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Sammanfattning
Den fysiska miljön på en plats gör det antingen lättare eller svårare att begå brott samt bidrar
till huruvida platsen upplevs som trygg eller otrygg. Detta innebär att brott och otrygghet kan
förebyggas genom arkitektur och stadsplanering. För att kunna göra detta krävs kunskap om
vilka problem som finns, var dessa uppkommer samt förståelse för hur otrygghet och brott
kan förebyggas genom förändringar av den fysiska miljön. Den här rapporten ska bidra med
den kunskapen.
I den här rapporten studeras den fysiska skolgårdsmiljön på Skiftingehus grundskola i
Eskilstuna kommun. I och med den kommande renoveringen och ombyggnationen av skolan
finns möjlighet att utforma den fysiska miljön så att otryggheten minskar och färre elever
utsätts för brott. Syftet med den här rapporten är att få en fördjupad förståelse för hur
otrygghet och brott kan förebyggas genom planering eller förändringar av den fysiska miljön.
Genom litteraturstudier, en sammanställning av en enkätundersökning samt ett platsbesök
söks svaren på vilka problem med brott och otrygghet som finns på Skiftingehus skolgård, var
dessa uppkommer, samt hur den fysiska miljön kan förbättras för att förebygga brott och
otrygghet.
Crime Prevention Through Environmental Design är en teori som bygger på sex principer för
hur den fysiska miljön bör utformas för att brott ska kunna förebyggas. Dessa principer har
använts för att formulera förslag kring hur den fysiska miljön på Skiftingehus skolgård kan
förbättras. En mörk gångpassage genom skolbyggnaden pekas ut som otrygg. Rapporten ger
inte ett entydigt svar på hur problemet med gångpassagen bör lösas. Ett förslag är att stänga
passagen för att på så sätt förhindra brott och otrygghet på platsen, ett annat förslag är att
förbättra dess image genom exempelvis färg och göra övervakning enklare genom bättre
belysning.
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Analysis of Skiftingehus schoolyard’s physical environment
from a safety perspective
Lovisa Andersson

Abstract
The physical environment of a place makes it easier or more difficult to commit crimes; it can
also make the place feel safe or unsafe. This means that crime and unsafety can be prevented
through architecture and urban planning. In order to do this knowledge is essential,
knowledge of which problems exist, where these problems occur, and of how crimes and
unsafety can be prevented through changes in the physical environment. This report will
contribute that knowledge.
In this report, the physical environment of Skiftingehus’ schoolyard is studied. Skiftingehus is
located in the city of Eskilstuna, Sweden. With an upcoming renovation and rebuilding of the
school, there is an opportunity to design the physical environment so that crimes and unsafety
are reduced. The aim of this report is to gain a deeper understanding of how crimes and
unsafety can be prevented through planning or changes in the physical environment. The aim
is achieved through a literature overview, an analysis of a survey and a visit to Skiftingehus’
schoolyard. Answers to the following questions were sought: What problems with crime and
unsafety are found at the schoolyard, where do these problems occur, and how can the
physical environment be improved to prevent crime and unsafety?
Crime Prevention Through Environmental Design is a theory based on six principles of how
the physical environment should be designed to prevent crime. These principles have been
used to formulate suggestions on how to improve the physical environment of Skiftingehus’
schoolyard. A dark pedestrian tunnel through the school building is regarded as unsafe. This
report does not provide a clear answer as to how the problem with the tunnel should be
solved. One suggestion is to close the tunnel in order to prevent crime and unsafety, another
suggestion is to improve its image through, for example, colour and make surveillance easier
through better lighting.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Sverige går ungefär två miljoner barn och unga går i förskolan och skolan (Boverket, 2015).
När brott förekommer i skolan handlar det ofta om någon form av våld. Det kan vara fysiskt
våld, där misshandel så som slag och sparkar är vanligt, men det kan också vara psykiskt våld
så som elaka ord och blickar. De vanligaste brotten i skolan utgörs av misshandel, förtal,
olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak (Brottsoffermyndigheten, 2014). En betydande
del av skoldagen spenderas utomhus, speciellt i de yngre åldrarna. Den fysiska miljön
påverkar barns utveckling och kan främja både hälsa och lärande. Det är därför viktigt att
skapa utemiljöer där barn och unga mår bra (Boverket, 2015).
Mellan den 7 november 2016 och den 15 januari 2017 genomfördes en webbaserad
enkätundersökning på 18 skolor inom Eskilstuna kommun. Tanken är att undersöka i vilken
utsträckning brott sker i skolan. Enkäten ska också ge svar på var brotten sker samt vilka
platser som upplevs som trygga respektive otrygga. Skiftingehus är en av de 18 skolor som
deltog i enkätundersökningen och i den här rapporten kommer dess utemiljö att studeras
närmre (Eskilstuna kommun, 2017).
I augusti 2016 togs beslutet att Skiftingehus ska renoveras och byggas om. Arbetet planeras
starta under hösten 2017 och när det är klart ska skolan inrymma 700 elever jämfört med
dagens 500 elever (Österman, 2016). I och med den kommande renoveringen och
ombyggnationen av Skiftingehus finns möjlighet att utforma den fysiska miljön så att
otryggheten minskar och färre elever utsätts för brott. För att kunna göra detta krävs kunskap
om vilka problem som finns, var dessa uppkommer samt förståelse för hur otrygghet och brott
kan förebyggas genom förändringar av den fysiska miljön. Den här rapporten ska bidra med
den kunskapen.

1.2 Frågeställningar
Den här rapporten utgår från en övergripande frågeställning och tre mer specifika
frågeställningar inom ramen för denna:
Hur kan den fysiska miljön påverka upplevelsen av otrygghet och förekomsten av brott?
•
•
•

I vilken utsträckning förekommer problem med brott och otrygghet på
Skiftingehus skolgård?
Var på skolgården uppkommer dessa problem?
Hur kan Skiftingehus fysiska miljö förbättras för att förebygga brott och
otrygghet?
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1.3 Syfte och mål
Syftet med den här rapporten är att få en fördjupad förståelse för hur otrygghet och brott kan
förebyggas genom planering eller förändringar av den fysiska miljön.
Målet med rapporten är att applicera kunskap om situationell brottsprevention på en
skolgårdsmiljö. Genom att lokalisera vilka problem som finns på skolgården och var dessa
uppkommer kan slutsatser dras om hur den fysiska miljön skulle kunna förbättras.

