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 I

Sammanfattning 
Syftet med fördjupningsarbetet är att belysa den byggda miljöns betydelse för 

brottsligheten i ett bostadsområde. Arbetet har haft en utgångspunkt i att 

brottslighet kan förebyggas. För att ett brott ska kunna äga rum krävs att tre 

faktorer är uppfyllda; en motiverad gärningsman, ett objekt eller offer samt 

tillfälle att begå brottet. Utifrån det talar man om två typer av brottsförebyggande. 

Dels så kallad social prevention, det vill säga att påverka människor genom olika 

sociala åtgärder, dels situationell prevention, exempelvis genom att utforma 

miljöer och bostadsområden som gör det svårare att begå brott. Det finns en 

ekonomisk aspekt i det hela. Vårt resonemang är att det sannolikt kostar lika 

mycket att bygga upp en trygg och bra bostadsmiljö från början. Kanske har 

samhället, i form av kommuner arkitekter och byggherrar, skapat 

förutsättningarna för brott, då de inte medvetet vägt in brottsförebyggande 

aspekter som viktiga komponenter i planeringen för bostadsområden. 
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1 Inledning 
Fördjupningsarbetets huvudsyfte är att undersöka vilka möjligheter som finns att 

redan på ett tidigt stadie planera bostadsområden och närmiljöer så att brottslighet 

kan förebyggas. Vi kommer att undersöka var problembilden finns genom 

litteraturstudier och kommer sedan att presentera olika sätt att minska 

brottsligheten i dessa miljöer. 

1.1 Bakgrund 

En målsättning för samhället är att alla individer skall känna sig trygga. 

Boendemiljö och närmiljön är viktiga delar av människors vardag. Genom att 

utforma och förvalta boende- och närmiljön på ett genomtänkt sätt kan man 

påverka brottsligheten och därmed tryggheten.  

Frågorna om säkerhet och trygghet i bostadsområden har under senare år blivit allt 

mer aktuella. Även om det totala antalet polisanmälda brott inte är fler idag än i 

början på nittiotalet har grova brott som misshandel, rån och våldtäkt blivit allt 

vanligare. Fler människor i vårt samhälle är rädda för att bli utsatta för brott och 

de känner sig otrygga i sin hemmiljö, såväl i bostadsmiljön som i stadsmiljön. När 

man pratar med människor i bekantskapskretsen eller följer debatten i media finns 

det idag ett ökat intresse för brottsförebyggande arbete i samhället. Vår 

uppfattning är att människor idag är beredda att betala för att få känna sig trygga. 

Vi ser också konkreta exempel på hur nya områden planeras med avsikten att 

nivån på såväl säkerhet som trygghet skall höjas. Vi har till och med fått en debatt 

om gated communities (med skrämselskyltar, alarm och varningssignaler. Poliser 

och privata vaktbolag patrullerar i området dygnet runt) 

Det är således tydligt hur dessa frågor väcker intresse och engagemang. Som ett 

exempel på detta anordnas varje år i den Europiska unionen en tävling om det 

bästa brottsförebyggande projektet - The European Crime Prevention Awards 

(ECPA). Den europeiska tävlingen föregås av en nationell uttagningstävling då de 

tre främsta bidragen utses och får 10 000 kronor vardera. Ett av dessa projekt blir 

Sveriges bidrag i den europeiska tävlingen och får delta i en 
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prisutdelningsceremoni som arrangeras av ett europeiskt land i slutet av år 2004. 

(Se BRÅ, www.bra.se) 

De brott som vi i det här fördjupningsarbetet behandlar, är de vanliga brotten, de s 

k vardagsbrotten eller mängdbrotten. Vardagsbrotten anses inte alltid vara särskilt 

grova, men ökar människors känsla av otrygghet i sitt närområde. Vi utesluter de 

brott som begås inom familjen och deras gäster, exempelvis våld och sexuella 

handlingar. Vi tror att de är svårare att förebygga genom att bygga en bättre miljö.  

