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Sammanfattning 
Många stadsdelscentrum upplevs idag som otrygga. Oftast handlar det om centrum belägna i 

stadsdelar som karaktäriseras av miljonprogrammets byggande, med bostäder, arbetsplatser och 

service var för sig. I dessa centrum är kriminalitet och otrygghet ett stort problem. Det här 

arbetet undersöker därför sambandet mellan den fysiska miljön i dessa centrum och brottslighet 

och trygghet. Med hjälp av teorier om brottslighet, rädsla för brott och trygghetsfrämjande 

åtgärder analyseras kommunernas planering och hur de anser att man kan planera för att skapa 

trygga centrum. Intervjuer med politiker verksamma inom stads-/samhällsplanering har gjorts 

för att få en insikt i beslutsfattares föreställningar inom ämnet. Då stadsdelscentrum anses ha 

ett antal viktiga funktioner är de också något som kommunerna vill bevara och utveckla. 

Utifrån kommunernas översiktsplaner och intervjuerna kan man dra slutsatsen att de faktorer 

som kommunerna och politikerna anser kan ha en påverkan på förebyggande av brott och ett 

främjande av trygghet är: en funktionsblandad bebyggelse, platser för olika grupper, attraktiva 

stråk samt att det ska vara rent och snyggt. Det finns dock teorier som både argumenterar för 

och emot några av dessa faktorer, vilket gör det svårt att dra slutsatser om deras effekter har 

någon påverkan på brottslighet och trygghet. Däremot kan man konstatera att medan 

kommunerna tar upp ämnet trygghet, är åtgärder mot förebyggande av brottslighet inget som 

nämns i någon större mån. Trygghet och brottslighet har visats gå hand i hand, varför det kan 

diskuteras om inte brottsförebyggande åtgärder borde få en större plats i planeringen. 

Abstract 
Many local shopping areas are perceived as unsafe. Typically, these are located in 

neighbourhoods characterized by the so called ”Miljonprogrammet” where residential areas, 

workplaces and service is located separately. Criminality and a feeling of unsafety is a big 

problem in these shopping areas. This paper examines the relationship between the physical 

environment of these shopping areas and crime and safety. Using theories of crime, fear of 

crime and theories of how to create safe environments, the municipalities planning and how 

they believe safe shopping areas look like, is analysed. Interviews with politicians active in 

city/urban planning have been made to get an insight into decision-makers thoughts on the 

subject. Local shopping areas are considered to have a number of important functions, and are 

therefore something the municipalities want to preserve and develop.  

Based on comprehensive plans from municipalities and the interviews, conclusions as to what 

factors they believe have an effect on the prevention of crime and the increase of safety have 

be made. These are mixed use, places which attracts different groups, attractive pathways and 

the fact that they should be simply clean and stylish. However, there are theories which can be 

used to argue both for and against some of these factors, making it difficult to draw conclusions 

about their effects. Another conclusion is that while the subject of security is mentioned in the 

plans, action against crime prevention is not mentioned in any great degree. Safety and crime 

has been shown going hand in hand, so it can be discussed if not preventive methods against 

crime should be given more space in the planning. 

English title: Crime and safety in local shopping areas – a study of municipal planning to 

prevent crime and increase safety in local shopping areas. 
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1. Inledning 
Stadsdelscentrum finns i princip nästan alla stadsdelar. De varierar i storlek och utbud och 

kallas ibland för bostadsområdescentrum eller närhetscentrum. Deras funktioner är många och 

syftar inte bara till att förse människor med olika former av service utan ses också som platser 

för människor att träffas och umgås. Inte minst är de viktiga för de grupper av människor som 

inte kan ta sig till andra platser för att handla. Ett centrum är också starkt förknippat med 

stadsdelen den ligger i – är centrumet attraktivt, ökar attraktiviteten i hela stadsdelen. 

Många centrum upplevs dock som otrygga och företagare i vissa områden uppger dessutom att 

kriminalitet i området påverkar deras ekonomi och trygghet i de egna lokalerna. Utbudet i 

många centrum har minskat och verksamheter som exempelvis banken och arbetsförmedlingen 

har stängts ned.  

Oftast är centrumen privat ägda, men kommunerna har med sitt planmonopol stora möjligheter 

att påverka utformningen av dem. En viktig fråga är därför hur kommunerna ser på utvecklingen 

av dessa centrum, dvs. hur man i kommunerna planerar för att skapa brottsfria och trygga 

centrum. Hur ser den fysiska utformningen av ett tryggt centrum ut enligt kommunerna? Och 

finns det någon empirisk bakgrund till att denna utformning har brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande effekter? 

1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för sambandet mellan kriminalitet, trygghet 

och den byggda miljön. Då ämnet är relativt stort kommer fokus ligga på stadsdelscentrum och 

hur kommunerna arbetar för att förebygga brottsligheten och öka tryggheten i dessa centrum. 

Arbetet avser att först skapa ett brett perspektiv på brottslighet och rädsla för brott i urbana 

miljöer för att sedan ta reda på vilka stadsplaneringsåtgärder som kan tänkas ha 

brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter. Efter detta breda perspektiv görs en 

fördjupning i hur kommunerna anser att centrumens fysiska utformning ska se ut för att på bästa 

sätt förebygga brottslighet och främja trygghet i centrumen. 

1.2. Disposition 

Arbetet inleds med ett avsnitt om stadsdelscentrum. Här beskrivs vad ett stadsdelscentrum är, 

dess funktioner och vilka problem angående brottslighet och trygghet som många 

stadsdelscentrum står inför idag. Meningen är att skapa en problembild som ska försöka 

angripas vidare i arbetet. Arbetet fortsätter därför med att skapa en bred förståelse för ämnena 

brottslighet, rädsla för brott och trygghet. Denna del av arbetet beskriver teorier om sambandet 

mellan den fysiska miljön och brott, rädsla för brott och trygghet, samt vilka åtgärder som kan 

tänkas ha brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar kommunernas syn på stadsdelscentrum. Om 

stadsdelscentrum är något som kommunerna planerar att bevara och utveckla och hur de i så 

fall planerar för att skapa trygga och brottsfria centrumområden, är frågor som berörs i denna 

del. Här utgörs upplägget av information och citat hämtat från olika kommuners översiktsplaner 

blandat med information och åsikter från politiker som på något sätt är inblandade i 

kommunernas samhällsplanering. 

Arbetet består sedan av en analysdel. Med hjälp av teorierna om brottslighet, rädsla för brott 

samt trygghetsskapande åtgärder analyseras kommunernas föreställningar om hur 

utformningen av trygga centrum ska se ut. Meningen är att ta reda på om kommunernas 

planeringsideal angående brott och trygghet i stadsdelscentrum har några teoretiska bevis. 

Innan arbetet avslutas med slutsatser görs en kort diskussion kring arbetet.  
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2. Metod 
För att skapa en bred förståelse för ämnet har ett antal olika metoder använts. Litteraturstudier 

har legat till grund för avsnittet om både stadsdelscentrum och avsnittet om brottslighet, rädsla 

för brott och trygghet. Utöver det har information och fakta hämtats från rapporter gjorda av 

exempelvis Stockholms handelskammare.  

I den del av arbetet som syftar till att ta reda på kommunernas syn på tryggheten 

stadsdelscentrum har studier av fyra kommuners översiktsplaner och andra styrdokument 

gjorts. Eftersom att översiktsplaner anger kommunernas mål för den framtida utvecklingen av 

kommunerna, har förhoppningen varit att dessa ska bestå med information kring kommunernas 

stadsdelscentrum och hur (eller om) de planerar för att främja trygghet och motverka 

brottslighet. Utöver studierna kring de fyra kommunernas plandokument har intervjuer med 

fyra politiker från respektive kommun gjorts. Syftet med dessa intervjuer är att få en inblick i 

politikers föreställningar om brottslighet och trygghet. Alla fyra respondenter är ledamöter i 

respektive kommuns kommunfullmäktige och sitter i respektive kommuns byggnadsnämnd, 

vilket innebär att de har möjlighet att påverka den fysiska utvecklingen av den kommun de 

representerar.  

De kommuner vars översiktsplaner har studerats är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 

Stockholms kommun samt Södertälje kommun. Politikerna är Gabriel Melki (ordförande i 

Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsnämnd), Christian Ottosson (ordförande i Huddinge 

kommuns natur – och byggnadsnämnd), Cecilia Obermüller (ledamot i Stockholm kommuns 

stadsbyggnadsnämnd) och Håkan Buller (ordförande i Södertälje kommuns 

stadsbyggnadsnämnd). 

2.1. Avgränsningar 

En av utgångspunkterna i detta arbete är att utbudet i många lokala centrum har utarmats. 

Arbetet utgår ifrån att några av anledningarna till detta är kriminalitet och otrygghet i 

centrumområdena. Uppsatsen går därför inte in på andra anledningar som kan påverka 

centrumets utbud och attraktivitet. Faktorer som en fattig eller åldrad befolkning och 

konkurrens från externhandel är exempel som kan tänkas ha en inverkan, men som inte nämns 

i detta arbete. 

