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Abstract 

Anledningen till att detta arbete skrivs är för att vardagsbrottslighetens har en stor på-

verkan på människors trygghets känsla i bostadsområdet.  Vi har valt att studera två 

bostadsområden i Malmö, Bo01 samt Lindängen. Dessa två områden skiljer sig på så 

sätt att Bo01 är ett nybyggt område med bebyggelseplanering som brottspreventiv åt-

gärd medan Lindängen är ett område byggt under miljonprogrammet och inget brotts-

preventivt tänk har funnits i bilden vid byggandet av området. Uppsatsens huvudsyfte 

är att belysa den fysiska miljöns betydelse för brottsligheten i ett bostadsområde samt 

hur man kan hämma brott genom att bygga på ett brottsförebyggande sätt. Vi har gjort 

denna undersökning genom att studera gamla rapporter och utlåtanden från sakkunniga 

inom området och sammanställt våra slutsatser från dessa. Vi har även studerat brotts-

statistik utifrån Bo01 och Lindängen och jämfört dessa mot varandra. Slutsatsen av 

undersökningen är att ett lokalt engagemang är helt nödvändigt om brott ska kunna 

bekämpas långsiktigt, att skapa trygghet och socialkontroll hos allmänheten. Brott kan 

förhindras på flera sätt. Detta gör man genom situationell prevention som bland annat 

behandlar hur man kan utforma bostadsområden och miljöer så att brottstillfällena 

minskar. 
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1  Inledning 

Går det bygga bort vardagsbrottslighet, såsom bostads-, förråds- och bilinbrott?  

 I BO01, som är en stadsdel i Malmö, har det gjorts ett försök att på bästa möjliga 

sätt få en så brottsförebyggande miljö som möjligt. BO01 var en bomässa som hölls 

av Sverige, i Malmö 2001. Vid denna bomässa satsade man att bygga brottsföre-

byggande då detta hade börjat komma i tiden. De delar som har bearbetats i området 

är omfattande, bl.a. har gator och gränder, funktioner, fönster och balkonger, gårdar, 

entréer och parkeringar placerats och arbetats fram för att skapa en trygg och brotts-

förebyggande miljö(http://hjem.get2net.dk). 

  

Vi har valt att belysa ämnet då detta är en aktuell samhällsfråga som berör alla. Vi 

har även valt ämnet eftersom detta är ett aktuellt ämne inom brottsförebyggande åt-

gärder. Anledningen till att vi begränsade oss till BO01 och Lindängen var att BO01 

är en relativt nybygd stadsdel med ständigt mycket folk i rörelse på sommaren och 

lite folk vintertid, medan  Lindängen är ett bostadsområde med jämn ström av folk  

året runt och som byggdes på 1970-talet under det så kallade miljonprogrammet. 

Syftet med undersökningen är att jämföra hur två olika bostadsområden byggda i 

olika tidsperioder kan skilja sig brottsmässigt. Syftet är även att studera om tanken 

med bebyggelseplaneringen i BO01 fungerat brottspreventivt. Vi ska även jämföra 

skillnaderna brottsmängden i BO01 jämfört med Lindängen. 
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1.1  Bakgrund 

En stor del av den anmälda brottsligheten är s.k. vardagsbrott, dvs. brott som drab-

bar den stora allmänheten dagligen i deras boendemiljö, på arbetsplatsen eller på 

resa mellan dessa platser. I bostadsmiljön är det framförallt tillgreppsbrotten riktade 

mot bostäder, förråd och bilar som dominerar. Det viktiga i ett bostadsområde är att 

de som bor där känner sig trygga och upplever området som en säker plats att vistas 

på. 

 

Under 1960 och 1970-talet byggdes många av våra förorter upp kring de  

större städerna inom det s.k. Miljonprogrammet. Syftet var att tillgodose 

den bostadsbrist som uppstått samtidigt som en välfärds- och moderniserings 

process pågick. Miljonprogrammets bostäder byggdes likartade och storskaliga 

för att servicen skulle kunna bli så bra som möjligt och för att minska bygg- och 

förvaltningskostnaderna. 

  

Resultatet blev ofta enkla och ganska tråkiga bostadsområden med lite charm och 

oftast gråa tråkiga cement hus med likartad befolknings sammansättning. Det var 

oftast svårt att etablera sociala nätverk och de flesta kände sig ganska anonyma, ett 

exempel på detta är området Lindängen i Malmö. Området ligger i södra Malmö 

och placerades, när det byggdes, i utkanten av stan. Sveriges tredje största stad väx-

te redan då. Lindängen var bara ett av flera områden som byggdes enligt Miljon- 

programs modellen. Många av dessa bostadsområden som byggdes med storskaliga 

höghus och parkeringsplatser blev tillhåll för kriminella och ungdomar, vilket med-

förde stölder och inbrott i bilar och förråd.  

