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Förord 

Den elfte december 2007 mördades Fuat Deniz, lektor i sociologi vid Örebro 
universitet. Deniz knivskars i en av universitets byggnader på eftermiddagen 
när personal och studenter fortfarande befann sig i lokalerna. När detta skrivs är 
gärningsmannen fortfarande på fri fot och Örebropolisen får hjälp av 
Riksmordkommissionen i utredningsarbetet. Den tragiska händelsen har upprört 
och chockat universitetsvärlden. Universitetens trygghet och säkerhet har 
debatterats och därmed aktualiserats.  

Vår uppsats ”Studenternas trygghet” behandlar studenternas trygghet på Örebro 
universitet och hur arbetet med detta fungerar. Detta ämne är starkt 
sammankopplat med mordet på Fuat Deniz.  

Uppsatsens arbete påbörjades i november, men tankarna kring ämnet föddes 
långt tidigare. Vid tidpunkten för mordet var den största delen av det empiriska 
materialet insamlat och till stor del bearbetat. I samråd med vår handledare 
valde vi att fortsätta uppsatsarbetet som planerat. Därför har vi inte tagit mordet 
i beaktande, varken i vår empiri eller analys och slutsatser. Däremot för vi en 
kort avslutande diskussion som behandlar mordet och temat för uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar studenternas trygghet på Örebro universitet och i de närliggande 
studentbostadsområdena. Vi har studerat hur universitetet och Örebrobostäder AB arbetar 
med trygghets- och säkerhetsfrågor. Till vår hjälp har vi bl a använt oss av två synsätt, 
slutenhet och öppenhet, som behandlar brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. 
Genom forskningsöversikten problematiserar vi det brottsförebyggande tänkandet och dess 
åtgärder. Detta applicerar vi sedan på Örebro universitet och de närliggande 
studentbostäderna. Vi diskuterar också problematiken kring trygghetsbegreppet och medias 
inverkan på detta.  
 
Universitetet är beläget i utkanten av Örebro stad och har ca 15 000 studenter. I dagsläget 
finns personal som arbetar med universitetets säkerhet och studenternas trygghet. Ämnet är 
mycket aktuellt, t ex har Örebro studentkår anordnat en debattkväll som behandlade just 
studenternas trygghet. I universitetets säkerhetsarbete finns en problematik då universitetet 
ska präglas av tillgänglighet samtidigt som studenter och personal måste vara och känna sig 
trygga. Att kunna tillgodose båda dessa faktorer kan vara problematiskt, men samtidigt 
önskvärt.  
 
Örebrobostäders trygghetsarbete präglas främst av grannsamverkan och sunt förnuft, det finns 
inga tydliga riktlinjer som företaget arbetar efter. Örebrobostäder genomför regelbundet 
boendeenkäter för att ta del av hyresgästernas syn på tryggheten i bostadsområdena, något 
som vi har tagit del av. 
 
Våra slutsatser är att studenterna generellt känner sig trygga, men att det finns specifika 
platser utomhus som behöver åtgärdas ur ett trygghetsperspektiv. Kvinnliga studenter 
upplever otryggheten starkare på kvällstid än manliga, något som stämmer överens med vår 
förförståelse.   
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1. Inledning 
 
Den svenska offentliga kontrollapparaten började formas så som vi känner igen den idag för 
knappt 200 år sedan, men den stora tillväxten skedde först efter andra världskrigets slut. En 
stor del av den tidigare, och mycket gamla, informella och privata kontrollen minskade från 
att vara ett alternativ, till ett komplement för att slutligen nästan helt ersättas av den formella 
kontrollen. Efter andra världskriget förbättrades människornas materiella levnadsnivå 
samtidigt som urbaniseringen resulterade i större städer. En ökad anonymitet och också en 
minskad social kontroll i städerna ökade antalet brottstillfällen. Många av förändringarna som 
Sverige genomförde var önskade, men beaktandet av utvecklingens negativa följder för 
brottsligheten förbisågs. Eftersom det numer blir mer och mer tydligt att rättsväsendet inte 
ensamt kan vinna kampen mot brottslighet riktas nu fokus mot andra aktörer. Kommuner, 
lokala myndigheter, privata aktörer och den enskilde individen är alla resurser som kan 
komplettera rättsväsendet i brottsförebyggande och trygghetshöjande arbete.1  
 