Jag har också valt att endast titta på ett fåtal av kommunernas planeringsrelaterade 

styrdokument som berör utformningen av den fysiska miljön. Det finns andra avdelningar inom 

kommunen som är verksamma inom ämnet brottslighet och trygghet, exempelvis det 

brottsförebyggande rådet, men som inte behandlas vidare här. 

3. Stadsdelscentrum 
I detta avsnitt ges en introduktion om stadsdelscentrum – vad det är för något, vilka funktioner 

det anses ha samt vilka utmaningar som många stadsdelscentrum står inför idag. Meningen är 

att avsnittet ska fungera som en bakgrundsbeskrivning och skapa en problembild som angrips 

vidare i arbetet. 

3.1. Vad är ett stadsdelscentrum? 

Det är svårt att hitta någon klar och tydlig definition av ett stadsdelscentrum. Men själva idén 

med att ha ett centrum som ska tjäna människor som bor i ett visst område tog fart i början av 

1900-talet. I de större städerna etablerades saluhallar och varhus och under mitten av 1900-talet 

revs stora delar av Sveriges stadskärnor för att skapa plats åt parkeringshus, nöjesplatser och 

ännu fler varuhus. Utanför stadskärnorna byggdes det vid funktionalismens intåg, under första 

halvan av seklet, nya luftiga bostadskvarter samlade kring egna mindre förortscentrum. Under 

1960- och 1970-talet vid det så kallade miljonprogrammet, byggdes nya bostadsområden och 
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förorter som var så pass stora att de kunde förses med egna centrum med butiker och 

samlingslokaler (Björk, Nordling & Reppen, 2012). 

Det finns många olika benämningar på centrum och det kan vara svårt att dra gränser mellan de 

olika begreppen. Exempel är förortscentrum, närcentrum och bostadsområdescentrum. 

Bostadsområdescentrum och närhetscentrum erbjuder dagligvaror (ex. livsmedel), personliga 

tjänster (ex. kemtvätt och frisör) och har i vissa fall ett begränsat utbud sällanköpsvaror (ex. 

kläder och fritidsvaror). Stadsdelscentrum har ett större utbud än bostadsområdescentrum. Här 

finns i regel nästan alltid en större livsmedelsbutik, sällanköpsvaror och något typ av café samt 

post och systembolag (Gavric & Lind, 2006). I följande arbete kommer endast begreppet 

stadsdelscentrum att användas även om de principer och diskussioner som förs även syftar till 

de andra typerna av centrum. 

3.2. Stadsdelscentrumets funktioner 

Borén och Koch (2009, s. 58) beskriver ett centrums funktion som ”ett hjärta genom vilket de 

flöden som strömmar genom platsen alltid passerar, för att pumpas ut i omgivningen med nytt 

syre och ny kraft. Och hjärtat måste fungera.”. Mer konkret menar dem att ett centrum ska 

bidra till att stödja en plats sociala och ekonomiska kapacitet, och underlätta andra funktioner i 

människors vardagsliv, så som boende och arbete. De nämner också att ett centrum kan locka 

olika typer av investeringar. Denna del av arbetet syftar därför till att gå igenom de funktioner 

ett väl fungerande centrum kan erbjuda. Avsnittet lyfter fram de funktioner som jag upplever 

återkommer mest i litteraturen.  

3.2.1. Mötesplats i det offentliga rummet  

Legeby, Berghauser Pont och Marcus (2015) skriver att gator, torg och centrum spelar en viktig 

roll för att skapa möten mellan människor. Som en del av det offentliga rummet utgör de en 

viktig plats för möten mellan boende i en stadsdel och mellan boende i olika stadsdelar. Genom 

dessa möten kan information, kunskaper och idéer utbytas mellan stadens invånare och 

processer som förmedlar sociala strukturer, normer, attityder och beteenden äga rum. 

Madanipour (1999) lyfter också fram offentliga platser som ett medel att föra samman en mix 

av olika människor och aktiviteter. På det sättet har offentliga rum alltid spelat en stor roll för 

den sociala hållbarheten i en stad då de frambringar tolerans och social sammanhållning. 

 

Offentliga platser måste dock erbjuda olika aktiviteter som skapar anledningar för människor 

att ta sig till dem. Jan Gehl (2011) skriver att det finns tre olika typer av aktiviteter i det 

offentliga rummet; nödvändiga aktiviteter – aktiviteter som han menar är mer eller mindre 

obligatoriska som att gå till skolan, jobbet eller handla; frivilliga aktiviteter – aktiviteter som 

utförs därför att man har lust och tid att utföra dem så som gå på en promenad; Sociala 

aktiviteter – aktiviteter som beror på närvaron av andra människor så som konversationer och 

passiva kontakter (att se och höra andra människor). De sistnämnda aktiviteterna kallar han för 

resulterande aktiviteter därför att de uppstår i samband med de andra två aktiviteterna. Det är 

helt enkelt aktiviteter som uppstår spontant som en konsekvens av att människor befinner sig 

på samma plats. Om de nödvändiga och frivilliga aktiviteterna ges bättre förhållanden innebär 

det att även de sociala aktiviteterna ges bättre möjligheter. 

 

3.2.2. Identitet  

En plats kan fungera som ett medel för att ge ett område en egen identitet. Platsen är en 

avgränsad yta där invånare upplever en känsla av samhörighet och som de identifierar sig med. 

En stark platsidentitet handlar ofta om att den fysiska miljön är speciell på något sätt; har 

speciella drag eller en speciell historia (Borén & Koch, 2009). Enligt Tunström (2009) framstår 

en plats identitet å ena sidan som något naturligt som träder fram med tiden men å andra sidan 
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något som man genom stadsplanering kan skapa. Olika typer av funktioner kan framstå som 

medel för att skapa identitet. Ett centrum eller delcentra som erbjuder privat och offentlig 

service kan ge en egen identitet till en förort eller ett bostadsområde.  

Gavric och Lind (2006) menar att ett centrum kan bidra till att skapa ett attraktivt boende för 

invånarna genom att skapa karaktär, atmosfär och identitet i området. Boverket (2010) skriver 

att en områdesanknuten identitet är viktigt för att stärka den kollektiva självkänslan i 

socioekonomiskt svaga bostadsområden. De som bor i området ska kunna känna sig stolta över 

sitt område samtidigt som de vill höja områdets status i omvärldens ögon. Platsidentitet och 

stolthet kan också skapa förutsättningar för en känsla av samhörighet på, och hemhörighet till, 

platsen (Tunström, Bradley, Gunnarsson – Östling, 2015). 

3.2.3. Lockar investeringar  

Många har påpekat den socioekonomiska aspekten av offentliga platser. Borén och Koch (2009) 

skriver att ett område som inte har ett fungerande centrum kan hamna i en nedåtgående spiral 

då det kan bli svårare att locka investeringar till den sociala infrastrukturen som skolor, 

arbetsplatser och bostadsbyggande. I längden kan det leda till problem i form av segregering, 

social utarmning och förslumning. Varna (2014) menar att offentliga platser av hög kvalitet 

karaktäriseras av många besökare och att de stöttar den lokala ekonomin - speciellt butiker, 

restauranger och barer. Samtidigt menar hon att de offentliga platserna hjälper till att 

marknadsföra stadens ”image”, locka investeringar och attrahera turister. Legeby (2015) skriver 

att det utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan det konstateras att ett högre inflöde från andra 

stadsdelar leder till ökad diversitet. En särskild markanvändning, exempelvis ett köpcentrum, 

kan ha en effekt av att locka många andra som inte bor i närheten av platsen. 

3.3. Problem som många stadsdelscentrum står inför idag  

Stockholms handelskammare (2016) har presenterat en rapport om hur kriminalitet så som hot, 

våld och rån hämmar företagare att bedriva sina verksamheter. Problemet är störst i 

utanförskapsområden där en av fyra företagare säger att brottsligheten försämrar deras 

ekonomi. Var femte företagare upplever också otrygghet i deras egna lokaler och var fjärde 

företagare känner sig otrygg i näromgivningen. Några av dessa områden presenteras också av 

polisen (Polismyndigheten, 2015) som utsatta områden eller särskilt utsatta områden. Detta är 

områden som karaktäriseras av bland annat låg socioekonomisk status, kriminell påverkan på 

lokalsamhället samt en närhet till andra utsatta områden. 

I många stadsdelar, speciellt de som karaktäriseras av miljonprogrammets byggande, har 

centrumutbudet minskat. Utgångspunkten när de först byggdes var att all handel och service i 

stadsdelarna skulle finnas på samma plats i en och samma centrumanläggningar. Resultatet har 

dock blivit att anläggningarna ses som slutna enheter och ligger isolerade från den omgivande 

fysiska miljön. Entréerna kan vara dolda, mörka och de torg som brukar tillhöra centrumen 

saknar en bra koppling till den övriga bebyggelsen. Ett centrum kan få svårt att fungera som en 

neutral mötesplats om det ligger isolerat i en inomhusanläggning som styrs av öppettider. Om 

ett centrum har få antal besökare finns en risk att de offentliga platserna vid centrumet utgör 

platser för exempelvis ungdomsgäng att hänga på. Inte sällan handlar detta om centrumområden 

som ligger i stadsdelar kännetecknade av utanförskap (Boverket, 2015). 
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4. Brottslighet, rädsla för brott och trygghet 
Detta avsnitt avser skapa en teoretisk grund inom ämnena brottslighet, rädsla för brott och 

trygghet. Det avslutas med att gå igenom ett antal åtgärder som kan ha brottsförebyggande och 

trygghetsskapande effekter. Avsnittet baseras på teorier och tidigare forskning. 

