

den tillhör de boende och att den ska förbli en privat zon (Botkyrka kommun 2017).   

4.5 En blandad bebyggelse  
Tre av fyra kommuner beskriver i deras planprogram hur de vill nå en blandad bebyggelse 

medan Botkyrka kommun (2017) inte satsar på detta utan deras nybyggnationer kommer att 

bestå av liknande byggnader och inte skilja sig markant. Haninge kommun (2014) skriver att 
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de vill nå en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder. Genom att skapa en 

blandad bostadsupplåtelse stärks möjligheten för invånarna att starta en bostadskarriär och 

kommunen möjliggör för området att ha kvar invånare, en mångfald av upplåtelseformer och 

bostadsstorlekar bidrar till en förbättrad anpassningsbarhet för invånarna om förändringar 

sker i privatlivet eller i samhället (Västerås stad 2018). Göteborgs stad är den kommun som 

tydligast markerar för en blandad bebyggelse då deras detaljplan både innefattar radhus och 

flervåningshus (Göteborgs stad 2017). Haninge kommun (2014) vill uppnå vad de kallar för 

en social blandning där olika grupper av människor inte är geografiskt separerade utan åter-

finns i samma kvarter och samma byggnader. För att nå denna sociala blandning är en blan-

dad bebyggelse grundläggande så att invånare med olika ekonomiska situationer har råd att 

befinna sig i samma område (Haninge kommun 2014).  

Om så kallade utanförskapsområden (ekonomiskt resurssvaga områden) står att kommunen ska verka 

för blandade upplåtelseformer i såväl befintliga som nya bostadsområden, arbeta med gestaltning och 
arkitekttävlingar för förnyelse så att deras attraktivitet ökar, agera för ökad trygghet i områden där den-
na är och/eller upplevs låg samt att agera tillsammans med berörda fastighetsägare för områdesvis ut-

veckling. (Haninge kommun 2014, s. 10) 

Ett annat sätt att nå en blandad bebyggelse utan att enbart fokusera på bostäder är att lägga till 

offentlig och kommersiell service i närheten till eller i bostadsområden. Alla fyra detaljplaner 

innehåller planer på att förutom bostäder skapa butiker, restauranger och andra former av ser-

vice som lockar till sig besökare. Göteborgs stad (2017) redogör i planprogrammet att de en-

bart kommer att inrätta en ny förskola tillsammans bostäderna. De andra kommunerna disku-

terar hur kommersiell och offentlig service beläget i centrala delar av stadsdelarna är ett sätt 

att skapa en aktiv rörelse hos invånarna och få fler invånare att mötas kring befolkade platser. 

Haninge kommun (2014) menar att de nya byggnaderna som de planeras för ska formas så att 

det kan bedrivas olika typer av verksamheter i bottenvåningarna. Det finns planmässiga för-

utsättningar för att skapa fler lokaler där verksamheter kan frodas i centrum.  Kring centrum 

ska verksamhetslokalerna skapas med entréer mot torget och de gångstråk som blir till. Både 

mindre och större verksamheter ska bedrivas precis som nyetablerade och äldre för att tillföra 

stor nytta till miljön i centrum (Haninge kommun 2014). Västerås stad (2018) är inne på 

samma spår som Haninge kommun och väljer att etablera verksamheter i bottenvåningarna i 

nybyggnationerna. Planförslaget över Bäckby innebär att centrala delar som parken och olika 
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stråk längs torget utvecklas och att det skapas verksamheter i närheten till torget så att fler 

människor rör sig i de centrala delarna (Västerås stad 2018). De nya bostadsbebyggelserna 

ska innefatta bottenvåningar som erbjuder att verksamheter kan bedrivas, den nya bebyggel-

sen ska rama in torget och verksamheterna ska vara vända mot torget för att skapa fler ögon 

på gatan för att stärka tryggheten (Botkyrka kommun 2017).  