Hur ska arbetet för minskad brottslighet och ökad trygghet utformas? Vi vet att 
tusentals människor dagligen rör sig i staden, mellan hemmet och arbetsplatsen, till affärer 
eller för att lämna barnen på dagis. Alla dessa människor påverkas av hur den byggda miljön 
är uppförd och planerad. Som vi alla vet är människorna i staden olika individer som har olika 
perspektiv med individuella värderingar och påverkas av staden genom intryck och känslor. 
Med denna vetskap kan det inte vara lätt att planera en stad, ett bostadsområde eller 
verksamhetsområde som känns tryggt och säkert för alla inblandade.  
 
Örebro är en stad som har många studenter och vill profilera sig som en studentstad. För att 
locka till sig studenter finns en bostadsgaranti för den som studerar samtidigt som Örebros 
geografiska läge lyfts fram som gynnsamt och kommunikationer inom staden anses som en 
fördel.2 
 
Men vad görs för studenternas känsla av trygghet? Ett universitet som vill locka till sig fler 
och fler studenter måste samtidigt arbeta fram modeller eller strategier för att studenterna ska 
känna sig säkra och trygga under sin studietid. Subjektiva preferenser är per definition svåra 
att sätta fingret på. Att planera ett område absolut säkert är en sak, men att människor 
samtidigt ska ha en känsla av trygghet kan vara svårare att uppnå. 
 
 

 

 

                                                 
1 Allas vårt ansvar - ett nationellt brottsförebyggande program, Ds 1996:59, s 2, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/05/6f7f8a41.pdf (071126) 
2 Örebrokommuns hemsida, Välkommen till universitetsstaden Örebro 
http://www.orebro.se/naringslivocharbetsmarknad/universitetsstaden.4.37c0d5e810d685ee730800020974.html 
(071112) 
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2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Örebro Universitet arbetar med säkerhets- och 
trygghetsfrågor för studenterna och hur själva arbetet fungerar i praktiken. Vi ska också 
undersöka hur studenterna upplever universitetsområdet och de närliggande studentbostäderna 
ur ett trygghetsperspektiv. Till grund för detta kommer vi att använda oss av två synsätt kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Synsätten ställs mot varandra och 
tillsammans med den övriga forskningsöversikten skapar vi en problematisering av 
brottsförebyggande tänkande och hur åtgärderna kan utformas och användas i praktiken. Som 
ett komplement till våra frågeställningar så kommer vi att diskutera problematiken kring 
trygghetsbegreppet och medias inverkan på detta. 
 
Nedan följer ett antal frågor som vi ska besvara: 
 

• Hur upplever studenterna universitetsområdet och de närliggande bostadsområdena ur 
ett trygghetsperspektiv? 
 

• Vilka förbättringar ur ett brottsförebyggande perspektiv kan vidtas för att öka 
tryggheten och säkerheten på universitetsområdet? 
 

• Har Örebro Universitet och ÖBO (Örebrobostäder AB) några tydliga riktlinjer för att 
öka säkerheten och tryggheten för studenterna, i så fall hur är dessa utformade? 

2.1 Metod 
 
Metod är ett begrepp som ofta hörs i universitetsvärlden och i de flesta undersökningar finns 
ett avsnitt där författarna berättar om sitt tillvägagångssätt. En metod är alltså ett redskap som 
används till att skapa bättre förståelse genom tolkning av information. Det är viktigt att 
författarna finner en metod som är lämplig för sin undersökning. Det finns vissa grundkrav 
som ska vara uppfyllda.3  
 

• Ett systematiskt urval av information måste göras 
• Informationen måste utnyttjas på bästa sätt 
• Resultatet ska kunna kontrolleras av andra 
• Resultatet ska också möjliggöra för ny kunskap och medvetenhet 

2.1.1 Fallstudie 

Vi har i vår uppsats valt att studera universitetsområdet i Örebro. Detta innebär att uppsatsen 
är en så kallad fallstudie. Kännetecken för en fallstudie är att den som regel är inriktad på en 
undersökningsenhet även om det i enstaka fall finns forskare som undersöker två eller fler 
enheter. Syftet med fallstudier är att få en djupare insikt, att studera saker i detalj som 
slutligen leder till att belysa det generella genom att studera det enskilda. Ett stort värde med 
fallstudier är att de kan förklara varför vissa resultat kan uppnås och inte bara hur något är, 
vilket i sig inte är unikt för detta tillvägagångssätt. Olika aspekter som rör ett fall studeras. I 
vårt fall är det bland annat vår enkätundersökning, ÖBO:s boendeenkät och intervjuer. I 
fallstudier utgör undersökningens grund något som redan finns, det är inte en konstgjord 