4.1. Teorier om brottslighet 

Karaktären av den byggda miljön på en plats, lokaliseringen av platsen och de aktiviteter som 

platsen genererar vid en viss tidpunkt, har bevisats ha en inverkan på risken för att brott uppstår 

på platsen. Tillsammans skapar dessa faktorer olika möjligheter för brottslig aktivitet att 

inträffa. Många teorier försöker förklara hur sådana möjligheter uppstår, och även om det finns 

vissa svagheter i teorierna som bristen på förklaringar för varför vissa områden är mer 

kriminella än andra, kan de ändå ge en bättre förståelse för urbana kriminella mönster (Ceccato, 

2012). 

Cohen och Felsons så kallade routine activity theory (ung. rutin-aktivitetsteori) är en av de mest 

omtalade teorierna. Genom att fokusera på under vilka omständigheter och förutsättningar som 

brott utförs, söker den förklara kriminella trender och cykler. Teorin hävdar att om en 

gärningsman och ett potentiellt offer/en potentiell måltavla befinner sig på samma plats utan att 

offret/måltavlan har någon form av ”övervakare” ökar risken för att brott inträffar. 

Gärningsmannen ska ha kriminella intensioner och förmågan att kunna utföra dessa intensioner. 

Måltavlan kan vara en person eller ett objekt av värde och en övervakare kan till exempel vara 

polisen eller helt enkelt andra människor. Cohen och Felson menar därför att det finns en 

koppling mellan det potentiella offrets rutiner och risken för att brott inträffar. Aktiviteter som 

exempelvis utförs utanför det egna hemmet ökar således risken för att man kan utsättas för brott 

(Cohen & Felson, 1979). 

Crime pattern theory (ung. teori om kriminella mönster) är en teori utvecklad av Brantingham 

och Brantingham. Den påminner mycket om the routine activity theory ovan, på så sätt att även 

den teoretiserar kring hur brott uppstår genom gärningsmannens och offrets/måltavlans dagliga 

rutiner. Brantingham och Brantingham argumenterar för att brott inte uppstår slumpvis och 

likformigt utan det finns så kallade ”hot spots” – områden där brott sker ofta, det finns 

gärningsmän som återupprepar sina brott och det finns offer/måltavlor som blir utsatta för brott 

fler gånger än andra. Detta menar dem går att förklara med modeller som beskriver hur 

gärningsmannens och måltavlans aktiviteter och rutiner sammanfaller. En individs dagliga 

aktiviteter sker oftast i hemmet, på jobbet, i skolan eller i shoppingområden etc. Brott uppstår 

oftast på någon av dessa platser, eller på vägarna mellan dem, just därför att det är här som 

gärningsmannen ofta befinner sig och där han är familjär med området (Wortley & Mazerolle, 

2011).  

En annan teori är den så kallade social disorganisation theory (ung. teori om social oordning). 

Teorin har funnits länge men har utvecklats till att innehålla fler hypoteser genom åren. Till en 

början argumenterade den för att låg ekonomisk status, etnisk heterogenitet och instabila 

bostadsområden leder till ett desorganiserat samhälle, som i sin tur skapade en kultur av våld 

och brottslighet. De nya idéer som har kommit att utveckla teorin fungerar på en större skala. 

De består till exempel av vikten av nätverk mellan invånare och lokala institutioner men också 

nätverk mellan representanter för bostadsområdet och andra aktörer. Sådana sociala nätverk 

ökar den sociala kontrollen i området vilket leder till att antal brott minskar. Andra idéer betonar 

vikten av social sammanhållning på grannskapsnivå som skapar förtroende mellan invånarna, 

eller vikten av att på individnivå vilja bidra till det gemensamma bästa (Ceccato, 2012). 
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4.2. Teorier om rädsla för brott 

Doran och Burges skriver att en viktig komponent i strategier för att minska rädslan för brott är 

att först skapa en förståelse för de faktorer som är kopplade till rädsla för brott. Planerare och 

politiker behöver kunskap om varför folk är rädda.  Det finns många teorier som behandlar 

varför människor är rädda för att utsättas för brott. Teorierna grundar sig i många olika faktorer, 

så som sociala, fysiska och psykologiska (Doran & Burgess, 2012; Farrall, Jackson & Gray, 

2009). Nedan följer de som är mest relevanta för detta arbete. 

Doran och Burges (2012) kallar en typ av teorier för criminal opportunity and risk of 

victimization theories (ung. teorier om kriminella möjligheter och risken för att bli ett offer). 

Teorierna argumenterar helt enkelt för att brottslighet är den primära anledningen till att folk är 

rädda för att bli utsatta. Hit tillhör routine activity theory (som ovan beskrivits som en teori som 

förklarar varför och när brott uppstår men som också använts för att förstå rädsla för brott): De 

kriminella utför brotten när omständigheterna erbjuder ett lätt offer, och på samma sätt tolkar 

de potentiella offren när platser är hotfulla. Det finns dock bevis för att rädsla för brott kan 

uppstå även i områden karaktäriserade av låga kriminella nivåer. Brunton-Smith och Jackson 

(2012) menar att människors rädsla för brott kan vara påverkat av större områden än det egna 

grannskapet, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför områden med låga kriminella 

nivåer ändå uppvisar en rädsla för brott. Människors uppfattning av säkerheten i sitt eget 

grannskap är därför mer komplex då ärenden och aktiviteter utanför grannskapet kan påverka 

uppfattningen av den upplevda säkerheten.  

En annan typ av teorier kallar Doran and Burges för demografic theories (demografiska teorier). 

Dessa teorier argumenterar för att rädslan för brott påverkas av om man tidigare blivit utsatt för 

brott eller om man upplever en indirekt utsatthet för brott. Indirekt utsatthet kan exempelvis 

handla om hur information om brottslighet sprids i media eller via kommunikationer med 

personer som tidigare blivit utsatta (Doran & Burgess, 2012). Den upplevda risken att bli utsatt 

för brott påverkas med andra ord av vetskapen av att andra har blivit utsatta (Farrall, Jackson 

& Gray, 2009). En tredje hypotes i de demografiska teorierna är att olika grupper upplever olika 

nivåer av rädsla för brott och att dessa grupper uttrycker rädslan på olika sätt. Här går det att 

utmärka två olika trender: de som är mest rädda (som kvinnor och äldre människor) löper minst 

risk att falla offer medan de som är minst rädda (som unga män) löper störst risk att bli utsatta 

(Doran & Burgess, 2012). Heber (2007) skriver att grupper som verkar vara särskilt rädda har 

vistats ha flera gemensamma kännetecken - ofta handlar det om att de upplever en känsla av 

sårbarhet. Detta kan bero på att grupperna utsätts för särskilda brott. Det kan till exempel röra 

sig om hatbrott mot homosexuella, mobbning mot barn och invandrarfientliga brott mot 

invandrare.  

En tredje typ av teorier är så kallade social theories (sociala teorier). Dessa teorier argumenterar 

för att rädslan för brott är kopplad till ett allmänt tillstånd av ångest orsakad av olika 

samhällsfaktorer. Rädslan för brott kan återspegla känslor av osäkerhet, rädsla för det okända 

och annorlunda, oro över dålig social integration, nedåtgående samhällen och förändringar 

(Doran & Burgess, 2012). Heber (2007) skriver att i ett samhälle med hög social kontroll 

bemöts främmande människor alltid med försiktighet. Därför kan rädslan för brott öka om man 

stöter på många okända människor. Detta skulle kunna förklara varför invånare i större städer 

är mer rädda än invånare i mindre städer. En motbevisande teori är dock att stadslika 

bostadsområden kan medföra en känsla av trygghet. Andra människors närvaro kan göra att 

människor känner sig mer trygga. Heber nämner också att en känsla av utanförskap kan påverka 

rädslan för brott negativt medan en känsla av tillhörighet kan ha en positiv inverkan. 

Tillhörighet till ett visst grannskap innebär att invånarna vet vilka de kan lita på och att de så 

länge de befinner sig inom grannskapet kan känna sig säkra. 
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En fjärde typ av teorier kallas för environmental theories (ung. ekologiska teorier). Dessa 

teorier menar att tecken på oordning/oroligheter och andra faktorer i hotfulla miljöer kan bidra 

till rädsla för brott. Det finns med andra ord en direkt koppling mellan människors upplevda 

rädsla och deras uppfattning av den sociala och fysiska miljön. I dessa typer av teorier ingår 

bl.a. den så kallade social disorder theory (Doran & Burgess, 2012), (som ovan också använts 

för att förklara varför brott uppstår). Denna teori är baserad på ”the broken window theory” 

som menar att en invånare får intrycket att dennes grannskap är sårbar för brott genom att 

observera osocialt beteende. Det kan till exempel handla om beteenden som vandalisering, 

tiggeri, människor som dricker öppet eller helt enkel människor som ”hänger” eller strövar 

omkring (Chon & Wilson, 2016).  