Gestaltningens övergripande syfte är att utveckla Alby centrum till en tryggare och mer inbjudande 
plats för boende, vistelse och verksamheter, genom att varsamt komplettera området med ny bebyggel-
se som tar hänsyn till dagens bebyggelse och boendekvaliteter. (Botkyrka kommun 2017, s. 12) 

4.6 Sammanfattning resultatdel  
Efter genomförd dokumentanalys är det inte förvånande att kommunerna satsar på blandad 

bebyggelse, potentiella verksamheter samt förbättrad sammankoppling. Det är tillvägagångs-

sätt som beskrivs som öppna och inkluderande jämfört med implementering av staket och 

grindar och kameraövervakning exempelvis som möjligtvis tycks mer aggressivt i sin funk-

tion att agera brottsförebyggande. Kommunerna väljer oftare att bekämpa otrygghet och kri-

minalitet genom att skapa ett öppet och inkluderande samhälle med få platser som känns in-

stängda. Det är varken förvånande eller förbryllande. Kommunerna vill även skapa möjlighet 

för ett aktivt människoflöde i stadsdelen, troligtvis den gemensamma nämnare som lyser 

starkast i alla detaljplaner. Detaljplanerna innehåller få överraskningar och styr bort från den 

faktiskt mer aggressiva planeringen som CPTED ibland förespråkar och fått kritik för.  
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5. Analys 
I detta kapitel diskuteras innehållsanalysen av dokumenten som har använts i studien med 

hjälp av teorier och tidigare forskning inom området. Syftet är att ställa empirin mot de ut-

valda teorierna och försöka framställa en ny typ av kunskap som kan lyftas fram i slutsatsen. 

5.1 Förtätning 
Kommunerna diskuterar hur en förtätning av stadsdelen är en nödvändighet, inte enbart på 

grund av marktillgänglighet utan även för att få ett högre antal invånare som rör sig i stadsde-

len. Jacobs (2004) är en stark förespråkare för mänsklig aktivitet i hopp om att reducera kri-

minalitet och beskriver behovet av större koncentrationer av människor på otrygga platser. De 

människor som bor i en stadsdel är ofta de som använder gatorna, parkerna och den offentliga 

och kommersiella servicen som finns i stadsdelen. Om det inte finns en koncentration utan 

invånarna i stället blir glest utspridda över stora områden faller behovet av service och flödet 

av människor avtar (Jacobs 2004). Empiri som samlats in visar att kommunerna bygger bo-

städer med mål om förtätning. De resonerar i linje med Jacobs och konstaterar att en förtät-

ning av centrala delar av stadsdelen kommer att resultera i ett kraftigare flöde av människor 

som befinner sig i området. Denna förtätning är en del i vad Eyes on the street och CPTED 

2.0 benämner som viktiga faktorer för att uppnå en god naturlig övervakning. En förtätning 

blir då enligt teorin ett tillvägagångssätt att agera brottsförebyggande. Trots detta är en hög 

koncentration av människor i ett område eller som det tidigare kallats i uppsatsen områden 

med hög populationsdensitet ofta associerade med en högre kriminell närvaro i lokalsamhäl-

let (Entorf & Spengler 2000). Vi hamnar då i en intressant sits. För att skapa ett tryggare 

samhälle och reducera närvaron av brott menar Jacobs (2004) att det krävs förtätningar och 

att det finns ett behov av att befolka särskilda områden. Men höga koncentrationer av männi-

skor är ofta relaterat till högre kriminalitet enligt forskning som bland annat Entorf och 

Spengler kommit fram till när städer i Tyskland undersöktes. Vad resultatet blir när kommu-

nernas nybyggnationer står klara och nya invånare har flyttat in lär tidigast visa sig om några 

år men slutsatsen blir att man förtätar och befolkar områden som sedan tidigare är påverkade 

av kriminalitet. Men en naturlig övervakning är viktigt för tryggheten, något som Jacobs 

(2004) och Cozens et al.(2005) påstår i deras respektive teorier och för att nå en acceptabel 

övervakning i kommunerna som medverkar är faktiskt en förtätning ett behov. Det är svårt att 
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beskylla kommunerna för att de bidrar till att öka möjligheter till brottslig aktivitet när det 

förtätas. Forskare är överens precis som invånarna att en känsla av övervakning stärker den 

upplevda tryggheten. Kommunernas mål med att förtäta de utsatta och särskilt utsatta områ-

dena är ett tillvägagångssätt som bör rekommenderas då det inte enbart stärker den naturliga 

övervakningen utan även tillfredställer bostadsbehoven som finns i Sverige i dag.   