                                                 
3 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur, s 13 
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situation som är framtagen för ett forskningssyfte. En av fallstudiens starka sidor är att den 
tillåter forskaren att använda sig av ett flertal metoder, en fallstudie uppmuntrar till och med 
till detta. Genom att kombinera ett flertal metoder uppnås därmed också ett djup i studien. 
Informella intervjuer likväl som officiella möten, insamling av dokument och enkäter kan 
kombineras.4   
 
När en fallstudie genomförs måste forskaren vara medveten om de brister den kan medföra. 
Går det att generalisera? Är fallet representativt? Detta är frågeställningar som kan dyka upp, 
svaren på dessa infallsvinklar är beroende av undersökningsenheten. Finns det likheter mellan 
olika universitetsområden i Sverige går det att generalisera. Universitetens storlek, riktlinjer 
och upptagningsområde är andra faktorer som spelar roll.5  

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Liksom begreppet metod används termerna kvalitativ forskning och kvantitativ forskning 
ideligen i universitetsvärlden. Ofta kombinerar forskaren de två metoderna.6 Anledningen till 
detta är att de båda har olika fördelar vilket innebär att en kombination av de båda är att 
föredra. Detta innebär att valet av tillvägagångssätt är beroende av vilket problemområde som 
behandlas. Det finns likheter dem emellan vilket är att de båda är inriktade mot ökad 
förståelse av samhället och hur enskilda människor, grupper och institutioner påverkar 
varandra.7 
 
Kvalitativ: 
För att uppnå ett djup och att återge information på ett detaljerat sätt används kvalitativ 
forskning. Det krävs mycket information, och intresset är fokuserat på beskrivning och 
förståelse av sammanhang och strukturer.8 Oftast har kvalitativ inriktning en tendens att 
uppfatta ord snarare än siffror som det centrala. Det som observeras och rapporteras 
omvandlas till ord. Ett exempel för att tydliggöra den kvalitativa forskningen är att där 
beskrivs en bild med ord.9  
 
Fördelar med den kvalitativa forskningen:10 
 

• Forskningen som genereras tenderar att genom dess djup och detaljrikedom vara 
förankrad i verkligheten 

• Det finns en tolerans för motsägelser och tvetydigheter. Detta leder till en styrka när 
det gäller analysen av den sociala verkligheten 

• Möjligheter till olika perspektiv. Istället för att utgå från att det finns en förklaring 
accepteras flera infallsvinklar på samma problematik. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s 41-43 
5 Ibid. s 48-49 
6 Ibid. s 203 
7 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) s 76 
8 Ibid. s 78 
9 Denscombe, Martyn (2000) s 204-205 
10 Ibid. s 259-260 
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Nackdelar med den kvalitativa forskningen:11 
 

• Representativitet. Det kan vara svårt att fastställa den kvalitativa forskningens 
generaliserbarhet på grund av den detaljerade djupstudien.  

• Tolkningen är nära förenad med forskaren. Forskarens egna preferenser och 
erfarenheter påverkar insamlandet och analysen av materialet. 

• Det finns en risk att material från en intervju med mera lyfts ur kontexten då 
anteckningarna skrivs om till text. 

 
När intervjuer används är dessa oftast ostrukturerade eller semistrukturerade. Detta innebär att 
det inte finns några exakta eller specifika frågor. Istället följs olika teman som 
intervjupersonen kan prata fritt kring. Författarna använder sig av en mall och kan genom 
denna styra intervjun, men intervjupersonen tillåts att sväva ut i sina svar. Fördelen med detta 
är att en större förståelse och ett större djup kan uppnås. Nackdelen å andra sidan är att 
intervjupersonen kan styras eller i vart fall ledas till vissa svar beroende på författarens egna 
preferenser. Det förs ofta anteckningar vid dessa intervjuer då det anses påverka 
intervjupersonen i mindre utsträckning än vid användandet av bandspelare. Nackdelen är att 
när materialet ska bearbetas kan sammanhanget gå om intet.12 
 