Varje enskilt brott har sitt eget mönster och struktur. De olika brotten kan inte 

förebyggas med samma åtgärd. Vi kommer nedan att beskriva några brottstyper 

och vilket samband de kan tänkas ha med utformningen av den byggda miljön. 

 

Inbrott  i bostadshus är ett av de vanligaste brotten i vårt samhälle (Sarnecki, 

2003) De sker sannolikt då det inte är någon hemma och det sker ofta i källare 

eller på vind. Det finns förmodligen ett stort mörkertal och det är få av brotten 

som klaras upp. Bostadsinbrotten riktas mot privata tillhörigheter och de som 

blivit utsatta för detta brott beskriver ofta en känsla av att vara kränkta. Det är ett 

av de vanligaste brotten och även ett brott som sällan klaras upp, vilket medför 

lågt förtroende för medmänniskor, polis och samhället i stort. Man kan tänka sig 

att detta leder till ett behov och önskemål om ökad säkerhet i hemmet, det så 

kallade mekaniska inbrottsskyddet. Belysning, lås, buskage vid entréer, närheten 

till större gata och hur pass anonymt det är i området är exempel på saker som bör 

beaktas vid denna typ av brott. Skadegörelse är också ett vanligt brott, som kostar 

samhället enorma summor att ställa till rätta. Brottsoffret kan även känna sig 

kränkt av den här typen av brott då deras miljö eller egendom förstörs. Om det 

som förstörts inte återställs inom snar tid från första brottstillfället ökar risken att 

fler potentiella gärningsmän fortsätter på samma spår, resultatet blir, i värsta fall, 

att ingen längre bryr sig och man får en”negativ spiralutveckling”. Detta kan leda 

till att hela områden blir utsatta för skadegörelse eller klotter Även denna typ av 

brott sker säkert oftast på avskilda och dåligt belysta platser (Torstensson & 

Wikström, 1995) 
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Bilbrott innefattar stöld av bilar och bildelar samt stöld ur bilar. Denna typ av 

brott sker av naturliga skäl oftast på parkeringsplatser eller i garage och på gatan. 

Bilen står oftast utan uppsikt och det preventiva arbetet kan exempelvis utgöra ett 

mer genomtänkt byggande av parkeringsplats, med ökad insyn, belysning och 

förläggas till platser där människor naturligt passerar. Cykelstöld påminner till sin 

karaktär om bilbrott och kan således förebyggas på samma vis. Fickstölder sker 

oftast vid eller i folksamlingar eller i trängsel. Rån sker ofta på ödsliga platser och 

vid tider då platserna inte är befolkade, eventuellt  kan gärningsmannen gömma 

sig i mörker samt buskage. Våldtäkt och sexuella trakasserier sker ofta på 

undanskymda platser och riktar sig företrädesvis mot ensamma kvinnor som rör 

sig på ensliga platser efter mörkrets inbrott. (BRÅ, 2004 www.bra.se) samt 

(Torstensson 1999) 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter som finns att redan 

på ett tidigt stadie planera bostadsområden och närmiljön så att brottslighet kan 

förebyggas.  Hur kan man minska vardagsbrottsligheten, med avseende på 

bostadsbygge? Hur kan man motivera poliser att arbeta preventivt istället för 

händelsestyrt? På vilket sätt kan man utveckla ett samarbete mellan 

polismyndighet och andra brottsförebyggande intressenter? 
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2 Metod 
Vi har framför allt ägnat oss åt litteraturstudier där vi deskriptivt vill återge hur 

forskare och praktiker ser på sambandet mellan bostadsbyggande och 

brottsprevention. Brottsstatistik samt annan information har inhämtats från 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida på internet. Information om en 

teoretisk bakgrund till CPTED har inhämtats från deras hemsida på internet. För 

att komplettera dessa uppgifter har intervju genomförts med Lennart Levander, 

Polisinspektör vid Polismyndigheten i Stockholm, Forsknings- och 

utvecklingsenheten. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för olika teorier inom vårt ämnesområde. 