1.4 Disposition
Rapporten bygger huvudsakligen på tre delar, en litteraturstudie, en fallstudie och en
avslutande diskussion.
Litteraturstudien fokuserar på brottsprevention i allmänhet genom planering eller förändring
av den fysiska miljön. Olika teorier presenteras och begreppen säkerhet och trygghet förklaras
och diskuteras. Sist i litteraturstudien tas ett exempel från Wien upp för att visa på hur relativt
små förändringar kan påverka vilka som lockas till en plats och hur platsen används.
Fallstudien bygger på en sammanställning av enkätundersökningen med fokus på
Skiftingehus skolgård. Här presenteras också resultatet av ett platsbesök på Skiftingehus
skolgård.
Slutligen följer en diskussion kring resultaten från fallstudien och utformningen av
Skiftingehus skolgård. Här presenteras också tankar kring fortsatta studier.

1.5 Avgränsningar
I den här rapporten har två huvudsakliga avgränsningar gjorts. En av de 18 skolor som deltog
i enkätundersökningen valdes ut tillsammans med en av de tio platser på skolan som
enkätundersökningen fokuserar på.
Den här rapporten har avgränsats till att fokusera på Skiftingehus grundskola. Skiftingehus
valdes ut eftersom det är den skola som har högst svarsfrekvens på enkätundersökningen,
81 %, där det inte endast är elever i årskurs sex som har svarat. Eleverna som har besvarat
enkäten på Skiftingehus går i årskurs sex till och med nio, vilket gör att de sammanställda
svaren från skolan i mindre utsträckning riskerar att påverkas av ålder. Val av skola hade
också kunnat göras baserat på var flest brott begås eller var otryggheten upplevs som störst
men den låga svarsfrekvensen på flera skolor gjorde att dessa alternativ valdes bort.
En sammanställning av resultaten från Skiftingehus visar att de tre platser där flest elever blir
utsatta för brott är vid elevskåpen, i klassrummet och på skolgården. Skolgården skiljer sig
från de två övriga med avseende på övervakning och tid, skolgården är inte alltid övervakad
av vuxna och den kan alltid besökas, oavsett dag och tid på dygnet. Dessa två aspekter har
legat till grund för valet att fokusera på skolgården i den här rapporten.
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2 Litteraturstudie
2.1 Situationell brottsprevention
Det brottsförebyggande arbetet delas vanligtvis in i social brottsprevention och situationell
brottsprevention. Socialt förebyggande arbete handlar om att förbättra sociala förhållanden
genom till exempel information, utbildning och fritidsaktiviteter för att på så sätt minska
benägenheten att begå brott (SKL & MSB, 2017). Situationellt förebyggande arbete handlar
om att förändra den plats eller den situation där brott kan komma att begås. Tanken är att om
situationen försvinner så försvinner också förbrytaren (Brottsförebyggande rådet, 2017).
Situationell brottsprevention handlar om förhållandet mellan brott och omgivning. Var och
när ett brott begås är inte slumpmässigt. Det är inte heller godtyckligt vilket brott som begås.
Olika typer av brott koncentreras till en viss typ av platser, så kallade heta punkter. Detta sker
under så kallade heta tidpunkter och särskilda produkter (heta produkter) liksom vissa
individer (heta brottsoffer) utsätts oftare än andra. Till exempel sker inbrott i förortsområden
ofta under dagtid då de boende är på arbetsplatsen. Ficktjuvar håller i stället gärna till på
platser där många mäniskor samlas och där trängseln är stor, till exempel i tunnelbanan under
rusningstid (Cozens, 2014).
Det finns sju välkända teorier inom det fält som kallas situationell brottsprevention:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crime attractors, generators and detractors
Routine Activity Theory
Crime Pattern Theory
Rational Choice Theory
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
Situational Crime Prevention Theory
Broken Windows Theory

(Cozens, 2014)
1. Crime generators, attractors and detractors
Beroende på ett områdes utformning och användning blir resultatet att det fungerar som crime
generator, crime attractor eller crime detractor. Crime generators är platser som attraherar
många mäniskor, till exempel gallerior och större tågstationer. På dessa platser är tillfällena
till brott fler. Crime attractors är platser som drar till sig motiverade gärningspersoner på
grund av möjligheterna till brott. Platser där det förekommer prostitution och knarklangning
är exempel på crime attractors. Crime detractors är platser som inte attraherar människor med
olagliga avsikter. Platser där det förkommer en blandning av aktiviteter och som det sker en
naturlig övervakning av fungerar ofta som crime detractors. (Cozens, 2014).
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2. Routine Activity Theory
Brott begås när tillfälle finns. En sådan situation uppstår när en motiverad gärningsperson och
ett lämpligt objekt eller offer finns på samma plats vid samma tidpunkt, och det saknas någon
form av formell eller informell kontroll som avskräcker eller förhindrar. Dessa förutsättningar
brukar illustreras med den så kallade brottstriangeln (Figur 1) (Brottsförebyggande rådet,
2017). Den här teorin benämns på engelska som Routine Activity Theory. Teorin utgår från att
faktorer så som fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av högre utbildning inte i någon större
utsträckning påverkar hur många brott som begås, det är i stället brottstriangelns tre element
som avgör. Generellt sett så förbättrades exempelvis de socioekonomiska förhållandena under
1960-talet men trots detta begicks fler brott. Vid den här tiden arbetade allt fler kvinnor även
efter att de fött barn, hushållen fick därmed en större inkomst vilket ledde till köp av
sommarstugor och semesterresor. Allt oftare lämnades alltså hemmen tomma och tillgängliga
för tjuvar. Dessutom medförde teknikutvecklingen att stöldbegärlig elektronik så som TVapparater, videospelare och stereoanläggningar blev vanliga i var mans hus (Miró, 2014).

Figur 1 Brottstriangeln (Brottsförebyggande rådet, 2017)