5.2 Blandad bostadsbebyggelse 
För att agera brottsförebyggande är en blandad bebyggelse viktigt enligt båda teorierna som 

diskuterats genom hela uppsatsen. Båda dessa teorier är överens och CPTED är påverkad av 

Jacobs teori Eyes on the street när naturlig övervakning skapas av kommersiell och offentlig 

service. Jacobs (2004) redogör att olika sorters service är grundläggande instrument för att 

skapa en naturlig övervakning. Som tidigare nämnts i uppsatsen menar Jacobs att områden 

som erbjuder service i olika former lockar till sig fler invånare eftersom invånarna ges fler 

anledningar till att besöka området (Jacobs 2004). Detta är ett perspektiv som lyser igenom 

när de offentliga handlingarna analyseras. Kommunerna vill nå ett stadigt flöde av människor 

under de flesta av dagens timmar. Genom att erbjuda invånarna olika typer av service kring 

centrala delar möjliggör man för invånare med ärenden att röra sig i området. Invånare som 

exempelvis inte skulle besöka det centrala torget i vanliga fall börjar att göra det på grund av 

de verksamheter som skapas. På så sätt tillåter kommunerna och skapar anledningar till en 

större rörelse kring dessa platser. Cozens et al.(2005) och deras teori har adapterat samma 

perspektiv som Jacobs och beskriver kortfattat att forskning som undersöker områden med 

blandad bebyggelse ofta har mindre tillfällen där brott kan begås på grund av den vida bland-

ningen av rumsliga och temporära aktiviteter. Tre av de fyra kommuner som har studerats 

planerar just för en blandad bebyggelse kring centrala delar i de utsatta områdena och alltid 

med en blandning av verksamheter och bostäder som konstaterades i resultatdelen av uppsat-

sen. Men det finns personer som motsätter sig att en blandad bebyggelse är brottsförebyg-

gande. Stark (1987) påstår att kriminalitet är koncentrerad till områden som är svaga ekono-

miskt, har en hög populationsdensitet och innehåller mer ofta än sällan en blandad bebyggel-

se. Det är urbana områden som innehåller bostäder och kommersiell markanvändning där lä-

genheter, butiker samt simplare industrier blandas med varandra. Kriminaliteten ökar när 

främlingar ges möjligheten att bekanta sig med främmande områden och kommersiell och 
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offentlig service leder till fler potentiella möjligheter till brott och en ökad samling främlingar 

utanför ens bostad (Stark 1987). Stark (1987) påstår även att ekonomiskt svaga områden med 

en blanda bebyggelse ofta har en högre kriminell närvaro på grund av att den naturliga över-

vakningen inte kan avgöra vilka individer som bor i området eller vilka som besöker området 

för att potentiellt agera brottsligt. Eftersom kommunerna i studien saknar en större blandad 

bebyggelse från början blir Starks åsikter svåra att implementera i just dessa fall. Stark påstår 

precis som de två teorierna i uppsatsen att en utebliven naturlig övervakning bidrar till att 

skapa tillfällen att begå brott. Men trots det menar Stark (1987) att en blandad bebyggelse i 

ekonomiskt svaga områden leder till fler brottstillfällen medan Jacob (2004) och Cozens et al.

(2005) anser att det bidrar till motsatsen, att närområdet får en starkare övervakning när bo-

städer och verksamheter skapas i samma område. Det är två perspektiv som delar en grund 

om naturlig övervakning men som sedan skiljer sig när det kommer till hur den naturliga 

övervakningen bör förstärkas. Kommunerna redogör i officiella handlingar som beskrivits i 

uppsatsens empiriavsnitt av den blandade bebyggelsen är flerfaldigt betydande. För exempel 

en butik, den möjliggör för invånare bosatta i och utanför stadsdelen att göra ärenden vilket 

skapar det eftertraktade flödet av människor samtidigt som butiken erbjuder ögon mot gatan 

genom anställda vilket stärker den naturliga övervakningen. Implementeringen av verksam-

heter blir ett betydande brottsförebyggande medel i kommunernas fysiska utformning.    

Haninge kommun (2014) diskuterar ett annat sätt att nå en blandad bebyggelse via olika typer 

av upplåtelseformer. En blandning mellan hyres- och bostadslägenheter. Idén bakom blanda-

de upplåtelseformer är att det kan påverka antisocialt beteende och kriminalitet. Ekonomiskt 

svaga bostadsområden saknar vanligtvis olika upplåtelseformer där dessa områden relateras 

till att ha lägre socialisation, sämre sociala nätverk, mindre resurser och är stigmatiserade. 