3.1            Brottslighet och byggd miljö 

Det existerar flera teorier om sambandet mellan den byggda miljön och 

brottslighet. Vid brottsförebyggande genom att utforma eller förändra våra 

bostadsmiljöer är det nödvändigt att göra klart för sig hur man föreställer sig 

sambanden. Man kan förenklat tala om fyra modeller (Boverket, 1998, som i sin 

tur refererar till Klarqvist, Björn (1995) Att hela staden – Om urbana kvaliteter 

och stadsbyggandets tanke- och planmönster) 

1. Byggd miljö har ingen som helst effekt på brottsligheten. Denna beror endast 

på sociala, genetiska eller ekonomiska faktorer. Brott förebyggs endast genom att 

utmäta kännbara straff eller genom socialt arbete. 

2. Byggd miljö skapar varierande förutsättningar för att begå brott i olika delar av 

staden. På grund av detta kan vi ge brotten en jämnare spridning eller få vissa 

omflyttningseffekter från ett område till ett annat. Brottsligheten är relativt 

konstant och orsakas huvudsakligen av andra faktorer än den byggda miljön.  

3. Byggd miljö sorterar människor till olika områden och påverkar därmed 

fördelningen av brottsligheten. Genom koncentration av sociala problem ökar 

också mängden brott. Brott förebyggs bäst genom att motverka segregationen i ett 

samhälle, bla genom planering och byggande. 

4. Byggd miljö orsakar brottslighet. Brott kan ses som en naturlig reaktion på fula 

eller dåligt gestaltade miljöer. Socioekonomiska faktorer har endast marginell 

betydelse.  

 

Om den första teorin gäller vore det meningslöst att lägga ner arbete på att fundera 

kring detta ämne. Vi väljer i stället att tro att man kan göra skillnad genom 

strukturella insatser. Brottslighet är ofta koncentrerad till så kallade ”hot spots” i 

staden ( Wikström & Torstensson, 1995)  
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Detta faktum i sig gör att den första teorin kan förkastas. Om den fjärde gäller har 

vi möjlighet att nå framgång, om vi vet vilka metoder som vi ska använda oss av. 

Brottsligheten samvarierar dock nästan alltid med socioekonomiska förhållanden 

(Sarnecki, 2003) det betyder att teori nummer fyra är tvivelaktig. Vår 

utgångspunkt är att teorierna två och tre är de mest rimliga. Det betyder att vi 

genom att utforma den byggda miljön kan förebygga brottslighet och öka 

trygghet. Det betyder samtidigt att social prevention (åtgärder som påverkar 

moralbildning och vardagsliv så att benägenheten att begå brott minskar) är ett 

viktigt komplement till den situationella preventionen (åtgärder som minskar 

förekomsten av situationer som bidrar till människors motivation att begå brott). 

Sarnecki (2003) för ett resonemang kring att integration och segregation är viktiga 

begrepp när det gäller brottsförebyggande. Det gäller den sociala aspekten, dvs i 

vilken grad människor med samma ekonomiska situation bor tillsammans 

(integrerade) eller åtskilda (segregerade).  

3.2 Brottslighet och otrygghet 

Gränserna för vad som är ett brott förändras hela tiden och varierar med olika 

kulturer. Dessutom varierar vår tolerans mot brott. Otrygghet hänger till en viss 

del ihop med förekomsten av brott men också med föreställningar om var brott 

skulle kunna ske. Många människor känner sig otrygga av att röra sig ensamma i 

tomma och mörka områden. Till detta läggs kvinnors rädsla för att bli utsatta för 

våldtäkt och sexuella trakasserier. Rädsla föder rädsla. Människan som bär rädslan 

är uppmärksam, hon ser hoten, blir räddare, ser fler hot, blir ännu räddare. 