3. Crime Pattern Theory
Brott kan analyseras på tre olika nivåer med hjälp av Crime Pattern Theory, makronivå (stad),
mesonivå (kvarter) samt mikronivå (byggnad). Genom att analysera brottsmönster kan
förståelse fås för hur människor interagerar med den byggda miljön (Cozens, 2014).
Metoden fokuserar på noder, vägar och kanter. Noder är de platser som vi rör oss till och
från, till exempel skola och arbete. Dessa fungerar ofta som crime generators. De möjliga
rutter som finns mellan två noder benämns vägar, här sker också många brott. Kanter är
nodernas och vägarnas omgivningar. Här möts människor som inte känner varandra, till
exempel människor från olika skolor eller bostadsområden, vilket ökar risken för att brott kan
komma att begås (Cozens, 2014).
4. Rational Choice Theory
Den här teorin utgår från förövaren. Innan förövaren fattar ett beslut om att begå brott gör
denne en analys där faktorerna risk, belöning och ansträngning vägs in. Besluten som tas
formas dels av nämnda faktorer men också av förövarens personlighet, intelligens och
uppfostran. De platsberoende faktorerna i förövarens beslutsprocess kan påverkas genom en
planerad utformning av den byggda miljön. Detta ger CPTED en viktig roll att fylla (Cozens,
2014).
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5. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
Den del av det brottsförebyggande arbetet som handlar om hur den fysiska miljön utformas
kallas Crime Prevention Through Environmental Design och förkortas CPTED. Teorin utgår
från att brott kan förebyggas genom arkitektur och stadsplanering (Brottsförebyggande rådet,
2017).
CPTED grundas på sex principer om hur den fysiska omgivningen bör utformas för att
förebygga brott. Den första principen går ut på att tillträdet till byggnader och platser
inskränks, exempelvis genom att en portkod krävs för att få tillträde till en byggnad. Den
andra principen handlar om vilka som använder en plats och att få dem att känna ansvar för
platsen för att på så sätt minska incitamenten att begå brott. Om en plats till exempel
regelbundet används för gemensamma aktiviteter så ökar känslan av ansvar. Den tredje
principen handlar om övervakning, antingen informell eller formell. Informell övervakning
fås bland annat genom att byggnader utformas så att det finns fönster vända mot platser där
brott kan komma att begås. Förbättrad belysning och avlägsnande av buskage faller också
under informell övervakning. Formell övervakning utgörs av exempelvis
övervakningskameror eller väktare. Den fjärde principen handlar om att göra det svårare att
genomföra brott, exempelvis genom bra lås och installation av inbrottslarm. Den femte
principen handlar om att skapa tilltalande platser där det råder ordning och reda. En städad
miljö fri från exempelvis skräp, klotter och sönderslagna fönster signalerar att personerna som
bor här känner ansvar och kontrollerar oönskat beteende. Den femte principen handlar också
om att skapa en plats med ett gott rykte och goda sociala kännetecken. Den sjätte och sista
principen går ut på att uppmuntra en användning av platsen för aktiviteter som medför en
genomströmning av människor. Lokalisering av exempelvis en busshållplats, en lekplats eller
ett café till en plats gör att fler människor rör sig i området. Tanken är att närvaro av andra
människor avskräcker från att begå brott. Dessa sex principer kan sammanfattas som
tillträdeskontroll, territorialitet, övervakning, försvårande, image och aktivitetsstöd
(Brottsförebyggande rådet, 2017).
I det som brukar benämnas andra generationens CPTED kompletteras ovan nämnda strategier
med en social dimension. Tanken är att en stärkt grannskapssammanhållning och en känsla av
samhörighet, i exempelvis ett bostadsområde, ska leda till ökad trygghet och minskad
brottslighet (Brottsförebyggande rådet, 2017). Ett område där det bor en blandning av
människor i olika åldrar, med olika kulturella bakgrunder och med olika socio-ekonomisk
status är tryggare och säkrare. Unga är till exempel ute längre på kvällen medan äldre ofta är
utomhus tidigt på morgonen. Frågan är dock om det alltid är positivt med en blandning av
mäniskor, de äldre kanske vill sova medan de unga vill ha fest. Konflikter uppstår lätt mellan
grannar, det kan handla om ljud, husdjur, barn, m.m. (Ekblom, 2011).
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Första generationens CPTED kan också ifrågasättas på flera punkter. Formell övervakning
väcker till exempel frågan om integritet och vilka risker som finns med ett
övervakningssamhälle. Ett annat exempel är så kallade ”gated communities”, dvs. inhägnade
samhällen vilka bygger på en form av tillträdeskontroll. De som inte har tillträde exkluderas
och klyftor skapas mellan människor, främst mellan rika och fattiga. Vissa av principerna
säger också emot varandra. En hög mur håller till exempel inkräktare borta men hindrar
informell övervakning av gatan (Ekblom, 2011).
Ytterligare en aspekt är att CPTED inte alltid går hand i hand med andra målsättningar i
samhället, så som målet om en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Till
exempel skapar god belysning trygghet men det skulle vara mer klimatsmart med mindre
belysning (Ekblom, 2011). I det som benämns tredje generationens CPTED integreras även
hållbarhetsfrågorna, framför allt genom ny teknik och grön energi (Saville, 2013).
6. Situational Crime Prevention Theory
Situational Crime Prevention Theory kan ses som en förlängning av CPTED där en
psykologisk dimension adderas till den fysiska. Teorin bygger på fem övergripande strategier,
närmare bestämt att öka ansträngningen, öka risken, minska belöningen, reducera
provokationer samt att ta bort ursäkter för förövaren (Cozens, 2014). Att förebygga brott kan
alltså handla om att öka ansträngningen som krävs för att genomföra det, genom att
exempelvis installera säkerhetsdörrar. Det kan också handla om att öka risken för att bli
upptäckt genom att till exempel förbättra belysningen. Förändringar som gör att fler
människor rör sig på en plats kan också verka brottsförebyggande. Ett annat sätt att förebygga
brott är att göra det mindre lönsamt, stöldbegärliga objekt kan exempelvis märkas. Brott sker
inte alltid överlagt och genomtänkt. Provokationer, så som långa krogköer, kan reduceras och
därmed leda till att problem aldrig uppstår. Att tydliggöra och påminna om lagar och regler tar
bort ursäkterna för den som överväger att begå brott. Ett sätt att göra detta är att sätta upp
skyltar och displayer (Brottsförebyggande rådet, 2017).
7. Broken Windows Theory
Broken Windows Theory grundas också på CPTED. Teorin har fått sitt namn från nedgångna
områden som ofta har sönderslagna fönsterrutor, dessa områdens utseende signalerar att
”ingen bryr sig” vilket i sin tur attraherar brott. Ett nedgånget område minsksar
förväntningarna på gott uppförande vilket leder till brottslighet och vandalism som i sin tur
leder till ökat förfall och otrygghet. Teorin förespråkar att hålla den fysiska miljön hel, ren
och snygg för att på så sätt förebygga brott. Det innebär bland annat att klotter bör tas bort
omgående och att trasiga fönsterrutor bör repareras snabbt (Cozens, 2014).
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2.2 Säkerhet och trygghet
I samhällsplanering används ofta begreppen säkerhet och trygghet. Ordet säker har betydelsen
som inte medför eller innebär fara. Vi kan till exempel benämna vägar eller lekplatser som
säkra. Säkerhet är något konkret och objektivt, den kan bedömas utifrån fakta och mätas med
hjälp av statistik (Svenskberg & Levälahti, 2017).
Trygghet handlar, till skillnad från säkerhet, om en känsla eller en upplevelse. Ordet trygg har
betydelsen fri från oroande eller hotande inslag. Den upplevda tryggheten på en plats beror
på dess fysiska utformning, sådant som belysning, klotter, skräp och närheten till andra
människor spelar in. Känslan eller upplevelsen av trygghet påverkas även av rykten och av
erfarenheter (Svenskberg & Levälahti, 2017).
En plats kan upplevas som otrygg trots att den är säker och på samma sätt kan en osäker plats
upplevas som trygg. De båda begreppen trygg och säker är alltså inte synonymer (Svenskberg
& Levälahti, 2017).

