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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar brottsförebyggande åtgärder i planeringen och området Markbacken 
i Örebro kommun är studieobjektet. Brottsförebyggande åtgärder i planering är idag ett 
relativt nytt fenomen, vilket gör det intressant att studera ur ett samhällsnyttigt perspektiv.  
Vårt syfte är att undersöka om brottsförebyggande åtgärder har vidtagits i upprustningen av 
Markbacken. För att kunna uppnå syftet byggs uppsatsen på de två teorierna Defensible space 
och CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och på en redogörelse för de 
aktörer som är centrala i planeringsprocessen. Aktörerna är kommunen, polisen och 
Örebrobostäder (ÖBO).  
 
Markbacken är ett område som har genomgått en enorm upprustning, resultatet av 
förändringen är att området förvandlats till ett trevligt och öppet stadskvarter. Tidigare 
kännetecknades området av brottslighet, otrygghet och slitna bostäder. Trots att inga uttalade 
brottsförebyggande åtgärder har vidtagits har kriminaliteten minskat och tryggheten ökat. De 
åtgärder som har gjorts har till stor del följt polismyndighetens handbok Bo Tryggt och de två 
brottsförebyggande teorierna, detta trots att åtgärderna till stor del kan ha vidtagits genom 
aktörernas vilja att skapa ett attraktivt område. Dokumenteringen av de brottsförebyggande 
åtgärderna är bristfällig hos både kommunen och ÖBO, därför är det svårt att avgöra om 
åtgärderna har vidtagits ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det är viktigt att vara medveten 
om att attraktivitetshöjande åtgärder i vissa fall kan tolkas som brottsförebyggande sådana.  
 
Vi har dragit slutsatsen att Markbacken numera är ett område som kännetecknas av en 
starkare social kontroll och mer samhörighet grannar emellan än tidigare, något som har 
möjliggjorts genom planeringen av och visionen om ett Markbacken för alla. Planeringen har 
också gjort det möjligt för de boende att själva övervaka sitt område på ett naturligt sätt, detta 
har ökat tryggheten, minskat de anmälda brotten och samtidigt stärkt gemenskapen i området.  
 
Vidare har vi studerat hur aktörerna har samarbetat i upprustningen. Där har uppenbara brister 
framkommit som kan utvecklas till erfarenheter för framtida projekt. Bristerna kan bero på 
avsaknaden av en strukturerad modell att följa, en nationell standard.  
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1. INLEDNING 
 
En plan har många betydelser. Det kan vara en karta som visar hur något ser ut, men det kan 
också vara förslag på hur något ska komma att se ut i framtiden. Dessa två betydelser är av 
väsensskilda slag, men ändå är det samma ord som används. Begreppet planering används 
idag till att innefatta de flesta företeelser som förändrar staden, som i sin tur påverkar 
utvecklingen av samhället.1  
 
Synen på planeringen förändras med tidens gång, många av dagens bostadsområden 
planerades med miljonprojekten och gårdagens ideal om tankar för det perfekta boendet. I 
Sverige var det då som välfärdsstaten byggdes. Vid denna period i vår historia, efter andra 
världskriget, gick industrin på högvarv och eftersökte arbetskraft i mängder. Många familjer 
sökte sig till städerna där många av de nya jobben fanns. Den urbanisering som detta 
resulterade i kom att öka behovet på nya bostäder till den nya medelklassen. Enligt den tidens 
sätt att se på planeringen var en viss storlek på områdena nödvändig att uppnå för att kunna 
upprätthålla en rimlig servicenivå. De ekonomiska faktorerna var likväl viktiga inslag i 
planeringen. Stora likartade komplex av byggnader betraktades som effektivt, både när det 
gällde byggandet likväl som underhållet av området. Men likheten i byggnaderna, 
omgivningen och upplägget minskade de boendes möjligheter att känna tillhörighet till 
varandra och till området i sig. Att områdena var stora med många invånare förbättrade inte 
heller de sociala nätverken eller ansvarskänslan.2 Kan detta vara orsaken till att brott mest 
förknippas med städer, att den ökade anonymiteten och det identitetslösa boendet försvårar 
uppbyggandet av sociala nätverk?  
 
På landsbygden kan intressegemenskap som bygger på lång historia och social kontroll 
upplösas i städernas stora komplex av bostäder. Forskare hävdar att urbaniseringen kan leda 
till ökad brottslighet vilket sextio-, sjuttio- och åttiotalens ökning av denna visar på.3  
 
Örebro kommun står idag för över 60 % av de anmälda brotten i Örebro län. Men vad görs 
idag för att minska brottsligheten, vilka åtgärder tar sig uttryck i planeringen? Polisen arbetar 
för att samordna resurserna mellan polisen, Örebro kommun, fastighetsägare med flera för att 
kunna ta krafttag mot brottsligheten och öka tryggheten i staden.4 Men problemen måste 
kanske också hanteras redan innan de uppkommer, redan när ett område planeras?  
 
Människor vill bo i områden som är trevliga, välskötta och har gott anseende. Attraktivitet är 
något som eftersträvas, men ett område som kännetecknas av hög brottslighet kan knappast 
vara attraktivt. Markbacken som tillhör Örebros västra delar har sedan ett antal år tillbaka 
genomgått en upprustning som syftar till att öka just attraktiviteten, området är ett av flera 
som kommunen särskilt fokuserar på när det gäller utveckling.5 Området har tidigare 
kännetecknats av hög kriminalitet och allmänt oattraktivt boende vilket gör projektet 

                                                           
1 Hall, Thomas (2005), Perspektiv på planering – Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk 
forskning – planeringshistoria, en inledande tillbakablick, Stockholm: Vetenskapsrådet s 13 
2 Boverket (1998) Brott, bebyggelse och planering. Karlskrona: Boverket 
s 15-16  
3 Ibid. s 15-16  
4 Polisen i Örebro län, artikel, Kraftsamling Örebro - för att minska brottsligheten 
http://www.polisen.se/inter/util%5Cnodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7860741 (läst 2007-03-28, 
11:19) 
5 Örebro kommuns hemsida, Markbacken, 
http://www.orebro.se/kulturochfritid/kulturochmedborgarforvaltning/stadsdelsutveckling/markbacken.4.37c0d5e
810d685ee73080002033.html (läst 2007-03-28, 11:40) 
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intressant att studera. Den omfattande upprustningen av Markbacken har varit resurskrävande, 
därför är det också intressant ur ett allmännyttigt perspektiv att undersöka resultatet.  
Lägenheter i området har rivits medan andra har renoverats, detta har varit ett omfattande 
arbete som pågått under sju år och som nu blivit klart6. Så frågan är, har brottsförebyggande 
åtgärder vidtagits i upprustningen av Markbacken? 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur brottsförebyggande åtgärder tar sig uttryck i 
planeringen, upprustningen och byggandet av bostadsområden. Detta ska vi göra utifrån två 
valda brottsförebyggande teorier Defensible space och Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED).  
 
Vi har valt att studera bostadsområdet Markbacken i Örebro för att få en inblick i den 
brottsförebyggande planeringen. Att vi valt just Markbacken beror på att området nyligen 
byggts om och rustats upp. Uppsatsen syftar till att ta reda på om brottsförebyggande åtgärder 
har tagits i beaktande i den fysiska planeringen av Markbacken.  
 
Vi har också valt att studera vilka andra faktorer som kan påverka att brottsligheten minskar i 
ett bostadsområde. För att se hur det brottsförebyggande arbetet i helhet fungerar har vi valt 
att studera de aktörer som agerar i planeringen och hur samverkan mellan dem sker i Örebro 
och främst när det gäller Markbacken. Vi kommer att använda oss av diverse statistik när det 
gäller befolkningssammansättningen i Markbacken, brottslighet, de boendes trivsel etc.  
 
Nedan följer ett antal frågor som vi ska besvara. 
 
Brottsförebyggande planering 

• Finns det en nationell standard när det gäller brottsförebyggande planering, och hur är 
den i så fall utformad? 

• Har brottsförebyggande åtgärder vidtagits vid planeringen av upprustningen av 
Markbacken, och i så fall på vilket sätt? 

• Oavsett om brottsförebyggande åtgärder beaktats i planeringen av Markbacken, vilka 
erfarenheter kan tas med till framtida projekt och vad behöver förändras? 

• Har brottsligheten minskat i Markbacken, i så fall vilka faktorer har gjort resultatet 
möjligt? 

• Har de boende i Markbacken fått en förändrad syn på tryggheten i området efter 
upprustningen? 

 
Samverkan 

• Har aktörerna samverkat i planeringen av Markbacken, i sådana fall hur? 
 

                                                           
6 Örebrobostäder AB (2006), Årsredovisning år 2006, Örebro: Örebrobostäder AB, s 18 
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2.1 Metod, tillvägagångssätt och avgränsning 
 
I vår uppsats har vi valt att studera området Markbacken i Örebro kommun av den 
anledningen att detta är ett område där ett stort upprustningsprojekt nyligen genomförts. Detta 
gör uppsatsen till en fallstudie. Uppsatsen har två delar, den ena delen behandlar brott, 
trygghet och brottsförebyggande planering. Den andra delen behandlar samverkan mellan de 
olika aktörerna i planeringen av Markbacken.  

2.1.1 Kvalitativ metod 
I kvalitativ metod strävar forskaren efter att återge informationen på ett detaljerat sätt. Detta 
gör att det krävs mycket information, forskaren går på djupet.7 De komplexa situationerna i 
det sociala livet har kvalitativ forskning en bra förmåga att hantera.8 Om intervjuer används är 
det vanligt att dessa är ostrukturerade eller semistrukturerade, d v s det finns inga tydliga 
frågor, istället finns olika teman som intervjupersonen får prata fritt kring. I kvalitativ metod 
finns ett intresse för sammanhang och strukturer som forskaren försöker att ge en beskrivning 
av och förstå. Styrkan i kvalitativ metod är att den ger en helhetsbild och därmed en ökad 
förståelse för sociala sammanhang och den enskilda aktörens upplevelser.9 Nackdelen med 
den kvalitativa metoden är att det kan vara svårt att generalisera. De djupa beskrivningarna 
gör att det blir svårt att applicera resultatet på andra enheter eller som i vårt fall, på andra 
städer. En annan nackdel är att forskaren kan tolka informationen utifrån sina egna 
erfarenheter, vilket kan påverka resultatet. Dock kan möjligheten att tolka resultatet inte vara 
något negativt, metoden kan ge olika slutsatser, det behöver inte finnas bara en ”korrekt” 
förklaring.10  
 
Den större delen av vår empiri baseras på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Vår avsikt är att försöka finna ett djup i det brottsförebyggande arbetet som de olika aktörerna 
verkar i, och detta gör vi genom de intervjuer vi haft. När vi sedan kopplat ihop intervjuerna 
med de valda teorierna bör en relativt detaljerad bild av processen kunna utrönas.  

2.1.2 Kvantitativ metod 
Forskaren strävar efter att ge en preciserad bild av kvantitativ data. Dessa data går inte på 
djupet, utan på bredden.11 Den kvantitativa metoden strävar efter att mäta data istället för att 
förstå och beskriva den.12 Forskaren intresserar sig främst för att hitta generella drag i 
informationen, något som kan vara representativt.13 Objektiviteten är mycket viktig i 
kvantitativ metod, forskaren har en distans till informationen. Det som mäts existerar oavsett 
inverkan från forskaren.14 När det gäller kvantitativ metod måste man som forskare vara noga 
med att välja rätt mätinstrument för att få relevant information. Nackdelen med kvantitativ 
metod kan vara att forskaren tar till sig för mycket information i form av variabler, enheter 
etc. Detta kan ge resultatet att studien hamnar utanför sin avgränsning. En annan nackdel är 

                                                           
7 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur, s 78-79 
8 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s 260  
9 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) s 78-79 
10 Denscombe, Martyn (2000) s 260-261  
11 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) s 78 
12 Denscombe, Martyn (2000) s 204  
13 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) s 78 
14 Denscombe, Martyn (2000) s 206-207  
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att beroende av hur forskaren hanterar framställningen av materialet kan data manipuleras till 
att ge ett visst resultat där en annan framställning inte gör det.15  
 
När det gäller brottslighet och de boendes uppfattning av området i fråga är statistik i form 
mätbara variabler användbar data. Dessa variabler går att kvantifiera i tabeller och diagram 
och på så sätt tydliggörs vår empiri. I analysen verifieras det kvalitativa materialet genom våra 
kvantitativa data, där vi ser de faktiska förändringarna i tryggheten hos de boende och i de 
anmälda brotten.  

2.1.3 Teori 
Vårt teoretiska resonemang bygger på Newmans Defensible space och Jeffreys CPTED 
(Crime Prevention Through Environmental Design). Vi har valt dessa för att de är välkända 
brottsförebyggande teorier och nämns bl a i Boverkets rapport Brott, bebyggelse och 
planering. Teorierna behandlar till största del den fysiska delen av planeringen. Vi har valt att 
använda oss av delar ur de två teorierna. Detta innebär att det vi sedan utgår från i analysen är 
en blandning av de två, där vissa delar har lyfts fram i det som vi ser som relevant. Skälet att 
vi valt två teorier beror på att de är bra komplement till varandra och starkt sammanflätade. 
Som ett komplement till de två teorierna fördjupar vi oss i planeringens inverkan på den 
sociala kontrollen och på vilka brott som faktiskt går att förebygga med planering. Vidare har 
vi under forskningsöversikten valt att fördjupa oss i de aktörer som arbetar med planering och 
får på så sätt en mer nyanserad bild av deras samverkan och arbete i planeringen.  

2.1.4 Aktörer 
Vi har valt att främst studera tre aktörers samarbete i planeringen: kommunen och 
allmännyttiga företag- i detta fall Örebrobostäder (ÖBO), eftersom att det till största del är 
ÖBO som har bostäder i Markbacken har vi valt att inte studera de privata företagen. Vi har 
också valt att intervjua en polistjänsteman för att undersöka huruvida polismyndigheten är 
delaktig i brottsförebyggande planering och i vårt fall Markbacken. Vår förförståelse är att 
brottsförebyggande planering är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Därför borde det vara så 
att de kommunala bostadsföretagen leder utvecklingen när det gäller brottsförebyggande 
åtgärder. Samverkan mellan kommun och allmännyttiga bostadsföretag torde vara mer 
intensivt på grund av ägandeförhållandena jämfört med samverkan mellan kommun och 
privata aktörer. Även ÖreBRÅ har en central roll i samarbetet, men eftersom att ÖreBRÅ är 
representerat av flera olika aktörer, bland andra de tidigare nämnda, ser vi ÖreBRÅ som 
inräknat i dessa. Att vi valt dessa aktörer beror på att vi valt att studera området Markbacken i 
Örebro, där kommunen ansvarar för planeringen, ÖBO för fastighetsbeståndet, samt att 
polisen borde ha intresse samt kompetens i brottsförebyggande arbete. 

2.1.5 Intervjuer 
Vi har också genomfört intervjuer med de olika aktörerna av semistrukturerad karaktär. Vi har 
intervjuat Hans Ekerbring som är polis och arbetar med brottsförebyggande åtgärder. 
Tillsammans med Ekerbring intervjuade vi samtidigt Sören Svensson som är samordnare i 
ÖreBRÅ och anställd av Örebro kommun. Faik Kabashi är kommunanställd processledare för 
Markbacken och vår tredje intervjuperson. Kabashi arbetar med att samordna olika aktiviteter 
och kulturevenemang för att öka deltagandet och gemenskapen mellan de boende. I vår tredje 
och sista intervju samtalade vi med Peter Palmgren som är projektledare för utveckling på 
ÖBO. På detta sätt har vi pratat med en del av de aktörer som varit delaktiga i upprustningen 
av Markbacken. Att vi inte valt att intervjua en planerare på Örebro kommun beror på att vi 

                                                           
15 Denscombe, Martyn (2000) s 241 
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anser att om eventuella brottsförebyggande åtgärder vidtagits i planeringen bör dessa finnas 
med i kommunala dokument såsom översiktsplan, detaljplan och planprogram över området. 
 
I våra intervjuer har vi använt dels bandspelare och dels anteckningar. Intervjutillfälle 1 
spelade vi in då det tillfället bestod av två intervjupersoner. Vidare har vi transkriberat 
inspelningen. Intervjutillfälle 2 spelades ej in på grund av att intervjupersonen ansåg att 
intervjun skulle bli mer öppen om vi istället förde anteckningar, denna intervju hölls också 
med en person varför anteckningar var lättare att föra jämfört med tillfälle 1. På det sista 
intervjutillfället uppstod tekniska problem varpå en inspelning inte var möjlig, därför förde vi 
anteckningar i stället. Alla intervjupersoner har fått möjlighet att i efterhand tillägga, ta bort 
eller ändra i intervjutranskriberingen och i anteckningarna. Vi anser därmed att vi har kunnat 
redovisa en rättvis bild av intervjupersonernas svar.  

2.1.6 Statistik 
Den statistik vi har använt oss av är tagen från polismyndigheten i Örebro län, ÖBO samt 
Örebro kommun. När det gäller statistik från polisen och Örebro kommun har vi valt att 
jämföra Markbacken med Örebro kommun i stort, detta för att tydligare kunna påvisa 
förändringen. Vi vill studera om det är upprustningen i sig som bidragit till förändring av 
brottsstatistiken. Det kan vara så att kommunen eller andra aktörer har arbetat med 
brottsförebyggande åtgärder som inte har med själva upprustningen av Markbacken att göra 
varpå detta kan ha lett till utslag i statistiken för Markbacken. Vidare har vi valt att inte skilja 
könen åt i statistiken, detta för att begränsa arbetet till att främst handla om området 
Markbacken och planeringen av detta. Vi vill mer studera trender i trygghet och brottslighet, 
inte särskilja kön, etnicitet etc. Det kommer heller inte att ske någon jämförelse med andra 
lokala bostadsområden. Vidare omfattar avgränsningen att vi inte kommer att studera ifall 
brottsligheten flyttat till andra områden efter förändringarna, vi koncentrerar oss enbart på om 
brotten har ökat eller minskat i Markbacken i förhållande till Örebro kommun i stort. Vi är 
medvetna om att studien omfattar en relativt kort tid. För att kunna se tydliga trendbrott i 
statistiken bör studien följas upp, vi har dock valt att belysa de trender och trendbrott vi ser 
inom den tid studien omfattar.  

2.1.7 Källkritik 
När det gäller de två teorierna har vi valt att använda en sekundär källa, vi har alltså inte 
använt oss av Newmans och Jeffreys litteratur. Skälet att vi istället har använt oss av Planning 
for crime prevention beror på att de två teorierna sätts i tydlig relation till varandra och 
jämförs på ett konstruktivt sätt av Schneider & Kitchen. Detta har underlättat vår egen 
jämförelse av de båda teorierna. 
 
Brottsstatistiken sträcker sig mellan åren 2000-2006 och är framtagen direkt ur polisens 
databas av Hans Ekerbring vid Polisen i Örebro. Detta har gett oss möjligheten att skapa en 
korrekt bild av brottsligheten i Markbacken och Örebro kommun då vi förutsätter att polisens 
databas är den mest tillförlitliga källan. Vi har också använt oss av statistik från Örebro 
kommuns statistikdatabas för att få fram medelålder, arbetslöshet och disponibel inkomst i 
Markbacken och Örebro kommun, detta är också en källa vi anser vara pålitlig. Vidare har vi 
använt oss av ÖBO:s egen sammanställning av boendeenkäterna mellan åren 2004-2007 för 
att kunna utläsa de boendes uppfattningar kring tryggheten i området. Det är viktigt att veta 
att vi själva har bearbetat och till viss del förenklat statistiken eftersom vi främst har som mål 
att studera trender och eventuella trendbrott i statistiken.  
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En stor del av empirin utgår från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapporter och idéskrifter, 
detta är ett medvetet val eftersom att vi anser att BRÅ är en vetenskaplig och pålitlig källa att 
skapa ett grundläggande material från. Vidare har vi också använt oss av handboken Bo 
Tryggt och andra dokument från Polismyndigheten för att skapa oss en bild av hur polisen 
arbetar med brottsförebyggande åtgärder i planering. Vi har också studerat rapporter från 
Boverket och Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet som är en rapport utgiven 
av Boverket, Rikspolisstyrelsen och BRÅ tillsammans. För att få en inblick i om det skett 
några brottsförebyggande åtgärder i Markbacken har vi främst studerat diverse kommunala 
dokument såsom översiktsplan, detaljplan och planprogram. Vi har också studerat ÖBO:s 
egna dokument, t ex årsredovisningar från åren 2001, 2002 och 2006.  
 
Vi har använt en liten del av Alansaris C-uppsats vid Örebro universitet Ombyggnadsprojektet 
i Markbacken (2003), här kan pålitligheten diskuteras eftersom att källförteckningen är 
bristfällig, vi har dock noterat detta och anser att det lilla vi har använt från uppsatsen byggs 
på och bekräftas med övrigt material. Vi är också väl medvetna om att delar av det övriga 
materialet är från tidiga år, t ex Boverkets Brott, bebyggelse och planering från 1998 och 
BRÅ:s Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet från 2002. Detta kan tyckas 
kontroversiellt eftersom att brottsförebyggande åtgärder i planeringen kan ha utvecklats under 
dessa år fram till år 2007 och därmed skulle dessa aspekter försvinna ur uppsatsen. Vi anser 
dock att detta material byggs på och bekräftas genom de intervjuer vi gjort. I intervjuerna 
bekräftas det om det skett någon utveckling och i sådana fall vad som har skett.  
 