Massmedia är en viktig faktor i spridandet av rädslor, exempelvis rädslan för 

oberäkneliga våldsmän som när som helst och utan anledning kan dyka upp och 

hota en till livet. De som känner mest oro för att bli överfallna, rånade eller 

ofredade är, enligt BRÅ, kvinnor över 75 år. Att de i mindre omfattning blir 

utsatta för brott än yngre män beror bla på att de tvingas begränsa sin användning 

av staden. Kvinnor måste ofta tänka på hur, var och när de kan röra sig på stadens 

gator.  
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Otrygghet har ett samband med brott, vilket innebär att brottsförebyggande arbete 

samtidigt kan vara trygghetsskapande. Å andra sidan kan åtgärder som alltför 

starkt koncentrerar sig på att stänga in och skydda sig skapar segregation, kanske 

också leder till ökad brottslighet och mer otrygghet. Som tidigare nämnts är ett 

exempel på att stänga in sig, de så kallade gated communities som finns 

representerade i USA. Gated Communities är ett område som är omgärdade av 

murar eller staket och inpassering kan enbart ska på ett ställe som är bemannat 

med en vakt som kräver att få se den besökandes legitimation. Enligt Lindh 

(2000) finns det tre olika kategorier av gated communities, den första präglas av 

val av livsstil som ger de boende avskildhet, trygghet och säkerhet att kunna ägna 

sig år sina intressen. Den andra kategorin är elitområdet som är ett reservat för 

rika och berömda människor, där murar och portar symboliserar prestige och 

rikedom. Den tredje kategorin är säkerhetszoner där rädslan för brott är den 

främsta orsaken till varför man bor bakom stängsel och murar, vilka oftast sätts 

upp i redan befintliga bostadsområden.  

3.3 Teorier 

Rutinaktivitetsteorin, är den mest framträdande av de teorier som förklarar hur 

kriminogena situationer uppstår. Anledningen till varför de uppstår på vissa 

platser vid vissa tidpunkter och varför mängden kriminogena situationer förändras 

över tid (Torstensson & Wikström, 1995).  

Sarnecki (2003) hänvisar till Cohen och Felson när han säger att 

rutinaktivitetsteorin innehåller tre element; motiverad förövare, lämpligt objekt 

samt avsaknad av kapabla väktare. Dessa tre element skapar förutsättningar för att 

brott ska kunna begås. Författarna menar vidare att det är tillräckligt att ett av 

dessa tre element inte finns för att brottet inte ska kunna begås. Detta resonemang 

gör att teorin blir intressant när brottsförebyggande åtgärder diskuteras. Den 

kanske viktigaste aspekten av denna teori är att den utan att ignorera betydelsen av 

individens brottsbenägenhet samtidigt fäster uppmärksamheten på brottstillfällen. 

Cohen och Felson pekar på människors förändrade levnadsvanor som orsak till 

varför brottsligheten har ökat i samhället.  
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De tre ovan nämnda förutsättningarna kan samverka i olika grad och därigenom 

skapa ett mer eller mindre gynnsamt brottstillfälle. Till de tre nödvändiga 

förutsättningarna för brott, enligt rutinaktivitetsteorin, kan läggas en fjärde som är 

svårt att tänka bort men som kanske ingår som en tyst förutsättning i teorin. Det 

måste finnas en normkälla som definierar en handling som brottslig. Det uppstår 

ett problem om de olika aktörerna, brottslingen, offret och väktaren, uppfattar 

normkällan på olika sätt (Boverket, 1998) 

Författarna Cohen och Felson nämner som exempel på en brottsförebyggande 

strategi på den lokala nivån, att hus konstrueras så att bevakningsmöjligheterna 

maximeras och möjligheterna till kriminella beteenden minimeras. Att stabiliteten 

i bostadsområden ökas så att grannar lär sig känna igen varandra och därmed 

lättare också kan identifiera obehöriga. Generellt menar författarna att brott 

underlättas av tillgänglighet till objektet, säkra och variera flyktvägar, platser där 

brotten varken syns eller hörs, obefolkade eller överbefolkade platser, anonymitet 

och dåligt underhållen miljö. 