2.3 CPTED i praktiken
Följande är ett exempel från en pilotstudie gjord i Einsiedler Park i Wien, Österrike. Studien
visar på hur CPTED kan användas i praktiken och hur relativt små förändringar av den fysiska
miljön kan påverka vilka som lockas till en plats och hur den används.
Einsiedler Park är belägen så att många barn passerar den dagligen när de går till och från
skolan. Studien visade att killarna som var mellan 9 och 12 år gamla gärna stannade till i
parken för att sparka boll och hänga medan tjejerna i samma ålder bara passerade igenom. En
inventering av parken visade att det som fanns där, förutom grönska, var bollplaner, bänkar
och ganska dålig belysning. Att så få tjejer valde att hänga i parken berodde enligt studien på
inte fanns något för dem att göra där, de hade helt enkelt ingen anledning att stanna (Sidorova,
2016).
För att locka tjejer till parken installerades olika attraktioner utmed gångvägarna, till exempel
hängdes hängmattor upp mellan träd. Just hängmattorna var ett lyckat tilltag. Barnen,
däribland många tjejer, använder hängmattorna för att sitta och prata. Tjejerna i studien
påpekade också att de kände sig otrygga i parken när mörkret fallit. Den knapphändiga
belysningen har förbättrats och de smala gångvägarna har breddats för att tjejerna ska känna
sig trygga när de rör sig genom parken (Sidorova, 2016).
Ytterligare en förändring som genomfördes var att det höga staket som tidigare omgärdat
bollplanerna togs bort. Tidigare fanns bara en in- och utgång till planerna vilket gjorde det
väldigt uppenbart vem som kom och gick, möjligheten att bara glida in fanns inte. När tre av
fyra väggar togs bort skapades möjligheten för alla att komma och gå, antingen för att själva
delta eller bara för att titta på. För att ytterligare uppmuntra detta delades planen av med en
låg plattform. Denna del används idag som sittplats, men också för att spela musik och dansa
(Sidorova, 2016).
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Einsiedler Park ligger i en del av staden där de flesta lägenheterna är små och där det bor
många familjer med låg inkomst, parken blir därmed ett andra vardagsrum för många. Äldre
syskon skickas till parken för att passa sina yngre systrar och bröder som leker i den del av
parken som är anpassad för de yngsta. I anslutning till den här delen av parken finns inget för
de äldre barnen att göra, inte ens en plats att sitta och prata på. En ny lekplats byggdes alldeles
intill det område där de äldre barnen håller till. Bänkar och bord placerades också ut så att
föräldrar eller andra som passar barnen ska ha en naturlig plats att vara på (Sidorova, 2016).
Ett år efter det att ovanstående åtgärder genomförts gjordes en uppföljande studie vilken
visade på att både antalet tjejer och mängden informella aktiviteter i parken hade ökat
(Sidorova, 2016).
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3 Metod
Den här rapportens fallstudie bygger dels på den enkätundersökning som Eskilstuna kommun
genomfört på 18 skolor i kommunen och dels på ett platsbesök på Skiftingehus.
3.1 Enkätundersökning
Det är tidskrävande att genomföra en enkätundersökning eller intervjuer i sådan omfattning
som krävs för att kunna dra relevanta slutsatser kring resultaten. Den begränsade tiden för
arbetet med den här rapporten ledde därför till valet att utgå från den redan befintliga
enkätundersökningen som Eskilstuna kommun genomfört.
Enkätundersökningen genomfördes mellan den 7 november 2016 och den 15 januari 2017.
Alla elever i årskurs 6, 7, 8, 9 samt gymnasiet tillfrågades om att delta i enkätundersökningen.
Tanken med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning som brott sker i skolan.
Enkäten ska även ge svar på var brotten sker samt vilka platser som upplevs som trygga
respektive otrygga. Ett antal svarsalternativ är kopplade till varje fråga där det ibland, men
inte alltid, är möjligt att ange flera svar. Några av frågorna ger eleverna möjligheten att skriva
en kompletterande kommentar.
I den här rapporten sammanställs enkätsvaren från Skiftingehus. En deskriptiv analys görs där
svaren visualiseras med hjälp av cirkeldiagram.

3.2 Platsbesök
Ett platsbesök gjordes på Skiftingehus skolgård den 8 maj 2017. Valet att göra ett platsbesök
följde av att det i enkätundersökningen saknas information om hur människor rör sig mellan
olika platser. Det fanns också ett behov av att med hjälp av bilder kunna visualisera vilka
platser på skolgården som skulle kunna förbättras. Vid platsbesöket dokumenterades således
skolgården och dess omgivning genom fotografering. Under platsbesöket observerades och
antecknades även elevers och andra personers rörelsemönster över skolgården för att få en
bild av vilka vägar och ytor som utnyttjas och vilka som inte gör det.
I litteraturstudien presenteras sju teorier inom situationell brottsprevention. Crime Prevention
Through Environmental Design (CPTED) är den av teorierna som framför allt handlar om hur
den fysiska miljön utformas. Vid platsbesöket är bilderna tagna och observationerna gjorda
med CPTED-principerna i åtanke. Följande frågeställningar baserade på CPTED-principerna
har dessutom använts för analys av platsen:
Tillträdeskontroll
• Vilka har tillträde till skolgården?
Territorialitet
• Vilka använder skolgården?
• På vilket sätt använder de skolgården?
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Övervakning
• Finns informell övervakning av skolgården?
• Finns formell övervakning av skolgården?
Försvårande
• Hur kan fysiska hinder försvåra genomomförande av brott?
Image
• Hur kan den estetiska framtoningen hos skolgården förbättras?
Aktivitetsstöd
• Hur kan människors närvaro öka på platser där aktiviteten idag är låg?
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4 Fallstudie
4.1 Enkätundersökning
Om inte annat anges är följande en sammanställning av resultaten från den enkätundersökning
som genomfördes mellan den 7 november 2016 och den 15 januari 2017. Alla svar från
enkäten avser år 2016.
Könsfördelning
Totalt svarade 218 av Skiftingehus elever på enkätundersökningen. Av dem var 105 tjejer och
110 killar. Tre elever valde alternativet ”Annat/Vill ej uppge” (Figur 2).
1%
Tjej
48%
51%

Kille
Annat/Vill ej uppge

Figur 2 Könsfördelning

Trygghet
11 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de ibland känner sig otrygga på skolgården
(Figur 3).
11%
Ja
Nej
89%

Figur 3 Otrygghet på skolgården
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Stöld
15 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de har blivit bestulna någon gång under skoltid
(Figur 4). Av de elever som har utsatts för stöld, uppger 15 % att det skedde på skolgården.