4.3. Trygghetsfrämjande åtgärder inom stadsplaneringen 

Små komponenter av den byggda miljön så som gatunätverk och den fysiska designen av 

byggnader anses ha en påverkan på rumsligt beteende, social interaktion och även brott och 

rädsla för brott. Principer som behandlar detta är bland annat Newmans defensible spaces, Jane 

Jacobs eyes on the streets och Zelinka och Brennans idéer inom new urbanism (Ceccato, 2012).   

Relationen mellan den byggda miljön och brott och säkerhet sägs enligt Grönlund (2012) ha 

börjat med Jane Jacobs idéer. Enligt henne var en trygg stad den traditionella staden med 

diversitet, funktionell mix och en blandning av byggnader från olika tidsperioder. Hon 

kritiserade efterkrigstidens stadsplanering, som bland annat var karaktäriserad av 

funktionsseparering. Enligt Cozens (2011) är hennes koncept starkt associerat med 

funktionsblandning, hög bostadsdensitet och lättframkomliga gatunätverk (dvs. med många 

alternativa vägar) – faktorer som alla ökar antalet ”eyes on the street”. Med fler ögon mot gatan 

skapas en naturlig övervakning av medborgarna själva, vilket anses minska risken för brott och 

öka känslan av den personliga säkerheten. Finmaskiga gatunätverk anses säkrare därför att de 

uppmuntrar till gång och social interaktion. Funktionsblandning betraktas som mer önskvärt 

därför att det ökar aktiviteten i området, och hög en hög densitet av byggnader innebär kortare 

avstånd till nödvändig service samt en stark lokal identitet. 

Oscar Newmans koncept defensible space påminner till viss del om Jacobs princip men med ett 

annat perspektiv. Precis som Jacobs låg hans fokus på den naturliga övervakningen och den 

informella sociala kontrollen som uppstår på grund av invånarnas dagliga aktiviteter. Newman 

menar dock att detta endast fungerar i områden karaktäriserade av territorialitet (Grönlund, 

2012). Med territorialitet menas ett designkoncept där syftet är att förstärka föreställningarna 

om den enskildes egendom och känsla av äganderätt och därmed reducera möjligheterna för 

brott genom att förhindra icke auktoriserade personer att tillträda området. Det kan till exempel 

ges uttryck i symboliska barriärer som skyltar eller riktiga barriärer som häckar, staket eller 

annan design som tydligt definierar avgränsningar mellan privata och offentliga utrymmen 

(Cozens & Hillier, 2012). Defensible space innebar därför att man ska maximera antalet privata 

utrymmen för att skapa en känsla av gemenskap bland de boende med mindre bostadsområden 

och färre främlingar. Denna gemenskap anses öka möjligheterna för att förhindra brott (Hillier 

& Sahbaz, 2012).  

Principerna bakom new urbanism från Zelinka och Brennans idéer i boken Safescape har blivit 

mycket populära inom planeringen och politiken på senare år. Även dessa påminner mycket om 

idéerna bakom eyes on the street. De uppmuntrar till att skapa miljöer som är kompakta, 

fotgängarvänliga och som består av en blandad användning av bebyggelsen i närheten av 

bekvämligheter och kollektivtrafik. Det hävdas att sådan design reducerar antalet brott genom 

att öka möjligheterna för naturlig övervakning, social interaktion, gemenskap och social 

kontroll (Cozens, 2008). Synen på hur gemenskap och naturlig övervakning av invånarna 

uppstår skiljer sig med andra ord från principerna bakom Newmans defensible space (Hillier & 
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Sahbaz, 2012). I tabell 1 nedan, skapad av Town och O’Toole, sammanfattas skillnaderna 

mellan de två olika skolorna på hur man kan designa städer för att minska brott. 

Tabell 1. Skillnaderna mellan Safescape (new urbanism) och defensible space. 

  Safescape Defensible space 

Public vs. 

private 

Maximise commons to promote 

interaction and a sense of community 

Maximise private areas to create defensible space; 

create sense of community through smaller 

developments with fewer strangers 

Uses Mix uses to provide activity and 

increase eyes on the street 

Mixed uses reduce residential control and therefore 

increase crime 

Streets and 

footpaths 

Encourage walking and cycling, 

increase surveillance through grid 

street pattern 

Limit access and escape opportunities to provide 

more privacy and increase residential control 

Alleys Face buildings towards alleys to 

provide eyes on the alley 

Eliminate or gate alleys as they increase burglary and 

are dangerous for pedestrians 

Autos Build homes close to the street, 

forcing parking to be on the street or 

in rear courtyards 

Autos are safest in garages or visible in front of the 

house; rear courtyards facilitate burglary 

Density High density to promote activity, 

sustain public transit and reduce 

sprawl 

Density creates vulnerability when it increases 

common areas or unsafe parking 

Källa: Hillier & Sahbaz, 2012 se Town och O’Toole, 2005 

Forskare har diskuterat kring om idéerna i new urbanism egentligen bidrar till reducering av 

brott. För vissa idéer som gatunätverk bestående av många gångvägar och gränder, finns det 

bevis för att antalet brott inte alls minskar (Hillier & Sahbaz, 2012). Element inom new 

urbanism har istället bevisats öka de kriminella nivåerna. Offentliga platser som lockar fler 

människor som köpcentrum, rekreationsområden och hållplatser för kollektivtrafik är associerat 

med högre nivåer av brott. På samma sätt är platser som erbjuder alkoholkonsumtion associerat 

med våldsamma brott och sammankopplade gatunätverk erbjuder brottslingar fler flyktvägar 

(Foster, Hooper, Knuiman, Bull & Giles – Corti, 2015).  

De finns även de som har undersökt idéerna bakom defensible space. Hillier och Sahbaz (2012) 

menar att ”there is safety in numbers”. Genom en analys av brottsligheten i en ort i London 

kunde de konstatera att ett större antal bostäder i ett område kunde i sig självt hämma brott, 

detta utan hänsyn till geografisk omfattning och områdesgemenskap. Ett resultat, som både 

påverkar idéerna inom defensible space och new urbanism.  

Shaftoe (2008) menar att det idag går att urskilja två motsatta ideal för att hindra brott på 

offentliga platser. Den ena kallar han för exclusive (”uteslutande”) som innebär att man ska 

”designa bort brott” och minska användandet av offentliga platser. Den andra kallar han för 

inclusive (”inkluderande”) som istället innebär att man ska ”tränga ut brott” genom att öka 

användandet av offentliga platser. Exempel på de ”uteslutande” åtgärderna är 

övervakningskameror, säkerhetsvakter och fysiska barriärer. Fysiska barriärer kan exempelvis 

bestå av säkerhetsdörrar, staket och jalusier. Shaftoe framhäver dock att metoder med 

uteslutande effekter inte tacklar problemen på längre sikt. Kriminella kan istället välja att utföra 

brotten på alternativa platser eller ändra typen av brott (Shaftoe, 2008). Effekterna av 

övervakningskameror på brottsligheten varierar dock. En undersökning som 

Brottsförebyggande rådet gjort på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm visar att antal 

brott minskade under vissa tider men ökat under andra tider. Människorna som vistas på de 
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båda torgen upplever inte heller att de har blivit mer trygga. Däremot anses kamerorna 

underlätta polisens arbete på så sätt att de lättare kan upptäcka brottsliga handlingar och dels 

att bilder från kamerorna fungerar som bevis vid brottsutredningar (Kindgren & Marklund, 

2014).  

De ”inkluderande” metoderna består av åtgärder som ska kunna minska antal brott och 

antisociala beteende genom fler normala aktiviteter och normer utfärdade av andra invånare. 

Här handlar det bland annat om metoder som ska hjälpa utsatta människor, som vissa ungdomar 

eller alkoholister, att känna tillhörighet till samhället och i längden avleda dem från att utföra 

brott. Andra åtgärder som tillhör de ”inkluderande” metoderna är skapandet av livliga gator och 

en blandad användning i bebyggelsen som innebär fler ögon mot gatan, dvs. sådana ideal som 

kopplas till new urbanism (Shaftoe, 2008).  

5. Kommunal planering och stadsdelscentrum 
Denna del av arbetet syftar till att gå igenom hur ett antal kommuner ser på stadsdelscentrum. 

Studien består av en undersökning av fyra olika kommuners översiktsplaner och enstaka andra 

dokument. Intervjuer med fyra politiker från respektive kommun har gjorts som alla ger sina 

åsikter kring ämnet. Först undersöks om stadsdelscentrum är någon som kommunerna vill 

bevara och utveckla och om brottslighet och trygghet i dessa centrum är något som 

kommunerna anser att de kan påverka. Sedan följer ett avsnitt kring hur kommunerna och de 

intervjuade politikerna anser att ett centrum ska se ut för att på bästa sätt bidra till förebyggandet 

av brott och främjandet av trygghet i centrumen. Texten varvas kontinuerligt med information 

från kommunernas dokument och intervjuerna. 