En annan teori, eller ett annat sätt att tänka, har journalisten Jane Jakobs ( som 

refereras i Lindh 2000). Hon utgår i stället från att det är ”det offentliga rummet” 

som förhindrar brottslighet. Hon betonar den sociala kontrollen men menar att det 

inte nödvändigtvis måste betyda att alla känner varandra och känner till varandras 

liv. Platser som är välbesökta, där många människor samlas, får en säkerhet 

genom att de är just befolkade. Det är när platser blir ödsliga som de blir otrygga. 

Det kan finnas en trygghet i att man vet att det finns människor där utan att man 

vet vilka de är. Enligt Lindh (2000) har Jakobs kritiserats för att vara naiv då hon 

tror att människor kommer att ingripa då de blir vittne till brott. Samt att 

förorternas eller bostadsområdens problematik, när det inte finns så många 

människor i rörelse, inte blir applicerbara i hennes teori. Oscar Newman , arkitekt 

och professor, hävdar i boken Defensible Space (1973) att den fysiska miljöns 

utformning i många nyare bostadsområden hindrar de boende att utöva social 

kontroll (Lindh, 2000).  
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Han hävdade också att det skulle gå att bygga bostadsområden på ett sådant sätt 

att de motverkar rån, skadegörelse och andra brott. Newman utgick från 

efterkrigstidens bostadsområden, speciellt höghus för lågstatusgrupper i USA. 

Newmans förslag bygger på att förstärka den sociala kontrollen genom att klart 

tydliggöra ansvars- och ägarförhållanden, s k försvarbara rum (defensible space). 
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 4           Resultat 

4.1 Att bygga bort brott 

I samtal med polisinspektör Lennart Levander menar han att social kontroll är 

viktig för trygghetskänslan. Man har ett naturligt inbyggt behov av att känna 

tillhörighet och att kunna försvara sitt revir. Genom att markera de privata, 

halvprivata, offentliga och halvoffentliga sk rumsliga ansvarsområdena ges de 

boende möjlighet att observera dagliga rutiner av både boende och utomstående. 

Företeelser som markerar revir kan man åstadkomma genom symboliska hinder 

som tex portaler, grindar, häckar, staket eller blomkrukor. På så sätt markerar man 

för utomstående att de går in på ett mer privat område.  

 

Det går att minska risken för bostadsinbrott genom att utforma skalskyddet till 

bostaden på ett genomtänkt sätt. Ett bra skalskydd är en säkerhetsdörr och en 

säkerhetsspanjolett med låsbart handtag på insidan av de fönster som är lätta att 

nå. Levander säger vidare att dessa fysiska hinder försvårar för tjuven att begå 

brott och ökar risken att bli upptäckt. Halvoffentliga områden tex gångvägar, 

öppna gårdar och p-platsen, kontrolleras av en större grupp ägare/hyresgäster, 

men är samtidigt öppna för utomstående. Privat uteplats är ett exempel på ett 

privat område som tillhör och kontrolleras av ägaren eller hyresgästen.  

 
Den ”sociala kontrollen” bygger på relationer mellan människor och den gynnas 

av småskaligt byggande där människor finner naturliga mötesplatser. En 

blandning av olika funktioner som bostäder,  butiker, restauranger och service 

bidrar till att befolka det så kallade offentliga rummet och ökar den naturliga 

övervakningen. På offentliga platser där många rör sig finns det alltid någon som 

ser vad som händer. Därför är det angeläget att skapa naturliga mötesplatser i 

området tex tvättstugor, trapphus och parker. Levander ger exempel på 

brottspreventivt arbete avseende bostadsområden. Han menar att gångvägar skall 

vara belysta utan att blända.  
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Belysningen skall vara utformad så att människor kan känna igen varandra samt 

röra sig genom området och inte enbart själva bli belysta måltavlor. 