2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1 Social kontroll 
Den sociala kontrollen är uppdelad i en formell och en informell kontroll. Den formella 
kontrollen utövas av t ex polis, väktare etc., med andra ord människor som är anställda för att 
utöva kontrollen. Den informella kontrollen utövas av människor i största allmänhet och det 
är främst detta vi valt att koncentrera oss på. Det är alltså på detta sätt vi ser begreppet inom 
ramen för vår uppsats. Denna typ av kontroll är beroende av att människorna som rör sig i 
området kan uppfatta och se om ett brott begås. Förutsättningarna för det är att det måste 
finnas människor på platsen och att dessa i sin tur har möjligheten att se vad som försiggår. 
Det är i detta skede den fysiska utformningen av området får en betydande roll. Faktorer som 
belysning, vegetation, byggnader etc. har en stor inverkan på om den sociala kontrollen är 
stark eller svag. Det finns med andra ord ett samband mellan naturlig övervakning och social 
kontroll.16  
 
Vi kommer också att närmare studera kontrollen som uppstår mellan människor som känner 
eller känner till varandra. Även här är den fysiska utformningen av området och dess 
byggnader av avgörande betydelse. Mötesplatser som föreningar, uteplatser, festlokaler etc. 
knyter samman människor genom att de lär känna varandra, mötesplatserna skapar 
förutsättningarna för detta. När väl människor är bekanta med varandra är den sociala 
kontrollen stark. Risken att förlora uppskattning, anseende och respekt hos dessa människor 
utgör ett kraftigt hinder mot brott.17  

                                                           
16 Boverket (1998) s 57-58 
17 Ibid. s 57-58 
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2.2.2 Trygghet 
Trygghet är ett vitt begrepp som är svårt att ge en enkel förklaring på. Begreppet är väldigt 
subjektivt, trygghet för en individ behöver inte betyda att det är detsamma för en annan. Vi 
ska här definiera vad vi menar med trygghet inom ramen för uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
 
Vi finner att trygghet i ett bostadsområde kännetecknas av låg brottslighet. Det finns dock 
ingen klar relation mellan trygghet och låg brottslighet, tryggheten är till stor del upplevd. 
Den upplevda tryggheten upplevs i sin tur olika av olika individer, vilket gör att ett 
bostadsområde med låg brottslighet kan kännas tryggt för en individ, men inte nödvändigtvis 
för en annan. Det finns också fler dimensioner av trygghet som spelar stor roll. Känslan av att 
fastighetsägare bryr sig om området och håller det rent och snyggt kan skapa en känsla av att 
de boende är övervakade och på något sätt skyddade från brottslighet som exempelvis klotter. 
Den upplevda tryggheten kan också förbättras genom olika situationella lösningar som 
förbättrad belysning, låga häckar och bättre insyn. Den sociala kontrollen gör även den ett 
kraftigt avtryck på den upplevda tryggheten. Känslan av att ha koll på sina grannar och att 
känna igen de som bor i området skapar en medveten eller omedveten gemenskap mellan de 
boende. Tryggheten är som sagt subjektiv, men som vi ser det är de ovanstående faktorerna 
något som verkar för en starkare känsla av trygghet i största allmänhet.  

2.2.3 Social brottsprevention 
Denna typ av brottsprevention behandlar de aspekter av brottsligheten som har en social 
förankring. Här används främst åtgärder mot individer som bor i utsatta områden. Åtgärderna 
kan exempelvis bestå av förstärkta insatser i utbildning, behandling etc. Social 
brottsprevention inriktar sig alltså främst mot individerna i samhället, inte mot den fysiska 
miljön. Att främja den sociala kontrollen i ett bostadsområde tolkar vi genom detta som en 
social brottsprevention.18   

2.2.4 Situationell brottsprevention 
Denna typ av brottsprevention behandlar, till skillnad från den sociala preventionen, den 
fysiska miljön som brotten begås i. Den situationella preventionen inriktar sig alltså främst på 
tekniska lösningar, t ex utformning av byggnader och rabatter, larm, lås och staket. 
Individerna i samhället är sekundära i denna prevention.19 CPTED är en teori som har en 
tydlig situationell karaktär.  

2.2.5 Vardagsbrott/mängdbrott 
I uppsatsen har vi valt att kalla de undersökta brotten vardagsbrott, men vi har upptäckt under 
tiden vi har arbetat med uppsatsen att dessa brott även kallas mängdbrott. Av detta skäl har vi 
valt att likställa dessa.  
 
De så kallade vardagsbrott som vi valt att studera är: stöld, inbrott, bilbrott, rån, skadegörelse 
och klotter mellan åren 2000-2006 i Markbacken och i Örebro kommun. Brottskoderna för 
dessa brott är: 0801-0897 (stöld, inbrott, bilbrott, rån) och 1201-1203, 1205, 1207 
(skadegörelse, klotter).  

                                                           
18 BRÅ (2004 b) Kunskapsbaserad brottsprevention. – Teoretiska utgångspunkter för brottsförebyggande arbete 
i stockholmsstad. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, s 13  
19 Ibid. s 13 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
I detta avsnitt behandlar vi delar av den forskning som finns inom området. Detta kommer 
också att verka som grund för våra teoretiska utgångspunkter. Först behandlar vi två teorier 
och kritiken av dessa. Sedan utvecklar vi och förklarar sambanden mellan kriminalitet och 
social kontroll, vilket följs av en förklaring på vilka brott som kan förebyggas via planering. 
Vidare redovisar vi de aktörer vi valt att studera och deras ansvar och funktioner. 
 
3.1 En kort tillbakablick  
 
De två teorierna Defensible space och CPTED är starkt inspirerade av Jane Jacobs och hennes 
verk Den amerikanska storstadens liv och förfall. Boken gavs ut första gången 1961 och har 
banat väg för teorierna. Jacobs lär oss att förstå stadens olika funktioner och hur en 
fungerande stad bör se ut. Hon har studerat gatornas roll i staden mycket grundligt, och hur 
dessa representerar stadens trygghet. I boken beskriver hon att om gatorna är osäkra är staden 
också det. Enligt Jacobs representeras staden av, ur ett trygghetsperspektiv, dess gator och 
omgivande miljö. Detta är något som sedan Newman och Jeffrey tagit fasta på och utvecklat 
vidare i sina teorier.20 Inspirationen från Jane Jacobs kan förklara de liknande dragen dem 
emellan. Grunden i teorierna är densamma, men vi uppfattar att CPTED har en snävare 
utgångspunkt. I CPTED fokuseras det mer på byggnader och den övriga fysiska miljön än i 
Defensible space, som även innefattar begrepp som social kontroll.21 Trots att teorierna är lika 
varandra har vi kunnat utröna några skillnader dem emellan, dessa synliggörs i figur 1, s 11. 
Att vi använt oss av två liknande teorier beror på att vi anser att teorierna kompletterar och 
bekräftar varandra på ett talande sätt.  
 
3.2 Defensible space 
 
Defensible space utvecklades av Oscar Newman på 1970-talet. I USA växte teorin fram 
genom Newmans kritiska observationer av hur byggnader var uppförda och det mänskliga 
beteende som han menade följde detta. Defensible space syftar alltså till att planeringen av 
bostadsområden kan verka brottsförebyggande.22 
 
I Newmans koncept är revirhävdande en av de grundläggande principerna. Upprätthållandet 
av känslan för sitt ”revir” överensstämmer starkt med viljan att upprätthålla lag och ordning. 
Hyresgästers strävande efter att försöka förkroppsliga eller göra sina ingångar mer personliga 
kan ses som ett bevis för deras vilja att kontrollera och försvara sitt område mot 
utomstående.23  
 
Denna attityd sprider sig sedan även till andra delar av samhället, t ex till gatan utanför 
bostaden. Detta skapar en ansvarskänsla hos människor som gör att de värnar om sitt 
samhälle. I kontexten av Defensible space med dess revirhävdande, så blir gränsdragningar 
viktiga. Tydliga gränser till området är avgörande för att kunna dela upp det privata från det 
offentliga. Dessa består av både mentala och tekniska gränser. De mentala kan röra sig om 
portaler in till ett område, t ex rabatter, buskage och andra naturliga gränser. De tekniska 

                                                           
20 Jacobs, Jane (2004) Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
s 9, 51-77 
21 Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) Planning for crime prevention – A TransAtlantic Perspective. 
London & New York: Routledge, s 100-103 
22 Ibid. s 92 ff 
23 Ibid. s 92 ff 
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gränserna är istället grindar, staket och lås. Dessa gränser ska hjälpa invånarna att utöva 
kontroll över sitt område. I praktiken kan utmärkandet av revir alltså skapas genom en mängd 
designlösningar. Revirhävdandet och gränsdragningarna finns med andra ord där för att 
försöka skapa en känsla av privat egendom eller privat sfär i bebyggelsen. Invånarna i 
området ska genom detta känna ett ansvar för just sitt område och även känna att de har 
inflytande i området.24  
 
Att övervakning är effektivt och användbart när det gäller brottsförebyggande planering är 
tydligt. Frågan är vilken typ av övervakning som är mest effektiv. När det gäller t ex 
kameraövervakning är problematiken att det öppna samhällets principer och den enskilda 
individens rätt till integritet ställs mot ett kontrollerat samhälle.25  
 
Naturlig övervakning slipper däremot den problematiken genom att den ska finnas där som en 
naturlig del i människornas vardag. För att de boende ska kunna utöva kontroll över sitt 
område krävs denna typ av övervakning. Den naturliga övervakningen skapas genom att 
byggnaderna i området byggs och placeras på ett visst sätt för att underlätta de boendes 
kontroll över både sin egen sfär och det offentliga rummet i området. I den fysiska 
planeringen tar sig detta uttryck genom t ex placering av fönster och ingångar. Detta kan 
också göras genom att t ex klippa häckar för att öka insynen. Att dela upp bostadsområdet i 
mindre delar gör det också lättare för de boende att ha kontroll. Hela området ska kunna 
överskådas av de boende och andra som har legitim tillgång till området, t ex 
fastighetsskötare.26  
 
Den naturliga övervakningen skapar förutsättningar för social kontroll i området. Den sociala 
kontrollen blir mycket starkare om det finns sätt för de boende att själva kunna kontrollera 
och känna ansvar för sitt område. Detta skapar i sin tur en samhörighet i området som är en 
viktig faktor ur ett brottsförebyggande perspektiv.27  
 
Det är dock inte bara de boendes föreställning av området som är viktig. De utomståendes 
föreställning är också central. Ett välskött bostadsområde med välskötta hus påverkar de 
utomståendes bild av området. Är det snyggt och välskött blir bilden av dem som bor i 
området annorlunda, en känsla av att de är ansvarsfulla och måna om sitt område. Ett område 
som är nerklottrat och allmänt nergånget ger ingen positiv bild av det, det ger heller ingen 
positiv bild av dem som bor där.28  

3.2.1 Kritik 
Kritiken av Defensible space ligger främst i vilken miljö brotten förväntas att ske. 
Antropologen Sally Merry menar att den mer privata platsen inte alltid behöver vara säkrare 
och mer kontrollerad än den offentliga. Halvprivata platser, t ex trappuppgångar, är antagligen 
mer attraktiva för brottslighet än den offentliga miljön. Detta gör att tryggheten inte kan 
rangordnas och utgå från att det privata rummet alltid är det mest säkra och kontrollerade.29  
 
 

                                                           
24 Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) s 92 ff 
25 Ibid. s 92 ff 
26 Ibid. s 92 ff 
27 Ibid. s 92 ff 
28 Ibid. s 92 ff 
29 Arnstberg, Karl-Olov & Bergström, Inger (2001) Åtta postulat om planering – Av staden som livsmiljö. 
Stockholm: Formas s 112-113 
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3.3 Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
 
I boken Planning for crime prevention beskriver Schneider och Kitchen hur kriminologen  
C. Ray Jeffrey utvecklade CPTED i USA på 1970-talet. Teorin var ett svar på det dåvarande 
rättssystemets svårigheter att förebygga brott och hans eget sökande på en korrelation mellan 
människan och hennes fysiska omgivning i ett brottsförebyggande syfte.30 Teorin utgår från 
att det finns ett samband mellan en organism och dess omgivning. Detta gör att CPTED är 
mer fokuserat på just förhållandet mellan människan och omgivningen runt henne, detta 
betydligt mer än Defensible space som istället ger en mer spridd bild genom att den också 
sätter fokus på att fastställa det kriminella beteendet hos människan.31 
 
För att kunna förstå teorin bättre är det lämpligt att studera Jeffreys kritik av det sociologiska 
perspektivet. Jeffrey kritiserade bl a medlemmar av Chicagoskolans urbana sociologi och 
deras sätt att socialisera fysiska ting och företeelser. Jeffrey ansåg att de förvandlade den 
fysiska omgivningen till en social omgivning och själva brotten till brottslingar. Jeffrey 
menade att genom detta bortsåg sociologerna från den fysiska omgivningen som en 
påverkande faktor av brottsligheten och koncentrerade sig främst på individer och sociala 
processer.32  
 
Genom denna kritik finns det en tydlig avgränsning i Jeffrey´s teori. Jeffrey gör det tydligt att 
tyngdpunkten läggs på den fysiska omgivningen och inte på människan. CPTED:s kärna 
består av att det brottsförebyggande perspektivet ska föras in redan i planeringsstadiet av ett 
bostadsområde. Det är allmänt vedertaget att det är mindre kostsamt att inkludera den 
naturliga övervakningen tidigt i planeringen än att göra detta i efterhand.33  
De fundamentala principerna i CPTED liknar till stor del de i Defensible space. 
Övervakningen av området ska i stor utsträckning finnas där naturligt, i praktiken kan detta  
t ex innebära att bryta ner ett bostadsområde i mindre enheter, att det ska finnas säkra 
offentliga plaster etc. Att säkra de offentliga platserna kan göras genom att förbättra 
tidsanvändningen av dessa. Det är viktigt att undvika stora folktomma platser i centrum av 
bostadsområdet. Andra viktiga principer är underhåll av området, tydliga områdesgränser och 
kontroll över tillgängligheten.34 
 
CPTED fick snabbt fotfäste i USA på 1970-talet och regeringen försökte besvara de frågor 
Jeffrey hade kring förhållandet mellan människan och hennes omgivning, främst i urban 
miljö. Resultatet var inte entydigt, men blev normgivande i utvecklingen och i 
implementeringen av platsbaserad brottsförebyggande teori och praktik. CPTED har senare 
också använts i större brottsförebyggande kampanjer.35  
 
Tillämpningen och medvetenheten hos CPTED visar tydligt kärnan i Defensible space 
konceptet, men CPTED kan till skillnad från Defensible space användas i all stadsmiljö och 
inte bara på byggnader.36 Trots detta är det just byggnader och dess omgivning vi främst 
kommer att fokusera båda teorierna kring. 
 
 
                                                           
30  Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) s 100-103 
31 Ibid. s 100-103 
32 Ibid. s 100-103 
33 Ibid. s 100-103 
34 Ibid. s 100-103 
35 Ibid. s 100-103 
36 Ibid. s 100-103 
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3.3.1 Kritik 
Tillämpningen av CPTED har blivit kritiserad för att till stor del enbart fokusera på 
brottsförebyggande lösningar i designen av byggnader och områden. Kritiken består också av 
att teorin anses vara distanserad från sociala förklaringar och därför också svår att tillämpa i 
områden där sociala faktorer kan ha en avgörande påverkan.37 
 
3.4 Sammandrag för forskningsöversikt del 1 
 
I punkterna nedan förklaras teoriernas mest centrala teman. Punkterna representerar det vi 
främst utgår från när vi sedan studerar Markbacken i förhållande till teorierna. Parentesen 
efter varje punkt visar vilken av teorierna som främst har använts.  
 

• Gränser och territorium är viktiga för människors möjligheter att definiera de olika 
sfärerna i ett bostadsområde. Dessa finns i form av naturliga gränser, t ex rabatter och 
buskage och av tekniska gränser som stängsel och lås. (Defensible space, CPTED) 

 
• Den naturliga övervakningen ger de boende möjligheter att själva övervaka sitt 

bostadsområde. Den är också grunden för att social kontroll ska fungera i praktiken i 
bostadsområdet. Naturlig övervakning ska föras in redan i planeringsstadiet av ett 
område för att ge bästa resultat, även ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna typ av 
övervakning ska ge ökad social kontroll och göra de offentliga platserna säkrare 
genom exempelvis insyn och förbättrad tidsanvändning. Ett annat mycket viktigt 
inslag är att skapa eller bryta ner bostadsområdet i mindre enheter, vilket i sin ger de 
boende ökad kontroll. (Defensible space, CPTED)  

 
• Ett välskött område är viktigt och påverkar de utomståendes uppfattningar om 

bostadsområdet och dem som bor där. Det påverkar också de boendes uppfattningar 
om deras område genom att de får en känsla av att någon bryr sig och övervakar, de 
kan också känna stolthet över att få vara en del av just det bostadsområdet. (Defensible 
space) 

 
• Tidsanvändning av platser är centralt för att de boende i ett område ska känna sig 

trygga under så stor del a dygnet som möjligt. Denna aspekt innebär att planeringen 
utgår från att offentliga platser har olika funktioner dag- och nattetid. (CPTED) 

 
 
  Figur 1: Jämförande av teorierna Defensible space och CPTED. 

 
 

                                                           
37 Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) s 100-103 

Defensible Space CPTED 
Gränser och 
territorium X X 
Naturlig övervakning X X 
Välskött område X  
Tidsanvändning  X 
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3.5 Kriminalitet – Kan brist på social kontroll vara orsak? 
 
Att behandla brottsförebyggande åtgärder i planeringen kräver en definition av vad det är som 
syftas till att förebygga. Vad är det för typ av brott som kan förhindras och förebyggas via 
planering?  
 
Större delen av brottsligheten som begås i Sverige sker i städerna. Många forskare pekar 
också på att det finns ett samband mellan urbanisering och brottslighet.38 Det sambandet går 
att härleda till att ett större antal människor leder till en högre brottsnivå. Detta säger dock inte 
att städer av samma storlek har samma nivå på brottsligheten, skillnader finns, men generellt 
sett gäller detta.39  
 
Figur 2: Sambandet mellan urbaniseringsgrad och brottslighet  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Wikström, 1990 
 
Som framgår av figur 2 påverkar urbaniseringen den sociala kontrollen, som försvagas varpå 
möjligheten till brott ökar. På landsorten där småsamhällen skapar en gemenskap mellan 
grannar och främjar de sociala nätverken kan stadens storskalighet leda till en känsla av 
utanförskap.40 Sambanden i ovanstående figur går att förklara genom närmare studier av 
befolkningsmängd, befolkningstäthet och heterogenitet. Alla dessa tillsammans påverkar den 
sociala kontrollen. Befolkningsmängden har betydelse för det sociala livet eftersom att en 
större folkmängd leder till ett ökat antal möten med främlingar. I en storstad träffar människor 
mer främlingar eller okända människor än vad de som bor på landsbygden gör. En persons 
sociala liv utspelar sig i högre grad bland främlingar i en storstad än i glesbebyggda 
områden.41  
 
En stads befolkningsmängd säger dock inte allt, befolkningstätheten är en annan aspekt som 
det också måste tas hänsyn till. Två städer med samma antal invånare kan vara av olika 
storlek rent geografiskt. En stad som är glesbebyggd tenderar att leda till färre möten mellan 
främlingar jämfört med en stad med hög befolkningstäthet. I glesbygden finns det av naturliga 
skäl mindre utbud i form av affärer, nöjesliv, likväl som intresseföreningar jämfört med 
storstaden. I de större städerna är blandningen av olika aktiviteter eller arbetstillfällen mer 
omfattande. Detta påverkar heterogeniteten i ett område. Mindre orters mer begränsade utbud 
av till exempelvis föreningsliv leder till ett mindre antal möten mellan främlingar jämfört med 
                                                           
38 Boverket (1998) s 15 ff 
39 Wikström, Per-Olof H (1990) Stadsstruktur och brottslighet. I Wikström, Per-Olof H (red.) Brott och Åtgärder 
mot Brott i Stadsmiljön. Stockholm: Brottsförebyggande rådets, s 7 
40 Boverket (1998) s 15 
41 Wikström, Per-Olof H (1990) s 8-9 
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de större städernas mer betydande variation i detta. Människor med samma intresse tenderar 
att ha större kontakt med varandra vilket kan leda till att den sociala kontrollen ökar dem 
emellan. Rimligt är att dessa tre faktorer går att härleda till urbaniseringsgraden som i sin tur 
påverkar den sociala kontrollen.42  

3.5.1 Vilka brott kan förebyggas via planering?     
För att kunna redogöra för hur brott kan förebyggas genom fysisk planering är en genomgång 
av olika typer av brott användbar som utgångspunkt.  
 