De kommuner vars styrdokument har studerats är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 

Stockholm kommun och Södertälje kommun. Respondenterna är Gabriel Melki, Christian 

Ottosson, Cecilia Obermüller och Håkan Buller respektive.  

5.1. Ska stadsdelscentrum bevaras och utvecklas? 

Lokala centrumområden är något som kommunerna vill behålla och utveckla. I Botkyrka 

kommuns översiktsplan står det att centrumen i några av kommunens stadsdelar ska ha 

karaktären av stadsdelscentrum bestående av bostäder och kontor samt erbjuda handel och 

andra tjänster. Centrumområdena ska stärkas som tyngdpunkter för bebyggelse, handel, service 

och kollektivtrafik (Botkyrka kommun, 2014). I Huddinge kommuns översiktsplan skriver man 

att det är positivt med små lokala centrum i hållplatslägen, vilka skapas genom en koncentration 

av service och verksamheter (Huddinge, kommun, 2014). Södertäljes översiktsplan framhäver 

vikten av kompletterande tyngdpunkter till den redan väl etablerade stadskärnan i Södertälje. 

Tyngdpunkterna ska karaktäriseras av en stadsmiljö med bostäder, verksamheter och ett varierat 

serviceutbud (Södertälje kommun, 2013). Även en av Stockholms kommuns 

planeringsinriktningar betonar att de vill värna om stadsdelscentrum i ytterstaden – speciellt i 

områden där det lokala utbudet av service är relativt lågt (Stadsbyggnadskontoret Stockholm 

Stad, 2010).   

I kommunernas så kallade handelspolicys betonar man vikten av lokal service och vilka effekter 

det har på bland annat de sociala aspekterna. 

”Handeln ska stärka kommunens stadsdelscentrum. En stadskärna är nära förknippad 

med en stads identitet, man kan se den som ett slags varumärke för staden. Handel 

och service bidrar dessutom till stadskärnans och stadsdelarnas sociala liv. Ett samlat 

och väl sammansatt utbud fungerar också som en magnet för nya etableringar, finns 

andra redan på plats blir kärnan mer intressant” (Botkyrka handelspolicy, 2007, s. 

2). 
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Christian Ottosson från Huddinge kommun anser även han att ett centrum kan bidra till en 

identitet i kommunen. Att en kommundel utan ett centrum innebär att man har en anledning 

mindre att få folk att besöka kommundelen. Han säger också att ett centrum är praktiskt på alla 

sett och vis, att man ska kunna handla någonstans, men att han tror lika mycket på att centrum 

kan ge en känsla av social samhörighet - att man har någonstans att träffas.  

”Handeln är viktig för alla som bor och verkar i kommunen. Den är betydelsefull för 

samhällsekonomin och ur ett sysselsättningsperspektiv. För många människor 

fungerar butikerna som mötesplatser, vilket betyder att den lokala butiken också fyller 

en viktig social funktion” (Huddinge handelspolicy, u.å, s.1). 

Möjligheten till möten mellan människor är också något som Håkan Buller tar upp. Han säger 

att centrumen kan fungera som mötesplatser för alla de olika grupper som bor i kommunens 

olika stadsdelar. Cecilia Obermüller säger att stadsdelscentrumen fungerar som lokala noder 

där de är sociala och demokratiska mötesplatser. Hon är inte alls positiv till externa 

handelsetableringar, med stora öppna parkeringsplatser och hus formade som lådor – som hon 

uttrycker sig. Gabriel Melki menar att stadsdelscentrum fyller en viktig funktion för det 

vardagliga behovet, vilket kan vara möjligheten att få tillgång till samhällsservice, att kunna 

handla i närområdet och att träffa andra människor. 

”De flesta hushållen har bil men bland de billösa hushållen finns en 

överrepresentation av mycket gamla eller mycket unga personer samt ensamstående 

och kvinnor… Även bland bilhushållen är det vanligt att bilen inte är tillgänglig för 

inköp. För dessa grupper är livsmedelshandel inom gångavstånd från bostaden 

särskilt viktigt. För många ensamstående pensionärer fyller också det dagliga 

affärsbesöket en viktig socialfunktion” (Södertälje handelspolicy, 2000, s.4-5). 

Alla respondenter är överens om att ett centrum fungerar som en mötesplats. Håkan Buller 

betonar dock att ett centrum SKA fungera som en mötesplats, vilket kan tolkas som att det 

kanske inte alltid gör det. Christian Ottosson säger att centrumen utgör viktiga mötesplatser så 

länge som de fungerar som de ska. Han menar att om man ska vara riktigt dystopisk så kan de 

i de sämsta fallen fungera som mötesplatser för kriminella, och att platser som inte upplevs som 

trygga istället kan dra ner attraktiviteten i området.  

Att känna samhörighet till stadsdelen är också något som ett centrum anses kunna bidra med. 

Gabriel Melki menar att centrum är viktiga för att man ska känna sig hemma, trygg och ha en 

behörighet, vilket alla är viktiga för den sociala hållbarheten. I områden med större utsatthet är 

det speciellt viktigt med att känna tillhörighet och stolthet över sitt område säger Christian 

Ottosson. Detta menar han kan vara relativt triviala saker, som att man ska kunna visa upp sitt 

område och vara stolt över det när man exempelvis får folk på besök. 

5.2. Kan kommunen bygga bort brottslighet och främja trygghet? 

En viktig fråga i detta arbete är kommunens roll i det brottsförebyggande arbetet och hur de kan 

bidra till att öka tryggheten i stadsdelscentrumen. I kommunernas översiktsplaner går det att 

utläsa att en trygg miljö är något som eftersträvas (Huddinge kommun, 2014; Södertälje 

kommun, 2013; Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad, 2010). I Huddinges översiktsplan 

skriver man följande: 

”I alla samhällsbyggnadsprojekt beaktas hur miljön kan utformas så att den blir trygg 

och tillgänglig för samtliga individer och befintliga otrygga miljöer åtgärdas där så 

är möjligt” (Huddinge kommun, 2014 s. 17). 
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På frågan om kommunerna har något ansvar för att förebygga brott i centrumen eller om 

ansvaret ligger hos polisen, hyresvärdarna eller företagsägarna själva, svarade respondenterna 

att samarbete och samverkan mellan de olika aktörerna är viktigt. Gabriel Melki anser att alla 

bär ett gemensamt ansvar för utvecklingen i och kring ett centrum. Han menar att alla har olika 

ansvarsområden och roller och att de som kommun inte ska agera i polisiära frågor utan arbeta 

mer förebyggande och i samarbete med polisen. Alla berörda parter ska ha en gemensam vision 

och en kontinuerlig dialog om hur de ska uppnå målet med ett tryggare centrum. Christian 

Ottosson är inne på samma linje och säger att de berörda behöver ha en gemensam syn på 

området. Han anser att kommunen har ett ansvar för att förebygga brott, detta även om 

centrumen i fråga är privat ägda. Detta ska då ske i samverkan med fastighetsägaren och då 

behövs (1.) en gemensam problembild för området och (2.) att man identifierar vad man kan 

göra och vad man kan göra gemensamt. Håkan Buller säger att det i grunden är en polisiär 

uppgift men att kommunen kan hjälpa till genom att skapa förutsättningar för trygghet. Det kan 

till exempel handla om att diskutera belysning med fastighetsägarna eller skapa platser för 

ungdomar att ”hänga på” som exempelvis fritidsgårdar. I Stockholms översiktsplan skriver man 

också att samverkan är viktigt, och här betonar man att det är viktigt med en dialog med de 

boende i de olika stadsdelarna. 

”Vad som är en levande och trygg stadsmiljö varierar mellan Stockholms stadsdelar 

samt givetvis också mellan olika grupper eller individer. Det är nödvändigt med ett 

starkt och långsiktigt lokalt utvecklingsarbete och en god dialog med dem som bor 

eller är verksamma i stadens olika delar. Staden behöver öka sin kunskap om de lokala 

behoven och i samarbete mellan förvaltningar och bolag studera långsiktiga 

inriktningar för hur stadsmiljön ska förvaltas och utvecklas” (Stadsbyggnadskontoret 

Stockholm Stad, 2010, s.46). 

I Huddinge kommun har man enligt Christian Ottosson startat upp ett projekt som syftar till att 

skapa fler sommarjobb lokalt. Här har också fastighetsägare varit involverade. Meningen är att 

ungdomarna ska fräscha upp sitt eget lokala bostadsområde. Några får också jobb som 

handledare som innebär att man handleder de yngre sommarjobbarna. Projektet bygger på 

tanken att man inte vill vara med och förstöra det man själv har varit med och fixat.  