Punktbelysning på extra utsatta och känsliga platser, såsom entréer, 

busshållplatser och telefonkiosker. Eventuella gångtunnlar ska vara korta och 

raka, välbelysta och utan skymda vrår. Man bör även eftersträva gångvägssystem 

som är lätta att orientera sig i för att undvika känslan av utsatthet och vilsenhet. 

Man bör lägga cykel- och bilparkeringen i anslutning till bostadshusen så att de 

boende kan se den. Sträva efter små parkeringsanläggningar med endast en till- 

och frånfart. Parkeringarna bör vara väl upplysta. 

 

4.2 Resultat av forskning 

Levander berättar om en forskningsstudie som gjorts inom de tre bostadskvarteren 

Ärvinge, Ärvinge Gård och Helsingör i Kista i nordvästra Stockholm. En viktig 

slutsats av studien är att den stödjer hypotesen att den fysiska utformningen av ett 

bostadsområde har en avgörande betydelse för nivån på antalet bostadsinbrott. 

Studien av de tre bostadskvarteren i Kista – Ärvinge, Ärvinge Gård – Helsingör 

har sin utgångspunkt i befolkningens sammansättning, brottslighet och fysiska 

miljö. Kartläggningen av områdena visar att befolkningen i Ärvinge med 

hyresrätter, har den lägsta medelinkomsten, det lägsta antalet bilar per invånare 

och den högsta in- och utflyttningen. Nivån på den totala brottsligheten i de tre 

bostadsområdena var konstant mellan 1997-1999. Detta gäller även 

utomhusbrotten och övriga tillgreppsbrott. Inomhusbrotten, främst i form av våld 

inom familjen, har anmälts tre gånger oftare i Ärvinge än i de två 

gemgörelseområdena. Det har anmälts tre gånger fler bostadsinbrott i Ärvinge 

Gård och Helsingör än i Ärvinge. Denna skillnad kan tolkas som att de 

brottsförebyggande faktorerna fungerat. En förklaring till den lägre 

tillgreppsbrottsligheten i Ärvinge skulle vara att den befolkningsmässiga 

sammansättningen i området är mer bättre i ett brottsförebyggande perspektiv. Så 

var dock inte fallet, sammansättningen i Ärvinge borde snarare bidra till högre 

brottslighet. Med denna utgångspunkt borde man kunna dra slutsatsen att 
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utformningen av den fysiska miljön haft en stor betydelse för att Ärvinge har 

blivit mindre drabbat av bostadsinbrott än Ärvinge Gård och Helsingör.  

4.3           CPTED 

CPTED-Crime Prevention Through Environmental Design- är ett begrepp där 

idén är att genom planering forma den fysiska miljön på ett sätt som gör att 

brottslingen upplever det som svårare, riskablare och mindre lönsamt att begå 

brott i denna miljö. CPTED har sedan början på 1970-talet varit ett begrepp. 

Metoden går att använda på alla befintliga bostadsområden men också på 

planeringsstadiet inför nybyggnation. CPTED är en siffra som ger ett index på 

förhållandet mellan positiva och negativa faktorer som påverkar tex bostads- och 

förrådsinbrott i den fysiska miljön. Ett område med en hög CPTED-faktor har 

mindre risk att drabbas av brott. (CPTED home page www.cpted-watch.com, 

040415) 

4.4 Resultatsammanfattning 

Människor behöver social kontroll för att i samhället kunna känna känslan av 

trygghet, detta menar Polisinspektör Lennart Levander. För de flesta är det ett 

inbyggt behov att känna tillhörighet och försvara sitt revir.  