Enligt Bo Tryggt finns det ett antal brottstyper som anses ha samband med den byggda miljön, 
såsom bostäder och den omgivande miljön. Inbrott är en typ av brott som ofta av naturliga 
skäl sammankopplas med bostadsområden. Denna typ av brott kännetecknas av ett högt 
mörkertal samt ett lågt uppklarande tal. Ofta är det vinds- eller källarförråd som inbrotten sker 
i. Resultatet av brott som dessa leder till att människor blir misstänksamma mot varandra samt 
att kraven på ökad bevakning och säkerhetsåtgärder ökar. Flertalet av de inbrott som begås i 
ett område drabbar utkanterna av dessa, där det inte rör sig lika mycket människor som i andra 
delar av området.43  
 
I bostadsområden som är stora blir anonymiteten mer utbredd vilket kan leda till att invånare 
inte med säkerhet kan veta om en person är en granne eller främling. Detta i samband med att 
områdena ofta är relativt tomma på dagarna gör att kriminella kan arbeta mer ostört än vad de 
kan om det är mycket människor i rörelse. En blandad bebyggelse och även arbetsplatser i 
området kan verka som förhindrande då det leder till mer människor i rörelse.44 En annan typ 
av brottslighet som kan minska då mer människor rör sig i ett område är skadegörelse. Trasiga 
fönster, klotter, och allmän förstörelse i ett område leder till att ansvarskänslan hos de boende 
avtar, samt att omgivningens syn på området tenderar att försämras. Om inte skadan åtgärdas 
snabbt kan skadegörelse leda till en ökning av annan typ av brottslighet, som många gånger 
kan vara av allvarligare art.45 
 
I de stora bostadsområdena från 1950-1970-talet är ofta parkeringsplatser åtskiljda från själva 
boendet. Skälet till det är miljö och säkerhet. Men i och med att garage, parkeringsplatser eller 
gator där man kan parkera bilen på inte alltid är i absolut närhet till boendet kan detta utgöra 
en risk när det gäller bilbrott. Bristen på uppsikt över bilarna gör att kriminella kan arbeta 
tämligen ostört med liten risk att bli upptäckta. Rena bilstölder tenderar dock att minska då 
nyare bilar numer enligt lag ska ha elektronsikt stöldskydd vilket gör att en kriminell mer eller 
mindre blir tvungen att komma åt bilnyckeln för att kunna stjäla bilen. Däremot så förhindrar 
inte den teknologin stöld av tillhörigheter i bilen, skadegörelse, eller stöld av bildelar. Likväl 
som bilbrott sker också cykelstölder och mopedstölder i störst utsträckning på parkeringar 
eller cykelrum som inte är under uppsikt eller låsta.46  
 
Forskningen kring den byggda miljöns betydelse för om brottsligheten är hög eller låg kan 
vara tvetydig. Det är mycket viktigt att göra en noggrann analys av brottsligheten i ett 
bostadsområde innan planerade åtgärder genomförs. Det är kostsamt att göra förändringar i ett 
redan befintligt område, det är viktigt att överväga kostnadseffektiviteten som följer 

                                                           
42 Wikström, Per-Olof H (1990) s 8-9 
43 Polismyndigheten i Stockholms län (2005) Bo Tryggt-05.  Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län, del 
A, A2, s 1 
44 Boverket (1998) s 112 
45 Polismyndigheten i Stockholms län (2005) del A, A2, s 1 
46 Polismyndigheten i Stockholms län (2005) del A, A2, s 1-2 
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åtgärderna. Den fysiska strukturen i ett område är problematisk att förändra i efterhand, därför 
krävs det ett framtidsperspektiv som sträcker sig över lång tid. Förhållandena i 
stadsplaneringen kan också förändras med tiden, när ny bebyggelse och annan infrastruktur 
tillkommer är det möjligt att brottsligheten förändras i takt med området. Brottsförebyggande 
åtgärder i utformningen av bebyggelsen bör ses som ett komplement till den socialt inriktade 
brottspreventionen. Det finns dock projekt som tyder på att det finns all anledning att 
aktörerna i planeringen bör fördjupa sina kunskaper i hur den fysiska miljön kan påverka 
brottsligheten.47  
 
3.6  Sammandrag för forskningsöversikt del 2 
 
Urbaniseringen påverkar den sociala kontrollen negativt genom att fler okända människor rör 
sig i samma område. Variabler som befolkningsmängd, befolkningstäthet och heterogenitet 
samspelar med urbaniseringen och stör den sociala kontrollen i staden. De brott som kan 
tänkas öka i samband med minskad social kontroll är så kallade vardagsbrott som inbrott, 
bilbrott och skadegörelse. Alla dessa är brottstyper som kan härledas till den byggda miljön 
och borde då också till stor del kunna förhindras genom planering. Miljonprogrammets stora 
bostadsområden i Sverige tenderar att skapa platser med ensidig tidsanvändning. En blandad 
bebyggelse kan öka antalet människor i rörelse under dygnets alla timmar i området och 
därmed skapas ett naturligt hinder för de brottstyper vi tidigare nämnt. 
 
3.7 Vem ansvarar för vad? 
 
Rapporten Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet från 2002 är BRÅ:s svar på 
regeringens uppdrag att utveckla arbetet med trygghets- och brottsförebyggande aspekter i 
bebyggelseinriktade åtgärder. Rapporten slår fast att det främst är genom olika lokala och 
kommunala aktörers samverkan som det brottsförebyggande bebyggelseinriktade arbetet kan 
ge bäst resultat.48  I ett förslag till statsbudgeten för rättsväsendet år 2007 menar regeringen att 
ett av de viktigaste sätten att bedriva brottsförebyggande planering på är fortfarande genom de 
lokala aktörerna och deras kunskap om de lokala förutsättningarna.49 
 
På den lokala nivån kan framgångsrika modeller skapas som är unika just för det specifika 
området och för de typer av brott som begås där. På lokal nivå finns oftast kunskapen om 
lokala behov, förutsättningar och bakgrund till brottsligheten. Ett recept på framgång kräver 
ofta en kombination av lokal kunskap och offentliga åtgärder i form av initiativ från t ex 
bostadsföretag50. Nedan följer några beskrivningar på aktörer som har en central roll i detta 
arbete. 

3.7.1 Kommunen och BRÅ 
Det är kommunens uppgift att planera markanvändningen inom kommunens gränser. Detta 
gör att kommunen har en avgörande roll i trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter 
i den fysiska planeringen av bostadsområden. Kommunen förfogar över samhällsplaneringens 
verktyg och kan både stödja och stjälpa brottsförebyggande projekt. Planeringsprocessen 
                                                           
47 BRÅ (2004 a) Brottsförebyggande arbete i praktiken – 19 lokala projekt. Idéskrift # 12. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet, s 87-88 
48 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet, s 5, 9 
49 Riksdagens hemsida, förslag till statsbudget för 2007 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GU031D11&rm=2006/07&bet=1D11 (läst 
2007-04-23, 14:07) 
50 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 21 
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regleras av Plan- och Bygglagen som också kan användas med syftet att få ett samarbete 
mellan olika lokala aktörer.51  
 
Boverket konstaterade 1998 att det var få kommuner som hade tagit hänsyn till 
brottsförebyggande aspekter i sina översiktsplaner.52  
 

”3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för 
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur 

den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
är inte bindande för myndigheter och enskilda.”53 

 
I kontrast till detta finns det en tydlig medvetenhet i de flesta kommuner att 
bebyggelseinriktade åtgärder kan öka tryggheten och minska brottsligheten. I många 
kommuners översiktsplaner läggs allt större vikt vid behovet av trygghet. Möjligheten till att 
skapa trygghet måste ses i sitt stora sammanhang i planeringen. Stadsplaneringens syfte består 
av att skapa välfungerande citykärnor likaväl som bostadsområden. En god miljö består av 
flera delar, där trygghet och säkerhet är två av dessa.54  
 
I Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet finns en enkätundersökning från 2002 
som riktats till Sveriges samtliga stadsbyggnadskontor. Svarsprocenten var 66 %, där 
bortfallet var störst i landsbygds- och glesbygdskommuner.55 I rapportens enkätundersökning 
är en klar majoritet av de svarande stadsbyggnadskontoren positiva till att bebyggelseinriktade 
åtgärder kan öka tryggheten.56 Trots detta visar enkätundersökningen också att olika typer av 
kunskap om brottsförebyggande åtgärder i planeringen endast har tillämpats hos drygt en 
fjärdedel av de svarande stadsbyggnadskontoren. De praktiska åtgärderna kunde i sin tur 
främst härledas till centrumområden, men därefter var åtgärderna vanligast i bostadsområden 
med flerfamiljshus.57  
 
Av den dryga fjärdedel som faktiskt använt sig av bebyggelseinriktade åtgärder var 
erfarenheterna splittrade. Nästan hälften hade enbart positiva erfarenheter av åtgärderna, den 
andra hälften svarade att de inte visste och endast ett fåtal svarade att de hade negativa 
erfarenheter efter åtgärder och förändringar. Den splittrade bilden kan till stor del förklaras 
med att en stor del av de praktiska förändringarna inte har utvärderats och följts upp i 
efterhand.58  
 
Undersökningen tar också upp behovet av kompetensutveckling. Av de svarande 
stadsbyggnadskontoren upplevde 77 % att de var i behov av ytterligare kompetensutveckling. 
Stadsbyggnadskontoren tillfrågades också vad de ansåg om andra aktörers kompetens och 
deras behov av utveckling. Av de svarande stadsbyggnadskontoren menade 72 % att 

                                                           
51 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 22 
52 Ibid. s 22 
53 Riksdagens hemsida, Svensk författningssamling (SFS) 1987:10 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${SNHTML}=SFST
_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=SFST&${FREETEXT}=Plan-
+och+bygglag&RUB=&BET=&ORG= (läst 2007-04-23, 11.11)  
54 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 22 
55 Ibid. s 49 
56 Ibid. s 23 
57 Ibid. s 22 
58 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 50, 51 
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bostadsföretagen var i behov av kompetensutveckling, 68 % menade att planerare av parker 
och liknande var av samma behov och 39 % detsamma kring polismyndigheten. Skälet till den 
lägre procentsatsen när det gäller polismyndigheten beror på att en stor del av 
stadsbyggnadskontoren ansåg att polismyndigheten i stort har den kompetens som behövs i 
det rena polisiära arbetet i brottsförebyggande planering av bostäder.59  
 
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs samverkan mellan olika aktörer. 
Genom denna insikt har det skett en positiv utveckling av de lokala brottsförebyggande 
råden.60 Dessa är en relativt ny företeelse i stadsplaneringen, rådet i Umeå bildades år 1985 
och är ett av de första i Sverige. Det dröjde dock ytterligare 15 år innan det tillsattes en lokal 
samordnare för att göra rådets verksamhet mer åtgärdsinriktad och samverkansformerna 
bredare.61 Enligt Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet kan de lokala råden 
verka som en grundläggande plattform för samarbete mellan olika aktörer i samhället när det 
gäller planeringsfrågor utifrån brott och otrygghet.62 Det finns också konkreta praktiska 
åtgärder som genomförts av de lokala råden, ett exempel på det är trygghetsvandringar. Dessa 
motverkar till viss del den slutna process som annars tenderar att känneteckna utformningen 
och planeringen av byggda miljöer. Med andra ord ökar medborgarnas möjligheter till 
inflytande över planeringen. Detta är viktigt eftersom att begreppet trygghet är en känsla som 
är svår att mäta då den är individuell och subjektiv.63 
 
En av grundtankarna med ett lokalt förebyggande råd är att är att sammanslutningen ska 
fungera som en kunskapsbas för brottsförebyggande arbete. Genom rådet kan värdefull 
information om brottsförebyggande åtgärder spridas.64 Utformningen och organisationen av 
det lokala brottsförebyggande rådet beror t ex på hur den lokala problembilden ser ut och 
vilka aktörer som är intresserade av att delta i arbetet. Det finns dock några aktörer som ofta 
finns representerade i råden. Dessa är kommunpolitiker, socialförvaltning, skola och 
fritidsförvaltning. Polisen är nästan alltid representerad och det är heller inte ovanligt för 
bostadsföretag.65 Rådet har möjligheten att ge de medverkande aktörerna utförlig information 
om utvecklingen i ett specifikt område och om nödvändiga åtgärder, t ex utbildning av 
personal.66  
 
De olika kommunernas råd har kommit olika långt i sitt arbete. Vissa har etablerat sig som en 
permanent del i planeringen och andra har precis börjat verksamheten. De lokala 
brottsförebyggande råden ägnar sig mycket åt social brottsprevention, t ex stöd till föreningar 
som aktiverar ungdomar i utsatta områden. Den situationella brottspreventionen, t ex 
utformning av bostadsområden, har på senare år fått alltmer plats hos de lokala råden, t ex så 
visar rapporten att över hälften av de lokala brottsförebyggande råden har intresserat sig för 
frågor som hanterar brottsligheten och otryggheten i den fysiska miljön. Det har också blivit 
vanligare att kommunens detaljplan synas av de lokala råden som i sin tur får möjlighet att ge 
sina synpunkter på denna.67  
 

                                                           
59 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 50 
60 Ibid. s 50 
61 BRÅ (2003) Tio lokala brottsförebyggande råd. Idéskrift # 11. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, s 12 
62 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 24 
63 BRÅ (2004 a) s 82 
64 BRÅ (2000) Grannsamverkan – Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift # 6. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet, s 56 
65 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 24 
66 BRÅ (2000) s 57 
67 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 24, 25 



 17

”3 § Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom 
kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta 

endast en begränsad del av kommunen.”68 
 
 
Av de erfarenheter som kommunerna har fått genom det brottsförebyggande arbetet har några 
faktorer tagits fram som anses underlätta arbetet. Nedanstående punkter är hämtade från 
rapporten Tio lokala brottsförebyggande råd.69 
 

• Det är viktigt med problem- och resursinventeringar, god kunskap om den lokala 
situationen underlättar prioriteringar i verksamheten.  

 
• Kombinationen av sociala och situationella åtgärder är ofta framgångsrik eftersom de 

behandlar både bebyggelsen och medborgarnas förhållanden. De situationella 
åtgärderna tenderar dock att ge snabbare resultat än de sociala.  

 
• Att utvärdera de genomförda insatserna är också något centralt, precis som problem- 

och resursinventeringarna skapar grundliga utvärderingar ideala förhållanden för att 
effektivisera de lokala resurserna.  

 
• Rådens arbete bör förankras väl på ledningsnivå, både inom kommunen och hos andra 

lokala organisationer. Många av rådens samordnare upplever att de 
brottsförebyggande frågorna kommer i skymundan därför att de medverkande 
aktörerna är anställda och har andra arbetsuppgifter än det som diskuteras i råden.  

 
• Engagerade politiker är en förutsättning för det brottsförebyggande arbetet. Många 

samordnare har tidigare uppmärksammat politikernas bristande engagemang och det 
fanns svårigheter att förankra det brottsförebyggande arbetet hos dem.  

 
Rinkeby är ett exempel på en kommun där det lokala brottsförebyggande rådet främst har 
satsat på situationell brottsprevention. Detta för att den typen av projekt ofta ger synliga och 
mätbara resultat på kortare tid än social brottsprevention. Per Granhällen, ansvarig för 
brottsförebyggande frågor i Rinkeby, rekommenderar de som startar brottsförebyggande 
verksamhet att till en början satsa på situationell brottsprevention. Det är många kommuner 
som börjar med sociala preventioner, de ger främst långsiktiga resultat men det är svårt att 
bevisa effekten under en kortare tid. Vidare menar Granhällen att det kan vara lättare att få 
med sig beslutsfattare om man kan visa tydliga och konkreta resultat under en begränsad tid. 
Därför lämpar sig de situationella åtgärderna bättre i början av rådets verksamhet.70 
Granhällens uttalande förstärks genom att det till stor del kan härledas till de ovan påvisade 
punkterna.  

                                                           
68 Riksdagens hemsida, Svensk författningssamling (SFS) 1987:10 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${SNHTML}=SFST
_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=SFST&${FREETEXT}=Plan-
+och+bygglag&RUB=&BET=&ORG= (2007-04-23, 11.14) 
69 BRÅ (2003) s 63-66 
70 BRÅ (2003) s 19 
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3.7.2 Polisen  
Myndighetens grundläggande uppgift i detta sammanhang är bl a att förebygga brott och 
andra störningar av säkerheten och den allmänna ordningen. Målsättningen är att allmänheten 
ska kunna känna sig trygg i vardagen på alla de platser som detta medför.71 
 
Polisens bebyggelseinriktade verksamhet är under utveckling och det finns en tydlig vilja att 
öka kompetensen och bättra förutsättningarna för framtiden. Polisen kan ge stöd åt 
kommunens arbete med det brottsförebyggande arbetet i planeringen och bidra med viktig 
information. Genom den kunskap som polisen har kring brottslighet, dess struktur, omfattning 
och utveckling kan de andra delaktiga aktörerna ta del av informationen och utveckla den 
fortsatta planeringsverksamheten utifrån detta. Ur detta perspektiv får polisen en nyckelroll i 
samverkansprocessen.72 Detta påvisas ytterligare genom regeringens förslag till statsbudgeten 
för rättsväsendet år 2007. Där framställs polisen också som en nyckelaktör i det 
brottsförebyggande arbetet genom den specialkompetens kring brottslighet som myndigheten 
har.73  
 
En grundläggande del i polisens arbete består av att samarbeta med andra myndigheter och 
aktörer i samhället, t ex föreningar och organisationer. Som tidigare nämnt är polisen i stort 
sett alltid representerad i de lokala brottsförebyggande råden. I samarbetet med andra aktörer, 
bl a genom de lokala råden, berörs människors boendemiljö med fokus på 
vardagsbrottsligheten.74  
 
Polismyndigheten i Stockholms län har tillsammans med forskare från KTH och Chalmers 
utvecklat en handbok i tryggt boende. Handboken ska vara lättanvänd och anpassad till olika 
skeden av planeringen, utformningen och förvaltningen av byggnaderna i området.75 
Utgångspunkten i Bo Tryggt är att bygga bort brottslighet och bygga in trygghet och genom 
detta höja bostadskvalitén. Därmed minskar också de långsiktiga kostnaderna. Brottslighet 
som inbrott, bilbrott, skadegörelse, stöld etc. försvåras genom en viss typ av planering. 
Åtgärderna som Bo Tryggt föreslår gör att denna typ av brottslighet försvåras och görs mer 
riskabel. Även lönsamheten i brotten minskar och lösningarna försvårar bortförklaringar hos 
brottslingarna. Slutligen tar åtgärderna bort provokativa situationer.76  
 
 
 

                                                           
71 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 30 
72 Ibid. s 30 
73 Riksdagens hemsida, förslag till statsbudget för 2007  
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GU031D11&rm=2006/07&bet=1D11 (läst 
2007-04-23, 14:05) 
74 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 30 
75 Bo Tryggt 05:s hemsida, Välkommen till Bo Tryggt 05, www.botryggt.se (läst 2007-05-11, 10:47) 
76 Polismyndigheten i Stockholms län (2005) Del C, C2, s 1 
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Bo Tryggt anger 4 viktiga delar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.77  
 

• Allmänna ytor ska kunna överblickas av dem som rör sig i området och från bostäder. 
Ytorna ska också vara utformade så att de används under större delen av dygnet.  

 
• Gångstråken ska vara rena och trygga, det ska också vara tydligt utmärkt vad som är 

allmänt och privat. Detta kan kräva fysiska gränser som staket och grindar eller 
symboliska gränser som portaler eller förändrad markbeläggning.  

 
• Inbrottsskydd i hållbart material ska finnas i byggnaderna. Placeringen av dörrar och 

fönster bör vara noga uttänkt.  
 

• Byggnader med omgivande miljö bör hållas i så bra skick som möjligt, regelbundna 
kontroller och snabba åtgärder är nödvändiga, t ex att snabbt avlägsna klotter, städa 
etc. Vandaliseringen och otryggheten ökar i ovårdade miljöer.  

 
De ovanstående punkterna realiseras genom en checklista beroende av i vilket skede 
nybyggnationen, upprustningen, ombyggnationen etc. är i. Den ideala modellen är att 
checklistan finns med genom samtliga skeden och förs vidare som en stafettpinne mellan de 
olika aktörerna som agerar. Checklistan innehåller viktig information och resultatet av dessa 
förs vidare för att slutligen resultera eller ingå i en detaljplan.78 För att närmare studera 
checklistan för planering se bilaga 6.  