Genom att stärka den sociala mixen av människor i bostadsområden kan det förbättra de 

ovannämnda negativa effekterna. Mer specifikt kan förekomsten av kriminalitet reduceras på 

grund av den stärkta informella sociala kontrollen, även känt som grannsamverkan (Living-

ston et al. 2014). Ökar den sociala mixen kan den ha positiv påverkan på skiftandet av nor-

mer i bostadsområdet och stärka kollektivets verkan. En blandning av social bakgrund, ut-

bildning och uppväxt har möjlighet att reducera viljan att begå kriminella akter och bedriva 

ett antisocialt beteende. Dock är det inte självklart att en blandning av upplåtelseformer resul-
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terar i en stärkt social blandning. Bostadsägare och hyresgäster behöver nödvändigtvis inte 

interagera med varandra enbart för att de bor i samma område. Invånarna med en starkare 

ekonomi boende i dessa områden har möjligheten att göra ärenden och fritidsaktiviteter på 

andra ställen vilket då inte tillför något till den lokala ekonomin och serviceutbudet (Living-

ston et al. 2014). Det enda kommunerna kan göra är att tillåta olika upplåtelseformer. Sedan 

har de ingen större kontroll över den sociala blandningen. Det blir upp till invånarna själva att 

kommunicera med varandra oberoende av etnicitet eller ekonomisk bakgrund. Kommunerna 

kan alltså enbart ta det första steget för att nå den sociala blandningen och sedan är valet in-

vånarnas. Genom den fysiska planeringen är det möjligt för kommunen att tillåta och skapa 

ett inkluderande beteenden men i slutändan är det omöjligt att kontrollera varje individs per-

sonliga beteenden vilket bidrar till att en blandning av upplåtelseformer får en diffus slutsats 

om det är brottsförebyggande eller inte.     

5.3 Förflyttning av kriminella akter 
I avsnittet Tidigare forskning diskuterades det om vilken effekt förbättrad belysning hade på 

kriminaliteten. Det var Welsh och Farrington (2001) som utförde studien och konstaterade att 

en förbättrad belysning faktiskt bidrar till att reducera kriminaliteten i områden där det im-

plementeras. Men när brottsförebyggande aspekter implementeras på en specifik plats i sam-

hället resulterar det i stället ofta i att kriminella akter flyttas till andra platser som är mindre 

påverkade och sämre skapta för att agera brottsförebyggande(Welsh & Farrington 2001). Av 

de kommuner som undersökts i rapporten beskriver tre stycken i deras respektive detaljplan 

att belysningen ska förbättras och stärka uppsikten vid bland annat särskilt utsatta gångstråk. 

Welsh och Farringtons (2001) studie visade dock att en förflyttning av brott oftast skedde när 

kameraövervakning används och inte när belysningen förbättras även om det inträffade i tre 

av de 13 områden som studerades. De påstår även att framtida experiment som involverar 

kameraövervakning och/eller förbättrad belysning bör beakta möjligheten att brotten enbart 

förflyttas till andra platser (Welsh & Farrington 2001). Vid mörkrets intåg är det tydligt att 

lyktstolpar och andra medel som ger ifrån sig ljus behövs för att förmedla en trygghetskänsla. 

Det är viktigt för invånarna att gångstråk belägna bort från bostäder och verksamheter lyses 

upp för att få en förståelse över vad närområdet innehåller. Kommunerna i uppsatsen använ-

der belysning som ett medel för att stärka den upplevda tryggheten och ge invånarna en för-
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ståelse över vad som finns i ens närhet. Men hur mycket ligger det egentligen i att brottsföre-

byggande implementeringar förflyttar brott till andra platser? Under 1990-talet gjordes en del 

forskning kring detta fenomen och somliga forskare påstod att en förflyttning av brott var 

oundvikligt även om det ofta inte märktes av i den empiriska datan som samlades in. Forsk-

ningen visade även att trots en förflyttning av brott så gick det inte att förkasta den positiva 

inverkan brottsförebyggande aspekter hade haft. Forskning utförd på 2000-talet visar däremot 

en positivare effekt när man agerar utifrån att verka brottsförebyggande. Undersökningarna 

visade att brott förflyttas delvis, det vill säga att en viss procent av kriminaliteten ökar på 

andra områden men det når inte den grad som det gjorde i områden där exempelvis en för-