15%
Ja
Nej
85%

Figur 4 Andel elever som har utsatts för
stöld under skoltid

27 % tycker att stölder från elever är ett stort problem på skolan (Figur 5) och 8 % är mycket
oroliga för att bli utsatta (Figur 6).

Stort problem
20%

27%

8%

Mycket orolig

Litet problem

Ganska orolig

Förekommer, men
inget problem
Förekommer inte

20%

6%

25%
61%

Lite orolig
Inte orolig

21%
12%

Vet inte

Figur 6 Andel elever som är oroliga för att
bli utsatta för stöld

Figur 5 Andel elever som upplever att stöld ett
problem på skolan
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Fysiskt våld
4 % av eleverna uppger att de har utsatts för fysiskt våld i skolan som ledde till att de behövde
uppsöka sjuksköterska, läkare eller tandläkare. 16 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de
har utsatts för fysiskt våld i skolan men att de inte blivit skadade så pass allvarligt att de måste
söka vård (Figur 10). Av de elever som uppger att de har utsatts för fysiskt våld, anger 30 %
att det skedde på skolgården.

4%

Nej

16%

Ja, var tvungen att
uppsöka vård
80%

Ja, var inte tvungen
att uppsöka vård

Figur 10 Andel elever som har utsatts för fysiskt
våld under skoltid

25 % av eleverna på Skiftingehus uppger att elever som slår andra elever är ett stort problem
på skolan (Figur 11) och 6 % är mycket oroliga för att bli utsatta (Figur 12).
6%
Stort problem

8%
11%

25%

24%
32%

5%
Mycket orolig

Litet problem

18%

Förekomer, men
inget problem
Förekommer inte

71%

Ganska orolig
Lite orolig
Inte orolig

Figur 12 Andel elever som är oroliga för att
bli utsatta

Figur 11 Andel elever som upplever att elever
som slår andra elever är ett problem på skolan
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Hot
10 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de har blivit hotade i skolan så att de känt sig
allvarligt rädda (Figur 7). Av de elever som uppger att de har blivit hotade, anger 24 % att det
skedde på skolgården.

10%
Ja
Nej
90%

Figur 7 Andel elever som har utsatts för hot

under skoltid

17 % av eleverna på Skiftingehus uppger att hot är ett stort problem på skolan (Figur 8) och 6
% är mycket oroliga för att bli utsatta (Figur 9).
6%
Stort problem
18%

17%

5%
Mycket orolig

Litet problem
16%

22%

22%

Förekommer, men
inget problem
Förekommer inte

73%

Ganska orolig
Lite orolig
Inte orolig

21%
Vet inte
Figur 8 Andel elever som upplever att hot ett
problem på skolan

Figur 9 Andel elever som är oroliga för
att bli utsatta för hot
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Skadegörelse
6 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de har utsatts för avsiktlig skadegörelse i skolan
(Figur 13). Av de elever som uppger att de har utsatts för avsiktlig skadegörelse, anger 25 %
att det skedde på skolgården.
6%

Ja
Nej
94%

Figur 13 Andel elever som har utsatts för
skadegörelse under skoltid

13 % av eleverna på Skiftingehus uppger att skadegörelse är ett stort problem på skolan (Figur
14) och 4 % är mycket oroliga för att bli utsatta (Figur 15).
4%
Stort problem

13%
31%

Mycket orolig

Litet problem
20%

23%

7%

13%

21%
Förekommer, men
inget problem
Förekommer inte

Ganska orolig
Lite orolig

68%

Inte orolig

Figur 15 Andel elever som är oroliga för att
bli utsatta för skadegörelse

Figur 14 Andel elever som upplever att
skadegörelse är ett problem på skolan
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Sexuella trakasserier
7 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de har blivit sexuellt trakasserade under skoltid
(Figur 16). Av de elever som uppger att de har blivit sexuellt trakasserade, anger 27 % att det
skedde på skolgården.

7%
Ja
Nej
93%

Figur 16 Andel elever som har utsatts för
sexuella trakasserier under skoltid

19 % av eleverna på Skiftingehus uppger att sexuella trakasserier är ett stort problem på
skolan (Figur 17) och 10 % är mycket oroliga för att bli utsatta (Figur 18).

27%

19%

3%

Ja, stort problem

10%
Mycket orolig

Ja, litet problem

14%

14%
30%

10%

Förekommer, men
inget problem
Förekommer inte

Figur 17 Andel elever som upplever att sexuella
trakasserier är ett problem på skolan

73%

Ganska orolig
Lite orolig
Inte orolig

Figur 18 Andel elever som är oroliga för
att bli utsatta för sexuella trakasserier

Hot, misshandel eller trakasserier kopplat till ursprung
10 % av eleverna på Skiftingehus uppger att de har blivit hotade, misshandlade eller
trakasserade i skolan på grund av sitt ursprung (Figur 19). Av de elever som uppger att de har
blivit hotade, misshandlade eller trakasserade i skolan på grund av sitt ursprung, anger 45 %
att det skedde på skolgården.

10%
Ja
Nej
90%

Figur 19 Andel elever som har utsatts för hot,
misshandel eller trakasserier kopplat till
ursprung
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4.2 Platsbesök
Skiftingehus skolgård besöktes den 8 maj 2017. Fotografierna (Figur 22-31) togs vid
platsbesöket.
Platsbeskrivning
Skiftingehus ligger ca 3 km norr om Eskilstuna centrum. Kartan (Figur 20) visar Skiftingehus
med omgivning. Siffrorna inom parentes som följer i texten nedan hänvisar till siffrorna i
kartan.