 

Bo01 som nybyggd stadsdel, byggdes i Västra hamnen i Malmö, med en tanke på 

planeringen, att de som bor i området skulle känna att de fick service och trygghet 

och att man kunde påverka brottsligheten och därmed tryggheten 

(http://www.bizzbook.com). Ingen ständig oro för våld och inbrott skulle finnas och 

en mångfald av människor var viktigt. Bo01var en bomässa som arrangerades i 

Malmö år 2001, så det är en modern tanke som ligger bakom och därför var det na-

turligt att tänka brottförebyggande redan när stadsdelen planerades.  
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Frågor om säkerhet och trygghet i bostadsområden har under senare år blivit allt 

mer aktuella. Ett brett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer var en självklar 

del av planeringen.(http://hjem.get2net.dk). För att detta skulle bli så bra som möj-

ligt, var en del av planeringen att BO01 skulle ritas av olika arkitekter från hela 

världen och husen skulle ägas av olika fastighetsägare. Det man gjorde var att man 

utformade och förvaltade boende och närmiljö på ett genomtänkt sätt, så att man 

kunde påverka brottsligheten och därmed öka tryggheten.   

                                                                                       

Anledningen till att vi valde just dessa två områden, var att Lindängen är ett område 

som inte hade något brottsförebyggande tänk när det byggdes, medan arkitekterna 

som var involverade i BO01 hade detta i tankarna redan från början. 

(http://hjem.get2net.dk) 

 

De brott som vi tittar närmare på när det gäller statistik är vardagsbrotten eller 

mängdbrotten. Det behöver inte alltid vara de grova brotten som skapar otrygghet 

och oro i ett bostadsområde utan t.ex. bilinbrott, skadegörelse och inbrott räcker of-

tast.  

 

Bilinbrott innefattar oftast skadegörelse, stöld av bilen eller någon bildel. Dessa ty-

per av brott sker oftast när bilen står parkerad på parkeringsplatsen eller ute på gatan 

vid bostaden. Det är lätt för tjuven att jobba ostört vid dessa platser eftersom att bi-

len oftast står utan uppsyn. Det finns mycket att göra i de områden som är lite äldre 

ex Lindängen där sikten och belysningen m.m. inte är anpassad efter ett brottsföre-

byggande tänk. BO01 har jobbat med den tanken och byggt parkeringshus under 

många av husen. Eftersom att tillgängligheten för utomstående är väldigt begränsad 

så minimeras dessa brott avsevärt. 

 

Inbrott i bostadshus är ett av de vanligaste brotten i vårt samhälle. (Sarnecki, 2003) 

Det sker vanligtvis när ingen är hemma och skapar en känsla hos dem som blivit 

utsatta för brottet at ha blivit kränkta. Tyvärr klaras få anmälda brott upp och därför 

är mörkertalet stort. 
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Skadegörelse/klotter är också ett vanligt brott i våra bostadsområden som kostar 

samhället och den enskilde individen som blivit utsatt för det mycket pengar och det 

läggs ner mycket tid för att återställa väggar, dörrar m.m. till ursprungligt skick. Här 

är det viktigt för ägaren att snabbt återställa det som blivit skadat annars finns det en 

risk för att det ”snackas” negativt av de som bor i området men även av de som 

tänkt flytta in. Det är lätt att området får ett sämre anseende, dvs. att intrycket lätt 

blir att ingen bryr sig. (Dahl, 2003)  

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att visa hur vardagsbrotten kan minska i ett bostadsom-

råde, med hjälp av situationell brottsprevention i form av bebyggelse planerade åt-

gärder. Vi har valt att jämföra brottsligheten i de två tidigare nämnda två bostads-

områden i Malmö, Bo01 samt Lindängen för att belysa vårat syfte med åtgärden.  

1.3 Frågeställningar 

• Vilka konkreta bebyggelse åtgärder har vidtagits för att minska brottsligheten i om-

rådet?  

• Har vardagsbrottsligheten minskat i Malmö där dessa åtgärder har genomförts, 

Bo01, jämfört med Lindängen där inga åtgärder har gjorts? 