För att man ska kunna känna större trygghet i sitt hem, finns det ett flertal åtgärder 

man kan göra i förebyggande syfte för att skudda sig mot bostadsinbrott. Ett så 

kallat skalskydd, med säkerhetsdörr och säkerhetsspanjolett med låsbart handtag 

på insidan av fönstren gör det fysiskt svårare för tjuven att begå brott. 

Genom att människor gemensamt finner naturliga mötesplatser, bygger de 

relationer med varandra och det är grunden med den sociala kontrollen. Folk 

tillsammans bidrar till att de offentliga platserna befolkas och man känner en 

större trygghet. Om det skulle hända ett brott är det större chans att någon 

observerat något. Genom vissa hjälpmedel kan de offentliga platserna bli tryggare 

för befolkningen genom exempelvis belysning på gångvägar och tunnlar och att 

det är så rakt som möjligt. Då känner man en större trygghet då det är välbelyst 

och inga skymda vrår. 
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5 Diskussion 
I den här avslutande delen av uppsatsen vill vi svara på de frågeställningar vi ställt 

i inledningen av fördjupningsarbetet. Vi ville undersöka vilka möjligheter som 

finns att redan från början planera bostadsområden och närmiljön så att 

brottslighet kan förebyggas. Vi anser det styrkt att många författare menar att man 

kan det. Slutsatsen är alltså att den fysiska utformningen av ett bostadsområde har 

en avgörande betydelse för mängdbrottsligheten i området. Se exemplet om 

bostadsområdet i Ärvinge. Hur kan man minska vardagsbrottsligheten, med 

avseende på bostadsbygge? Ja, som svar på den frågan har vi presenterat några 

författares förslag, som ser olika ut beroende på vad man har för teoretisk 

utgångspunkt. Några förslag på åtgärder som vi själva har sett exempel på under 

våra fältstudier är ytterligare: 

• Bottenvåningen kan t ex ha en annan färg eller profileras på annat sätt än 

övriga huskroppen för att eventuellt underlätta sanering. Sanering kan också 

underlättas genom att fasadens yta vaxbehandlas mot graffiti. 

• Områden inom eller i anslutning till bostadsfastigheten bör kunna övervakas 

så mycket som möjligt från fönster. Exempelvis kan burspråk med stora 

glasytor och balkongräcken som är genomskinliga vara en lösning. 

• Entrépartiet bör betjäna ett mindre antal lägenheter, vilket främjar den sociala 

kontrollen.  

• Entrépartiet bör tydligt markera övergång till enskilt område ( kan kanske ses 

som ett symboliskt hinder) 

• Genomskinlighet bör eftersträvas för att undvika dolda vinklar och vrår. 

Brevlådorna till husets alla hyresgäster bör ligga samlade i en låst dörrsluss eller 

särskilt utrymme invid entrén. Detta för att minimera att obehöriga kommer in i 

trapphuset. God belysning ska finnas vid och i entrén. När det kommer till de 

flesta former av vardagsbrottslighet menar de flesta författare, vars ideér vi 

presenterat i denna rapport,  att det är risken för upptäckt som framför allt har 

avskräckande verkan.  
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Av avgörande betydelse är således att offentliga platser är överblickbara, dels från 

andra offentliga platser men även från den omgivande bebyggelsen. Offentliga 

platser bör vara befolkade, antingen med människor som av olika anledningar 

uppehåller sig i dem eller med människor som passerar dem till och från andra 

platser i staden. För att motverka brottsligheten i bostadsområden, presenterar vi  

nedan en sammanfattning om vilka principer som bör vara vägledande. 

Bostadsområden bör utrustas med väl använda gemensamma ytor och trafikstråk 

under så stor del av dygnet som möjligt. De gemensamma ytor och byggnader 

som finns bör tydligt visa vad som är till för alla och vad som är enskilt. Både 

bebyggelse och utemiljö ska byggas med material och underhåll med som inte 

uppmanar till skadegörelse eller klotter. 