bättrad belysning implementerades. En jämnare fördelning i samhället av fördelarna med im-

plementeringen blir i stället ett mer sannolikt resultat (Johnson et al. 2014). I deras studie be-

skriver Johnson et al.(2014) att när brottsförebyggande aspekter implementeras i lokalsam-

hället är chansen lika stor att brottsreduceringen får en spridning till andra närliggande områ-

den som att själva kriminaliteten ska förflyttas till andra platser. Det är alltså möjligt att agera 

brottsförebyggande i ett område för att andra områden i närheten också ska bli tryggare och 

säkrare samtidigt som möjligheten existerar att en del av brottsstatistiken förflyttas till andra 

platser. Men vad som är enhetligt med Johnson et al.(2014) och deras undersökning är att när 

brott omlokaliseras är det väldigt sällsynt att kriminaliteten når upp till de nivåer som det 

första området hade. Det blir alltså enbart en del av brottsligheten som förflyttas. Om John-

son et al.(2014) studie accepteras är det möjligt att kommunerna skapar andra otrygga platser 

än de som anses otrygga i dagsläget. Som tidigare konstaterats är centrala delar av stadsde-

larna platser som upplevs mest otrygga. Risken blir då att de brottsförebyggande aspekter 

som implementeras i den fysiska planeringen förflyttar otryggheten och kriminaliteten bort 

från centrum till omkringliggande områden. Men som studien även påpekar är möjligheten 

lika stor att de brottsförebyggande aspekter sprider en obenägenhet att begå brott till om-

kringliggande områden. Kommunerna kan därav implementera verksamheter och belysning 

med mera i ett otryggt område vilket kan stärka tryggheten i både huvudsakliga området och 

omkringliggande.  
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5.4 Behovet av en förändrad fysisk miljö  
De detaljplaner som studerats i undersökningen har en omfattande påverkan på kommunernas 

utsatta och särskilt utsatta stadsdelar och kommer att medföra förändring av den fysiska ut-

formningen i dessa stadsdelar. Respektive detaljplan förklarar att den fysiska miljön ska for-

mas med mål att stärka bland annat tryggheten. Det vill säga att kommunerna har en gemen-

sam förståelse kring behovet att förändra den fysiska utformningen för att reducera otrygghet 

och kriminalitet. Den inställningen ger Cozens et al.(2005) gehör för där CPTED grundar sig 

i idén om att den fysiska utformning möjliggör brott vilket då betyder att den fysiska utform-

ningen även kan motverka brott. Likadant gör Jacobs (2004) som bland annat beskriver trot-

toaren som en av de viktigaste delarna en stad utgörs av och beskriver hur den bör utformas 

och vad den bör bestå av. Det finns ett konsensus om att den fysiska miljön är en av de bidra-

gande faktorerna till ökad brottsstatistik. Överensstämmelsen mellan brottsmöjligheter i både 

tid och rum med motiverade förbrytare är inte ett slumpmässigt fenomen. Det existerar 

brottskluster på specifika platser och ofta vid specifika tidsperioder (Drawve et al. 2016). 

Kommunerna har identifierat dessa brottskluster i respektive stadsdel och lägger stor vikt på 

specifika områden i deras detaljplaner. De använder sig av den fysiska utformningen för att 

motarbeta otrygghet och kriminalitet. I enlighet med teorin är kommunerna väl medvetna om 

behovet att förändra den fysiska miljön där brottskluster existerar. Det är alltså inte enbart 

sociala faktorer som bidrar till att dessa stadsdelar har en högre brottsnivå jämfört med andra 

delar av kommunen. När rumsliga analyser av brott utförs är detta ett återkommande mönster 

som överlappar en stor del av den kriminologiska forskningen som förts i över 90 år. Varia-

tionen mellan brott över tid och rum handlar om den potentiella sammansättningen av mål-

tavlor, förbrytare och avsaknad av väktare. Den fysiska miljön spelar en roll i frekvensen, 

fördelningen och förekomsten av brott genom att på olika sätt exponera individer för förhål-

landen som bidrar till möjligheten att förvandlas till ett potentiellt offer (Drawve et al. 2016). 

I en studie som undersökte rädslan över att utsättas för brott och den fysiska utformningen 

redogörs det hur flertal faktorer i den fysiska miljön beskrivs av deltagarna som relevanta till 

rädsla. Fysiska hinder som staket ansågs reducera rädslan på särskilda områden medan det 

kring offentliga platser ökar rädslan och bidrar till att skapa en otrevlig och hotfull atmosfär. 