• Hur har arbetet fungerat i praktiken och vad skulle kunna förbättras? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss geografiskt till Malmö och främst Bo01 och Lindängen, 

två stadsdelar i Malmö. Vi har även valt att begränsa oss tidsmässigt. Vi har erhållit 

statistik från 2005/06 och har begränsat oss till denna tid. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har framför allt ägnat oss åt litteraturstudier där vi har behandlat olika rapporter 

och analyser från Internet skrivna och behandlade av experter inom området.  

De rapporter vi behandlat är sådana rapporter som tidigare är gjorda inom området 

bebyggelseplanering som brottsprevention, dessa rapporter är (Svensson och Kor-

man ,2004) samt (Lind, 2000). Brottsstatistik samt annan information har inhämtats 

från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida på Internet samt från Polismyndig-

heten i Malmö. Vi har studerat olika kriminologiska teorier angående teorier om 

brottsanledningar i tidigare kurslitteratur (Dahl, 2003) samt (Sarnecki, 2003). 

Vi har genomfört intervjuer med Rikard Hultmark (Närpolis område City dvs. 

Bo01) och Niclas Gerdbo (Närpolis område Fosie dvs. Lindängen) vilka är aktiva 

inom de tidigare berörda områdena. Vi har studerat tidigare rapporter för att studera 

upplägg samt tillvägagångssätt (Lind, 2000) 

 

2  Teoretiska utgångspunkter och begreppsförklaringar  

Vi ska i detta kapitel behandla de teoretiska utgångspunkterna angående brottsföre-

byggande arbete gällande vårt ämnesområde samt vissa begreppsförklaringar som 

har betydelse för vår studie. 

2.1 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),  

 

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. 
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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, bl.a. 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, att byggd miljö inte har någon som helst påverkan på brotts-

lighet skulle stämma, så hade inte vårt arbete givit något som helst resultat och vi 

skulle jobba i onödan. Brottslighet är ofta koncentrerad till så kallade ”hot spots” i 

staden (Torstensson och Wikström, 1995) samt (Svensson och Korman, 2004) 

 

Vi känner att med den fjärde punkten, byggd miljö orsakar brottslighet, har vi möj-

lighet att nå framgång förutsatt att vi vet vilka metoder som vi ska använda oss av. 

Vi tror dock inte att brottslighet enbart uppstår på grund av den byggda miljön utan 

att brottsligheten samvarierar nästan alltid med socioekonomiska förhållanden (Sar-

necki, 2003) det betyder att teori nummer fyra är tvivelaktig. Vår utgångspunkt är 

att teorierna två och tre är de mest troliga.  

 

Det betyder att vi genom bebyggelseplanering kan förebygga brottslighet och öka 

trygghet i bostadsområdet Vilket innebär samtidigt att sociala preventioner (åtgärder 

som påverkar moralbildning och vardagsliv så att benägenheten att begå brott mins-

kar) är ett viktigt komplement till den situationella preventionen (åtgärder som 

minskar förekomsten av situationer som bidrar till människors motivation att begå 

brott) för att kunna arbeta brottspreventivt.  
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2.2 Människan 

Hirschis teori (1969) säger även att människor avstår att begå brott på grund av de 

band som länkar dem till det etablerade samhället. Han skiljer på fyra element i des-

sa band, 1 anknytning till konventionella personer, 2 åtaganden i förhållande till 

den konforma samhällsordningen, 3 delaktighet i konventionella aktiviteter och 4 

övertygelse om samhällsordningens legitimitet.  

Hur kan man då koppla denna teori till bebyggelseplanering som brottsprevention? 

Genom att engagera de boende till att ta vara på området och sköta om det bidrar 

detta till att den sociala kontrollen blir större och anonymiteten i området minskar. 

Detta bidrar även till känslan om samhörighet till området och känslan om att områ-

det är ens eget blir större. Det handlar alltså om att man ska skapa relationer mellan 

bostadsområdet och människorna i det och relationer mellan människorna i området.  

 

2.3 Segregation  

Segregation (av. latinets segregare) betyder separation. Segregation är en påtvingad 

åtskillnad i skolor, på arbetsmarknaden, i och mellan bostadsområden och stadsde-

lar. Segregation innebär, att de som tillhör en viss kategori systematiskt behandlas 

annorlunda än de som tillhör en annan kategori (http://sv.wikipedia.orgn) 

I ett urbant socialt sammanhang har begreppet segregation en mer specifik bemär-

kelse, segregation har kommit att förknippas med boendeförhållanden. I detta avse-

ende identifierar man tre huvudsakliga former av boendesegregation, nämligen den 

socioekonomiska (olika samhällsklasser bor någorlunda separerade), den etniska 

(olika etniska, rasmässiga eller nationella grupper bor separerade), och den demo-

grafiska (befolkningen visar olika bosättningsmönster beroende på ålder, kön och 

hushållssammansättning).  