3.7.3 Allmännyttiga bostadsföretag 
Bostadsföretagen har ett stort ansvar att skapa och bibehålla en trivsam miljö för de boende i 
området. Företagens insatser när det gäller brottsförebyggande arbete kan bl a bestå av att 
skicka information till hushåll och att hålla utsatta områden eller egendomar under uppsikt.79  
 
Bostadsföretagen har det yttersta ansvaret för att ett bostadsområde är välskött. När företagen 
sköter sina bostadsområden väl upplever människor att ägaren bryr sig. Detta ger ofta de 
boende i området en känsla av samhörighet till området och de känner sig stolta över att bo 
där. Detta medför i sin tur att de boende blir mer rädda om sitt område, vilket är viktigt ur ett 
brottsförebyggande perspektiv.80  
 
Sanering av klotter och allmän renhållning i bostadsområden kan vara mycket effektiva 
åtgärder i arbetet med att skapa en stark samhörighet mellan de boende och området. 
Liknande effekter kan också förbättringar av den befintliga miljön ha. Sådana konkreta 
åtgärder kan t ex vara att förbättra belysningen i trappuppgångar, i portar och på gårdar, sätta 
in bättre lås och dörrar till bostäder. Detta ökar ofta känslan av trygghet och förhoppningsvis 
också den positiva känslan till området. För att förebygga klotter och liknande skadegörelse 
av fastigheter kan tåligare byggmaterial användas för att göra byggnader tåligare och mer 
svåråtkomliga.81  
 
 
 
                                                           
77 Polismyndigheten i Stockholms län (2005)  Del C, C2, s 1 
78 Ibid. Del C, C2, s 3 
79 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 113 
80 Ibid. s 113 
81 Ibid. s 113 
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Bostadsföretagen står ofta mycket nära de boende. Genom att främja och stödja 
intressegemenskaper hos de boende kan detta ha en brottsförebyggande effekt. Rent praktiskt 
kan detta ske genom att erbjuda lokaler till ungdoms- och föreningsverksamhet i området. 
Genom att på olika sätt bli mer åtkomlig för de boende blir beslutsvägarna kortare och de 
boendes inflytande ökar. Att ha närvarande bovärdar och fastighetsskötare ökar känslan av 
ansvar och att någon ser efter området. Bostadsföretagen har även de en avgörande roll ur ett 
brottsförebyggande perspektiv. Genom samverkan med de boende och andra aktörer, såsom 
polis och kommun, kan bostadsföretagen skapa sociala hinder som gör det svårt att begå brott, 
med andra ord öka den sociala kontrollen.82  
 
3.8 Sammandrag för forskningsöversikt del 3 
 
Vi kan slå fast att samverkan mellan aktörerna är nödvändig för att nå ett önskvärt resultat. 
Den lokala nivån är väldigt viktig då alla platser är unika i sig med specifika problem och 
förutsättningar. På den lokala nivån kan skräddarsydda brottsförebyggande modeller skapas 
för utsatta områden. Kommunen har en avgörande roll i samverkansprocessen genom dess 
monopol på planering av markytan som de andra aktörerna måste rätta sig efter. De flesta 
kommuner har en medvetenhet om fördelarna med att planera brottsförebyggande, men ännu 
används inte detta av majoriteten av kommunerna. Detta kan bero på bristen av kompetens i 
brottsförebyggande planering, vilket också bekräftas genom att 77 % av 
stadsbyggnadskontoren upplevde att de behövde kompetensutveckling. Polisens uppgift är i 
huvudsak att förebygga brott i detta sammanhang, men än så länge är deras verksamhet under 
utveckling. Även hos denna aktör finns det en vilja att öka kompetensen om 
brottsförebyggande planering. Utvecklingen av Bo Tryggt är ett viktigt instrument i det 
brottsförebyggande arbetet där polisen har utarbetat riktlinjer som de övriga aktörerna kan 
använda sig av. Bostadsföretagens bidrag förutom planeringen i sig är att de befintliga 
områdena ska skötas om och hållas rena. Sanering av klotter är också en viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet. Detta är tvunget för ansvarskänslan bland de boende likväl som 
det påverkar den sociala kontrollen. 

                                                           
82 Boverket, BRÅ & Rikspolisstyrelsen (2002) s 136, 137 
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4. STUDIEOBJEKT MARKBACKEN 
 
I följande avsnitt redovisar vi vår studie av upprustningen i Markbacken. Vi beskriver 
Örebrobostäder AB:s roll och vilka erfarenheter de har fått genom projektet. Här behandlar vi 
också själva upprustningen och statistik för Markbacken i förhållande till Örebro kommun.   
 
4.1 Örebrobostäder AB 
 
ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag. ÖBO: s fastighetsbestånd 
består av lägenheter, villor, radhus och lokaler spridda över Örebro likväl som i mindre orter 
runt om i kommunen. Hela en tredjedel (39 289) av örebroarna är hyresgäster vid ÖBO.83 För 
att ha nöjda kunder ska ÖBO utmärkas av: god service, trygghet, god ekonomi, stolt och 
engagerad personal och miljöansvar.84   
 
Vi har här valt att redovisa för ÖBO: s visioner för dels år 2001 och dels år 2006 för att påvisa 
hur prioriteringarna förändrats över tid. Att vi valt dessa år beror på att den första etappen av 
upprustningen av Markbacken var klart 2001 och den sista etappen var klar år 2006. I 
visionen för år 2001 är den första punkten Individuella värderingar, där ÖBO förklarar vikten 
av att anpassa sina erbjudanden efter kunden och dennes önskemål. Detta är något som även i 
2006 års vision värderas högt. Andra punkter som finns med och värderas ungefär lika högt i 
båda visionerna är Prisvärdheten, där ÖBO menar att det är viktigt att de ger kunden valuta 
för pengarna. I punkten Det vackra boendet uppmärksammar ÖBO det viktiga i att kunden 
vill bo vackert och attraktivt. Miljöansvaret är en punkt som inte flyttats mellan åren utan 
ligger stadigt kvar på prioriteringslistan. Samhällsutvecklingen ligger även den kvar på listan, 
men har i visionen för år 2006 ändrats till att heta Levande stadsdelar. De tydligaste 
förändringarna mellan 2001 och 2006 års visioner är att punkten Trygghet är högre prioriterad 
i år 2006 än i år 2001. Dessutom finns en ny punkt år 2006, Integration och mångfald, där 
ÖBO visar att de arbetar för integration och alla människors lika värde, denna punkt fanns 
inte representerad år 2001.85 
 
Det är av intresse att se hur ÖBO: s vision om boende utvecklas med tiden. Många av 
punkterna består, men flyttas om i en förvisso onumrerad ordning, men den punkt som ändå 
står först tolkar vi som den viktigaste. År 2001 var punkten Trygghet placerad sist men har år 
2006 hamnat överst i visionen. Begreppet trygghet finns det många tolkningar på, men som 
tidigare redovisats anser vi att ett område bör kännetecknas av låg brottslighet för att kunna 
betecknas som tryggt. Om vår tolkning av begreppet till viss del kan likställas med ÖBO: s 
torde fallet vara att brottsförebyggande åtgärder har fått en ökad del i ÖBO: s arbete. Punkten 
Samhällsutveckling från 2001 års årsredovisning har kommit att ändra dels fokus, men också 
flyttats upp i den onumrerade rangordningen i 2006 års årsredovisning. Punkten 
Samhällsutveckling har ÖBO formulerat om till punkten Levande stadsdelar. Där är 
attraktivitet och ett varierat serviceutbud ingredienserna. Vi tolkar det som att den punkten 
utvecklats genom att ÖBO anser att ett centrum som många människor passerar och rör sig i 
är viktigt för ett bostadsområde. Detta har inte förändrats mellan åren i fråga, dock har sättet 
det ska genomföras på utvecklats och konkretiserats genom att det finns ett, för oss, logiskt 
samband mellan attraktivitet, varierat utbud och att många människor söker sig till faktorer 
som dessa.  
                                                           
83 Örebrobostäder AB:s hemsida, Företagsfakta, http://www.obo.se/index.php?id=421 (läst 2007-04-23, 11.48) 
84 Ibid. (läst 2007-04-23, 11.58) 
85 Örebrobostäder AB (2001), Årsredovisning för år 2001, Örebro: Örebrobostäder AB, s 3, Örebrobostäder AB 
(2006), s 4 
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4.2 Markbacken 
 
På västra delen, cirka 1,2 kilometer från resecentrum i Örebro ligger bostadsområdet 
Markbacken, se bilaga 1 och 2 (observera att förändringarna är genomförda). När området 
uppfördes mellan åren 1958-1963 låg området i Örebros yttre delar men allteftersom Örebro 
vuxit som stad har området mer uppfattats tillhöra de centrala delarna.86 Cirka 2500 personer, 
varav unga i åldern 19-24 är relativt många,87 bor i de cirka 1200 lägenheter i flerfamiljshus. 
Större delen av lägenheterna är relativt små, men ses som välplanerade.88 Området har under 
de senaste åren genomgått en omfattande upprustning där en del hus har rivits, för att nya ska 
kunna uppföras. Andra typer av boende än de som tidigare dominerat Markbacken har nu 
uppförts, till exempel radhus, detta för att kunna erbjuda alternativa boendeformer i 
området.89 Planeringsidealet runt 1960-talet gjorde att trafiken och boendet blev åtskiljt med 
en metodisk uppdelning. Detta innebar att all trafik var åtskiljd från själva boendet. Husen 
byggdes med samma typ av arkitektur i komplex i hela området. Huskropparna omringade en 
gårdsmiljö som därmed blev fri från trafik och buller. Grönytor och en park med lekplatser för 
barn fanns i mitten av området.90  
 
Anledningen till att vi har valt att redovisa för befolkningssammansättningen i området och 
kommunen är för att ge en nödvändig bakgrundsbeskrivning av Markbacken. Vidare kan vi 
härleda följande statistik till vårt trygghetsbegrepp genom att de redovisade variablerna 
påverkar områdets status och attraktivitet och därmed den upplevda tryggheten hos 
utomstående.  

4.2.1 Några jämförelser mellan Markbacken och Örebro kommun 
Diagram 1: Medelålder, Markbacken samt Örebro kommun  
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 Källa: Örebro kommuns hemsida, Örebro kommuns statistikdatabas91 
 
 

                                                           
86 Örebro kommun: (dokument) Örebro stadsbyggnad (2005) Planprogram för Förnyelse av Markbacken Mikael 
församling Örebro kommun. Dnr: P0012/05, s 2 
87 Örebro kommuns hemsida, Markbacken, 
http://www.orebro.se/kulturochfritid/kulturochmedborgarforvaltning/stadsdelsochkulturutveckling/markbacken.4
.37c0d5e810d685ee73080002033.html (läst 2007-04-23, 13.36) 
88 Örebrobostäder AB:s hemsida, Markbacken, http://www.obo.se/index.php?cid=171 (läst 2007-04-16 15,36) 
89 Örebrobostäder AB (2006) s 6  
90 Örebro kommun: (dokument) Örebro stadsbyggnad (2005) s 6 
91http://www.orebro.se/snabbval/statistik/orebrokommunsstatistikdatabas.4.782face610df4dedb1f80001486.html 
(läst 2007-04-25, 12.01) 

Diagram 1 visar medelåldern i 
Markbacken mellan åren 2001-
2006 för båda könen. 
Sammansättningen av 
befolkningen skiljer sig från 
genomsnittet i Örebro då andelen 
unga är betydligt högre i 
Markbacken. Som diagram 1 
visar har Markbacken haft en 
lägre medelålder än Örebro 
kommun under en tid. 
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Medelåldern i kommunen har legat stadigt mellan åren 2001-2006, medan det skett 
förändringar i Markbacken. Mellan åren 2001-2005 visar diagrammet att medelåldern alltmer 
ökat i Markbacken, men trenden bryts år 2006 genom att minska. Detta torde innebära att det 
under slutet av 2005 och början av 2006 endera skett en inflyttning av yngre människor till 
området eller att det skett en utflyttning av äldre människor från området. I och med 
upprustningen av området slogs vissa mindre lägenheter ihop till större. På så sätt skapades 
lägenheter med två våningar med sovrum på ovanvåningen och badrum, kök och vardagsrum 
på bottenplan.92 Detta torde öka Markbackens attraktivitet för småbarns familjer, men minska 
attraktiviteten hos till exempel ensamstående pensionärer. Detta kan vara en förklaring till att 
medelåldern i Markbacken fortfarande är under genomsnittet i kommunen i stort. 
 
Diagram 2 visar andelen arbetssökande i dels Markbacken = M, dels  
Örebro kommun = K mellan åren 2002-2006. Markbacken ligger högt över snittet i 
kommunen när det gäller arbetssökande. Mellan åren 2002-2005 är ca 14 % av de boende 
Markbacken arbetssökande, i jämförelse med kommunen är detta högt, då snittet för 
kommunen är ca 8 % under samma period. Under 2006 har klyftan mellan Markbacken och 
kommunen ökat ytterligare. Snittet för kommunen ligger fortfarande kvar vid ca 8 % medan 
snittet för Markbacken har stigit till nästan 16 % arbetssökande. En faktor detta kan tänkas 
bero på är den yngre befolkningen i Markbacken. Självklart kan andra faktorer också ha haft 
inverkan, t ex socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå.  
 
 Diagram 2: Antal arbetssökande i procent i Markbacken respektive Örebro kommun.  
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92 Örebrobostäder AB (2002), Årsredovisning år 2002, Örebro: Örebrobostäder AB, s 16  
93http://www.orebro.se/snabbval/statistik/orebrokommunsstatistikdatabas.4.782face610df4dedb1f80001486.html 
(2007-04-25, 13.45) 
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Diagram 3 visar disponibel inkomst i Markbacken och Örebro kommun. Här jämför vi 
Markbackens och Örebro kommuns genomsnittliga inkomst mellan åren 2002-2004. 
Diagrammet avslöjar att snittet för Markbackens disponibla inkomst är betydligt lägre än 
snittet för Örebro kommun. Detta kan delvis förklaras med, som vi tidigare nämnt, att 
Markbacken har en större andel unga människor boende i området. Att den disponibla 
inkomsten är lägre i Markbacken än i kommunen kan också bero på att andelen arbetslösa är 
relativt hög. En annan möjlig orsak kan vara att många studenter bor i området eftersom att 
andelen mindre lägenheter är relativt många.  
 
 Diagram 3: Disponibel medelinkomst i tusen kronor i Markbacken respektive Örebro kommun. 
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  Källa: Örebro kommuns hemsida, Örebro kommuns statistikdatabas94

 

4.2.2 Upprustningen 
När beslutet att upprusta Markbacken togs var området slitet och något var tvunget att göras. 
Planeringen av upprustningen startade år 1998 då en strategi formulerades för Markbackens 
utveckling. ÖBO har redan från början involverat de boende i upprustningen vilket ansågs 
viktigt, därför fördes diskussioner mellan ÖBO och de boende samt representanter från 
skolan, socialtjänsten och arkitekter.95  
 
Markbacken har rustats upp i totalt fyra etapper. Den första etappen blev klar år 200196 och 
den fjärde och sista etappen för upprustningen av bostäderna blev klar för inflyttning i slutet 
av år 2006.97 I och med upprustningen av området har ett antal bostadshus rivits för att ge 
plats åt nybyggnationer. Det kommer att ske en nybyggnation med blandad bebyggelse 
bestående av bland annat småhus.98 ÖBO anser att det är viktigt att de kan erbjuda varierat 
boende i sina områden. Möjligheten ska finnas därför att många familjer växer och ÖBO ska 
därför kunna erbjuda dessa att bo kvar i området, även när familjerna behöver ett större 
boende.99  
 

                                                           
94http://www.orebro.se/snabbval/statistik/orebrokommunsstatistikdatabas.4.782face610df4dedb1f80001486.html 
(2007-04-25, 13.15) 
95 Alansari, Mimi Ibtihal (2003) Ombyggnadsprojektet i Markbacken, C-uppsats vid Örebro universitet, s 13-14 
96 Örebrobostäder AB (2001) s 4 
97 Örebrobostäder AB (2006) s 8 
98 Ibid. s 8 
99 Ibid. s 6 
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I kommunens översiktsplan beskrivs Markbacken som ett ”befintligt område som förstärks”. 
För att vidareutveckla området föreslås det i fördjupningen för Mikaels kommundel att 
ombyggnaden i Markbacken sker för att förbättra tillgängligheten och förändra 
lägenhetssammansättningen.100 Nedanstående punkter är utvalda ur planprogrammet för 
förnyelsen av Markbacken. Av sammanlagt 15 punkter anser vi att 3 av dem är relevanta för 
uppsatsen. 
 
Sammanfattande riktlinjer för detaljplanering101 
 

• Förnyelse av Markbacken sker för att skapa större boendekvalitet.  
• Kompletterande bebyggelse tillkommer för att skapa större integration och mångfald. 

Den kompletterande bebyggelsen bör vara blandad och delvis utgöras av radhus, 
småhus eller liknande.  

• Den nya bebyggelsen bör variera i skala. En mer stadsmässighet eftersträvas med hus 
nära gatan och tydliga gaturum. Entréer mot gatan ger exempelvis gårdar utan 
angöringstrafik.  

 
I planprogrammet för förnyelse av Markbacken finns det inga direkt uttalade 
brottsförebyggande åtgärder. Däremot finns det beskrivningar av hur exempelvis 
parkeringarna har gjorts tryggare under renoveringen genom att entréer har skapats vända ut 
mot dessa samt att de har brutits ner i mindre enheter. Planprogrammet innehåller också flera 
konsekvensbeskrivningar, men ingen när det gäller ombyggnationen ur ett brottsförebyggande 
perspektiv.102  
 
I samband med upprustningen av Markbackens bostadsområde har också en detaljplan för 
centrumdelen upprättats som vi tagit del av. I detaljplanen redogörs vilka förutsättningar 
området har idag när det gäller service, tillgänglighet i form av infrastruktur likväl som antalet 
parkeringar. Det tas dock ej hänsyn till några brottsförebyggande aspekter i detaljplanen.103  
 
Vidare har vi tagit del av en samrådsredogörelse som skett mellan kommunala 
myndigheter/nämnder, där de inblandade haft möjlighet att yttra sig om planering av 
Markbacken. I samrådsredogörelsen är det bara Örebro hembygdsförening som uttrycker 
behovet av ökad trygghet på gatan. ÖBO uttalar sig inte specifikt brottsförebyggande, men de 
nämner att det finns ett behov av mer rörelse på gatan, vilket kan härledas som en 
brottsförebyggande aspekt enligt de teorier vi valt. I övrigt tas det inte hänsyn till några 
brottsförebyggande aspekter och myndigheterna/nämnderna godkänner planprogrammet utan 
synpunkter. Det intressanta i detta är att i samrådsredogörelsen har ledamöter från ÖreBRÅ 
deltagit och därmed också godkänt planprogrammet. I och med att det inte finns några 
uttalade brottsförebyggande åtgärder i planprogrammet så har alltså representanten för 
ÖreBRÅ godkänt detta utan invändningar.104 

                                                           
100 Örebro kommun: (dokument) Örebro stadsbyggnad (2005) s 5 
101 Ibid. s 4 
102 Ibid. s 12-16 
103 Örebro kommun: (dokument) Örebro stadsbyggnad (2003) Detaljplan för del av kvarteren 
TEGELMÄSTAREN och TEGELBÄRAREN i Mikael församling ÖREBO kommun, Dnr: P 0040/02 
104 Örebro kommun: (dokument) Örebro stadsbyggnad (2005) Samrådsredogörelse för Markbacken, Dnr: 
P0012/05 
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4.2.3 Sociala erfarenheter från Markbacken 
ÖBO har i och med upprustningen av Markbacken genomfört intervjuer med de boende för att 
kunna dra lärdom av projektet. Ett dokument har vuxit fram som visar på olika aspekter ur en 
social dimension. Detta återger inte erfarenheter från fastighetstekniska eller miljömässiga 
åtgärder, men däremot påvisar det de boendes uppfattning angående trygghet och hur området 
i sig sköts om. Vi vill här redovisa dels ÖBO:s slutsatser och erfarenheter, samt de 
boendeenkäter som genomförts i området under upprustningen.  
 
När Markbacken upprustades fanns ett antal så kallade evakueringslägenheter tillgängliga i 
området. Dessa är till för att de boende i området ska kunna låna en lägenhet när deras egna är 
under renovering. Under en upprustning som den i Markbacken behövs givetvis ett flertal 
evakueringslägenheter, men när projektet nu är klart är det viktigt att så många som möjligt 
åter bör bli tillgängliga för normal uthyrning. Boende i området anser att många tomma 
lägenheter vittnar om otrygghet och leder också till att andra uppfattar området som 
oattraktivt.105  
 
De delar av området som människor är mest engagerade i är gemensamma områden som 
tvättstugor och sophanteringen. När dessa inte fungerar eller inte är rena och snygga så sänker 
det helhetsintrycket och trivseln i området i stort. I de intervjuer som ÖBO genomfört har 
klagomål kommit fram när det gäller just tvättstugorna och sophanteringen, vilket i sin tur 
missgynnar de sociala nätverken i området. Att arbeta för de sociala nätverken är viktigt varpå 
utformningen av tvättstugorna och sophanteringen bör vara utformad på ett sätt som 
underlättar människors vardag. Exempel på detta är att återvinning och sophanteringen bör 
vara i anslutning till varandra, men även tillgänglighet till en närbutik är viktig för de sociala 
nätverken. Ett centrum som kan erbjuda ett serviceutbud kan leda till social interaktion där 
människor möts på ett naturligt sätt. Att arbeta med naturliga mötesplatser som leder till att 
människor vet vilka deras grannar är ses som viktigt, att de boende har kontroll över vilka 
som bor i området. Detta är något som verkar vara relativt begränsat i Markbacken, men 
överlag så hälsar de boende på varandra. Vissa lägenheter har uteplatser och dessa gör att det 
är mer naturligt att byta ord med varandra.106  
 
ÖBO: s arbete med trygghet i området har verkställts genom att förbättra belysningen, 
förändringar av buskar och mörka, trånga delar av området samt säkerheten i källarförråden.  
De boende anser sig dock vara lika trygga i lägenheterna nu som innan upprustningen, men de 
uppskattar arbetet med belysningen. Dock vill de gärna att belysningen borde underhållas 
bättre. I övrigt får fastighetsskötarna mycket beröm för att de håller rent och snyggt på 
gårdarna, att området är välskött tyder på att någon bryr sig.107  

                                                           
105 Örebrobostäder AB: (dokument) Erfarenheter från Markbacken. Utdelat av Anna-Karin Strömberg, 
Örebrobostäder AB, Markbacken ombyggnad, s 1 
106 Ibid. s 2-3 
107 Ibid. s 3 
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4.2.4 Örebrobostäders boendeenkät över Markbacken 
I följande avsnitt redovisas utvalda delar av Öbos boendeenkät i Markbacken. Boendeenkäten 
är ett frågeformulär som skickats till alla hushåll i området. I diagrammen nedan jämförs 
serviceindex för Markbacken mellan år 2004 och 2007. Serviceindexet består av fyra delar 
där de boende i Markbacken har visat sitt nöje eller missnöje. Delarna gäller trygghet, 
renhållning och service. 
 