Utebliven gatubelysning var även konstant närvarande när rädsla diskuterades och många 

deltagare menade på att sämre belysta områden generellt innefattar en stärkt rädsla (Lorenc et 

!41



al. 2013). Kommunerna i uppsatsen nämner bland annat hur belysningen bör stärkas för att 

motarbeta otrygghet. Områden som inte är synliga på grund av bland annat sämre byggnads-

arkitektur upplevs ha större möjlighet att innehålla potentiella attacker och därav rädsla. Ob-

struktioner i synfältet kan leda till en känsla av instängdhet. En öppenhet i den fysiska miljön 

är betryggande (Lorenc et al. 2013). Både kommunerna och diverse forskare och forsknings-

projekt antyder att den fysiska miljön bidrar till potentiella möjligheter för kriminella aktivi-

teter. Det betyder att en förändring av den fysiska miljön är ett brottsförebyggande verktyg 

som bör användas, något som kommunerna agerar utefter.  

5.5 Öppen och sammankopplad gatustruktur  
Den fysiska miljön och dess utformning har en viktigt funktion i att minska kriminaliteten 

samt att öka tryggheten. I avsnittet 4.2 Sammankoppla gator och förtäta stadsdelen diskute-

ras hur en sammankopplad infrastruktur kan bidra till öka tryggheten för områden och gatu-

stråk vilket i sin tur bidrar till att risken för att utsättas för brott minskas. Jane Jacobs (2004) 

beskriver med hjälp av teorin Eyes on the street att trottoarer och gatustrukturer är bland det 

viktigaste egenskaperna som en stad har. Jacobs (2004) belyser att om en stads trottoarer upp-

levs som otrygga upplevs även staden på samma sätt. Gemensamt för de fyra kommunerna 

som har studerats i uppsatsen är strävan att åstadkomma en sammankopplad och bättre funge-

rande gatustruktur som ska bidra till en bland annat ökad trygghetskänsla. Jacobs (2004) be-

skriver på ett utförligt sätt gatustrukturens funktion. Gator fyller fler funktioner än att bara 

släppa fram fordonstrafiken och fotgängare. Gator och trottoarer är de viktigaste offentlig 

platserna i en stad. Om en stads gator är fria från otrygghet och rädsla innebär det oftast att 

staden också är relativt fri från olika faktorer som frambringar otrygghet och rädsla (Jacobs 

2004). De kommuner i uppsatsens redogör hur den nya detaljplanen kommer att bidra till ett 

mer integrerat samhälle där utsatta och särskilt utsatta områdenas gatunätverket stärks och 

tydligare kopplas samman med andra stadsdelar. När kommunerna anammar den öppna och 

sammankopplade planeringen vid hantering av gatunätverk är det ändå inte alla som stödjer 

den idén. Eck et al.(1997) påstår att forskning stärker idén att områden som har en oreglerad 

åtkomst vanligtvis drabbas av en högre brottsnärvaro än områden där gatustrukturen förhind-

rar åtkomsten från särskilda områden och håll. Kommunerna resonerar även för det nya gatu-

nätverket då det kommer att stärka den naturliga övervakningen. Detta resonerande befästs av 
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Jacobs (2004) som anser att en god gatustruktur tillåter användandet av gator och trottoarer 

att öka vilket resulterar i en naturlig övervakningen. Människor som bor eller arbetar i bygg-

nader längs med gatorna kommer medvetet och omedvetet av ren nyfikenhet att kolla ut ge-

nom sina fönster. Genom att fler människor tittar ut mot gatorna kan personer som har krimi-

nella intentioner avskräckas eftersom det blir svårare för dessa personer att göra något utan 

att det går obemärkt förbi (Jacobs 2004). Men detta går att knyta ihop till vad som tidigare 

diskuterats i uppsatsen, förflyttning av brott. Eftersom kommunerna implementerar en gatu-

struktur som ska vara brottsförebyggande, självklart inte helt i sig själv  utan belysning och 

verksamheter tillsammans med en förbättrad gatustruktur ska agera brottsförebyggande men 

nu fokuserar vi enbart på själva gatan. Om det blir en förflyttning av brott, vilket är lika möj-

ligt som att brottsreduceringen får spridning, är det möjligt att kommunerna förenklar en för-

flyttning av brotten genom att öppna och sammankoppla gatustrukturen. Alternativt kommer 

den sammankopplade gatustrukturen att förhindra en förflyttning av brott eftersom invånarna 

har möjlighet att röra sig igenom stadsdelen utan större hinder. Precis som Kuo och Sullivan 

(2001) beskriver skapar invånarna sitt egna informella nätverk och övervakningssystem och 

det är tydligt att de medverkande kommunerna förlitar sig mycket på en övervakning utförd 

av invånarna.  