Vi har genomfört två intervjuer med personer som arbetar med trygghet och säkerhet på 
universitetet samt en representant för ÖBO. Intervjuerna har genomförts efter intervjuguider 
med öppna frågor och teman. Intervjupersonerna visste vilket ämne intervjun behandlade, 
men inte de specifika frågorna på förhand. Vid intervjutillfällena har vi valt att anteckna 
svaren istället för att spela in intervjuerna med bandspelare. Detta motiverar vi genom att de 
personer som vi intervjuat säkerligen känner sig mer avslappnade och därmed kan intervjun 
bli mer av ett öppet samtal med ärligare svar som resultat. Detta är något vi tidigare 
uppmärksammat när vi skrev vår C-uppsats. Att föra anteckningar kan innebära att alla svar 
inte blir korrekt återberättade, men i och med att vi är två som antecknar anser vi att det inte 
kommer att bli något problem. Alla intervjupersoner har i efterhand fått möjligheten att 
korrigera sina svar.  
 
Vi har deltagit i en debattkväll på Örebro studentkår där trygghet och säkerhet på campus 
diskuterades. Vi förde anteckningar över det som diskuterades och var av intresse för vår 
uppsats. Vi överförde anteckningarna till ren text som går att ta del av på sidan 27. Vi är 
medvetna om att det är ett speciellt tillvägagångssätt, men vi anser att det är väldigt intressant 
att detta belyses i uppsatsen då många åsikter kommer fram, åsikter vi annars antagligen hade 
missat. Ur ett annat perspektiv är det intressant att studera hur de olika aktörerna agerar 
tillsammans till skillnad från om vi enbart intervjuat dem var för sig.  
 
Kvantitativ: 
I den kvantitativa forskningen strävar författaren för att uppnå, och presentera en preciserad 
framställning av materialet, istället för ett djup är det en bredd som eftersträvas. Genom att 
mäta data, snarare än att förstå och beskriva den intresserar sig forskaren för att finna 
generella drag och för att kunna finna representativitet i materialet.13 I den kvantitativa 
forskningen är objektiviteten central och mycket viktig. Det som mäts existerar oavsett 
forskarens erfarenheter och dess inverkan på studien.14 Då objektiviteten är av yttersta vikt i 

                                                 
11 Denscombe, Martyn (2000) s 260-261 
12 Ibid. s 134-136 
13 Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997) s 78 
14 Denscombe, Martyn (2000) s 206-207 
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den kvantitativa forskningen är sättet att mäta och inhämta relevant material av stor betydelse. 
Forskaren måste vara noggrann med val av mätinstrument. Ett klassiskt exempel är att en 
linjal används till att mäta ett avstånd. Att använda en våg till detta är inte lämpligt, trots att 
vågen som mätinstrument är exakt.15  
 
Fördelar med den kvantitativa forskningen:16 
 

• Trovärdighet. Genom användandet av statistik ökar forskarens trovärdighet när det 
gäller tolkningar och resultat 

• Kontrollerbart resultat. Genom användandet av kvantitativ data såsom statistik kan 
andra kontrollera resultatet. 

• Presentation. Tabeller och diagram underlättar för läsare att ta del av resultatet 
 
Nackdelar med kvantitativ forskning:17 
 

• Materialets relevans bestäms av sättet att mäta. Resultatet blir bara så bra som de 
frågor som ställs. 

• För stort antal variabler och faktorer att ta hänsyn till kan leda till att arbetet svävar ut. 
• Framställningen av materialet kan manipuleras så att objektiviteten minskar. 

 
Genom ÖBO: s boendeenkät för de valda bostadsområdena för åren 2004-2007 har vi kunnat 
studera hur studenterna upplever tryggheten i sitt bostadsområde. Det är viktigt att veta att de 
boendeenkäter vi tagit del av är för ÖBO:s samtliga studentbostäder som också finns i 
Varberga, Brickebacken och Mellringe. Dock bor de flesta studenterna i de för uppsatsen 
studerade områdena. Dessa är Campus, Grankotten, Tybble och Sörbyängen. Denna 
problematik är svår att kringgå då ÖBO inte kunde skilja mellan de olika områdena i sina 
enkäter. Vi vet att vi via ÖBO: s boendeenkät inte kan ta del av alla studenters uppfattning om 
trygghet och säkerhet då många studenter inte bor i direkta studentbostäder. Detta är ett 
problem som vi är medvetna om, boendeenkäten är en av flera delar och kan visa tendenser 
istället för exakta resultat för våra valda områden. Det materialet byggs på och bekräftas av 
intervjun med ÖBO:s representant.  
 