  Diagram 4: Serviceindex för Markbacken år 2004  
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  Källa: Statistik från Örebrobostäder AB:s boendeenkät 2004, bearbetad av författarna                                   
 
Som diagram 4 och 5 visar är de boende i Markbacken relativt nöjda. De två faktorer som de 
boende är minst nöjda med är renhållningen och tryggheten, både år 2004 och 2007. Trots 
detta är det trygghetsfaktorn som har ökat mest mellan åren. De andra variablerna ligger 
relativt jämnt mellan åren, men de boendes känsla av trygghet har ökat väsentligt i 
Markbacken. Det är viktigt att ha upprustningen i åtanke vid jämförandet av diagrammen, då 
denna rimligtvis fört med sig en del oreda och buller i området.  
 
  Diagram 5: Serviceindex för Markbacken år 2007 

0 20 40 60 80 100

Ta kunden på
allvar

Trygghet

Rent och
snyggt

Hjälp när det
behövs

Serviceindex

Procent

Nöjd
Missnöjd

 
  Källa: Statistik från ÖBO:s boendeenkät 2007, bearbetad av författarna 
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Diagram 6 visar resultatet av ÖBO:s boendeenkät när det gäller trygghet mellan åren 2004 
och 2007. Enkäterna bestod av ett antal frågor som ger en förenklad men tydlig bild. För att 
närmare se vad ÖBO har syftat på när det gäller begreppet trygghet i sina boendeenkäter har 
vi valt att studera närmare vad trygghetsfrågorna berörde. Frågorna behandlade följande: 
Belysningen i anslutning till bostaden, tryggheten och säkerheten i bostaden och omgivningen 
runt den, säkerheten i källar-, och vindsförråd och trivseln i huset och kvarteret108. Mellan 
åren 2006 och 2007 syns ingen märkbar skillnad när det gäller detta, generellt sett är de 
boende nöjda. Däremot syns en tydlig trend när jämförelsen sträcker sig längre tillbaka.  
 
  Diagram 6: Trygghet i Markbacken mellan åren 2004-2007 
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  Källa: Statistik från ÖBO:s boendeenkät 2004 - 2007, bearbetad av författarna 
 
Tryggheten i Markbacken har ökat med tiden, den största ökningen skedde mellan 2005 och 
2006. I slutet av år 2006 avslutades också den sista etappen i upprustningen av Markbacken. 
Rimligtvis borde färdigställandet av den befintliga bebyggelsen och dess omgivning ha lett till 
ökad trygghet, då aspekter som belysning utomhus och lås till entréer blev klara. Mindre 
byggtrafik och byggarbetare kan också ha inverkat i trygghetskänslan även om folk i rörelse 
ska leda till trygghet. 

                                                           
108 Örebrobostäder AB: (dokument) Del av ÖBO:s boendeenkät (2004-2007) Trygghet: 9 frågor. Utdelat av 
Anna-Karin Strömberg, ÖBO Markbacken ombyggnad 
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4.2.5 Några jämförelser i brottsstatistik mellan Markbacken och Örebro kommun 
 

År 
Antal anmälda 
brott Markbacken 

Antal anmälda brott 
kommunen 

2000 226 12207
2001 242 11383
2002 231 12888
2003 252 13192
2004 215 12190
2005 115 10858
2006 132 10853

    Tabell 1: Antalet anmälda brott (Brottskoder: 0801-0897)  
    Markbacken och Örebro kommun åren 2000-2006.  
    Källa: Brottsstatistik från polismyndigheten i Örebro län  
    åren 2000-2006, bearbetad av författarna 
 
 
    
 
 Diagram 7: Antalet anmälda brott i Markbacken 
 i procent i förhållande till Örebro kommun 
 (Brottskoder: 0801-0897) för åren 2000-2006 
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Källa: Brottsstatistik från polismyndigheten i Örebro län  
åren 2000-2006, bearbetad av författarna 
 
 

År 
Antal anmälda 
brott Markbacken 

Antal anmälda brott 
kommunen 

2000 47 1886
2001 56 2195
2002 65 2045
2003 66 2690
2004 53 2571
2005 29 2332
2006 23 2886

Tabell 2: Antalet anmälda brott (Brottskoder: 1201-1203,  
1205, 1207) Markbacken och Örebro kommun 
åren 2000-2006. Källa: Brottsstatistik från polismyndigheten  
i Örebro län åren 2000-2006, bearbetad av författarna 
 

I tabell 1 redovisas antalet anmälda 
stölder, inbrott, rån samt bilbrott 
(Brottskoder: 0801-0897). Mellan åren 
2004-2005 har brotten minskat 
drastiskt i Markbacken, men också i 
kommunen. 
 
Den trend som går att utläsa i diagram 
7 och 8 beror på två variabler, antalet 
anmälda brott i Markbacken respektive 
Örebro kommun. Om antalet anmälda 
brott ökar i kommunen och antalet 
anmälda brott i Markbacken är 
konstant leder detta till en neråtgående 
trend. För att kunna se förändringen i 
förhållande till Örebro kommun har vi 
valt att redovisa antalet anmälda brott i 
förhållande till kommunen i stort i de 
två diagrammen. Här har vi räknat ut 
Markbackens andel brott i procent i 
förhållande till kommunen i stort. 
Diagram 7 tydliggör en neråtgående 
trend mellan åren 2001-2005. År 2006 
ökar istället antalet anmäla brott något 
och bryter den neråtgående trenden. 
Värt att notera är att statistiken visar 
antalet anmälda brott, inte antalet 
begångna brott. Statistiken behöver 
alltså inte visa att brottsligheten i sig 
har ökat mellan åren 2005-2006, utan 
kan istället visa en ökad vilja att 
anmäla brott. 

I tabell 2 går det att utläsa att antalet 
anmälda brott när det gäller 
skadegörelse och klotter har minskat 
från år 2003 i Markbacken. I kommunen 
har de anmälda brotten ökat markant 
mellan år 2000-2006. 
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  Diagram 8: Antalet anmälda brott i Markbacken 
  i procent i förhållande till Örebro kommun 
  (Brottskoder: 1201-1203, 1205, 1207) för åren 2000-2006 

 
Källa: Brottsstatistik från polismyndigheten i Örebro län  
åren 2000-2006, bearbetad av författarna 
 
 
4.3  Sammandrag för studieobjekt Markbacken 
 
Markbacken har fått en något äldre befolkning mellan åren 2001-2006, trots det är 
medelåldern fortfarande under genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i området är relativt 
hög i förhållande till kommunen och vi tror att det finns en koppling till den unga 
befolkningen. Detta påverkar i sin tur den disponibla inkomsten som också den är lägre än i 
kommunen.  
 
Planeringen av upprustningen började år 1998, då var Markbacken ett nedgånget och slitet 
område med likartad bebyggelse överallt. Kommunen beskriver Markbacken som ett område 
som förstärks, men när det gäller de brottsförebyggande aspekterna finns det inga uttalade 
åtgärder.  
 
Enligt ÖBO:s boendeenkät var det tryggheten som de boende i Markbacken var minst nöjda 
med. Dock är det denna av de fyra variablerna som har ökat mest mellan åren 2004- 2007. 
Dessutom syns en trend att tryggheten mer eller mindre har ökat stadigt mellan samma år. 
Även ÖBO har insett vikten av ett tryggt boende, detta genom att begreppet hamnat överst på 
listan i ÖBO:s vision för 2006, till skillnad från 2001. I brottsstatistiken över Markbacken ser 
vi en generell neråtgående trend i antalet anmälda brott. Detta kan tolkas på två sätt. Endera 
har brotten minskat i området eller så har viljan hos de boende att anmäla brott minskat.  
 

I diagram 8 tydliggörs en neråtgående 
trend i antalet anmälda brott 
(skadegörelse och klotter) i 
Markbacken i procent i förhållande 
till Örebro kommun.  
 
År 2002 har Markbacken flest antal 
anmälda brott i förhållande till 
kommunens antal.  Antal anmälda 
brott i Markbacken är sedan konstant 
mellan 2002-2003, medan antalet 
anmälda brott i kommunen har ökat 
markant (se tabell 3). Förhållandet 
visar att antalet anmälda brott i 
Markbacken har minskat stadigt i 
förhållande till utvecklingen i 
kommunen fram till år 2006. 
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5. INTERVJUER  
 
5.1 Intervjupersoner 
 
Intervjupersonerna i vår första intervju är Sören Svensson och Hans Ekerbring. Svensson 
arbetar på stadskansliet i Örebros lokala brottsförebyggande råd. Som samordnare på 
ÖreBRÅ arbetar Svensson konkret med att ta fram handlingsplaner där ett antal aktiviteter ska 
genomföras varje år. Hans Ekerbring är polistjänsteman och arbetar tillsammans med 
Svensson i det brottsförebyggande rådet. Han jobbar ut mot samhället för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten.109 
 
I vår andra intervju är intervjupersonen Faik Kabashi, anställd av Örebro kommun som 
processledare i Markbacken. Som processledare har Kabashi en samverkande roll som 
innebär koordination mellan olika kulturinstanser, t ex bibliotek, föreningar och fritidsgårdar. 
Detta för att öka samverkan mellan aktörerna och göra de boende mer aktivt deltagande.110  
 
I vår tredje intervju har vi samtalat med Peter Palmgren som är projektledare på 
Örebrobostäder AB. Palmgren arbetar främst med nybyggnationer men också med 
upprustningar av större modell. Palmgren har det övergripande ansvaret för upprustningen i 
Markbacken och har varit med från start. 111 För att studera intervjuguiderna, se bilaga 3-5. 
 
Örebro är en stad som kännetecknas av väldigt lite teknisk övervakning, istället försöker 
kommunen arbeta på andra sätt.112  
 

”Vi vill ju ha säkerhet, trygghet och trevnad utan att man måste bygga murar…”113 
 

ÖBO vill ge de boende i ett område möjligheten att övervaka sin egen omgivning. Lås och 
bom kan trappa upp brottsligheten istället för att minska den.114 

 
”Det är väl så att det här med naturlig övervakning är något som vi vill arbeta med. Tyvärr är det ju 

så att utvecklingen går mot lås och bom istället…”115 
 
 
Faik Kabashi strävar efter ett levande Markbacken där det ska finnas aktiviteter för alla typer 
av människor. Alla ska få möjlighet att påverka området genom en typ av direktdemokrati.116 
 

”Min vision är ett Markbacken för alla!”117 

5.1.1 Samverkan och trygghet 
I ÖreBRÅ finns ett antal aktörer, kommunen, ÖBO och polisen är några av dem. Alla av 
kommunens programområden finns representerade med varsin ledamot. Representanten för 
varje område ska vara drivande i frågor gällande brottsförebyggande arbete. Polisen finns här 
representerad med två ledamöter, en av dem är vår intervjuperson Hans Ekerbring. ÖBO finns 
                                                           
109 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
110 Intervju, Faik Kabashi 070424 
111 Intervju, Peter Palmgren 070514 
112 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
113 Citat, Hans Ekerbring, intervju 070411 
114 Intervju, Peter Palmgren 070514 
115 Citat, Peter Palmgren 070514 
116 Intervju, Faik Kabashi 070424 
117 Citat, Faik Kabashi, intervju 070424 
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även de representerade med två ledamöter. De andra aktörerna i rådet är både privata och 
offentliga, t ex försäkringsbolag och rättsväsende.118  
 
När det gäller kommunens översikts- och detaljplan menar Svensson och Ekerbring att det 
inte finns några brottsförebyggande aspekter som det tas hänsyn till, inte som en naturlig del i 
alla fall. Däremot skickas det i enstaka fall en förfrågan till polismyndigheten. Dessa gäller 
dock oftast trafikplanering och sällan byggnationer. Detta är förhoppningsvis under 
förändring, polisen vill vara med i planeringen från början.119 
 
Det är inte alltid så lätt att koppla ihop brottsligheten med trygghetsfrågorna. Om 
brottsligheten minskar är det inte alltid så att tryggheten ökar, det går inte alltid att dra de 
parallellerna.120 Det är också viktigt att tänka på att det inte finns ett likhetstecken mellan 
brottsligheten i området och de boende i området. Kriminella från andra delar av staden kan 
åka till Markbacken och begå brott. Området har tidigare stämplats för kriminalitet, det bjuder 
också in andra liknande grupper.121 Tidigare kännetecknades inte Markbacken som ett tryggt 
område, begreppet trygghet är en viktig del för ett attraktivt boende. Därför används 
begreppet i boendeenkäter. Dessutom tar de boende lättare till sig begreppet trygghet än 
begreppet brottsförebyggande åtgärder.122 
 

”Först och främst så kallar vi det inte brottsförebyggande, utan istället trygghet och 
trygghetsskapande.”123 

 
För att öka tryggheten har kommunen, polisen och ÖBO genomfört s k trygghetsvandringar i 
delar av Örebro. Där har de boende i området gått runt tillsammans med aktörerna och gett 
sina synpunkter på eventuella problem eller förbättringar när det gäller trygghet.124 
Trygghetsvandringarna i Markbacken uppkom genom det områdesforum som Kabashi 
skapade. Där träffades alla parter och diskuterade aktuella problem och frågor. På mötena var 
både kommunchefer och de boende på samma nivå, alla hade vetorätt. Kabashi förklarar 
vidare att hyresgästföreningen tidigare drev ett projekt om trygghet i Markbacken som 
resulterade i nattvandrargrupper. Dessa gick runt i området nattetid för att se vilka åtgärder 
som behövdes när det gällde insyn, belysning etc. Resultatet blev att buskar togs bort och 
belysningen förbättrades.125  
 

”Det är ett sådant konkret genomförande projekt som vi gjort i brottsförebyggande rådet. Det är ju i 
direkt samverkan mellan ÖBO, polisen och kommunen.”126 

 
Palmgren förklarar vikten av att de boende får vara delaktiga i processen. Det är ju så att de 
boende måste godkänna ett projekt som upprustningen i Markbacken. Det har betytt att ÖBO 
har haft många möten med de boende i området, både offentliga och privata i hemmen.127 
 

”Det är också viktigt för tryggheten att de boende ska känna sig delaktiga, givetvis har vi inte kunnat 
tillgodose allas vilja, men försökt att ta vara på idéer och guldkorn.”128 

                                                           
118 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
119 Ibid. 
120 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
121 Intervju, Faik Kabashi 070424 
122 Intervju, Peter Palmgren 070514 
123 Citat, Peter Palmgren, intervju 070514 
124 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
125 Intervju, Faik Kabashi 070424 
126 Citat, Sören Svensson, intervju 070411 
127 Intervju, Peter Palmgren 070514 
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Ett stort bekymmer för många kommuner är att problemen istället för framgångarna lyfts 
fram. I samband med trygghetsvandringarna vill ÖreBRÅ också att goda exempel lyfts fram. 
Det är viktigt att man inte bara har röda punkter, utan också några guldstjärnor som kan föras 
vidare till kommande projekt.129 I Markbacken lyfts förändringarna fram genom den lokala 
tidningen, där de boende kan läsa om vad som händer i området. Det gör att alla kan ta del av 
informationen och känna sig delaktiga.130 Ekerbring påpekar också att trygghetsvandringarna 
skapar sociala nätverk som gör att de boende får en större samverkan sinsemellan, vilket ger 
en koppling till ökad social kontroll.131 I början av utvecklingen av grannsamverkan i 
Markbacken fanns ingen budget, men Kabashi kände att något behövde göras.132  
 

”Därför planterade jag tillsammans med de boende i Markbacken ett träd som skulle symbolisera 
början på nåt nytt, ett frö hade såtts.”133 

 
Detta var början till utvecklingen av kontakten mellan de boende och de andra aktörerna i 
området som kommunen, polisen, föreningar och ÖBO. Områdesforumet och aktiviteterna i 
Markbacken gjorde att människorna lärde känna varandra.134  
 

”Nu vet de flesta vilka grannar de har och många känner igen varandra i området. Det gör ju att man 
inte kan göra vad som helst längre, nu har man koll på varandra”135 

 
Från ÖBO:s sida har de sociala nätverken stärkts genom skapandet av naturliga mötesplatser i 
kvarteren så som uteplatser och grillplatser. Detta sköts av förvaltningen. Genom de här 
mötesplatserna skapas social kontroll och ansvarskänsla, de boende får något gemensamt att 
ansvara för.136  
 
Vidare är det självklart viktigt med en budget som tillåter att de boendes förslag på 
förändringar kan genomföras påpekar Svensson. I dagsläget har samhällsbyggnad fått med i 
budgeten att kommunen avsatt pengar för att kunna genomföra lämpliga förändringar. 
Tidigare fanns det ingen budget alls för den typen av insatser.137 Svensson förklarar vidare att 
Markbacken är ett bra exempel på där ÖreBRÅ har fört resonemang om varför inga ordentliga 
förändringar har gjorts tidigare. Genom både ÖBO:s boendeenkät och informella kontakter 
framkom det att de boende upplevde problem med bilinbrott och dylikt under en period.138 
Ekerbring menar att ÖBO antagligen såg de boendes missnöje i de första boendeenkäterna, 
och förstod att något behövde göras. Missnöjet har ju dock på senare år vänt, idag har ÖBO 
väldigt nöjda kunder. Svensson menar att det inte finns något annat kommunalt bostadsbolag 
som har så positivt inställda kunder.139 Detta bekräftas genom att Kabashi påpekar att 
kommunikationen mellan de boende och ÖBO har fungerat bra och att ÖBO verkligen tagit 
till sig de boendes åsikter. Vidare menar han att det har funnits en ständig kommunikation 
mellan dem under hela ombyggnaden. Utan samarbetet skulle inte Markbacken se ut som det 

                                                                                                                                                                                     
128Citat, Peter Palmgren 070514 
129 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
130 Intervju, Faik Kabashi 070424 
131 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
132 Intervju, Faik Kabashi 070424 
133 Citat, Faik Kabashi, intervju 070424 
134 Intervju, Faik Kabashi 070424 
135 Citat, Faik Kabashi, intervju 070424 
136 Intervju, Peter Palmgren 070514 
137 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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gör idag.140 Dessutom har ÖBO antagligen haft stor nytta av samarbetet med det aktiva 
brottsförebyggande rådet. Ekerbring fortsätter med att poängtera vikten av att satsa på 
bostadsområden:141 
 

”…på nåt sätt tror jag att det lönar sig att satsa, det är ekonomi i att sträva efter bra boende…”142 
 
De brottsförebyggande åtgärder som ÖBO velat genomföra har blivit det, även om det inte 
gjorts direkt, så har det istället skett kompletteringar med tiden. Till exempel så har 
säkerhetsdörrar monterats till lägenheterna och andra säkerhetsanordningar har inrättats. 
Cykel-, källar-, och vindsförråd har brutits ner i mindre enheter för att bli mer halvprivata. 143  

5.1.2 Upprustning och planering 
Det har inte funnits någon strukturerad modell som kommunen har arbetat utifrån när det 
gäller planeringen ur ett brottsförebyggande perspektiv.144 Palmgren tydliggör att varje 
område i sig är specifikt, varför det kan vara svårt att arbeta utifrån en checklista med 
brottsförebyggande åtgärder. Varje område har sina egna förutsättningar och det är dem man 
får arbeta utifrån, men ändå har brottsförebyggande aspekter funnits i bakhuvudet säger 
Palmgren.145 
 
Inför upprustningen av Markbacken hade varken Ekerbring eller Svensson tillträtt. Deras 
tillträde var först i maj 2002 då upprustningen av Markbacken redan satts i verk.146 Kabashi 
förklarar också att ÖreBRÅ inte var med från början, men idag är kontakten med dem bra.147 
Palmgren förklarar att det inte skett någon organiserad samverkan direkt mellan ÖBO och 
ÖreBRÅ. Däremot har ÖBO:s olika distrikt haft kontakt med ÖreBRÅ och genom detta får 
ÖBO ta del av deras kunskap. Vidare menar Palmgren att kontakterna med kommunen 
fungerat bra.148 
 

”Samarbetet med kommunen har varit mycket bra, de har stöttat projektet hela tiden.”149 
 
Diskussioner har numera förts för att få ett mer levande centrum i Markbacken, då främst 
genom uppförandet av en saluhall eller liknande. Detta var diskussioner som Ekerbring och 
Svensson deltog i under hösten 2002 eller tidigt på våren 2003. Ett levande centrum och 
därmed också ett ständigt flöde av människor är en av nycklarna till ökad trygghet, avfolkade 
centrumanläggningar är något som bör undvikas.150 I Markbacken menar Kabashi att 
centrumområdet är helt fel planerat, det finns många undanskymda platser som behöver 
åtgärdas. Hela centrum behöver rustas upp och det ska skapas möjligheter så att folk ständigt 
kan vara i rörelse där. De boende i Markbacken vill ha ett levande centrum, just nu är det 
isolerat från andra delar av Markbacken. Förändringarna är dock på väg, de ska ske redan 
senare i år.151  
 
                                                           
140 Intervju, Faik Kabashi 070424 
141 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
142 Citat, Hans Ekerbring, intervju 070411 
143 Intervju, Peter Palmgren 070514 
144 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
145 Intervju, Peter Palmgren 070514 
146 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
147 Intervju, Faik Kabashi 070424 
148 Intervju, Peter Palmgran 070514 
149 Citat, Peter Palmgren, intervju 070514 
150 Intervju, Sören Svensson, Hans Ekerbring 070411 
151 Intervju, Faik Kabashi 070424 
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”Jag är förvånad över hur det byggdes tidigare, byggandet på 60- och 70-talet bäddade för brott”152 
 
Palmgren förklarar att centrumet ska öppnas upp och det ska skapas en sorts torgkänsla. 
Belysningen ska bli bättre och entréerna ska göras snyggare. Verksamheten kommer att vara 
densamma, det är utsidan som rustas upp.153  
 