5.6 Sammanfattning analysdel 
Analysdelen har gett fog för att den fysiska miljön är ett brottsförebyggande medel. En del 

tillvägagångssätt att hantera den fysiska miljön får givetvis motta kraftigare kritik än andra 

men i sin helhet förvandlas kommunernas agerande med den fysiska miljön till ett brottsföre-

byggande arbete. Den öppna och sammankopplade stadsdelen är vad kommunerna försöker 

uppnå för att utöka invånarnas rörelsemönster och bredda vilka platser invånarna promenerar 

igenom. Det konsensus som verkar råda inom den fysiska planeringen i dag påstår att den 

fysiska miljön faktiskt är med och påverkar brottsstatistiken, självklart inte helt på sin egen 

hand utan som en del utav de faktorer som möjliggöra att brott kan begås. Detta agerar kom-

munerna utifrån och har anammat ett planeringsperspektiv som stärker chansen att bli på-

kommen under kriminell akt, möjlighet att iaktta sitt närområde och koncentrera befolkning-

en till områden där otryggheten upplevs vara som störst.  
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6. Slutsatser 
Här presenteras uppsatsens slutsatser som avser att besvara syfte och frågeställningar. 

Utöver det presenteras tankar kring fortsatt forskning inom området som har framkommit un-

der arbetets gång. 

6.1 Slutsats 
Fyra stycken kommuner med utsatta eller särskilt utsatta områden belägna inom deras gränser 

har studerats för att besvara uppsatsens syfte vilket är att undersöka om den fysiska miljön är 

ett användbart verktyg för att motverka otrygghet och kriminalitet. Dessutom så undersöks 

det om den fysiska miljön faktiskt används som ett brottsförebyggande medel vid planering i 

de utsatta och särskilt utsatta områden. Efter genomförd undersökning är det utan tvivel så att 

den fysiska miljön är ett brottsförebyggande medel som används och bör användas.  

Den fysiska miljön är användbar på flera sätt, bland annat den kan vara vacker att beundra, 

tillåta sportsliga aktiviteter och vara ett brottsförebyggande medel. Genom en noggrann och 

kunskapsbaserad fysisk planering är det möjligt att genom den fysiska miljön stärka trygghe-

ten och reducera kriminalitet. Jacobs diskuterar (2004) att bostadsområden behöver bestå av 

mer än enbart bostäder. Verksamheter beblandat med restauranger, butiker eller barer är ett 

effektivt sätt att både öka mänsklig rörelse i särskilda områden och stärka den naturliga över-

vakning eftersom verksamheterna kommer vara bemannad av anställda. Jacobs (2004) be-

skriver även att planeringen kan säkerställa den viktiga uppdelningen som behövs mellan pri-

vat och allmän mark. Definiera vart besökare lagligt får vistas och vara samt avgöra vad som 

enbart ska vara en tillgång till boende. Privata gårdar eller privata takterrasser som bidrar till 

en gemensam känsla av ansvar hos boende där de kommer att ha uppsikt. De kommuner som 

arbetar med centrala delar av stadsdelen planerar för nybyggnationer med verksamheter i bot-

tenvåningarna för att ge invånarna fler anledningar till att befinna sig på särskilda geografiska 

platser. Att motverka kriminalitet med hjälp av den fysiska miljön går att göra på flertal olika 

sätt, det finns mer aggressiva och uteslutade sätt som fysiska barriär där exklusiva bostads-

områden kan omringas av stängsel och grindar. Men det är möjligt att gå andra hållet som 

kommunerna i studien gör, en inkluderande och öppen brottsförebyggande planeringen ge-
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nom att koppla samman gatunätverk och reducera hinder för invånarnas promenadstråk. Föl-

jande citat kommer från Botkyrka kommun som redogör deras nya detaljplan.  