5.3. Fysisk utformning  

Vi har nu fått en insikt i stadsdelscentrumens framtid – att kommunerna planerar för att behålla 

och utveckla dem. Vi vet också att trygghet är något som kommunerna vill ska genomsyra all 

stadsplanering. Frågan som detta avsnitt söker svar på är hur kommunerna anser att man ska 

planera den byggda miljön för att bidra till att färre brott uppstår och för att öka tryggheten i 

kommunernas stadsdelscentrum. Nedan följer de aspekter av den fysiska miljön som man i 

översiktsplanerna nämner kan ha en påverkan på tryggheten i kommunerna, samt vilka aspekter 

som politikerna trycker har trygghetsskapande effekter. 

5.3.1. Funktionsblandning 

Något som förekommer i alla fyra kommuners översiktsplaner är att funktionsblandning, dvs. 

en blandad användning av bebyggelsen, bidrar till en tryggare miljö. I Botkyrkas översiktsplan 

skriver man att tryggheten på en plats ökar om många människor rör sig på platsen. Detta görs 

genom att blanda bostäder med verksamheter då det innebär att platsen befolkas under fler 

timmar på dygnet (Botkyrka kommun, 2014). Motsvarande argument återfinns i de andra 

kommunernas översiktsplaner; I Huddinges skriver man att funktionsblandning leder till en 

ökad trygghet eftersom att det skapar platser som också lever på kvällarna och inte bara på 

dagarna (Huddinge kommun, 2014); I Södertäljes skriver man att en funktionsblandning 

bestående av bostäder, kontor, service, kultur och offentliga mötesplatser kan förstärka platser 

som annars är obefolkade och upplevs som otrygga (Södertälje kommun, 2013). På bas av dessa 
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argument kan man tänka sig att stadsdelscentrum inte bara ska bestå av handel och service utan 

också bostäder, kontor och andra verksamheter. Cecilia Obermüller håller med om detta. Hon 

säger att man inte ska mötas av endast neddragna jalusier när butikerna väl har stängt, utan det 

ska finnas annat där också. Christian Ottosson diskuterar också kring hur stora ytor som ingen 

har insyn i kan leda till en känsla av otrygghet. På sådana platser kan personer ostört hålla på 

med sitt ”bus” eller olagliga verksamhet menar han. Gabriel Melki nämner också 

funktionsblandning. Han ser gärna att man i centrumområdena möjliggör för verksamheter i 

bottenvåningarna med bostäder ovanpå dem. Detta är argument som också går att finna i 

kommunernas översiktsplaner 

”Mer levande bottenvåningar har även en positiv effekt på upplevelsen av trygghet” 

(Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stad, 2010, s. 16).  

”Det är positivt om blandningen kan vara på så lokal nivå som möjligt där den minsta 

geografiska nivån är blandning i en och samma byggnad till exempel bostäder och 

handel i bottenplan eller bostäder och kommunal service” (Huddinge kommun, 2014, 

s. 15). 

5.3.2. Platser som lockar olika grupper 

En annan aspekt som några av respondenterna nämner kan ha en trygghetsskapande effekt i 

centrumen är att skapa miljöer som lockar olika grupper av människor. Håkan Buller tycker att 

en viktig egenskap hos ett centrum är att den ska fungera som en plats som kan fylla flera olika 

funktioner, och därmed främja integration. Han menar att trygghetsarbetet hänger ihop med att 

skapa platser för kultur och fritid också. Cecilia Obermüller säger att det gäller att skapa platser 

där folk vill åldras. Som exempel nämner hon en lekpark för barnfamiljer eller trivsamma 

parker för äldre. Hon säger att människor ska vilja vistas på platsen och att det i sig ger trygghet. 

Även Gabriel Melki anser att det är viktigt att skapa platser i centrumen som lockar flera olika 

åldersgrupper. Det kan till exempel handla om att man utvecklar mötesplatserna i centrumen 

med parkverksamheter eller liknande för att på så sätt möjliggöra för träffar mellan 

generationerna. För att skapa trygga stadsdelscentrum tycker Cecilia Obermüller att man kan 

titta på redan attraktiva och populära centrum för att se vad som finns där, och använda de 

idéerna på andra mindre lyckade centrum. Man behöver inte ”uppfinna hjulet hela tiden”, säger 

hon.  

5.3.3. Befolkade gaturum 

Att skapa trygga stråk och gaturum är också något som tas upp i kommunernas översiktsplaner 

och i intervjuerna med respondenterna. Det handlar både om att skapa befolkade stråk som 

bidrar till trygghet men också att koppla samman olika verksamheter med varandra. I Botkyrkas 

översiktsplan skriver man att det finns miljöer i kommunen som fortfarande karaktäriseras av 

den planering där fokus låg på bilens framkomlighet: att bilvägarna ska leda fram till 

parkeringar precis utanför det hus man ska besöka för att sedan enkelt ta sig därifrån. Man 

skriver att det är platser som inte nyttjar de rörelser som människor och verksamheterna på 

platsen skapar (Botkyrka kommun, 2014). Idag vill man planera annorlunda. 

”När vi förtätar och bygger nytt ska vi försöka samla privat och offentlig service till 

samma platser – till tätare noder. Vi ska också mer medvetet rikta byggnadernas 

entréer för att försöka samla ihop gångflöden. Genom att samla rörelserna till och 

från olika verksamheter gör vi stadsmiljön livfullare och tryggare. Människor kan då 

mötas på väg mellan till exempel förskolor, idrottshallar och livsmedelsbutiker” 

(Botkyrka kommun, 2014, s. 57). 

Gabriel Melki nämner också stråk. Han menar att det är viktigt att se över stråk i 

centrumområdena som kan uppfattas som otrygga och att man antingen ska försöka synliggöra 

dem eller skapa alternativa stråk. I Botkyrkas översiktsplan skriver man att man vill koppla 
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ihop Albys och Hallundas stadsdelscentrum. Detta vill de göra med hjälp av samlade stråk 

kantade med verksamheter och bostäder. En effekt av sådana stråk blir att de båda så kallade 

kulturnoderna, Folkets hus i Hallunda och Subtopia1 i Alby, knyts ihop bättre (Botkyrka 

kommun, 2014). Håkan Buller använder trygga stråk som ett exempel på en trygghetsåtgärd 

som kommunen kan påverka i stadsdelscentrumen och mellan kommunens olika stadsdelar. 

Trygga stråk och en trygg gatumiljö anses alltså vara viktiga inslag i en trygg stadsdel, något 

som också betonas i Huddinges översiktsplan. Här skriver man att även om gator och vägar 

ibland kan utgöra barriärer, är de även viktiga för att skapa en levande och trygg miljö och för 

att koppla samman platser med varandra (Huddinge kommun, 2014). Viktiga inslag i sådana 

gatunät är överskådlighet och tillgänglighet: 

”En lämplig fysisk utformning av staden ger överskådlighet, befolkade offentliga rum 

och urbana stråk som bidrar till att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. 

Gatumiljön och det offentliga rummet utformas för god tillgänglighet för alla 

individer. Miljöer som bidrar till otrygghet är bland annat trafikleder som skapar 

barriärer, gångtunnlar där människor är rädda för att bli överfallna samt folktomma 

stråk och skymda bakgårdar. Trygghetsarbetet handlar på många sätt om att stärka 

tryggheten i närområdet och att skapa befolkade offentliga stråk och miljöer” 

(Huddinge kommun, 2014, s. 18). 

Stockholms översiktsplan beskriver deras vision av gatunätet i mer detalj. Man skriver att en 

utgångspunkt i översiktsplanen är att man vill skapa många alternativa vägar för människor att 

röra sig, vilket åstadkoms med ett finmaskigt nät av gator och cykel- och gångvägar. Sådana 

gatunät anses ha en betydande påverkan på tryggheten skriver man (Stadsbyggnadskontoret 

Stockholm kommun, 2010). 

5.3.4. Rent och snyggt 

Renhållning, förvaltning och underhållning av ”små saker” är faktorer som också anses påverka 

tryggheten. För att skapa trygga och behagliga offentliga rum krävs utöver omsorg i 

gestaltningen också en bra möblering och en löpande förvaltning, skriver man i Botkyrkas 

översiktsplan (Botkyrka kommun, 2014). Gabriel Melki påstår samma sak. Han menar att en 

viktig beståndsdel i ett tryggt och välkomnande centrum är att centrumet är rent och helt. Detta 

uppnås genom en kontinuerlig underhållning av saker som går sönder och att centrumet 

exempelvis ska ha parkbänkar och papperskorgar. Han tycker också att det är viktigt att använda 

belysningen kring centrumen, både som ett sätt för att ”smycka” centrumet men också för att 

skapa en ökad trygghet. Christian Ottosson säger att kommunen kan samverka med 

fastighetsägaren av ett centrum för att förbättra olika trivselfaktorer i den fysiska utemiljön. 

Han säger att det exempelvis kan vara beskärning av buskar och att jobba med belysning. 

Cecilia Obermüller säger också att man kan jobba med belysning och bortröjning av buskar, 

men att det i längden kanske inte får de effekter man hoppas på. Hon menar att det i grund och 

botten faktiskt är människor som mår dåligt som är problemet för brottsligheten. 