Palmgren delar in Markbacken i offentliga, halvprivata och privata delar. Den privata delen är 
den egna lägenheten, som självklart måste kännas helt trygg. De halvprivata delarna är 
trappuppgångar och deras närliggande miljö, här är en överblick över området viktig. I den 
offentliga delen är det också viktigt med överblick, men också att det är mycket folk i rörelse. 
ÖBO vill inte ha ett avfolkat centrum. Om det är snyggt och fräscht så syns brottslingarna 
mycket tydligare, man ser om någon inte passar in. ÖBO har ökat överblicken i området 
genom att ta bort buskage, förbättra belysning och öppnat upp portalerna in till innergårdarna. 
Andra fysiska förändringar är att entréerna till bostadshusen har vänts ut mot parkeringarna 
för att förhindra bilbrott. Tidigare fanns det inga kodlås till entréerna heller, detta finns nu 
efter ombyggnaden.154 
 

”…Markbacken är ju ett sådant exempel just utifrån de här delarna med ombyggnationen och 
entréerna vända ut mot gatan istället för inåt.”155 

 
 

”Tidigare hade Markbacken en väldigt diffus miljö som skapade otrygghet”156 

5.1.3 Vikten av föreningsliv och aktiviteter 
Innan Kabashi tillträdde var socialtjänsten en stor aktör i Markbacken, idag har föreningar 
som boxningsklubben i området tagit över en del av den rollen.157 ÖreBRÅ betonar vikten av 
att ha ett fungerande föreningsliv i området. Det är väldigt viktigt att ha en vettig och aktiv 
förening där ungdomar som har problem i både skolmiljö och på fritiden kan engageras. Det 
är viktigt med en kärna i föreningslivet, något som Markbacken har genom boxningsklubben 
och fritidsgården.158 Detta är betydande för sammanhållningen i ett område, men det måste 
finnas någonstans för dem att träffas.159 
 

”Det är viktigt med lokaler, vad ska människor göra om dem inte har någonstans att vara? Det är ju 
en planeringsfråga.”160 

 
Palmgren håller med om att lokaler och föreningsliv är väldigt viktiga inslag i ett område. 
Dock finns det ekonomiska hinder då många föreningar har svårt att betala lokalhyran. Detta 
innebär att föreningarna är beroende av bidrag för att kunna fortsätta med verksamheten. Med 
andra ord är föreningar och dess lokaler dyra i drift för till exempel kommunen. Å andra sidan 
bidrar lokalerna med ökad sammanhållning i området som på sikt kan löna sig.161 
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156 Citat, Peter Palmgren, intervju 070514 
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5.1.4 Skadegörelse och ansvar  
När det gäller skadegörelse, exempelvis klotter, så är det viktigt att få med det redan i 
planeringsstadiet. Det kan vara att undvika vissa material på fasader och stora undanskymda 
väggar. I Örebro finns det ett starkt samarbete mellan ett 80-tal fastighetsägare som har 
förbundit sig att dokumentera och sanera klotter inom 48 timmar. Svensson och Ekerbring 
poängterar vikten av att sköta under- och renhållning av ett bostadsområde så att människor 
känner ansvar.162 Palmgren instämmer med detta, och tillägger återigen att brottslingar 
synliggörs tydligare i ett område som är välskött och snyggt.163 Kabashi menar att 
ansvarskänslan har ökat hos de boende i Markbacken efter renoveringen. Folk är engagerade 
nu när det är rent och snyggt, den sociala kontrollen har ökat genom detta. Vidare fortsätter 
han med att påpeka att engagemanget märks genom ett kraftigt ökat valdeltagande i området, 
Markbacken har ökat mest i hela Örebro i två val i rad, sammanlagt med 13 %. 
Ansvarskänslan för området och mot de andra boende har ökat. Enligt Kabashi har detta lett 
till minskad brottslighet samt att tryggheten har ökat med 10 %, mest i hela kommunen.164  

5.1.5 Framtiden 
ÖreBRÅ har inte varit en del av den fysiska planeringen av Markbacken. Rådets vilja och 
krav på att delta i planeringen vid ett tidigt stadium är inte uppfyllt och rådet är heller inte 
någon remissinstans när det gäller den fysiska planeringen. Dock har kontakten med den 
politiska majoriteten förbättrats och det verkar finnas ett intresse för att öka samverkan, det 
kan till viss del bero på att ÖreBRÅ har profilerat sig påtagligt med det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro. Samhället verkar ha mognat när det gäller att ta brottsförebyggande åtgärder 
i beaktande i den fysiska planeringen. En lösning skulle kunna vara att göra beskrivningar 
utifrån trygghets och brottsförebyggande aspekter, på liknande sätt som 
miljökonsekvensbeskrivningar görs. Mognaden märks också genom att en av punkterna för 
2007 i verksamhetsplanen är att få igång en utbildning för personalen inom 
samhällsbyggnadsområdet med utgångspunkt från Bo Tryggt. På polishögskolan finns det 
redan idag vidareutbildningar i brottsprevention och dessutom finns en statsvetare vid polisen 
i Örebro med specialinriktning på brottsförebyggande arbete. På detta sätt ska de 
brottsförebyggande frågorna få en naturlig plats i planeringsprocessen.165  
 

”Det här är ju ett ganska nytt område, det här med brottsförebyggande tänkande i 
samhällsplanering.”166 

 
Trots Bo Tryggts riktlinjer kan det vara svårt att ta med sig några tydliga slutsatser eller 
riktlinjer från projektet i Markbacken till ett nytt projekt. Detta beror som sagt på att alla 
områden är unika och har sina egna förutsättningar.167 
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5.2  Sammandrag för intervjuer 
 
Det är tydligt att de fyra intervjupersonerna vill ha ett öppet bostadsområde för alla med 
endast nödvändig teknisk övervakning som kameror, stängsel och dylikt. Istället är det den 
naturliga övervakningen och den sociala kontrollen som får en betydande roll i Markbacken. 
Det är också tydligt att situationella brottspreventioner är något relativt nytt i planeringen.  
 
ÖreBRÅ är bl a representerat av våra tre aktörer kommunen, polisen och ÖBO. För att rådet 
ska kunna föra fram sina åsikter och vilja krävs det att representanten för varje område är 
drivande i rådets frågor. Hittills har inte ÖreBRÅ varit delaktiga i planeringen av 
bostadsområden och därmed heller inte i Markbacken, det bör dock nämnas att ÖreBRÅ inte 
existerade i den form rådet gör idag vid planeringen av området. Svensson/Ekerbring antyder 
att det i nuläget förs fler diskussioner och den politiska majoriteten har visat ett större intresse 
för rådet än tidigare.  
 
Rådets representanter konstaterar att det inte finns några uttalade brottsförebyggande åtgärder 
i vare sig översiktsplan eller detaljplaner. Svensson påpekar att det borde finnas något 
liknande en miljökonsekvensbeskrivning i detaljplanerna när det gäller brottsförebyggande 
åtgärder.  
 
Trots att samarbetet mellan aktörerna är under utveckling har konkreta åtgärder genomförts 
med alla tre aktörer inblandade, en sådan åtgärd är trygghetsvandringar. På detta sätt har de 
boende varit delaktiga i planeringen, något som ÖBO haft som mål redan från början. Detta 
har varit en del i skapandet av starka sociala nätverk i området. Nätverken har också 
utvecklats genom Kabashis områdesforum, föreningarna och de mötesplatser som finns i 
kvarteren i Markbacken. Markbacken var tidigare ett utsatt område och det fanns inte någon 
budget för att genomföra tänkta förändringar. Idag har ÖBO överlag nöjda kunder i området 
och det finns en starkare ekonomi för den här typen av insatser hos kommunen.  
 
Vi kan slå fast att det brottsförebyggande arbetet i Markbacken inte har utgått från någon 
strukturerad modell, t ex Bo Tryggt. Palmgren problematiserar detta genom att förklara vikten 
av varje områdes unika förutsättningar, vilket gör att en strukturerad modell är svår att 
tillämpa. Däremot menar Palmgren att det finns en trygghetsaspekt som varit genomgående i 
ÖBO:s planering av Markbacken. Detta kommer också att märkas i upprustningen 
Markbackens centrum senare under hösten 2007. I ÖBO:s trygghetsskapande finns det tydliga 
avgränsningar mellan vad som är privat och offentligt, målsättningen har varit att få ett snyggt 
centrum i rörelse och attraktiva, säkra lägenheter. Planeringen har också innefattat 
möjligheten till ett föreningsliv, pengar har främst satsats på boxningsklubben.  
 
Alla intervjupersoner är överens om att under- och renhållningen av området är viktigt för att 
upprätthålla den sociala kontrollen och den lägre brottsligheten, de upplever också att 
ansvarskänslan i området har ökat.  
 
När det gäller begreppen brottsförebyggande och trygghet, menar Svensson/Ekerbring att man 
inte kan likställa dessa, det finns inget tydligt samband mellan låg brottslighet och upplevd 
trygghet. ÖBO däremot använder begreppet trygghetsskapande istället för 
brottsförebyggande, detta för att det är mer gångbart hos de boende. Vi antar därför att ÖBO:s 
definition av trygghet innefattar den upplevda tryggheten i kombination med låg brottslighet.  
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6. ANALYS 
 
I analysen diskuterar vi de fysiska förändringarna som skett i Markbacken ur ett 
brottsförebyggande perspektiv. Dessa ska vi jämföra med de teorier vi redogjort för. Vidare 
kommer vi att diskutera samverkan mellan de olika aktörerna och deras ansvarsområden. 
  
Det slitna bostadsområdet Markbacken med dess, som Palmgren uttrycker det, diffusa miljö, 
har nu blivit ett öppet, ljust och trevligt område i Örebro. När vi skulle intervjua Kabashi fick 
vi möjligheten att med egna ögon se hur området utvecklats. Men frågan är om 
brottsförebyggande åtgärder tagits i beaktande i planeringen. Svaret på den frågan är både ja 
och nej. För att kunna veta vad det är som är brottsförebyggande åtgärder måste vi 
sammankoppla förändringarna i Markbacken med våra teorier. Vi har själva sammanställt 
teoriernas mest centrala teman som behandlar gränser och territorium, den naturliga 
övervakningen och att området är välskött.  
 
Vad är det då som säger att svaret på frågan om brottsförebyggande åtgärder har använts i 
planeringen är nej?  
 

• I de kommunala dokumenten inför upprustningen finns inga uttalade 
brottsförebyggande åtgärder. Detta finns heller inte i de dokument vi tagit del av från 
ÖBO.   

 
• Under intervjun med Hans Ekerbring och Sören Svensson så framkom det att ÖreBRÅ 

inte varit delaktiga i planeringen av området. Dem konstaterar också att det inte finns 
några uttalade brottsförebyggande åtgärder i vare sig översiktsplan eller detaljplaner. 
Det finns heller ingen strukturerad modell som har använts varken i Markbacken eller 
någon annanstans i Örebro.   

 
• Under upprustningen av Markbacken fanns det inget större politiskt intresse för den 

här typen av åtgärder. 
 

  
Vad är det då som gör att man kan svara ja på den tidigare ställda frågan? 
 

• I de kommunala dokumenten finns åtgärder som inte är uttalat brottsförebyggande, 
men ändå kan tolkas som det, till exempel blandad bebyggelse, hus och entréer nära 
gatan, överblick över området samt parkeringarna.  

 
• I ÖBO:s visioner har begreppet trygghet flyttats upp till första plats. I ÖBO:s 

dokument är trygghetsskapade ett centralt begrepp. Palmgren menar att 
brottsförebyggande åtgärder tagits i beaktande, det har hela tiden funnits i bakhuvudet. 

 
• Antalet anmälda brott har minskat i området, samt att de boende upplever en ökad 

trygghet.  
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När man analyserar och funderar kring frågor och aspekter som denna uppsats behandlar är 
det viktigt att man vet med sig vad begreppet trygghet innebär. Trygghet kan vara många 
olika saker. Under begreppsdefinitioner har vi redogjort för vad vi menar med trygghet inom 
ramen för den här uppsatsen. Man måste vara medveten om att de personer vi intervjuat, eller 
de som varit med och utformat detaljplanerna kan uppfatta begreppet annorlunda. Vi kan i 
varje fall slå fast att vår egen och ÖBO:s definition av trygghet överensstämmer till stor del. 
Skälet till att ÖBO inte använder sig av begreppet brottsförebyggande är att trygghet dels 
fungerar bättre hos de boende och dels är en del av ett attraktivt bostadsområde. Vill 
människor bo i ett tryggt område eller ett brottsförebyggt område? Antagligen det först 
nämnda! Men för att skapa ett tryggt område måste man ändå använda sig av 
brottsförebyggande åtgärder, något som alltså varken finns med i de kommunala eller ÖBO:s 
dokument. Det finns alltså en kraftig avsaknad av redogörelser för hur det brottsförebyggande 
arbetet har skett.  
 
Brottsförebyggande planering i praktiken 
I detaljplanerna ges miljö- och bullerkonsekvens beskrivningar stort utrymme och de är väl 
genomtänkta. Varför har detta inte gjorts när det gäller brottsförebyggande åtgärder? Är det så 
att kompetensen hos planerarna inte är tillräcklig, eller är det så att fenomenet är så pass nytt 
att det inte hunnit implementerats fullt ut i planeringen? Svensson och Ekerbring efterlyser 
den här typen av konsekvensbeskrivningar i ett brottsförebyggande syfte. Den avsaknaden 
anser vi bevisa att det brottsförebyggande arbetet är ett nytt fenomen i den svenska 
planeringen och i Örebro. Det verkar inte som om det finns ett tydligt strukturerat arbetssätt i 
Örebro när det gäller detta, som vi antar att det finns bakom miljö- och bullerbeskrivningar. 
Rapporten Bebyggelse inriktade åtgärder mot brott och otrygghet fastställer att de lokala 
aktörernas samverkan kan leda fram till framgångsrika och därmed strukturerade modeller för 
att få bästa möjliga förutsättningar för god planering. Detta är något som saknas i Örebro 
enligt Svensson, men han eftersöker detta. Finessen med de lokala aktörernas arbete går till 
viss del till spillo genom att aktörernas kunskap inte sammanställs till en gemensam 
kunskapsbas på lokal nivå. Därmed kan inte heller någon strukturerad modell skapas.    
 
Rapporten bekräftar också att stadsbyggnadskontoren är i behov av kompetensutveckling när 
det gäller brottsförebyggande planering, 77 % av stadsbyggnadskontoren i Sverige ansåg 
detta. Rapporten fastslår inte att detta gäller specifikt Örebro, men det visar ändå en generell 
tendens. Med tanke på att Svensson uttrycker att kompetensen behöver utvecklas, behovet av 
konsekvensbeskrivningar och avsaknaden i de kommunala dokument vi tagit del av, anser vi 
oss säkra på att även Örebro kommun är i behov av kompetensutveckling på området.   
 
Vidare fastslår rapporten också att 72 % av stadsbyggnadskontoren anser att bostadsföretagen 
är i behov av kompetensutveckling. Med tanke på att brottsligheten har minskat i Markbacken 
och att boendeenkäterna påvisar att de boende är tryggare så drar vi slutsatsen att 
kompetensen att hantera brottsförebyggande åtgärder i planeringen finns hos ÖBO. Frågan är 
om åtgärderna är medvetna eller omedvetna, åtgärderna kan ha haft ett annat syfte eller för att 
helt enkelt öka trivseln i området. Ett konkret exempel kan vara att entréerna vänds ut mot 
parkeringarna, detta kan vara planerat av praktiska skäl för de boende, t ex att de har nära till 
bilen. Ett annat exempel kan vara att ta bort träd och buskar. Syftet med detta kan vara att 
minska underhållskostnader, istället för att öka insynen i området. Sådana åtgärder blir 
indirekt också brottsförebyggande, men syftet är ett annat. Om de brottsförebyggande 
åtgärderna uttrycks tydligt i planeringen försvinner sådana här frågetecken. Palmgren menar 
att det är mycket sunt förnuft som ligger till grund för den brottsförebyggande planeringen, 
men det utesluter inte att åtgärderna redogörs för i till exempel ÖBO:s årsredovisning. För oss 



 40

är det svårt att avgöra om syftet har varit att förebygga brott med dessa förändringar, men 
enligt Palmgren har det brottsförebyggande perspektivet funnits med i bakhuvudet under hela 
upprustningen. Om man utgår från att ÖBO:s trygghetsskapande arbete innehåller 
brottsförebyggande aspekter är det tydligt att detta har blivit en prioriterad fråga med åren. 
Detta märks främst i ÖBO:s vision för år 2006 där trygghet står överst på listan. Även ÖBO:s 
boendeenkät talar för detta då de boende svarar att tryggheten överlag har ökat och aspekter 
såsom belysning, insyn etc. har blivit bättre efter upprustningen.  
 
Statistik för Markbacken 
Som går att utläsa i diagram 1 har medelåldern i Markbacken ökat med cirka två år mellan 
åren 2001-2006. I och med upprustningen har ÖBO och kommunen arbetat för att öka 
mångfalden i området. Detta märks bland annat i de sammanfattande riktlinjerna för 
detaljplanering. Den kompletterande bebyggelsen utgörs av radhus och småhus för att skapa 
ökad mångfald. Vi tolkar detta som att kommunen och ÖBO har velat höja medelåldern i 
området. Tidigare var det mest mindre lägenheter i Markbacken, vilket kan förklara att fler 
yngre människor bodde där. Den mer blandade bebyggelsen torde rimligen ha påverkat 
medelåldern i området genom att radhusen och småhusen har lockat till sig exempelvis 
barnfamiljer och äldre människor. Även hopslagningen av mindre lägenheter till större borde 
ha påverkat befolkningssammansättningen, antalet studenter och yngre ensamstående har 
antagligen minskat. Detta genom att antalet mindre lägenheter har minskat och antalet större 
har ökat. Detta är våra tankar i stora drag kring medelåldern i Markbacken. Det finns dock 
avvikelser som bör diskuteras för att få en korrekt bild.  
 
Mellan åren 2004-2005 steg medelåldern i Markbacken anmärkningsvärt mycket, för att 
sedan sjunka relativt kraftigt mellan 2005-2006. Däremot har medelåldern i Örebro kommun 
legat stabil under de undersökta åren. Vad detta kan bero på är svårt att svara på, men möjliga 
orsaker kan vara att andra upprustningsprojekt eller nybyggnadsområden har konkurrerat med 
Markbacken om den äldre befolkningen. Det kan också vara så att antalet familjer har ökat 
och det medför i sin tur att barnen sänker medelåldern. Eftersom att upprustningen har varit så 
omfattande med allt vad det innebär, t ex oreda, buller, helt enkelt att området varit som en 
byggarbetsplats i flera år kan ha påverkat statistiken och göra den svårläst. Människor kan 
under den här tiden ha flyttat till ett lugnare område.  
 
Arbetslösheten i Markbacken är betydligt högre än genomsnittet i kommunen, vilket kan 
förklara den lägre disponibla inkomsten i området. Det kan delvis bero på den lägre 
medelåldern i området, d v s att vi tror att det finns ett samband mellan yngre människor, 
högre arbetslöshet och lägre inkomst. Vidare är vår förförståelse att Markbacken är ett 
mångkulturellt område med olika etniciteter. En blandad etnicitet i ett område kan ha en 
avgörande roll när det gäller arbetslösheten och inkomsten, detta har vi inte studerat, men det 
kan vara en bidragande faktor. Vad kan då detta ha med trygghetsbegreppet att göra? Vi 
menar inte att ålder, arbetslöshet, inkomst eller etnicitet är variabler som i verkligheten gör ett 
område otryggt. Däremot kan variabler som dessa påverka områdets status och utomståendes 
uppfattningar, d v s den upplevda tryggheten. Å andra sidan kan det diskuteras vilka som i 
själva verket är tryggast. Att vara arbetslös, ung invandrare i Sverige idag tror vi ger en 
mindre trygg tillvaro än att vara en anställd, medelålders och välbärgad svensk. Vi menar att 
det finns strukturer i det svenska samhället som grundar sig på förutfattade meningar. I 
Defensible space är det tydligt att det främst är ren- och underhållningen av bostadsområdet 
som påverkar utomståendes uppfattningar, vi anser med diskussionen ovan att det också finns 
andra variabler som påverkar dessa uppfattningar.  
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Antalet anmälda brott har minskat mellan åren 2000-2006. När det gäller antalet anmälda 
stöldbrott är trenden neråtgående, men med avvikelser, då antalet anmälda stöldbrott ökat 
mellan 2005-2006. Som vi ser det finns det två möjliga förklaringar. Den första är att 
stöldbrotten har ökat i Markbacken, trots upprustningen och dess förändringar. Om så är fallet 
och det sker en framtida ökning är resultatet att ÖBO och kommunen delvis har misslyckats 
med de brottsförebyggande åtgärderna. Den andra förklaringen är att mörkertalet av de 
faktiskt begångna stöldbrotten har minskat. Detta betyder att de boende uppvisar en ökad vilja 
att anmäla brott. Detta kan i sin tur bero på en ökad ansvarskänsla och samhörighet med 
området. Det kan visserligen vara en kombination av de två förklaringarna, men vi tror att de 
boende har blivit mer fästa vid sitt område efter upprustningen. Det som förklarar varför det 
inte finns en rakt neråtgående trend kan återigen härledas till upprustningen. Med detta menar 
vi att stöldbrott mot byggarbetsplatserna kan ha haft inverkan på brottsstatistiken överlag. 
Samtidigt har dessa arbetsplatser medfört mer folk i rörelse vilket i sin tur kan ha skapat 
hinder för olika typer av stöldbrott. Med andra ord kan upprustningsarbetet i sig ha haft både 
en positiv och en negativ effekt på brottsstatistiken. 
 