Vi har också tagit del av incidentstatistik för universitetsområdet, denna statistik har vi fått 
från Örebro universitets säkerhetssamordnare Lars Olander. Vi har inte tagit del av någon 
brottsstatistik för de valda studentbostadsområdena då polisens upptagningsområde skiljde sig 
från vår indelning. Vårt syfte är ju dock att undersöka hur studenterna upplever sina 
bostadsområden ur ett trygghetsperspektiv, därför är trygghetsstatistiken i detta fall viktigare 
än brottsstatistiken som vi ser det. Vidare har vi tagit del av sammanställningen av 
universitetets riskanalys och säkerhetsrapport, där har universitetets institutioner svarat på ett 
antal frågor som behandlar säkerhetsfrågor. Vi har valt ut relevanta delar ur 
sammanställningen och kommer därför inte att redovisa hela dokumentet.  
 
Vi har genomfört en enkätundersökning bland studenterna vid Örebro Universitetet där deras 
uppfattning om trygghet återspeglas. Sammanlagt har enkäten delats ut till 50 st personer. 
Hälften har delats ut slumpmässigt av oss på universitetet. Andra hälften har delats ut till 
studenter som läser Kulturgeografi A höstterminen 2007 på Örebro universitet. Närmare 

                                                 
15 Denscombe, Martyn (2000) s 241 
16 Ibid. s 240-241 
17 Ibid. s 241 
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information om hur enkäten är upplagd finns att läsa i vår sammanställning av 
undersökningen som börjar på sidan 29. Enkäten finns också som bilaga.  

2.2 Avgränsning 
 
Vår uppsats begränsar sig geografiskt till Örebro universitet och de angränsande 
studentbostäder som finns vid campusområdet. Dessa är Grankotten, Studentgatan (campus), 
Sörbyängsvägen och Tybble.  
 
Vi har valt att endast studera ÖBO:s studentbostäder, vi är dock medvetna om att andra 
fastighetsförvaltare också finns i området. Vi har valt att studera hur universitetet, ÖBO och 
studentkåren har agerat för att uppnå ökad trygghet för studenterna. Vi har delvis också 
studerat hur Akademiska Hus agerar när det gäller trygghetsfrågor. Att vi inte valt att studera 
Örebro kommun beror på att kommunen ansvarar för en förhållandevis liten del i jämförelse 
med de andra valda aktörerna. I vår enkätundersökning behandlas även studenternas väg 
mellan universitetet och hemmet, något som faller under kommunens ansvar. Vi har dock inte 
valt att studera hur kommunen arbetar med dessa frågor i området, däremot antar vi att 
universitetet och ÖBO agerar påtryckande om uppenbara brister skulle framträda när det 
gäller detta.  
 
Uppsatsen kommer att belysa studenternas trygghet, dels faktiskt sådan men också upplevd. I 
vår uppsats används begreppet säkerhet främst genom hur olika tekniska åtgärder används för 
att öka studenternas trygghet. Vi kommer att begränsa oss främst till säkerhetsfrågor som t ex 
berör larm, kortläsare, väktare etc. Vi kommer inte att studera säkerheten t ex när det gäller 
arbetsmiljö och brand.  

2.3 Två synsätt 
 
Uppsatsen kommer att bygga på två synsätt (slutenhet och öppenhet) som är varandras 
motsatser, men samtidigt har gemensamma nämnare. Sammantaget kommer 
forskningsöversikten att skapa en förståelse för hur planering ur ett trygghetsperspektiv kan 
utformas fysiskt. Som påbyggnad till de två synsätten poängterar vi vikten av personligt 
ansvar samt underhåll och skötsel av områden. Vidare studeras förebyggande arbete, hur detta 
påverkar människor samt vilka konsekvenser arbetet kan få.  