I dagens Sverige har forskningen konstaterat att de två förstnämnda formerna av bo-

endesegregation innebär vissa problem för särskilt drabbade människor och även för 

ett väl fungerande stadsliv.  
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Segregation innebär ett mångfasetterat problem som berör olika sfärer i samhället 

och på olika sätt de direkt drabbade människorna. Internationell forskning har visat 

att olika tillgång till boende har effekter i människors tillgång till andra samhällsre-

surser som arbete och utbildning.  

Trots att en ökad boendedifferentiering kan medföra en rad negativa konsekvenser 

skall inte begreppet segregation automatiskt förknippas med områden med låg so-

cioekonomisk status, vilket ofta görs i debatten. Boendedifferentiering inbegriper 

hela den urbant rumsliga och sociala strukturen. Ofta är högstatusområden mer ho-

mogena i sin sociala sammansättning, än till exempel miljonprogramområden, och 

således mer segregerade. (http://www.sverigemotrasism.nu) 

2.4  Förklaringsmodeller   

Det finns flera olika förklaringar till hur och varför brott sker. De tre 

dominerande teoriperspektiven för den situationella brottspreventionen är 

”rationalitet”, ”territorialitet” och ”rutinaktivitet”. 

 

 ”Social desorganisation” har i dessa sammanhang också betydelse för förebyggande 

av brott i bostadsområden men detta handlar mer om social brottsprevention. 

 

Perspektivet rationalitet (rational choice) menar att potentiella brottslingar 

gör bedömning av risken att bli sedd, d.v.s. lättheten att ta sig in och ge sig av 

utan att bli upptäckt som vägs mot den vinst man kan uppnå genom brottet. 

Beskrivningen gäller främst inbrott men teorin kan tillämpas på andra brott. 

Vinsten när det gäller till exempel graffiti är, förutom själva kicken som själva 

målandet kan ge, att resultatet ska synas och bli uppmärksammat. 

 

Perspektivet territorialitet (defensible space) handlar om personers 

legitimitet att vistas på olika ytor, främst utomhus. Legitimiteten är kopplad till 

vem som har ansvar för att den sociala ordningen upprätthålls på dessa ytor. 

Man brukar då skilja på offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata ytor.  
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Perspektivet rutinaktivitet (routine activity) menar att brottslighet sker där 

det finns gynnsamma förutsättningar. Brott kommer till stånd om det på en 

plats och tidpunkt finns tre faktorer: a) en motiverad gärningsman, b) ett 

lämpligt offer/objekt och som c) saknar skydd eller uppsikt. Om en av dessa 

faktorer saknas sker inget brott. Fokus läggs vid brottsförebyggande, främst 

på att förändra situationen, särskilt på att utveckla den byggda miljön med 

bättre skydd och större uppsikt.  

 

Perspektivet social desorganisation betonar den socioekonomiska 

strukturens betydelse för brottsligheten. I fattiga områden kan en kriminell 

livsstil vara en tänkbar lösning på problem som arbetslöshet, låg utbildning och 

fattigdom. Brottsförebyggande åtgärder läggs på att förbättra människors 

sociala situation. 

 

De fyra teoretiska perspektiven kan bidra till förståelsen av hur brott 

uppkommer och därmed hur de kan förebyggas. Socialt och situationellt 

brottsförebyggande står inte mot varandra utan man bör i stället se till att de 

samverkar. (Bo Tryggt 05, 2005) 

 

3  Resultat 

Vad som många gånger styr en gärningsman är enligt Rutinaktivitetsteorin tre olika 

separata faktorer. Dessa är en motiverad (brottsbenägen) gärningsman, ett attraktivt 

objekt (sak eller person) samt avsaknad av kapabla väktare (Dahl, 2003).  

Vad som många gånger styr en gärningsmans val av brottsobjekt och brottsplats är 

just vad denna teori säger. Brottet begås alltså inte av en slump av gärningsmannen.  

 

Det tycks alltså vara så att gärningsmannen är mycket rationell när det gäller att väl-

ja sin brottsplats utifrån vinst, ansträngning och upptäcktsrisk.  
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Det handlar alltså om göra flera insatser för att göra det svårare och mer riskfyllt för 

gärningsmannen att begå brott utan att bli upptäckt. Skulle gärningsmannen trots 

detta begå brottet skall vinsten vara så liten som möjligt för att minska gärnings-

mannens motivation att begå brott igen.  