Vidare får den förbättrade säkerheten i lägenheterna, entréerna, cykel-, vinds-, och 
källarförråden representera de tekniska lösningarna som syftar att minska brotten, något som 
har lyckats i Markbacken. T ex har antalet anmälda brott för skadegörelse minskat kraftigt 
från år 2002 och framåt. ÖBO och kommunen har genom de tekniska lösningarna medvetet 
ökat säkerheten och försvårat vardagsbrottsligheten. Detta i sin tur påverkar både den 
upplevda och den faktiska tryggheten, något som är tydligt i både brottsstatistiken och 
boendeenkäterna. Sammantaget visar statistiken att brottsligheten har minskat och att 
tryggheten har ökat i Markbacken.   
 
Ansvarskänsla och social kontroll 
Något som också har ökat ansvarskänslan i Markbacken är bl a Kabashis arbete med att skapa 
gemenskap och samhörighet till området och mellan de boende. Den gemenskap som Kabashi 
har varit med att utveckla kan vi härleda till Newmans revirhävdande i Defensible space. 
Detta bekräftas också av Palmgrens sätt att tänka i planeringen av Markbacken. Uppdelningen 
av området i offentliga, halvprivata och privata delar skapar olika revir för de boende. 
Känslan av kontroll i de privata delarna, såsom den egna lägenheten, sprider sig lätt till att 
också gälla andra delar av området. Ett konkret exempel kan vara cykelrummen i 
Markbacken. Tidigare kan dessa ha setts som offentliga rum där ansvarskänslan var låg. Efter 
uppdelningen av dessa, vilket har lett till mindre cykelrum, kan ansvarskänslan ha förändrats 
och cykelrummen uppfattas istället som halvprivata. Detta har skapat en större ansvarskänsla 
genom att cykelrummen till viss del innefattas av det privata reviret. Med andra ord är de 
osynliga gränserna viktiga för revirkänslan i Markbacken. Det är dock viktigt att ha i åtanke 
att säkerheten inte kan rangordnas med det privata som tryggast och det offentliga som 
otryggast. Kritiken av Defensible space bygger på att halvprivata platser kan vara mer 
attraktiva för brottslighet än den offentliga miljön vilket måste finnas i åtanke vid 
planeringen. Det verkar som att ÖBO har varit medvetna om detta genom de 
säkerhetsförstärkningar som gjorts på de halvprivata platserna. De verkar också vara 
medvetna om att designlösningar på byggnaderna inte enbart är lösningen. Kritiken av 
CPTED bygger på att teorin anses vara distanserad från sociala faktorer. Detta är dock något 
som ÖBO har tagit fasta på, det har under hela upprustningen funnits en stark vilja att 
engagera de boende i planeringen vilket vi härleder till en social variabel för ett lyckat 
resultat. 
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ÖBO:s boendeenkäter bekräftar att det finns goda förutsättningar för att ansvarskänslan hos 
de boende i området är hög. I variablerna hjälp när det behövs och ta kunden på allvar blir det 
tydligt att de boende är mycket nöjda med ÖBO:s arbete. Det är självklart viktigt för de 
boende att deras hyresvärd bryr sig och tar dem på allvar. Vi tror att denna inställning sprider 
sig som ringar på vatten till de boende själva. Detta bekräftas i intervjuerna genom att det 
finns en tro att det lönar sig att satsa och sträva efter ett bra boende, i detta ingår givetvis 
service.  
 
Vidare har ansvarskänslan i Markbacken fått en skjuts framåt både genom Kabashis 
områdesforum och genom de trygghetsvandringar kommunen, ÖBO och polisen har 
genomfört. Detta blir tydligt i intervjuerna då alla våra intervjupersoner lägger stor vikt vid att 
de boende måste föras samman och skapa gemensamma lösningar på problem. Hur detta ska 
göras finns det många lösningar på. Hur området utformas, t ex skapandet av mötesplatser är 
av stor betydelse. Det framkommer också i intervjuerna att föreningsliv och aktiviteter 
överlag är viktiga för att få människor att integreras med varandra. Föreningslivet i 
Markbacken har stor betydelse, detta märks t ex genom att det har satsats mycket pengar på 
boxningsklubben som har tagit över en del av rollen som socialtjänsten tidigare hade. 
Svensson menar att en förening som denna fångar upp ungdomar som har problem, både i 
skolan och på fritiden. På detta sätt har föreningslivet en avgörande betydelse för 
gemenskapen i Markbacken. Genom föreningslivet, mötesplatser och andra aktiviteter stärks 
den sociala kontrollen då människor lär känna varandra eller åtminstone blir bekanta med 
varandra. Detta är centralt i vår begreppsdefinition av vad social kontroll innebär, därmed blir 
föreningslivet och dylikt centralt för att den sociala kontrollen ska fungera i Markbacken. Att 
den sociala kontrollen är stark i Markbacken bekräftas också genom att Kabashi påpekar att 
de flesta grannar känner varandra i området och det gör ju att man inte kan göra vad som helst 
längre, de har koll på varandra. ÖBO menar dock att den sociala kontrollen är relativt 
begränsad i Markbacken, men överlag hälsar de boende på varandra. Kabashis och ÖBO:s 
uttalanden är motsägelsefulla, men det kan bero på de preferenser respektive aktör utgår från. 
Kabashi jämför antagligen med hur det var tidigare i Markbacken. ÖBO kan å andra sidan 
mycket väl jämföra med andra områden i Örebro där det kan finnas en starkare social 
kontroll.  
 
Ekerbring påpekar att ÖBO antagligen tidigare sett att de boende varit missnöjda genom 
boendeenkäterna och förstått att situationen varit ohållbar. Idag har ÖBO väldigt nöjda kunder 
i Markbacken, detta beror till stor del på det inflytande ÖBO har gett de boende när det gäller 
upprustningen. Att invånarna har fått varit delaktiga i utformningen av området, t ex när det 
gäller belysning, buskage, träd etc. och faktiskt fått gehör för sina åsikter kring förbättringar 
bekräftas också genom boendeenkäterna. Detta är en faktor som ökar sammanhållningen och 
ansvarskänslan i ett område. Dessa förbättringar har också lett till en större överblick över 
Markbacken vilket främjar den sociala kontrollen och den naturliga övervakningen, som är ett 
centralt tema i både Defensible space och CPTED. Detta kan tydligt härledas till tankarna 
bakom planeringen av upprustningen i Markbacken. Våra intervjupersoner har en 
genomgående tilltro till att området bör präglas av naturlig övervakning istället för en 
övervägande del tekniska lösningar som stängsel och lås etc. De tekniska lösningarna finns 
givetvis också i Markbacken, men kan inte ses som ett genomgående tema för hela området. 
Sambandet mellan naturlig övervakning och social kontroll är för oss väldigt tydligt. Den ena 
är beroende av den andra och vice versa. Den naturliga övervakningen kräver en stark social 
kontroll för att fungera som ett brottsförebyggande instrument. Om det inte finns någon social 
kontroll, om människor inte bryr sig om vad andra gör, är naturlig övervakning värdelös. Ett 
område kan vara lika öppet som en fotbollsplan, men om ingen bryr sig om brott begås så 
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spelar det ingen roll. Den sociala kontrollen är samtidigt beroende av förutsättningarna för 
naturlig övervakning genom att människor måste ha möjligheten att kunna se vad som händer 
i området. Om denna möjlighet inte finns så blir det svårt att utöva social kontroll i ett 
område. När det gäller Markbacken kan vi slå fast att förutsättningarna för en stark social 
kontroll finns där. Den naturliga övervakningen har utvecklats och förbättrats i och med 
upprustningen. Exempel på åtgärder som visar att naturlig övervakning har underlättats är 
parkeringarna som numer är överskådliga och mindre och att entréerna är vända mot dem. 
Även om människor inte ska till bilen går de ändå förbi parkeringarna och kan se vad som 
försiggår där. Detta finns även uttryckt i planprogrammet för Markbacken och till viss del i de 
sammanfattande riktlinjerna i detaljplaneringen. I CPTED finns det flera punkter som går att 
härleda till upprustningen av Markbacken. Att bryta ner ett område till mindre enheter, med 
en mer blandad bebyggelse i syfte att undanröja undanskymda platser och göra de offentliga 
delarna i området mer säkra är viktiga delar tagna ur CPTED – teorin. Detta har konkretiserats 
i Markbacken genom just en mer blandad bebyggelse, vilket också är tydligt i riktlinjerna för 
detaljplaneringen. CPTED belyser också att överblick är ett viktigt inslag i det 
brottsförebyggande arbetet, något som också Palmgren ser som något centralt. En av ÖBO:s 
grundtankar när det gäller detta är att de boende själva ska ges möjligheten att övervaka sitt 
område på naturlig väg.   
 
Tidsanvändning 
Enligt CPTED är det viktigt att de offentliga platserna är befolkade under så stor del av 
dygnet som möjligt för att den sociala kontrollen och den naturliga övervakningen ska kunna 
förhindra att brott begås. Vi har detta som utgångspunkt i vår följande diskussion om den 
blandade bebyggelsen. Vi anser att en mer blandad bebyggelse leder till en mer blandad 
befolkningssammansättning. Detta leder i sin tur till att de boende har olika rörelsemönster 
och olika tidsanvändning. Exempel: om ett område bara är befolkat av pensionärer är rörelsen 
i området nattetid väldigt låg. Är det däremot bara ungdomar som bor i området kan mönstret 
se annorlunda ut. Ett levande område och centrum gynnar genom blandad 
bebyggelse/befolkning den sociala kontrollen. I intervjuerna framkommer det att detta är en 
av nycklarna till ökad trygghet i ett område som Markbacken. Avfolkade platser kan likställas 
med undanskymda platser, det finns ingen som kan kontrollera platserna och de aktiviteter 
som försiggår där.  
 
Markbackens planering tolkar vi som ett försök att främja ett ökat tidsanvändnings- och 
rörelsemönster i och med dess mer blandade bebyggelse och nedbrytning av enheter, något 
som är centralt i CPTED. Markbackens centrum har ännu inte rustats upp och är enligt 
Kabashi helt fel planerat ur ett trygghetsperspektiv, det finns många undanskymda platser. 
Som Kabashi påstår har byggandet på 1960-70 talet bäddat för brott och otrygghet. Dock ska 
förändringar ske redan hösten 2007 och enligt Palmgren kommer trygghetsskapande åtgärder 
att tas i beaktande, t ex bättre belysning och en typ av torgkänsla ska skapas. Detta leder 
förhoppningsvis till ett mer attraktivt centrum och därmed mer folk i rörelse. Att 
förändringarna av centrum är på väg visar en tydlig medvetenhet hos ÖBO när det gäller 
trygghetsbristerna i dagens centrumanläggning. 
 
Ett välskött område 
Ett område som helhet, men speciellt offentliga delar som kan vara mer utsatta för brott, är 
viktiga att hålla rena och snygga. Detta tenderar att öka ansvarskänslan både enligt oss själva 
och våra teorier. För att konkretisera med ett exempel vill vi föra en diskussion om klotter. Är 
det så att i stort sett alla väggar i ett område är fyllda med klotter kan det vara så att de boende 
inte stör sig eller bryr sig om det klottras på ytterligare en vägg. Men om ett område som är 
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fritt från klotter drabbas, blir antagligen reaktionerna från de boende kraftigare. Detta skapar 
de boendes bild av sitt område, känslan av att området är välskött skapar i sin tur en känsla av 
att området är övervakat och att någon bryr sig om det. Ett välskött område med en känsla av 
övervakning skapar antagligen i sin tur mer uppmärksamma invånare. Palmgren uttrycker 
detta genom att påstå att i ett snyggt och fräscht område så syns brottslingarna mycket 
tydligare, det blir tydligt vilka som passar in och vilka som inte gör det. Enligt teorierna är 
ren- och underhållningen i ett område viktigt i ett större sammanhang, då detta också påverkar 
utomståendes uppfattningar om området. Ett misskött och skräpigt område tenderar att skapa 
en negativ bild som även innefattar de boende i området. Vilken örebroare har inte hört talas 
om Knarkbacken? Ett områdes historia kan påverka utomståendes syn på området under lång 
tid, historiens bojor kan vara svåra att bryta trots omfattande förändringar och förbättringar. 
Med detta menar vi inte att så är fallet i Markbacken, men vi vill ändå belysa att det skulle 
kunna vara ett hinder för områdets fortsatta utveckling. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att det inte finns någon direkt koppling mellan brottsligheten och de boende i området. 
Kriminella från andra delar av staden kan åka till Markbacken för att begå brott, de kan till 
och med vara från andra städer. Med andra ord kan brist på brottsförebyggande åtgärder locka 
till sig kriminella aktiviteter till området.    
 
Kabashi menar att ansvarskänslan hos de boende har ökat efter upprustningen. En del av den 
ökade ansvarskänslan bygger på det starka samarbetet som finns mellan fastighetsägare i 
Örebro när det gäller att dokumentera och sanera klotter, som ska säkerställa ett Örebro utan 
klotter. Svensson och Ekerbring poängterar vikten av att under- och renhållning fungerar i ett 
bostadsområde. Som vi ser det så är de boende i Markbacken relativt nöjda med skötseln och 
renhållningen av området. Trots detta är det den faktorn som de boende är minst nöjda med i 
serviceindexet, både år 2004 och 2007. Det har dock skett en liten ökning i de boendes 
nöjdhet när det gäller detta mellan de undersökta åren. Vi trodde att de skulle vara mer 
missnöjda med tanke på upprustningen och den oreda som den fört med sig. Detta verkar ändå 
vara något som ÖBO har lyckats bra med.  
 
Samverkan 
Att ett antal aktörer har varit med i ett så stort projekt som upprustningen av Markbacken är 
självklart. För att samarbetet ska fungera på ett smidigt och effektivt sätt anser vi att det bör 
finnas nationella riktlinjer för hur samarbetet och planeringen ska gå till när det gäller 
brottsförebyggande åtgärder. Diskussioner kring projektet i Markbacken började redan 1998, 
ungefär samtidigt som Boverkets första rapport på området (Brott, bebyggelse och planering) 
publicerades. Genom detta kan vi konstatera att brottsförebyggande åtgärder i planering var 
ett relativt nytt fenomen i Sverige när planeringen av Markbacken sattes igång. Det förhindrar 
givetvis inte att förändringar i planeringen kan göras längs vägen, men det krånglar antagligen 
till processen.  
 
I upprustningsprojektet är det främst ÖBO, kommunen och de boende som har varit aktiva i 
planeringen och utformningen av Markbacken. Hur har då detta samarbete fungerat? ÖBO har 
från start varit noggranna med att de boende fått information och möjlighet att påverka 
planeringen. Enligt Palmgren går det självklart inte att tillgodose allas önskemål, men det har 
tagits hänsyn till åsikter och goda idéer. Å andra sidan måste ett stort projekt vara förankrat 
hos de boende enligt lag påpekar Palmgren. Detta tvingar ÖBO att få de boende att vara 
delaktiga i upprustningsprocessen. Kabashi, Svensson och Ekerbring lägger stor vikt vid det 
arbete som ÖBO genomfört när det gäller detta. Utan ÖBO:s vilja att aktivera de boende 
skulle resultatet ha blivit annorlunda och antagligen sämre.  
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Enligt Palmgren har kommunen hela tiden stöttat projektet och samarbetet mellan ÖBO 
kommunen har fungerat mycket bra. Detta är rimligt med tanke på att ÖBO trots allt är ett 
allmännyttigt företag. När det gäller upprustningen i Markbacken är det kommunens uppgift 
att planera markanvändningen och ÖBO:s uppgift att förvalta det som uppförts på den. Vi har 
fått intrycket att ÖBO också har varit en stor aktör i planeringen av området, vilket visar att 
kommunen har ett starkt förtroende för ÖBO. Det som saknas är den specifika samverkan när 
det gäller brottsförebyggande aspekter i planeringen. Å ena sidan menar Palmgren, som 
företräder ÖBO, att dessa aspekter hela tiden har tagits i åtanke under processens gång, men 
detta saknas dock både i detaljplanerna och i planprogrammet för Markbacken. Vi betvivlar 
inte ÖBO:s kompetens, men vi tror att det är viktigt att sammanföra de resurser som finns 
samt att kommunen borde ha ett intresse i att höra flera aktörers åsikter. ÖreBRÅ borde vara 
den sammanförande länken mellan de olika aktörerna. Den tanken problematiseras dock när 
det gäller projektet i Markbacken genom att varken Svensson eller Ekerbring tillsatts när 
planeringen drogs igång, dessutom existerade inte ÖreBRÅ i den form som 
sammanslutningen gör idag. Å andra sidan godtogs planprogrammet för Markbacken tre år 
efter att Svensson och Ekerbring tillsatts, detta tyder på att ÖreBRÅ inte släppts in i 
planeringen. Detta bekräftas i intervjun med Svensson och Ekerbring, ÖreBRÅ har inte varit 
en del av den fysiska planeringen av Markbacken men har dock en stark vilja att få vara en 
delaktig aktör i framtida projekt. Att samarbetet inte har funnits när det gäller Markbacken 
kan alltså dels bero på att projektet startades tidigare än den nuvarande organiseringen av 
ÖreBRÅ och dels på en ovilja att låta ÖreBRÅ vara en del av planeringen.  
 
Vi finner det konstigt att ÖreBRÅ inte finns med som en agerande aktör i planeringsfrågor av 
brottsförebyggande karaktär, sammanslutningen besitter antagligen en enorm kompetens med 
tanke på att det finns poliser, planerare, samordnare, bostadsföretag med flera i rådet. Vi ser 
deras uppgift som att minska brottsligheten eller att förebygga att brott begås. Trots allt är 
rådets namn väldigt talande i sig. Vi tycker att det är mycket konstigt att det lokala 
brottsförebyggande rådet inte är delaktigt i brottsförebyggande planering! Det finns trots det 
en vilja hos kommunen att ta sig an dessa frågor, annars skulle antagligen inte ÖreBRÅ 
existera. Problemet verkar istället vara samarbetets utformning, vilka aktörer som ska vara 
med i planeringsskedet och vad varje aktör kan bidra med. Grundtanken med ett lokalt 
brottsförebyggande råd är att rådet ska fungera som en kunskapsbas och ett forum för de olika 
aktörerna. Förutsättningarna för att detta ska fungera är bland annat att det är väl förankrat på 
ledningsnivå inom de olika aktörerna, men också hos politikerna. Problem som kan försvåra 
förankringen är att rådets medlemmar ofta har andra arbetsuppgifter och är anställda av andra 
än de lokala råden.  
 
Vi kan ha hittat ett bevis för den här problematiken i den samrådsredogörelse som utformats i 
samband med upprustningen av Markbacken. Det intressanta är att i den redogörelsen har 
ledamöter från ÖreBRÅ haft möjlighet att påpeka bristerna i planprogrammet när det gäller 
brottsförebyggande åtgärder. Detta har inte skett vilket vi tror kan bero på att ledamöterna för 
ÖreBRÅ även har andra intressen än enbart brottsförebyggande aspekter. Detta är givetvis 
bara våra tankar, men kan mycket väl vara ett svar på varför brottsförebyggande åtgärder i 
planeringen kommit i skymundan i både planprogram och detaljplan. Detta hade kunnat 
undvikas om checklistan i Bo tryggt följts, och därmed hade resurserna kunnat samordnas på 
ett mer effektivt sätt. Av de erfarenheter som kommuner fått genom det brottsförebyggande 
arbetet är engagerade politiker en viktig del. Tidigare har inte politikerna visat samma intresse 
som de gör idag, enligt Ekerbring och Svensson. Genom detta kan vi anta att de 
brottsförebyggande frågorna i planeringen av Markbacken har kommit i skymundan politiskt. 
Detta verkar dock vara under förändring, enligt Ekerbring och Svensson har den nya politiska 
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majoriteten visat ett större intresse för deras tankar och åsikter kring de brottsförebyggande 
aspekterna.  
 
Ekerbring påpekar att polisen uttrycker en stark vilja att få vara delaktiga i planeringen från 
start. De har velat det under en tid, men inte fått möjligheten. Det kan delvis bero på att 
myndigheten i sig inte haft tillräcklig kompetens när det gäller brottsförebyggande planering. 
Detta har dock utvecklats under de senaste åren och har bland annat resulterat i Bo Tryggt, de 
har också anställt personal med annan utbildning än den traditionella polisutbildningen. Även 
polisutbildningen har utvecklats till att innefatta brottsförebyggande åtgärder i planeringen. Vi 
tycker att detta är bevis nog för polisens vilja att delta i planeringen, samt att deras kompetens 
gör dem till en legitim aktör. Vi tror att problemet är stadsbyggnadskontorens uppfattning om 
polismyndighetens roll i arbetet med brottsligheten. Uppfattningen räknar inte in polisen som 
en aktör i den brottsförebyggande planeringen. Detta bekräftas till viss del av undersökningen 
i rapporten Bebyggelse inriktade åtgärder mot brott och otrygghet där det framgår att endast 
39 % av Sveriges stadskontor anser att polisen behöver kompetensutveckling. Stadskontoren 
menar att polismyndigheten har den kompetens som behövs i det rent polisiära arbetet, såsom 
gripande av brottslingar. Vi får känslan av att stadskontoren inte ser att polisen kan tillföra 
något nytt redan i planeringsstadiet. Detta bekräftas ytterligare genom Ekerbring som anser att 
polisen nu har den kompetens som behövs för att sticka ut hakan, samt att det faktiskt är 
polismyndigheten som utformat Bo Tryggt.   
 