Centrumbyggnaden ska få fler framsidor mot det offentliga rummet, och kopplingen mellan 
centrum, torg och tunnelbanestationen ska stärkas. Det ska vara möjligt med verksamheter i 
bottenvåningarna. (Botkyrka kommun 2017, s. 5) 

Det blir således möjligt att konstatera att de kommuner som medverkar i studien agerar 

brottsförebyggande i deras fysiska planering. Jacobs (2004) beskriver bland annat hur ny-

byggnation behöver integreras tillsammans med äldre byggnader för att invånarna ska bli 

emotionellt bundna till deras lokalsamhälle. Något som alla fyra kommuner i studien beaktar. 

Det ges inga större avtryck i respektive detaljplan att riva befintlig bebyggelse utan snarare 

att komplettera den med nya byggnader. Det Jacobs (2004) och Cozens et al.(2005) benämner 

som brottsförebyggande ansatser till exempel blandad bebyggelse och förtätning är närvaran-

de i kommunernas detaljplaner. Det blir därför möjligt att konstatera att teoretiska brottsföre-

byggande perspektiv medverkar i kommunernas planering av utsatta och särskilt utsatta om-

råden. 

Därav blir uppsatsen slutsats att den fysiska miljön är ett brottsförebyggande medel som om 

den utformas korrekt är användbar på flera olika sätt. Den fysiska miljön kan stärka naturlig 

övervakning, sammankoppla stadsdelar och skapa mänsklig rörelse, som alla tre har potenti-

ellt brottsreducerande effekter. De medverkande kommunerna nämner i respektive detaljplan 

begrepp som övervakning, mänsklig aktivitet och sammankopplad infrastruktur. Således blir 

även slutsatsen att otrygghet och kriminalitet beaktas i kommunernas detaljplanering med 

mål att motverka och reducera det. När övervakningen diskuteras är det vanligt att kommu-

nerna diskuterar en naturlig övervakning och inte kameraövervakning. Det är troligtvis för att 

en kameraövervakning tillhör den aggressiva delen av övervakning, en övervakning som är 

påtvingad från högre instanser i samhället. Precis som Welsh och Farrington (2001) beskriver 

får kameraövervakning sociala konsekvenser som den naturliga övervakning inte får där ka-

meraövervakning faktiskt kan öka känslan av otrygghet genom att påminna invånarna att de 

befinner sig på en farlig plats.  

!45



6.2 Framtida forskning 
Under arbetets gång och vid de dokumentstudier som har gjorts har kommunernas roll i den 

brottsförebyggande planeringen framstått som betydelsefull och fundamental men samtidigt 

har kommunernas roll varit relativt anonym inom tidigare forskning. För vidare studier på 

området framstår det som relevant att fortsätta utveckla kunskapsområdet brottsförebyggande 

planering. I dag är det Polisen som har det främsta ansvaret i sitt arbete att agera brottsföre-

byggande. Men i framtiden bör kommunernas roll och ansvar utvidgas vid åtgärder som ska 

verka brottsförebyggande. Det som behövs göras är att påvisa betydelsen kommunerna har 

för att agera brottsförebyggande. Att arbetet kommunerna gör för att skapa trygghet och 

minska risken för att utsättas för brott används som ett kunskapsmaterial för framtiden. En 

annan viktig del inför framtiden är att sprida vidare den kunskap som finns inom området på 

ett lättillgängligt sätt så att flera aktörer inom olika områden kan börja använda sig av den 

kunskap och information som finns. Eftersom kommuner har möjlighet att använda sig av 

privata företag för att arbeta fram bland annat plankartor är det av intresse av studera kunska-

pen att agera brottsförebyggande med den fysiska miljön hos dessa företag.  

Forskningen bör även undersöka hur kriminaliteten påverkas av stora inflyttningar till områ-

den som redan har en etablerad kriminell närvaro. Vid tillfället när denna uppsats skrivs im-

plementeras fortfarande stora delar av detaljplanerna och en utvärdering för att avgöra den 

brottsförebyggande fysiska planering i praktiken bör göras för att undersöka om tryggheten 

ökat och kriminalitetens reducerats. Samt bör den efterfrågade sociala blandningen undersö-

kas, det vill säga om den uppnåtts eller om de invånare som flyttat till området har en liknan-

de bakgrund som de sedan tidigare boende.  
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