Figur 20 Skiftingehus med omgivning (Eskilstuna kommun, 2006)

Skiftingehus byggdes i mitten på 1970-talet och är en tegelbyggnad i två våningar.
Skolbyggnaden består huvudsakligen av två huskroppar som är sammanlänkade i och med
våning två och taket. Detta innebär att det finns en gångpassage mellan huskropparna, denna
har skrafferats i kartan (1). Skolgården har några mindre gräsytor samt några träd, men är till
största delen asfalterad. Entré till skolbyggnaden sker från flera håll.
Öster om skolan finns ett flerbostadsområde (2). Väster om skolan finns ett närcentrum med
bland annat en mindre livsmedelsbutik, apotek, pizzeria och vårdcentral (3). I området ligger
även Skiftingehus förskola som är utlokaliserad till flera olika byggnader. Tre av förskolans
avdelningar ligger i en del av Skiftingehus (4).
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Figur 21 Skiss över Skiftingehus skolgård
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Tillträdeskontroll
• Vilka har tillträde till skolgården?
Förskolans del av skolgården är inhägnad med ett lågt staket, men i övrigt går det att röra sig
helt fritt på området. Det finns inte heller någon avgränsning mellan skolgård och omgivning,
det går alltså även att röra sig helt fritt in och ut ur området. I norr och söder omges skolan av
mindre skogklädda grönområden, i övrigt avgränsas skolgården av gator och gångvägar
(Figur 21).
Territorialitet
• Vilka använder skolgården?
• På vilket sätt använder de skolgården?
Även om det går att röra sig fritt på skolgården så finns det en tydlig uppdelning bland
eleverna. De yngre eleverna håller främst till på den östra sidan om skolan där det finns
gungor, sandlådor, lekställningar m.m., medan de äldre eleverna håller till på den norra och
västra sidan där bollplaner dominerar skolgården.
Cyklar står parkerade utmed skolgårdens utkanter, men framför allt vid en cykelparkerning
väster om skolan. På själva skolgården observerades dock inga cyklister, endast fotgängare.
De boende i flerbostadsområdet öster om skolan har behov av att ta sig till närcentrumet. Den
genaste vägen går rakt genom skolgården via gångpassagen. Detta gör att många som inte har
anknytning till skolan också rör sig över skolgården. Vid besöket observerades flera äldre
gåendes med rullator (Figur 22).

Figur 22 Äldre kvinna med rullator går över skolgården
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Övervakning
• Finns formell övervakning av skolgården?
• Finns informell övervakning av skolgården?
Formell övervakning av skolgården sker genom vuxna rastvakter. Vid platsbesöket fanns det
rastvakter på den östra sidan av skolan där de yngre eleverna höll till men däremot inte på den
norra och västra sidan. Skolgården har stora öppna ytor. Några träd finns men buskage och
liknande saknas helt vilket förenklar övervakning.
Informell övervakning av skolgården sker främst genom eleverna som använder den.
Skolgården övervakas också informellt av de som passerar genom den eller på de gångvägar
som avgränsar den. Skolbyggnadens alla sidor har fönster genom vilka informell övervakning
också kan ske, vid tidpunkten för platsbesöket hade dock de fönster som vetter mot söder och
väster persienner neddragna som skydd mot solen (Figur 23).

Figur 23 Neddragna persienner

Försvårande
• Hur kan fysiska hinder försvåra genomomförandet av brott?
Försvårande av brottsgenomförande handlar till exempel om att skapa rum som endast är
tillgängliga för vissa personer och på vissa tider. I nuläget går det att röra sig helt fritt in och
ut från skolgården. Vanliga fysiska hinder så som fönster, dörrar och väggar är inte till någon
hjälp när det gäller att göra Skiftingehus skolgård svårtillgänglig för personer som inte har rätt
att vara där. Beroende på vilket brott det gäller kan mer specifika åtgärder göras. Är till
exempel cykelstölder ett problem så kan bättre cykelställ där det går att låsa fast cykeln vara
en lösning.
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Gångpassagen är den plats som vid besöket uppfattades som mest otrygg (Figur 24 och 25).
Passagen är uppskattningsvis 50 meter lång och upplevs som mörk, kall och smutsig. Det
finns fönster som vetter ut från skolbyggnaden mot gångpassagen, flera av dem har dock
frostat glas och när skolan är stängd så finns inget liv innanför dem. Vid besöket användes
gångpassagen flitigt av både elever och andra fotgängare. Under nattetid är
genomströmningen av människor mest troligt betydligt lägre eftersom skolan och
närcentrumet då är stängda.
I och med att en ombyggnation av skolan kommer att ske kan mer drastiska åtgärder
övervägas för att försvåra brottgenomförande. Gångpassagen skulle kunna stängas och
utrymmet användas till något annat. Gångstråket genom skolgården skulle i så fall gå förlorat,
men eftersom det finns möjlighet att gå runt skolgården på båda sidor är inte gångstråket
genom skolgården nödvändigt.

Figur 24 Gångpassagen
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Figur 25 Gångpassagen

Image
• Hur kan den estetiska framtoningen hos skolgården förbättras?
Figur 26-28 visar hur skolgården ser ut idag. Den estetiska framtoningen hos skolgården
skulle kunna förbättras med avseende på bland annat vegetation, färg, material, dekorationer,
ljus och skötsel.
Skolgårdens har några mindre gräsytor och några träd, men sådant som buskar och rabatter
saknas. Mer vegetation och en variation av växtlighet är därför en möjlighet att förändra
skolgårdens estetiska framtoning. Skolgårdens färgskala går i asfaltgrått och tegelrött och
materialen upplevs som hårda. Dekorationer och utsmyckningar kan också förvandla en plats.
Vid cykelparkeringen, väster om skolan, finns en skulptur men i övrigt uppmärksammades
inga större utsmyckningar av skolgården.
Skolgårdens öppna ytor gör att dagsljuset når i stort sett hela skolgården. Undantaget är
gångpassagen vilken har belysning även under dagtid. Gatlyktor finns utspridda över
skolgården, hur mycket de lyser upp skolgården kunde dock inte avgöras eftersom platsen
besöktes när det var ljust utomhus.
Det visuella intrycket av en plats påverkas även av dess skötsel och underhåll. Skadegörelse i
form av klotter fanns i skolans närområde. På skolgården fanns det lite skräp på marken,
bland annat godispapper och fimpar. Helhetintrycket var dock att det var städat och ingenting
var uppenbart trasigt
Image handlar även om en plats sociala kännetecken och rykte men det tas inte med här
eftersom sådant inte går att avgöra endast baserat på observationer.
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Figur 26 Repklätterställning

Figur 27 Bollplaner
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Figur 28 Konstgräsplan

Aktivitetsstöd
• Hur kan närvaron av människor öka på platser där aktiviteten idag är låg?
Vid besöket fanns det flera platser på skolgården som vid tillfället inte utnyttjades, bland
annat bollplanken och schackbrädet (Figur 21). Den nedsänkta ytan väster om skolan var dock
den enda plats som uppenbart inte fyllde sitt syfte (Figur 29). Ytan är tänkt att fungera som
cykelparkering men elever och anställda väljer att ställa sina cyklar på andra platser, framför
allt vid cykelställen som finns vid konstverket (Figur 30).