 

Det är här som bebyggelse och miljöinriktade åtgärder blir aktuella, som ett kom-

plement till andra brottsförebyggande åtgärder. Det handlar om att designa den fy-

siska miljön så att människorna i området ges möjligheter att kontrollera och ta an-

svar för sitt eget närområde. Denna brottsförebyggande åtgärd benämns ibland med 

förkortningar såsom DOC  ”Designing Out Crime”( Dahl, 2003) och CPTED ” 

Crime Prevention Through Enviromental Design” (Dahl, 2003).  

 

Detta var aktuellt redan under 1960-1970 talet, men det är inte förrän på senare år 

som det har fått genomslag. Dessa insatser kan naturligtvis variera mycket både 

storleksmässigt och objektsmässigt. Åtgärderna kan även användas vid planering av 

nya bostadsområden, köpcentra, och parkeringsplatser. Målsättning är dock den 

samma trots variationen på objekt, att med både tekniska och miljömässiga åtgärder 

minska tillfällen och möjligheter till brott och på så sätt öka tryggheten i området 

(Dahl, 2003,). 

3.1 En mångfald av åtgärder för att minska vardagsbrottslighet 

Vad det i helhet handlar om är att skapa en trygghet i området för människorna som 

bor i området samt att få dem att bry sig om vad som händer i deras närhet och rea-

gera på detta. Man skall skapa en känsla av hög upptäcktsrisk för de som kommer i 

brottsliga syften samt skapa en trygghets känsla för dem som bor i området. Detta 

kan man åstadkomma genom att hålla byggnader samt dess omgivningar välvårda-

de, snabbt reparera trasiga belysningar, dörrar, fönster etc. 

 

Man skall även hålla området rent från klotter, skräp och annat som ger intryck av 

att ingen bryr sig. Man bör även öka de vuxnas närvaro genom att anordna mötes-

platser och aktiviteter för dem ute i området. Det är även viktigt att göra de boende  
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delaktiga i vad som händer i området, t.ex. om det har begåtts något brott skall invå-

narna i området bli informerade om detta så de vet vad de skall hålla uppsikt över.  

Man bör även jobba för att underlätta för de som bor i området att utöva en naturlig 

tillsyn över sitt närområde. För att ytterliggare försvåra ett genomförande av brott 

kan man även använda olika tekniska samt symboliska hinder som minskar till  

obehörigas tillträde till byggnader, lokaler eller andra utrymmen. Detta kan man 

åstadkomma genom att ta bort skymmande vegetation, öka belysningen på särskilda 

platser, öka till syn på parkeringsplatser och sätta upp stängsel, grindar, bommar, 

brytskydd, larm etc. Det man bör tänka på är att alla fysiska hinder inte är att föredra 

till exempel så kan kraftiga skyddsanordningar, grova galler med mera skapa ett in-

tryck av att området är utsatt för omfattande brottslighet och därigenom skapa en 

otrygghetskänsla. Detta skulle i sin tur medföra att folk slutar vistas i området och 

den naturliga tillsynen minskar. Det gäller alltså att hitta en balans mellan skyddsin-

tresse, tillsynsmöjlighet och trygghet (Dahl, 2003) samt ( http://www.bra.se, ) 

3.2  Effekter av bebyggelseplanering 

Vi har valt att visa våra slutsatser på den andra frågeställningen, Har vardagsbrotts-

ligheten minskat i Malmö där dessa åtgärder har genomförts, Bo01, jämfört med 

Lindängen där inga åtgärder har gjorts?, genom att titta på den anmälda brottslighe-

ten i området samt jämföra dessa och slutligen sammanställa denna statistik till ett 

stapeldiagram för att förtydliga informationen.  
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Diagram 1 visar skillnaden mellan de två områdena på fem slumpvis utvalda brott. 

 

 

Efter att ha sammanställt uppgifter angående vardagsbrottslighet i Bo01 samt Lind-

ängen under perioden 2005 till 2006 ser vi tydligt hur samtliga brott är överrepre-

senterade i Lindängen och därigenom tydligt se att brottsprevention i form av be-

byggelseplanering fungerar. 



Rapport nr. 412: Bygga bort brott 
Andreas Person  
Peter Nygren 

 13 

 

 

3.3  Fungerar brottförebyggandeåtgärder i praktiken? 

Vi ringde upp två personer i Malmö, Rikard Hultmark (Närpolis område City dvs. 