Att följa checklistan för planering i Bo Tryggt ser vi som ett sätt att samordna de resurser som 
finns tillgängliga i samhället. Frågan är om åtgärderna i Markbacken kan liknas vid de 
åtgärder som föreslås i Bo Tryggt. Vi har på sidan 20 angett fyra viktiga delar ur Bo Tryggt 
som vi ser som centrala. När vi jämför dessa punkter med vad som faktiskt har gjorts i 
Markbacken ser vi en slående likhet. Vi finner det märkligt att inte checklistan följts när ändå 
åtgärderna i Markbacken kan härledas till denna. Om checklistan hade följts hade den 
bristfälliga dokumenteringen automatiskt kunnat avhjälpas. På detta sätt hade erfarenheterna 
från upprustningen kunnat följas upp och vara nyttig information till framtida projekt. Detta är 
något som ÖBO redan gör när det gäller sociala erfarenheter som baseras på intervjuer med de 
boende i området. En liknande uppföljning gällande trygghet och brottsförebyggande åtgärder 
hade kunnat formuleras om Bo Tryggts checklista följts. Överlag är utvärderingar viktiga samt 
att information kan följas upp i framtida projekt. Det kan vara svårt att se de faktiska 
förbättringarna om inga utvärderingar finns att tillgå. Detta är också något de städer som 
använt sig av bebyggelseinriktade åtgärder behöver enligt Bebyggelseinriktade åtgärder mot 
brott och otrygghet. Utvärderingarna möjliggörs ännu mer om checklistan i Bo Tryggt finns 
med som en stafettpinne genom hela planeringsprocessen. Vi måste dock poängtera att Bo 
Tryggt först publicerades år 2001 för att senare utvecklats vidare och ges ut i ny version år 
2005. Med tanke på att upprustningsprojektet började planeras redan 1998 tyder detta på att 
ÖBO har kompetens inom området och är villiga att ta till sig nya influenser från samhället 
samt ser de problem som finns.  
 
När vi började arbeta med vår uppsats hade vi en förförståelse att de aktörer som vi studerat 
arbetade tillsammans på ett strukturerat och systematiskt sätt. Vi trodde att aktörerna 
samarbetade mer med varandra än vad de faktiskt gör. Detta har förvånat oss och förändrat 
vår syn på deras sätt att arbeta. Kanske kan man tycka att det är naivt att tro att dessa stora 
aktörer ska ha ett reellt samarbete. Med tanke på att det brottsförebyggande perspektivet i 
planeringen är relativt nytt i Sverige är det kanske inte så konstigt att de inte arbetar efter en 
modell som Bo Tryggt. Om ett antal år kan verkligheten se annorlunda ut, det får framtiden 
utvisa.  
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7. SLUTSATSER 
 
Vi har här valt att redovisa de centrala delarna i vårt syfte samt de frågor vi ämnar att besvara 
med denna uppsats.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur brottsförebyggande åtgärder tar sig uttryck i 
planeringen, upprustningen och byggandet av bostadsområden.  
Vi har valt att studera bostadsområdet Markbacken i Örebro för att få en inblick i den 
brottsförebyggande planeringen. Uppsatsen syftar till att ta reda på om brottsförebyggande 
åtgärder har tagits i beaktande i den fysiska planeringen av Markbacken.  
 
Vi har också valt att studera vilka andra faktorer som kan påverka att brottsligheten minskar 
i ett bostadsområde. För att se hur det brottsförebyggande arbetet i helhet fungerar har vi 
valt att studera de aktörer som agerar i planeringen och hur samverkan mellan dem sker i 
Örebro och främst när det gäller Markbacken.  
 
Finns det en nationell standard när det gäller brottsförebyggande planering, och hur är 
den i så fall utformad? 
 
Vi anser att det inte finns en tydlig nationell standard när det gäller brottsförebyggande 
planering. Dock skulle Bo Tryggt kunna axla den rollen istället för att bara vara en handbok 
med riktlinjer. Vi tror att brottsförebyggande planering är något som kommer att finnas med 
som en tydlig del i planeringsprocessen i framtiden. Den stora frågan är hur ramverket ska 
utformas med tanke på att varje område har unika förutsättningar och möjligheter att 
utvecklas. Å andra sidan gör det unika i sig att det är viktigt att all kunskap samlas och finns 
tillgänglig för andra projekt genom exempelvis kunskapsbaser, checklistor etc. 
 
Har brottsförebyggande åtgärder vidtagits vid planeringen av upprustningen av 
Markbacken, och i så fall på vilket sätt? 
 
Rent praktiskt är svaret ja, det finns flera aspekter som tyder på detta. Ser man till 
utformningen av byggnaderna och den kringliggande miljön har denna skapat möjligheter för 
naturlig övervakning och social kontroll. Utformningen av området har till stor del följt både 
Bo Tryggt och de två brottsförebyggande teorierna. Det finns dock frågetecken med syftet till 
åtgärderna. I och med att inga av de centrala dokumenten, som detaljplanerna och 
planprogrammet, påvisar några brottsförebyggande åtgärder eller konsekvensbeskrivningar 
drar vi slutsatsen att många av dessa åtgärder har vidtagits av andra orsaker än just av 
brottsförebyggande karaktär. Det finns en annan förklaring, och det är att dokumenteringen i 
sig är bristfällig, detta bevisar i sin tur att de brottsförebyggande frågorna i planeringen har 
kommit i skymundan. Det kan bero på att den här typen av frågor är ett relativt nytt fenomen i 
Sverige och i Örebro samt att en nationell standard saknas.   
 
Oavsett om brottsförebyggande åtgärder beaktats i planeringen av Markbacken, vilka 
erfarenheter kan tas med till framtida projekt och vad behöver förändras? 
 
För att erfarenheter ska kunna tas med till andra projekt bör de dokumenteras. Detta är inget 
som gjorts tydligt när det gäller brottsförebyggande aspekter. Vi tycker att det är självklart att 
både vilka åtgärder som vidtagits och konsekvensbeskrivningar ska finnas med i detaljplaner 
och planprogram. Vi tycker också att brottsförebyggande åtgärder i planeringen bör på något 
sätt få utrymme i översiktsplanen. ÖBO borde också redovisa vilka åtgärder som gjorts i 
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exempelvis årsredovisningarna eller i enskilda dokument. Om Bo Tryggt följts när det gäller 
dokumenteringen hade detta skett naturligt. 
 
Har brottsligheten minskat i Markbacken, i så fall vilka faktorer har gjort resultatet 
möjligt? 
 
De brottstyper vi har studerat har påvisat en minskning i antalet anmälda brott generellt under 
de undersökta åren. Självklart har upprustningen i sig med den ökade naturliga övervakningen 
och den ökade sociala kontrollen bidragit till detta. Tidigare fanns det inte ens lås till 
entréerna vilket det gör nu, säkerhetsanordningar som dessa inverkar också självklart på 
brottsstatistiken.  
 
Har de boende i Markbacken fått en förändrad syn på tryggheten i området efter 
upprustningen? 
 
Genom ÖBO:s boendeenkät har det framkommit att tryggheten har ökat i Markbacken efter 
upprustningen. Den faktiska tryggheten har ökat genom att brottsligheten har minskat och de 
tekniska säkerhetslösningarna är idag fler än tidigare. Ett område som är rent och snyggt som 
Markbacken är idag har resulterat i en ökad trygghetskänsla. Den starkare sociala kontrollen, 
som möjliggjorts genom planeringen, har gjort att de boende känner igen varandra eller 
åtminstone är bekanta med varandra. Det är en faktor som bidrar till ökad trygghet och utgör 
ett hinder mot brott.  
 
Har aktörerna samverkat i planeringen av Markbacken, i sådana fall hur? 
 
De största aktörerna i upprustningen av Markbacken har varit Örebro kommun, ÖBO och de 
boende. Kommunikationen mellan de boende och de två andra aktörerna har varit mycket god 
och relationen mellan kommunen och ÖBO har också varit bra. ÖBO har under hela 
processen underlättat för de boende att komma till tals och påverka planeringen. Kommunen 
har genom Kabashis arbete kunnat samordna de boendes reflektioner och åsikter om 
upprustningen och fört detta vidare till ÖBO och planerare. 
 
Varken polisen eller ÖreBRÅ har varit med i planeringen av området. Dessa två aktörer 
uttrycker en stark vilja att få vara med från början i framtida projekt. Vi anser att ÖreBRÅ 
borde få vara en del av planeringen eftersom att rådet besitter stor och blandad kunskap om 
brottsförebyggande arbete. Polisens vilja att vara med bekräftas genom att de utvecklat 
polisutbildningen och anställt personal med specialkompetens inom området. Att dessa två 
aktörer inte varit delaktiga i planeringsprocessen kan bero på att det inte har skapats någon 
strukturerad modell att följa i Örebro när det gäller brottsförebyggande planering och därmed 
har dessa två aktörer lämnats utanför samarbetet.   
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide  
 
Sören Svensson, samordnare ÖreBRÅ,  
Hans Ekerbring, brottsförebyggande polis 
 
Intervju: 
 
Vi har tänkt oss att vi ska göra en så kallad semistrukturerad intervju med er. Detta innebär att 
vi inte har enbart färdigställda frågor, utan mer teman som vi önskar samtala kring. Detta för 
att få en djupare insikt i ämnet samt att svaren inte ska kunna påverkas för mycket av oss.  
 
Generella: 
 

• Vilken yrkesuppgift har ni? 
• Hur är samverkan mellan er utformad? 
• Hur ser arbetet med brottsförebyggande åtgärder ut i bostadsplanering för Örebro ut? 

 
Markbacken: 
 

• Har ni varit inblandade i upprustningen av Markbacken? 
• Vilka åtgärder genomfördes i samband med upprustningen av Marbacken när det 

gäller brottsförebyggande åtgärder i planeringen? 
• Fanns det något som ni ville genomföra i samband med upprustningen som av olika 

anledningar inte realiserades 
 

• Har Örebro kommun någon policy när det gäller brottsförebyggande åtgärder vid 
planeringen av bostadsområden?  

 
 
 
Tack på förhand för att ni ställde upp på denna intervju! 
Hälsningar Martin Hedlund & Patrik Hjulström 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide  
 
Processledare: Faik Kabashi 
 
Intervju: 
 
Vi har tänkt oss att vi ska göra en så kallad semistrukturerad intervju med dig. Detta innebär 
att vi inte har enbart färdigställda frågor, utan mer teman som vi önskar samtala kring. Detta 
för att få en djupare insikt i ämnet samt att svaren inte ska kunna påverkas för mycket av oss.  
 
 
-Vilken yrkesuppgift har du? 
 
Samarbete 
- mellan kommunen och Öbo 
- med polisen 
- med de boende i området 
- med föreningar och dyl. i området 
 
Brottsförebyggande åtgärder 
- naturlig övervakning, de boendes egna möjligheter att övervaka området  
- eget ansvar och social kontroll 
- gränser formade genom tekniska lösningar, t ex lås, stängsel 
- gränser utformade på naturligt sätt, t ex genom rabatter, häckar 
- välskött område, påverkar utomståendes syn på området, t ex nedskräpning, klotter 
- trygghet och säkerhet vid offentliga platser, t ex belysning, insyn, folk i rörelse 
 
 
 
Ej realiserade brottsförebyggande åtgärder 
- tidigare, vid upprustningen 
- Nya eller framtida förändringar  
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide  
 
Peter Palmgren 
Projektledare – Utveckling på ÖBO 
 
Intervju: 
 
Vi har tänkt oss att vi ska göra en så kallad semistrukturerad intervju med dig. Detta innebär 
att vi inte har enbart färdigställda frågor, utan mer teman som vi önskar samtala kring. Detta 
för att få en djupare insikt i ämnet samt att svaren inte ska kunna påverkas för mycket av oss.  
 
Generella: 
 

• Vilken yrkesuppgift har du? 
 
Samverkan 
 

• Har ÖBO samverkat med andra aktörer till exempel Örebro kommun, ÖreBRÅ och 
Polisen vid upprustningen av Markbacken? 

 
ÖBO:s åtgärdsprogram: 
 
I början av projektet gjordes en lista över åtgärder för att avhjälpa tekniska och miljömässiga 
brister. En del åtgärder är för att nå den visionen som ÖBO har för att skapa ett attraktivt 
Markbacken. En stor del av åtgärderna är sådana som av ÖBO uppfattats som nödvändiga. 
 
Området mellan gårdarna 

• Asfalt ytorna minskas och bryts upp utformningsmässigt med andra material. 
• Områdena kring trapphusentréerna utformas extra noga vad gäller mark 
• Beläggning, sittplatser, cykelparkering och belysning byggs ut och förbättras. 
• Ute platserna avgränsas tydligare med murar. 
• De separeras mot omgivande gång ytor med en zon av mindre träd typ paradisäpplen 
eller hagtorn planterade i en yta av kullersten. Zonen kan även fungera som snöupplag. 
• Området mellan de båda fristående husen ges en mer omsorgsfull yttermiljö med mer 
träd och buskar, större och mer avgränsade ute platser. 
• Gården avgränsas tydligare mot parken och det intilliggande gångstråket med plank och 
portal. 
• Ingångarna till gården från gångstråket utformas för att särskilt markera övergången från 
områdets allmänna delar till gårdens mer privata karaktär. 
• De olika gårdarnas ingångar bör vara olika. 

 
För att kunna skapa trygghets känsla i området: 

• Området utformas som en tydlig angöring och entréplats till bostadskvarteret. 
• Den låga byggnaden rivs för att släppa in sol och integrera området med den centrala 
parken. 
• Genom rivningen förstärks en kvartersuppdelning som kan leda till att olika gårdarna 
kan få en jämn belysning över området som kan förstärka trygghetskänslan. 
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• Avrunda hörn intill gården för att öka sikten och därmed säkerheten. 
 

För att kunna skapa ett vackert område och mötesplatser: 
Det kommer att ordnas sittplatser, boulebana, schackspel, springbrunn samt konstverk. 
Sittplatser vid tvättstugan, gården kompletteras med cykelställ samt piskställning för 
mattor, enligt hyresgästernas önskemål. 

 
 
Brottsförebyggande åtgärder i Markbacken: 
 

• Fanns det någon specifik strategi från ÖBO: s sida när det gäller att minska 
brottsligheten i Markbacken? 

• Vilka åtgärder genomfördes i samband med upprustningen av Marbacken när det 
gäller brottsförebyggande åtgärder i planeringen? 

• Fanns det något som du ville genomföra i samband med upprustningen som av olika 
anledningar inte realiserades? 

• Föreningsliv och liknande är viktigt för grannsamverkan i ett område, men det kräver 
också lokaler som är tillgängliga för dessa. Är lokaler till föreningar med flera något 
som ÖBO har tänkt på i planeringen? 

 
Framtiden 
 

• Markbackens centrum har inte rustats upp än. Är detta något som är på gång? Kommer 
brottsförebyggande åtgärder tas i beaktande vid en eventuell upprustning?  

 
 
Tack på förhand för att du ställde upp på denna intervju! 
Hälsningar Martin Hedlund & Patrik Hjulström 
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Bilaga 6 
 
Checklista: Programpunkter för C2 Planering 
 

Detaljplan (S)168 
Bygglovprogram (B) 
Projektanalys (B) 
 

Planeringsskedet består i att bestämma markens användning inom planområdet och byggrätterna på 

kvartersmarken. De regleras i detaljplanen inför kommande skeden. Planstrukturen läggs fast och därmed 

sambanden med omgivande stadsrum. 

 

 Skede C2 Planering 
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 Förarbetei      
16. Utse någon att särskilt beakta trygghet och säkerhet under 

planeringsskedet. 
     

17. Notera vilka aspekter på trygghet och säkerhet från föregående skede 
(C1) som behöver behandlas. 

     

18. Kontakta polis, kommunala myndigheter och/eller 
organisationer för att få uppgift om brottslighet och 
otrygghet i området och angränsande delar. Dialogen kan 
även vara bra för att samordna social och situationell 
brottsprevention.ii 

     

19. Kartor som visar lägen för brottslighet och otrygghet kan med fördel 
användas som underlag i arbetet. 

     

20. Genomför om möjligt en reell trygghetsvandring med berörda parter i 
området och närliggande delariii. 

     

21. Sammanfatta problembilden och ange principer för hur problemen ska 
bemötas. 

     

  
Människors närvaro och rörelseriv 

     

22. Försök åstadkomma en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, 
kultur och fritidsaktiviteter och fördelade så att uterum och trafikstråk 
används under en stor del av dygnet. Tänk på att bebyggelsetätheten 
påverkar hur många människor som överhuvudtaget bor och är 
verksamma inom ett område. 

     

                                                           
168 Betecknar olika perspektiv: S = Samhälls- eller planerarperspektiv; B = Byggherre- eller beställarperspektiv; 
E = Entreprenörs-(byggar-) eller projektörsperspektiv; F = Förvaltar- eller brukarperspektiv. 
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23. Eftersträva tydliga lättorienterade kommunikationssambandv till 
angränsande stadsdelar. 

     

24. För en principdiskussion om lösningar för vertikala förbindelser i den 
anlagda miljön, t.ex. hissar, förbindelser med garage och tunnlar. 
Förbindelserna kan skapa otrygghet och punkter sårbara för intrång. 

     

25. Eftersträva lättorienterade gångvägssystem, detta för att undvika känslan 
av vilsenhet och utsatthetvi. 

     

26. Kort väg mellan gata och bostadsentré underlättar orientering och skapar 
trygghet. 

     

27. Om gångtunnlar vii måste byggas, eller byggas om, eftersträva att 
gångtunnlar är raka och korta. Utforma tunnlarna så att möjlighet till 
genomsiktlighet finns när man närmar sig tunneln. 

     

  
Tillhörighetviii 

     

28. Övergångar mellan enskilt område och allmän plats är viktiga att beakta. 
Odefinierade ytor kan komma att betraktas som ingenmansland. 

     

  
Överblickbar utemiljöix 

     

29. Stärk den informella kontrollen genom visuella samband och siktlinjer 
mellan byggnader och uterum och mellan olika uterum. 

     

30. Gör ett belysningsprogram för att bibehålla överblickbarheten under 
dygnets mörka timmar. 

     

31. Eftersträva att platser och stråk är väl överblickbara för att inte skapa 
lägen gynnsamma för rån och överfall. Var observant på nischer, vrår, 
hörn eller vegetation där det går att gömma sig intill gång- och 
cykelstråk. 

     

32. Avskilda markparkeringar är ofta mycket drabbade och utgör dessutom 
en otrygg plats. Parkerade bilar är ur stöld- och inbrottssynpunkt de mest 
utsatta brottsobjekten i våra storstadsregioner. Sträva efter små 
parkeringsanläggningar i anslutning till och överblickbara från 
bostadshusen.x 

     

  
Byggnadens övergripande utformning  

     

33. Det ska vara lätt att uppfatta vad som är husets entrésida. Detta 
underlättar orientering som skapar trygghet. 

     

34. Få lägenheter per entré ökar möjligheten för gemensamt ansvar (social 
kontroll).xi  

     



 60

 
  

 
 
 
 
Garagexii  G

en
om

fö
rt

 

N
öd

vä
nd

ig
t 

A
ng

el
äg

et
 

Ö
ns

kv
är

t 

E
j r

el
ev

an
t 

35. Begränsa tillträde mellan trapphus och garage. Gör få in- och utgångar 
till garage. 

     

36. Undvik stora garageanläggningar. Där är bilbrottsligheten ofta stor och 
de utgör en otryggplats. 

     

37. Garageportar bör kunna ses från närliggande fönster. Detta avser även 
fristående garage. 

     

 
 
                                                           

i A4 Aktörer och parter, A5 Samarbeta och jämka samt A7 Bygg upp kunskap 
ii A1 Teorier och principer. 

iii A6.2 Reella trygghetsvandringar. 

iv B2.4 Planstruktur och rörelse. 

 

v B2.4 Planstruktur och rörelse. Ur brottsförebyggande perspektiv finns det anledning att försöka koncentrera olika 

trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av människor i utemiljön och därmed skapar en grund för social 

trygghet. Av samma orsak finns det skäl att inte i allt för hög grad skilja kommunikationsstråk från bebyggelse. När 

det gäller trafikstrukturer kan motstridighet uppstå mellan krav på trafiksäkerhet och brottsförebyggande krav. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt finns ibland orsak att skilja olika trafikslag från varandra. 

 
vi B2.4.3 Rumslig uppbyggnad. Koncentrera trafiksystemen. Tänk igenom och effektivisera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa nära 

bostadens entréer. Skapa goda samband längs bebyggelse till angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. Samla gärna olika 

trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen. Förbindelse mellan 

kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. 

vii B2.5.4 Gångtunnlar. Gångtunnlar som tillkommit för att skapa trafiksäkerhet innebär samtidigt risk för att vissa 

typer av brott främjas. Det stora problemet är dock den otrygghet gångtunnlar framkallar.  

Tunnlar upplevs i en boendemiljö ofta som otrygga platser, särskilt efter mörkrets inbrott. Det händer därför att många 

går intill livligt trafikerade bilgator för att slippa passera genom gångtunneln. Ett bra exempel är att tunneln har en 

bred ”trattliknade” ingång från båda hållen. Gångtunneln ska ha en god och fungerande belysning. Skymmande 

vegetation och skymda ”fickor” ska inte finnas. 

 

viii B2.6 Tillhörighet och ansvar 

ix B2.5 Överblickbarhet. 

x B2.7 Parkeringsområden och garage. 

xi B2.6 Tillhörighet och ansvar  

xii B2.7 Parkeringsområden och garage. 

 