Figur 29 Nedsänkt yta
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Figur 20 Konstverk och parkerade cyklar

Närvaron av människor på en plats kan öka genom införandet av permanenta eller tillfälliga
aktiviteter. Det kan vara bra att ha i åtanke att människor i olika åldrar har intresse av olika
aktiviteter. Ofta delas människor in i grupperna barn, vuxna och äldre. Indelningen med en
enda barngrupp kan dock vara problematisk eftersom en sjuårings intressen till exempel
skiljer sig stort från en fjortonårings.
Aktiviteten på skolgården varierar antagligen med veckodag och tid på dygnet, den är lägre på
helger och lov men framför allt nattetid. Många skolgårdar ligger öde under helgdagar men
gångstråket genom Skiftingehus skolgård gör att människor, oavsett dag, alltid rör sig över
skolgården. Att behålla gångpassagen vid den kommande renoveringen är ett sätt att behålla
en aktivitet på skolgården alla dagar i veckan.
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5 Avslutning
5.1 Metoddiskussion
Enkätundersökning
Fördelen med att utgå från Eskilstuna kommuns enkät är att antalet svarande är stort samt att
enkäten har stor spridning i kommunen. Nackdelen är att det inte finns någon möjlighet att
påverka enkätens innehåll och utformning. Ett flertal frågor som kan anses vara relevanta tas
inte upp i enkätundersökningen, frånvaron av dessa diskuteras vidare i resultatdiskussionen.
En brist i enkätundersökningen är att tillgång till de svarandes registernummer saknas, det
innebär att det inte finns någon möjlighet att exempelvis se hur många av dem som har svarat
”ja” på en fråga också har svarat ”ja” på andra frågor. Det skulle alltså kunna vara samma
elever utsätts gång på gång, men för olika brott och på olika platser. Om så är fallet kanske
inte platsspecifika åtgärder är det som krävs, utan preventiva åtgärder av social karaktär.
Platsbesök
Den här rapporten har författats i Stockholm. På grund av avståndet till Eskilstuna gjordes
endast ett platsbesök på Skiftingehus skolgård. Detta leder till att observationerna i den här
rapporten är påverkade av årstid, dag och tid på dygnet. Observationerna är också påverkade
av författarens tidigare erfarenheter och kunskaper.

5.2 Resultatdiskussion
Enkätundersökning
Sett till alla platser på skolan så är stöld det som eleverna är mest oroliga för att bli utsatta för.
Oron är befogad eftersom stöld och fysiskt våld är de brott som förekommer oftast. På
skolgården verkar stöld dock vara ett förhållandevis litet problem, endast 3 % av de elever
som har utsatts uppger att det skedde på skolgården. Skadegörelse är inte heller vanligt
förekommande på skolgården. Att stölder och skadegörelse sällan sker på skolgården beror
antagligen på att det inte finns något tillfälle till stöld. För att använda brottstriangelns
terminologi så saknas lämpliga objekt. Eleverna har inte med sig några tillhörigheter på
skolgården förutom kläderna de har på sig och det som får plats i fickorna. Det är dock
mycket möjligt att skadegörelse och stölder sker på andra platser, till exempel från elevskåp
och kapprum, när eleverna befinner sig utomhus. Enkätfrågan om skadegörelse avser bara
elevernas personliga saker, någon skadegörelse på skolans egendom uppmärksammades inte
vid platsbesöket men förekommer antagligen eftersom bland annat klotter fanns i skolans
närområde.
Fysiskt våld upplevs som det största problemet på skolan och antalet elever som utsätts för
fysiskt våld på skolgården är högt. Hot förekommer ofta i samband med fysiskt våld, vad som
börjar som hot kan mynna ut i ett slagsmål. Minnet av händelsen är antagligen inte hotet utan
det fysiska våldet. Siffran för hot kan därför vara något låg.
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Enkätundersökningen visar att mer än var tionde elev i årskurs sex till och med nio ibland
känner sig otrygg på Skiftingehus skolgård. I enkätundersökningen ställs ingen följdsfråga.
Vad som orsakar otryggheten går därför inte att säga, det kan handla om utformningen av den
fysiska miljön men det kan också handla om rykten eller vilka som befinner sig på
skolgården.
På Skiftingehus och många andra grundskolor samsas elever i alla årskurser på skolgården.
Högstadieeleverna spenderar dock betydligt mindre tid på skolgården än vad låg- och
mellanstadieeleverna gör. På Skiftingehus går elever från förskoleklass till och med årskurs
nio men det är bara eleverna i årskurs sex till och med nio som har svarat på
enkätundersökningen. Skolgården används på olika sätt av elever i olika åldrar och det är inte
säkert att de uppfattar skolgården på samma sätt. För en elev i åttonde klass kan en plats
uppfattas som trygg medan den för en elev i första klass inte gör det. Det skulle därför ha varit
intressant om frågorna även hade ställts till låg- och mellanstadieelever. Det skulle dessutom
ha varit intressant att se svaren på varje fråga uppdelade efter årskurs och kopplade till kön
och ekonomisk bakgrund för att se om något mönster kan urskiljas.
Städerna blir allt tätare och skolorna byggs ut för att kunna ta emot det växande elevantalet.
När nya hus byggs försvinner samtidigt de tomma ytor som tidigare använts som till exempel
fotbollsplaner. I takt med att dessa friytor försvinner får skolgården en ännu viktigare uppgift
att fylla. Skolgården kommer troligtvis i allt större utsträckning bli en plats att komma tillbaka
till på kvällar, helger och lov. Frågorna i enkätundersökningen är ställda så att de med stor
sannolikhet besvaras med avseende på skoldagen. Eleverna är i skolan mellan cirka 8.00 och
16.00 en vanlig skoldag. Under den tiden finns det vuxna på skolan men hur ser situationen ut
när ingen övervakare finns i närheten? Kommer eleverna tillbaka till skolgården senare på
kvällen, på helger och under lov?
Platsbesök
Alla CPTED-principer är inte tillämpbara på en skolgård. Det är till exempel svårt att på
något sätt inskränka tillträdet till skolgården. De som utför brotten och de som utsätts för dem
är dessutom i många fall elever på skolan, vilka kommer att ha tillträde även om
inskränkningar av något slag implementeras. Alla CPTED-principer kan inte heller förebygga
alla typer av brott. Hot och sexuella trakasserier är exempel på brott som inte är beroende av
plats. Det kan handla om en viskning när någon går förbi, en blick eller ett meddelande på
telefonen. Även den som står alldeles intill kan missa att det sker.
Exemplet från Wien i litteraturstudien visar på att små åtgärder kan bidra till en förändrad
användning och upplevelse av en plats. I och med att skolan ska renoveras och byggas om
finns även möjligheten att fundera över åtgärder som innebär större förändringar och som
kräver mer arbete och pengar. Den enda plats som upplevdes som otrygg vid platsbesöket var
gångstråket med dess mörka passage genom skolbyggnaden. Den upplevda otryggheten i
gångpassagen är starkt kopplad till den fysiska miljön. De som använde gångpassagen vid
besökstillfället bidrog inte till upplevelsen av otrygghet, snarare tvärt om. Gångpassagen hade
antagligen upplevts mer otrygg vid ett tillfälle då färre människor är i rörelse.
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Någon form av åtgärd för gångpassagen rekommenderas vid den kommande renoveringen av
skolan. CPTED-principerna kan användas både som argument för att behålla tunneln och för
att stänga den. Ett argument kopplat till ”försvårande” är att problem med otrygghet och brott
i gångpassagen skulle försvinna om den stängdes. Vad som verkar vara ett välanvänt
gångstråk genom skolgården skulle i så fall också gå förlorat. Många skolgårdar ligger öde
under helgdagar men gångstråket genom Skiftingehus gör att människor, oavsett dag, alltid
rör sig över skolgården. Att behålla gångpassagen vid den kommande renoveringen är således
ett sätt att behålla en aktivitet på skolgården alla dagar i veckan, vilket är ett argument som
faller inom ”aktivitetsstöd”. Att behålla passagen och göra den mer attraktiv skulle eventuellt
även öka territorialiteten i och med människor tenderar att känna ett större ansvar för platser
som de använder ofta.
På grund av arbetets begränsade omfattning och den bristfälliga enkätundersökningen räcker
inte den information som har sammanställts i den här rapporten för att kunna dra några
definitiva slutsatser om hur Skiftingehus skolgård bör utformas. Rapporten redovisar vilka
brott som begås och vilka platser som upplevs som otrygga. Precis som Svenskberg och
Levälahti påpekar i sin text så kan en plats upplevas som otrygg trots att få eller inga brott
begås där. Eftersom resultatet av fallstudien inte leder till någon kunskap om var på
skolgården brotten begås så skulle det vara oaktsamt att lägga stora resurser på att förändra en
fysisk miljö, som till exempel gångpassagen, vilket inte säkert kommer att leda till att färre
brott begås.
En faktor i beslutet om huruvida passagen ska vara kvar eller stängas bör vara hur många
brott som faktiskt begås där. Om passagen inte bidrar till att brott begås utan bara inger en
känsla av otrygghet, kanske argumenten för att behålla den väger tyngre än dem för att stänga.
Otryggheten kan i stället förebyggas genom att förbättra gångpassagens image genom
exempelvis belysning och färg. Figur 31 visar gångtunneln genom Skiftingehus och Figur 32
visar en gångtunnel i Täby centrum där LED-belysning och glasskivor har använts för att
förebygga otrygghet. Liknande de åtgärder som har gjorts i Täby centrum skulle kunna göras i
gångpassagen på Skiftingehus.