Tre politiker fick frågan om vad de tycker om de inkluderande respektive uteslutande 

åtgärderna för att förebygga brott och öka tryggheten på offentliga platser (se Shaftoes 

beskrivning i teoriavsnitten ovan). Cecilia Obermüller svarar att hon tycker att en blandning av 

bostäder och kontor är bra, speciellt då det skapar fler ögon ut mot de offentliga platserna. De 

uteslutande åtgärderna beskriver hon som ”tråkiga och hård”, och tycker att det är bättre med 

exempelvis en korvkiosk på ett torg och som har öppet länge och därmed har utkik över torget. 

Christian Ottosson svarar att han tror mer på den sociala kontrollen som han uttrycker sig, även 

om han också tycker att det behövs kameraövervakning i vissa fall. Håkan Buller säger att han 

                                                 
1 Ett kreativt kluster bestående av 80 organisationer, företag och utbildningar inom cirkus, filmproduktion, 

stadsutveckling mm. källa: Subtopia, u.å. 
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utan tvekan föredrar de inkluderande åtgärderna. Han ger som ett exempel att kommunen gärna 

tittar på om det går att integrera verksamheter i redan existerande bostadsområden för att skapa 

en mer blandad användning i bebyggelsen.  

Nedan följer ett exempel över en stadsdel i Botkyrka kommun och hur man vill planera för 

stadsdelscentrumet där. 

Exemplet Alby  

Alby är en stadsdel i Botkyrka kommun. En stadsbyggnadsidé kallad Framtid Alby antogs 

av kommunfullmäktige år 2014. Idén innehåller riktlinjer för hur Albys stadsmiljö ska 

utvecklas framöver, och ska därför användas som underlag för nya detaljplaner i 

stadsdelen samt som underlag för övriga verksamheter som påverkar byggandet. Alby 

byggdes som en del av miljonprogrammet då ett typiskt inslag i planeringen var 

trafikseparering och ett handelscentrum separerat från bostäder och arbetsplatser. En av 

huvudidéerna i stadsbyggnadsidén är att utveckla centrumområdet, dels i förhoppning att 

göra Alby tryggare (Framtid Alby, 2014).  

”Centrum behöver bli en viktigare mötesplats för hela Alby med mer handel och service. Albys 

offentliga platser utformas med omsorg och fylls med innehåll. Förändringarna i stadsmiljön ska 

göra Alby tryggare” (Framtid Alby, 2014, s.12). 

I visionen för centrumområdet skriver man att man vill prova bostäder och kommunala 

verksamheter som komplement till centrumbyggnaden. Ovanpå centrumet kan det finnas 

gröna gårdar, en skola eller bostäder, och ett garage vill de placera under centrum. För att 

markera centrumet diskuteras möjligheten att bygga ett högre bostadshus. Albyvägen som 

går förbi centrumet ska byggas med flerbostadshus med entréer mot gatan. Dessa 

bostadshus ska innehålla handel och annan service som exempelvis förskolor. Man 

skriver att en viktig del av stadsbilden är levande bottenvåningar som innehåller handel. 

Figur 1 nedan visar en skiss över den framtida markanvändningen i Alby. På bilden syns 

tydligt att man inte bara vill koncentrera handel och service i Alby centrum, utan man 

förlänger gärna verksamheterna utmed Albyvägen (som löper förbi centrum) och upp mot 

Albyberget (mot det övre torget). Det är också tydligt att man gärna lokaliserar handel 

och verksamheter ut mot vägarna (Framtid Alby, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Skiss över den framtida markanvändningen i Alby. Källa: Framtid Alby, 2014. 
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En annan av visionerna i stadsbyggnadsidén är att bryta den strikta trafiksepareringen, 

vilket ska göras genom ett bättre utnyttjande av stora gaturum och parkeringsområden. 

Gator och stråk ska kopplas ihop till ett nät av huvudgator, lokalgator och gårdsgator. 

Man skriver att man exempelvis vill bygga bort de gångtunnlar som idag inte har någon 

positiv påverkan på stadsmiljön, i förhoppningen att det ska skapa en tryggare miljö 

(Framtid Alby, 2014). 

6. Analys 
Att ett stadsdelscentrum erbjuder en eller flera mötesplatser, är identitetsskapande och bidrar 

till en känsla av samhörighet bland invånarna, är något som både påpekas av kommunerna och 

som går att utläsa i litteraturen. Mötesplats är dock den enda funktionen som alla fyra 

respondenterna och översiktsplanerna nämner. Litteraturen lyfter fram att offentliga platser kan 

fungera som mötespunkter där olika grupper av människor kan lära känna varandras normer 

och beteenden, vilket bidrar till tolerans och social sammanhållning. Stadsdelscentrum som är 

en del av det offentliga rummet torde därför också göra det. Respondenterna anser i princip 

samma sak, att stadsdelscentrum kan utgöra platser för möten mellan människor, både de man 

känner och andra. Detta gäller dock endast så länge som centrumet fungerar som det ska samt 

att det upplevs som tryggt. 

Utifrån ovanstående studier av litteratur och kommunernas plandokument kan man därför 

konstatera att stadsdelscentrum inte bara anses vara viktiga för det vardagliga behovet av 

stadsdelens invånare, utan också för den sociala hållbarhetsutvecklingen. Det är därför viktigt 

att varje stadsdel har ett eget lokalt centrum, vilket man i översiktsplanerna menar att man vill 

ha. En stor del av arbetet har varit av att ta reda på hur (och om) kommunerna planerar för att 

skapa trygga centrum. Ett viktigt moment i denna analys är därför att på bas av 

litteraturstudierna angående brottslighet, trygghet och åtgärder, analysera kommunernas 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i deras stadsdelscentrum.  

Funktionsblandning är den utformning av den byggda miljön med trygghetsskapande effekter 

som fått störst utrymme i kommunernas översiktsplaner. Precis som Jane Jacobs princip eyes 

on the street och i principerna bakom new urbanism hävdar man att funktionsblandning skapar 

rörelse och liv under en större del av dygnet, vilket i sin tur skapar trygghet. I översiktsplanerna 

argumenterar man däremot inte om varför livliga och befolkade gator upplevs som trygga, utan 

man konstaterar bara att de gör det. Litteraturen erbjuder däremot en bättre förklaring, nämligen 

att det är på grund av den så kallade ”naturliga övervakningen” som skapas när fler människor 

befinner sig på samma plats. Att veta att man inte är ensam och att det finns människor som 

kan ingripa om något händer kan alltså skapa en känsla av trygghet, samtidigt som det kan 

avskräcka potentiella gärningsmän att begå brott eftersom risken att bli upptäckt ökar. Å andra 

sidan finns Newmans teorier inom defensible space som hävdar att en blandad användning i 

bebyggelsen kan leda till att de boendes kontroll över området minskar och att fler främlingar i 

området ökar antalet brott. Denna syn på funktionsblandning tas inte hänsyn till i kommunernas 

översiktsplaner.  

Andra argument som kan användas för att argumentera emot en funktionsblandad bebyggelse 

är att det skapar fler platser där möjliga gärningsmän och offer/måltavlor sammanfaller. Enligt 

crime pattern theory inträffar brott på platser där gärningsmannen och offret/måltavlan ofta 

befinner sig, eller vägarna mellan dessa platser. Ett centrum som således innehåller flera olika 

målpunkter som bostäder, matbutiker, kontor mm. kan därför tänkas öka riskerna för att brott 

uppstår. Å andra sidan är det enligt Routine activity theory ett kriterium att offret/måltavlan inte 

ska ha har någon ”övervakare” för att brott ska inträffa. Ett centrum där fler människor befinner 
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sig, innehåller därmed fler ”övervakare”, kan därför innebära att det inte spelar någon roll om 

centrumet består av flera potentiella målpunkter där brott kan inträffa.   

Ett exempel på funktionsblandning som nämns i översiktsplanerna är verksamheter i 

bottenvåningar med bostäder ovanpå. I exemplet Alby är det också tydligt att verksamheterna 

helst ska vara lokaliserade ut mot gatan och torgen. Några av respondenterna ansåg också att 

man borde titta på möjligheterna att ha verksamheter i bottenvåningarna. På frågan som berörde 

de ”inkluderande” och ”uteslutande” åtgärdsmetoderna verkar respondenterna därför mer 

riktade mot de ”inkluderande”, även om en av respondenterna säger att det i vissa fall kan 

behövas kameraövervakning. Man kan tolka Shaftoe, som var den som delade in åtgärderna i 

de två kategorierna, att de ”inkluderande” åtgärderna fungerar bättre på längre sikt än vad de 

”uteslutande” metoderna gör. Detta därför att de senare kan leda till att gärningsmän väljer att 

begå brotten på andra platser istället. Å andra sidan kan det enligt BRÅ vara användbart med 

kameraövervakning eftersom att de underlättar både polisens arbete och rättegångar, när ett 

brott väl har begåtts.  

Utöver en blandad användning av bebyggelsen, är platser som parker och lekplatser något som 

några av respondenterna anser ska finnas i stadsdelscentrumen. Man anser att centrumet ska 

erbjuda platser för flera olika grupper, dels för att det bidrar till möten mellan generationer men 

också att det skapar en viss trygghet, om det exempelvis finns parker för äldre att vistas på. 