Bo01) och Niclas Gerdbo (Närpolis område Fosie dvs. Lindängen) för att hålla en 

telefon intervju med var och en för att få svar på våra frågor. Våra frågor bestod av: 

Hur har ni jobbat brottsförebyggande med bebyggelseplanering inom ert bostads-

område? Hur har det fungerat i praktiken? Har det kunnat göras annorlunda? Vad 

kan eller skulle kunna förbättras? Vi har valt att redovisa våra frågor i en löpande 

text. 

 

 

Hur han ni jobbat brottsförebyggande med bebyggelseplanering inom erat bostads-

område? Niclas Gerdbo, som är närpolis i Lindängen, tycker inte att man har gjort 

mer än det klassiska. Med det menar han att man har tagit bort buskar och ökat be-

lysningen. Niclas säger även att kommunen har byggt en ”multisport arena” i bo-

stadsområdet för att öka ungdomarnas intresse för sportens värld. Han menar också 

att det är det enda som har gjorts i Lindängen. Rickard Hultmark, närpolis i Bo01, 

säger att området Bo01 är så pass ungt och att redan från start har man jobbat med 

bebyggelseplanering så det har inte behövts göras några ytterligare insatser. 

 

På frågan, hur har det fungerat i praktiken, svarade Niclas Gerdbo att det är för ti-

digt att säga om det har gjort någon nytta, det har i alla fall inte märkts något i stati-

stiken menar han. Har det kunnat göras annorlunda?, där gav Niclas Gerdbo att nej 

det skulle det inte då den mesta skadegörelsen är riktad mot skolor och inte mot bo-

städer. Rickard Hultmark hänvisar till Bo Grönvalls rapport, Bo01 ur brottförebyg-

gande perspektiv, då vi frågar vad som skulle kunna förbättras i B001. 

Niclas Gerdbo svarade att genom att informera de boende i området att det ska låsa 

efter sig, både fönster och dörrar skulle medföra en förbättring. Niclas säger även att 

det ”punkt markerar” ett par ungdomar som står för en hög procent av brottsligheten 

i området och han tror att det kommer att medföra en förbättring. 
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3.4 Kritisk granskning av resultatet 

En anledning till att statistiken visar så tydligt att Lindängen har mer vardagsbrott-

lighet kan även bero på att det bor fler människor i detta område och därför bli över-

representerade jämfört med Bo01. För att få en helhetsbild av vardagsbrottsligheten 

skulle även befolkningen i de två bostadsområdena få säga sitt. Med det menar vi att 

det finns mörkertal gällande brotten och för att få reda på ungefär hur stort mörker-

talet är behövs en undersökning angående detta. Vi tror att i ett område där det sker 

mer vardagsbrott är det även högre mörkertal. Vi har inte gjort någon undersökning 

angående detta. Vår tidsperiod då vi har jämfört brottslighet är begränsad och under 

en längre tid kan brottsligheten ha stagnerat ut till mer jämna resultat.  

 

 

En annan aspekt som måste tas upp i den kritiska granskningen är även att det är 

svårt att veta vart bostadsområdena börjar och slutar. Det vi menar är att om man 

blir utsatt för ett brott kan det vara så att man egentligen blir utsatt för det utanför de 

aktuella bostadsområdena fast man tror att det har skett inom det.  

Man kan inte heller säga att det är bebyggelse planeringen som är den avgörande 

saken för att brotten är mindre i Bo01. Det kan istället bero på att befolkningen i bo-

stadsområdet är mindre brottsbenägna än i Lindängen. Det är dyrare att bo i Bo01 

än i Lindängen och det medför att befolkningen igenomsnitt borde ha bättre lev-

nadsstandard och därmed borde benägenheten att begå brott för vinnings syfte 

minska. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Vilka konkreta bebyggelse åtgärder kan vidtas för att minska brottsligheten i områ-

det?  Det handlar om att göra insatser för att göra det svårare och mer riskfyllt för 

gärningsmannen att begå brott utan att bli upptäckt. Skulle gärningsmannen trots 

detta begå brottet skall vinsten vara så liten som möjligt för att minska gärnings-

mannens motivation att begå brott igen. Det är här som bebyggelse och miljöinrik-

tade åtgärder blir aktuella, som ett komplement till andra brottsförebyggande åtgär-
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der. Det handlar om att designa den fysiska miljön så att människorna i området ges 

möjligheter att kontrollera och ta ansvar för sitt eget närområde. 