35

Figur 31 Gångpassage genom Skiftingehus

Figur 32 Gångtunnel i Täby centrum (Hammerglass, 2014)

Generellt sett är gångpassager likt den genom Skiftingehus ovanliga på skolgårdar. Mörka och
undanskymda platser finns dock på många skolgårdar och kanske kan dessa, precis som
passagen, bli mindre otrygga om dess image förbättras. Vid en ombyggnation av skolgården
är det viktigt att inte allt fokus hamnar på prevention av brott och otrygghet. Skolgården
måste utformas så att det fortfarande fyller sitt syfte, en säker och trygg skolgård måste
fortfarande vara en plats för lek m.m. Öppna och upplysta platser gör övervakning enkel men
ibland kan även avskilda platser vara av värde, de skapar rum som gör platsen mer levande
och kan fungera som skydd mot väder och vind.
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5.3 Slutsats
Litteraturstudien ger svar på den övergripande frågeställningen om hur den fysiska miljön
påverkar upplevelsen av otrygghet och förekomsten av brott. Bland teorierna som presenteras
i litteraturstudien är CPTED den som framför allt handlar om hur den fysiska miljön utformas.
Alla CPTED-principer visade sig dock inte alltid vara tillämpbara på en skolgård.
Sammanställningen av enkätundersökningen ger svaret på frågan om i vilken utsträckning
problem med brott och otrygghet förekommer på Skiftingehus skolgård. Alla typer av brott
som tas upp i undersökningen förekommer på skolgården. Fysiskt våld är vanligt
förekommande medan stöld och skadegörelse utgör förhållandevis små problem.
Frågan om var någonstans på skolgården problem med brott och otrygghet uppkommer går
inte att besvara utifrån enkätundersökningen eftersom frågan aldrig ställs. I den här rapporten
ligger i stället observationerna från platsbesöket till grund för antaganden om vilka platser på
skolgården som kan tänkas ha mer problem med brott och otrygghet än andra. Den enda plats
som upplevdes som otrygg vid platsbesöket var gångpassagen. Ett förslag är att stänga
passagen, ett annat är att förbättra dess image genom färg och bättre belysning. På grund av
arbetets begränsade omfattning och den bristfälliga enkätundersökningen räcker dock inte den
information som har sammanställts i den här rapporten för att kunna dra några definitiva
slutsatser om hur Skiftingehus skolgård bör utformas.

5.4 Fortsatta studier
Fortsatta studier är nödvändiga för att kunna lägga fram ett konkret förslag för hur
Skiftingehus skolgård ska utformas för att förebygga brott och otrygghet.
Vilka platser på skolgården som upplevs som otrygga samt var på skolgården som brott sker
är exempel på frågor som bör ställas till eleverna. Detta kan förslagsvis ske genom en
kompletterande enkätundersökning eller genom intervjuer. I samband med detta skulle det
även vara intressant att koppla svaren till elevernas ekonomiska bakgrund.
Fler besök på platsen kan också vara ett sätt att få ett bättre resultat. Besöken bör då göras vid
olika årstider, veckodagar och tidpunkter på dygnet. Eftersom observationerna påverkas av
tidigare erfarenheter och kunskaper kan det även vara av värde att platsbesöken görs av olika
personer.
Om vidare arbete sker kan resultatet i den här rapporten förhoppningsvis vara av vikt när en
plan för renoveringen och ombyggnationen utarbetas. För att se om otryggheten och
brottsligheten minskat efter renoveringen och ombyggnationen kan ytterligare en
enkätundersökning genomföras.
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