Annat som kommer på tal är att trygghetsarbetet hänger ihop med att skapa platser för kultur 

och fritid också. Teorierna som kallas för social theories hävdar att social integration, rädsla 

för det okända och tillhörighet har en stor påverkan på rädsla för brott. Ur en positiv synvinkel 

kan man tänka sig att fler platser där människor kan träffas kan leda till en bättre social 

integration, en minskad rädsla för det okända samt en känsla av tillhörighet. Däremot kan man 

ur en negativ synpunkt argumentera för att platser avsedda för möten mellan olika grupper 

istället inte kommer att utnyttjas just därför att människor är rädda för det okända. Här kan man 

kanske tänka sig att göra som en av respondenterna sa; att titta på andra centrum för att se vad 

som gör dem så attraktiva och populära. Enligt en av principerna bakom de så kallade 

demographic theories finns det vissa grupper som är mer rädda än andra, exempelvis för att de 

upplever en större sårbarhet. Det blir därför extra viktigt att skapa trygga och attraktiva platser 

för dessa grupper. Där kan parker för äldre vara ett tydligt exempel. 

Något som är svårt att tolka ur kommunernas översiktsplaner är utformningen av gatumiljön. 

Huddinge kommun skriver att man vill skapa befolkade offentliga stråk och Botkyrka skriver 

att de vill rikta byggnaderna så att man skapar samlade gångflöden mellan olika verksamheter, 

vilket anses skapa trygghet. I Stockholms översiktsplan skriver man att man vill skapa ett 

finmaskigt gatunät med många alternativa vägar och att det har en betydande påverkan på 

tryggheten. Enligt new urbanism innebär gator formade i ett rutnät en bättre övervakning av 

området. Något som dock kan diskuteras är hur man får alla gator i ett gatunät med många 

alternativa vägar att bli befolkade. Som Newman menar i defensible space och som diskuterats 

av forskare kan många alternativa vägar dessutom bidra med fler flyktvägar. 

Enligt två av teorierna om rädsla för brott, beskrivna ovan, påverkas rädslan också av faktorer 

utanför det område man själv bor och vistas i. Detta kan självklart vara svårt för kommunerna 

att själva påverka. Men att planera för att skapa attraktiva stråk mellan kommunens olika 

stadsdelar, som exempelvis man exempelvis vill göra mellan Alby och Hallunda i Botkyrka, 

skulle kunna påverka. 

Renhållning och förvaltning av offentliga platser anses viktigt. Likaså möbleringen, som 

exempelvis bänkar, papperskorgar, buskar och belysning. Enligt environmental theories finns 
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det en direkt koppling mellan rädsla för brott och hur man upplever den fysiska miljön. 

Renhållning och förvaltning av centrumen är därför viktigt. 

7. Avslutande diskussion och slutsatser 

7.1. Diskussion 

Utifrån analysen kan man konstatera att det finns argument som talar både för och emot de 

aspekter som kommunerna anser ha brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekter, vilket 

gör det svårt att avgöra om de har någon positiv påverkan på brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande. Några av teorierna som legat till grund i arbetet, dvs. Jacobs eyes on the 

street, Newmans defensible space och Zelinka och Brennans new urbanism argumenterar emot 

varandra när det gäller vissa aspekter. Detta innebär att man med hjälp av teorierna inte kan 

bestämma om en utformning av den fysiska miljön är bättre än andra.  

Jag tror att det blir lättare att avgöra om man tittar på stadsdelars platsspecifika förutsättningar. 

Ett gatunät med flera alternativa vägar passar kanske bättre i stadsdelar där det finns många 

människor som rör sig. Detta för att inte vissa gator ska bli tomma. Att integrera bostäder med 

handel och service förutsätter dessutom att det bor tillräckligt många i området som blir lockade 

av centrumets utbud. Annars händer samma sak här, att gatorna kring centrumområdet blir öde. 

Fler utredningar om vilka utformningar av den fysiska miljön som har brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande effekter krävs, speciellt då det finns teorier som motsäger varandra. Istället 

för att diskutera vilken av teorierna är bäst, är frågan kanske VART respektive teoris 

planeringsideal passar bäst.  

Översiktsplanerna som är en del av grunden för denna studie, anger inriktningen för hur man 

vill att kommunen ska utvecklas i framtiden, och fungerar därför som riktlinjer för vidare 

planering. Att ta hänsyn till ett områdes platsspecifika förutsättningar vid planeringen för att 

minska brottslighet och trygghet kan därför vara något som fungerar bättre i exempelvis 

detaljplaneringen. En fysisk utformning som avser skapa trygghet behöver dessutom inte alltid 

uppskattas som trygghetsfrämjande av alla. Vad som upplevs som tryggt kan skiljas mellan 

olika individer.  

Översiktsplanerna är inte alltid baserade på fakta, vilket innebär att det som skrivs angående 

trygghet och brottslighet endast är kommunens föreställningar inom ämnet. Samma gäller för 

politikernas åsikter. Det är intressant att jämföra hur kommunens föreställningar och politikerna 

åsikter förhåller sig till litteraturen/teorierna om trygghetsfrämjande åtgärder. 

Funktionsblandad bebyggelse och befolkade gaturum är två av de aspekterna av den fysiska 

miljön som man anser har betydelse för tryggheten, vilket kan sägas vara i linje med idealen i 

new urbanism. Detta eftersom att ett huvudideal inom new urbanism är att maximera 

utnyttjandet av offentliga platser. 

Efter att ha studerat kommunernas översiktsplaner anser jag att främjandet av trygghet är något 

som ges mycket utrymme för, medan förebyggande av brottslighet inte är något som 

förekommer speciellt mycket i planerna. Trygghet och brottslighet har visats gå hand i hand, 

varför det kan tyckas att förebyggande metoder mot brottslighet borde ges mer utrymme i 

planeringen. Brottsförebyggande åtgärder kan dock vara något som andra verksamheter inom 

kommunerna arbetar mer med, som exempelvis det brottsförebyggande rådet. Men då detta 

arbete syftar främst till relationen mellan den byggda miljön och brottslighet och trygghet, har 

detta arbete inte gått in på sådan verksamheter.  

7.2. Slutsatser 

Kommunernas stadsdelscentrum är viktiga ur flera perspektiv och det är därför också viktigt att 

de är fria från brott och att de upplevs som trygga. Inriktningen i den kommunala planeringen 
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är att centrumanläggningar ses som trygga om de är integrerade med övriga funktioner som 

bostäder och kontor. Funktionsblandningen ses också som ett medel för att förebygga att brott 

uppstår då centrumområdet befolkas av fler människor under en större del av dygnet. Men det 

kan också konstateras att förebyggandet av brott och främjandet av trygghet i 

stadsdelscentrumen inte anses beror på endast faktorer i det offentliga rum som utgörs av själva 

centrumet. Tryggheten i centrumet påverkas också av omkringliggande faktorer som 

gatumiljöns uppbyggnad, stråken och kopplingar till andra stadsdelar samt närheten till 

exempelvis kulturverksamheter och andra typer av service. Det som utmärks mest i 

kommunernas översiktsplaner och från intervjuerna med respondenterna är därför 

 Funktionsblandad bebyggelse (Bostäder integrerat med handel, service och andra 

verksamheter) 

 Platser som lockar olika grupper (Parker, lekplatser och kulturverksamheter) 

 Befolkade gaturum (attraktiva stråk och många alternativa vägar) 

 Rent och snyggt (bra förvaltning, renhållning och möblering) 

Teorierna om brottslighet, rädsla för brott och om trygghetsfrämjande åtgärder innehåller dock 

argument som talar både för och emot de tre första punkterna. Detta gör det svårt att dra några 

slutsatser kring om dessa aspekter av den fysiska miljön har någon påverkan på förebyggandet 

av brott och trygghetsfrämjandet i centrumområden. Den sista punkten är den enda som kan 

konstateras ha positiva effekter, då det inte går att hitta några argument mot ett rent och snyggt 

centrum. Fler utredningar kring brottslighet och trygghetsfrämjande åtgärder i stadsdelscentrum 

krävs, speciellt då stadsdelscentrum kan ha flera viktiga egenskaper och funktioner. Framtida 

undersökningar inom ämnet skulle kunna behandla frågan om vart vissa aspekter av den fysiska 

miljön passar bäst, och vart dessa passar mindre bra, istället för att försöka avgöra vilka typer 

av aspekter som i allmänhet är bäst. Man skulle också kunna göra som politikern Cecilia 

Obermüller sa: att titta på redan populära och välfungerande stadsdelscentrum för att se vad 

som gör dessa så bra. 

De intervjuade politikerna anser att kommunen har att ansvar för att arbeta mot att förebygga 

brott. Men att planera för att minska brottslighet är inte något som nämns i någon större mån i 

kommunernas planeringsdokument. Trygghet är däremot något som man skriver ska genomsyra 

all stadsplanering. Då brottslighet har visats ha en påverkan på känslan av trygghet, borde 

brottsförebyggande stadsplanering ges mer utrymme i den framtida planeringen. 
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