 

När man talar om vardagsbrottslighet är det på sin plats att nämna något om de 

stora kostnader de för med sig hos polismyndigheterna ute i landet. Någon har 

uppskattat att kostnaden för polisen att administrera en anmälan genom systemet - 

ta emot, teckna ned, sända till behörig förundersökningsledare samt fatta beslut 

om att lägga ned ärendet - kostar myndigheten ca 2500 kronor. Ett ärende där man 

dessutom gör en enklare utredningsåtgärd beräknas kosta ungefär det dubbla. 

Polismyndigheten skulle alltså spara väldigt mycket pengar på att slippa hantera 

de här ärendena. Det är viktigt att alla inblandade, planerare, byggherrar och 

bostadsförvaltare får insikt om de långsiktiga ekonomiska fördelar som det 

innebär att vidta brottsförebyggande åtgärder på bostadsbyggande, redan från 

början. Kostnaden är ofta försumbar om man bygger rätt från början och i längden 

blir det billigare för alla parter. Genom att förändra och förbättra bidrar vi till att 

människor känner sig trygga i sina bostadsområden. Till nytta för den enskilde 

individen och samhället i stort.  
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Hur kan man motivera poliser att arbeta preventivt istället för händelsestyrt? På 

vilket sätt kan man utveckla ett samarbete mellan polismyndighet och andra 

brottsförebyggande intressenter? 

Det är en gammal sanning att människor mår bättre av att känna sig delaktiga och 

ansvariga för vad som händer, både i livet i stort men även i sitt bostadsområde. 

Inte bara själva bostaden utan också stadsdelen där vi bor blir en del av vår 

identitet. Tänk bara på hur arbetsamt det är att orientera sig i ett nytt område efter 

att man har flyttat! Även om det här arbetet har visat på många fördelar med 

samverkan, delaktighet och delat ansvar, orkar kanske inte folk engagera sig hur 

mycket som helst. Ofta är inte kraften och intresset tillräckliga för att genomdriva 

en stor förändring. Nu är det ju inte så att det är endast medborgarnas sak att 

forma sin bostadsmiljö för att motverka brott. De som är aktiva i grannskapet 

behöver hjälp från kommunen, bostadsföretag och polisen. Det kan vara i form av 

att bygga om och förändra bostadsområden så att de blir säkrare men i stor 

utsträckning handlar det sannolikt också om att ge moraliskt stöd till 

initiativtagare och eldsjälar. Polisen kan även bidra med kunskaper om den 

aktuella brottssituationen och ge förslag på olika brottsförebyggande åtgärder i 

området. Polisen kan på detta sätt försöka komma bort från ett ”incidentstyrt” 

arbetssätt och istället söka mönster i olika händelser, ta reda på vad som orsakar 

dem och sedan agera. På så sätt kan polisen även samarbeta med bostadsförvaltare 

i de mest socialt utsatta områdena.  

 

På ett mer filosofiskt plan kan man fundera över vilken typ av bostadsområde och 

samhälle man vill ha. Segregationen är ett faktum i många bostadsområden i 

Sverige idag. Ändå finns det städer i världen där den har nått betydligt längre.  

Som alltid när det handlar om ekonomiska intressen finns det även politiska 

spörsmål och mentala murar som alla vet om men ingen ämnar spränga. 

Vill vi ha så kallade Gated Communities med skrämselskyltar, alarm och 

varningssignaler? Där poliser och privata vaktbolag patrullerar i området dygnet 

runt?  
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Vill vi bo i Gated Communities där det endast dröjer det bara ett par minuter för 

en besökare, innan polisen stoppar dem för ett förhör. De tvingas visa id-kort och 

sen ser de till att besökarna hittar rätt. 

Vi vill hellre bo i en stad som fungerar för alla. I ett område med hög CPTED-

faktor. Områden som inbjuder till gemenskap och trivsel. Som är vackra. Som gör 

det lätt att träffa sina grannar. 
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