Har vardagsbrottsligheten minskat i Malmö där dessa åtgärder har genomförts, 

Bo01, jämfört med Lindängen där inga åtgärder har gjorts? Efter att vi har sam-

manställt statistik angående vardagsbrottslighet i de två områdena, Bo01 samt Lind-

ängen, visar vårt stapel diagram över perioden 05/06 att vardagsbrottsligheten är 

överrepresenterad i Lindängen. Detta visar att vardagsbrottligheten påverkas av be-

byggelseplanering. I Bo01 hade man bebyggelseplanering som brottspreventiv åt-

gärd när detta område byggdes. I Lindängen, som byggdes under miljonprogram-

met, har man inte lagt fokus på detta vid byggandet av bostadsområdet. Detta visar 

att vardagsbrottsligheten minskar då man satsar på bebyggelseplanering som brotts-

preventiv åtgärd. 

 

Hur har det fungerat i praktiken? Och vad skulle kunna förbättras? Sammanfattat 

av våra intervjuer har vi kommit framtill att det fungerar med bebyggelseplanering 

som brottspreventiv åtgärd. I Lindängen har detta dock ej börjat visa sig i statistiken 

än och i Bo01, som hade detta ”tänket” redan vid starten av bostadsområdet, gör det 

svårt att se hur det egentligen har fungerat då det inte finns tidigare statistik innan 

bebyggelseplanering skedde. Det som skulle ha kunnats göra bättre i Bo01 finns 

som en artikel av Bo Grönlund på Internet (http://hjem.get2net.dk) där han belyser 

de olika delarna i bostadsområdet. På denna Internetsida står det även vad han tyck-

er är bra och vad som han tycker är dåligt med de olika delarna i Bo01. I Lindängen 

tror man att om man skulle kunna förbättra informationen till de boende i området 

angående t.ex. låsa dörrar och fönster och på så sätt minska vardagsbrottsligheten. 

 4  Diskussion  

Enligt de förklaringsmodellerna vi har tagit upp i vårt arbete finns det tre domine-

rande teoriperspektiv, Rationalitet, territorialitet samt rutinaktivitet. Det dessa tre 

har gemensamt är att, de vill påverka gärningsmannen på sådant sätt att de vill hind-

ra honom psykologiskt att begå brott. Med det menar vi att man inte fysiskt hindrar 

gärningsmannen utan gör till exempel att upptäcktsrisken för honom blir allt för hög 
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och vinningen av t.ex. stölden blir för liten jämfört med ansträngningen. Detta hand-

lar även om att legitimiteten för personer att vistas på speciella områden och på så-

dant sätt öka upptäcktsrisken. Vi tror dock inte att dessa teorier motverkar brott utan 

hindrar bara gärningsmannen att göra brott på det stället där åtgärderna har blivit 

gjorda. I stället tror vi att brottsligheten kommer att förflytta sig till en annan plats 

och inte alls försvinna, det blir bara en omflyttning. 

 De fyra teorierna som Boverket presenterar, är fyra väldigt olika teorier som ger en 

stor bredd på om bebyggelseplanering kan motverka brott. De tar bland annat upp 

att byggd miljö inte har någon som helst påverkan på brottsligheten utan det beror 

på människors sociala, genetiska eller ekonomiska förhållanden. Om detta skulle 

stämma skulle vi behöva förkasta de tre tidigare teorierna då dessa inte skulle hjäl-

pa. 

 

 

Vi tror dock att bebyggelseplanering och byggd miljö påverkar individens benägen-

het att begå brott. Vi tror även att tillfället kan göra tjuven och då kan vi ej tillämpa 

denna teori. Boverket talar om fler teorier som behandlar den byggda miljöns på-

verkan på brott. I deras andra teori tar de upp det vi just behandlat, dvs. att byggd 

miljö skapar varierande förutsättningar för att begår brott i olika delar av staden. 

Precis som vår tanke var, att brotten skulle flyttas om man jobbade bebyggelsepre-

ventivt i en del av staden, så tar Boverket upp just detta och diskuterar även att 

brottsligheten är konstant och den orsakas huvudsakligen av andra faktorer än den 

byggda miljön. Vi tror inte heller att den byggda miljön är anledningen till varför 

brott begås, utan att det går att minska vardagsbrottslighet i ett bostadsområde ge-

nom bebyggelseplanering. Det Boverket tar upp är, att segregation är en stor anled-

ning till varför brott begås och att man motverkar brottsligheten genom planering 

och byggande för att motverka segregation. 

Som vi har tagit upp i vårt arbete skall, inte segregation förknippas med områden 

med låg socialekonomisk status, vilket det ofta görs i debatterna. Ofta är högstatus-

områden mer homogena i sin sociala sammansättning än t.ex. Miljonprogramområ-
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den och således mer segregerade. Den fjärde och sista teorin angående byggd miljö 

som Boverkat tar upp, behandlar ämnet att byggd miljö orsakar brottslighet. Den  

säger även att socioekonomiska faktorer endast har en marginell betydelse. Om 

denna teori stämmer skulle vi kunna motverka en stor del av all brottslighet.  

Vi tror dock inte, att byggd miljö orsakar så mycket brott. Det vi dock tror är att ett 

”dåligt” bostadsområde med människor med dålig anknytning till bostadsområdet 

kan orsaka brott. Precis som Hirschis teori (1969) säger måste människor samman-

kopplas till området och man skall knyta band mellan människorna som bor där och 

till bostadsområdet. 

Det är viktigt att människorna i området får en relation till bostadsområdet och kän-

ner en samhörighet. Vi även tar upp i rapporten är att det krävs en mångfald av åt-

gärder.   

 

Det vi anser att det inte räcker med att bara satsa på att bygga bort brottslighet eller 

att bara jobba med människor. Det krävs att man samverkar och tar lite från allt för 

att få en så effektiv brottsprevention som möjligt. Trots att intervjuerna gav dåligt 

resultat så har vi ändå belägg för att brottsförebyggande arbete i form av bebyggel-

seplanering fungerar. Det Bo Grönlund säger ,(http://hjem.get2net.dk), är att rent 

brottsförebyggande ligger Bo01 rätt och har lyckats få en bra brottsprevention.  Det-

ta i relation till vårat diagram, som visar att det är mindre vardagsbrottslighet i Bo01 

än i Lindängen under perioden 05/05, ger oss belägg för att säga att brottsprevention 

i form av bebyggelseplanering fungerar. 

4.1      Slutsatser  

Våra slutsatser med detta arbete är att det fungerar att arbeta brottspreventivt med 

bebyggelse planering. Rutinaktivitetsteorin är den teori som vi ser skulle göra mest 

nytta i kombination med bebyggelseplanering då man med hjälp av bebyggelsepla-

nering skulle kunna öka upptäcktsrisken för gärningsmannen.  Det faktumet att det 

är människor som begår brott ger oss anledning att tycka att man ska arbeta mot 

människorna när man jobbar bebyggelseplanerat brottsprevention. Ett exempel på 

detta är i Lindängen där man har byggt en multisport arena. Denna multisport arena 
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fungerar både på sådant sätt att det bidrar till att människor, främst ungdomar, får en 

känsla att det satsas på dem och ger dem en behörighet med bostadsområdet den en 

men även att ungdomarna blir delaktighet i konventionella aktiviteter. För att mins-

ka vardagsbrottslighet i ett bostadsområde gäller det att bygga restriktivt. Med det 

menar vi att man inte skall satsa för mycket på tjocka stål grindar och galler för 

fönster då detta kan ge upphov till en obehagskänsla att mycket brott begås i det 

området. Det vi tycker är att man skall göra är att öka intresset för allmänheten att 

vistas ute trots mörkret har fallit, men även att man bygger på sådant sätt att man 

främjar detta genom t.ex. ökad belysning och mer öppenhet på parkeringsplatserna. 

Genom att öka mängden personer som vistas ute och som bryr sig om bostadsområ-

det får man många kapabla väktare som gör det svårare för en gärningsman att full-

följa sitt tänkta brott. 

 

4.2 Förslag 

Våra förslag angående brottspreventivt arbete i form av bebyggelseplanering är att 

man skall: 

• Ha brottsförebyggandearbete med, redan vid planering av bostadsområdet. 

• Vara lyhörd över vad befolkningen i bostadsområdet tycker, dvs. vad befolkningen 

tycker kan förbättras i området. 

• Gå ”säkerhetsrundor” med allmänheten där de får peka på saker som de tycker är 

obehagliga. 

• Engagera allmänheten i bostadsområdet genom att skapa en känsla av samhörighet 

med bostadsområdet genom att t.ex. bygga möjligheter för fritidsaktiviteter.  

• Öka den sociala kontrollen genom att försöka skapa relationer mellan de boende i 

området.  
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Telefonintervjuer 
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Gerdbo, Niclas. Närpolis område Fosie (Lindängen)  