2.4 Källkritik och resonemang kring materialet 
 
När vi presenterar de två synsätten har vi använt oss av sekundära källor. Vi har alltså inte 
använt oss av Newman och Jacobs egen litteratur. Skälet att vi istället har använt oss av 
Schneider & Kitchen´s Planning for crime prevention och Listerborns Om rätten att slippa 
skyddas är att kritiken av de båda synsätten belyses på ett nyanserat och konstruktivt sätt. Vi 
ser ingen risk med att använda dessa sekundärkällor eftersom att båda synsätten är välkända 
och har banat väg för en stor del av det brottsförebyggande tänkandet. Vi anser att våra 
sekundärkällor är pålitliga och framställer synsätten på ett korrekt sätt i jämförelse med 
originallitteraturen.  
 
Avsnittet om brottsprevention/förebyggande som fenomen ser vi som en mer resonerande och 
problematiserande text. Meningen med detta är att ge läsaren en grundläggande förståelse för 
hur problemen bakom det brottsförebyggande arbetet fungerar. Vi har använt oss av olika 
författares tankar kring detta i avsnittet, vilket skapar en typ av kunskapstriangulering.  
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Vi har använt oss av artiklar ur Västerbottens Folkblad för att illustrera exemplet med 
Hagamannen i Umeå. Vi är självklart medvetna om att artiklarna inte behöver vara 
sanningsenliga, men vi vill använda dessa för att visa hur media påverkar befolkningen 
genom att framställa den här typen av händelser på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Genom 
att belysa medias roll så konkretiseras problematiken med brottsprevention som fenomen. Vi 
är främst intresserade av hur det som media publicerar påverkar samhället, inte hur hög 
sanningshalten är i deras nyheter.  

2.5 Begreppsdefinition av trygghet 
 
Trygghet är ett centralt begrepp för vår uppsats, därför anser vi att vi bör definiera och 
resonera kring begreppet. Under våra tidigare studier har vi flera gånger stött på 
trygghetsfrågor och diskussioner kring dessa. Vi har insett att trygghet är något som är svårt 
att ge en konkret och entydig definition på. Därför för vi istället ett resonemang kring 
begreppet och problematiken.  
 
Vår utgångspunkt är att ha en förståelse av vad trygghet är för att närmare kunna studera 
problematiken i olika trygghetsfrågor. Genom detta kan vi sedan studera hur olika åtgärder 
påverkar tryggheten.  
 
Trygghet för en person behöver nödvändigtvis inte vara detsamma för en annan, trygghet är i 
hög grad ett subjektivt begrepp. Att ge en enkel förklaring på begreppet blir därmed svårt. 

Beroende på vem man frågar får man olika svar vad just den personen menar med trygghet. 
För vissa människor är trygghet att inte bli utsatt för våld, medan andra kanske värdesätter att 
den personliga egendomen inte blir stulen eller förstörd.18 Det finns olika perspektiv på 
trygghet, att kunna betala räkningarna varje månad är en typ av trygghet, precis som 
vetskapen att ens barn har det bra i skolan är en annan. I vår uppsats kommer vi främst att 
studera den typ av trygghet som är sammankopplad med vardagsbrottslighet, t ex inbrott, 
stöld, misshandel, sexualbrott. Faktorer som berör den här typen av trygghet är: 
utomhusmiljö/inomhusmiljö, arkitektur, dag/nattetid etc. För att underlätta förståelsen för 
begreppet delar vi in tryggheten i två delar. 

2.5.1 Faktisk trygghet 

Att vara faktiskt trygg innebär att inte utsättas för någon brottslighet. Ponera att ett samhälle 
har noll procents brottslighet, då kan invånarna benämnas som faktiskt trygga ur ett 
kriminologiskt perspektiv.  

2.5.2 Upplevd trygghet 

Den subjektiva delen av begreppet trygghet benämner vi som upplevd trygghet. Upplevd 
trygghet är att känna sig trygg. Det handlar alltså om en känsla, något som i högsta grad är 
individuellt. Detta innebär att det är svårt att arbeta med trygghetsfrågor då olika åtgärder 
påverkar olika människor på olika sätt. Aspekter som ålder, kön och livsstil påverkar känslan 
av att vara trygg. Att invaggas i falsk säkerhet, eller falsk trygghet kan också benämnas som 
upplevd trygghet. Det vi menar med det här är att en person kan känna sig trygg men i själva 
verket vara faktiskt otrygg.  

                                                 
18 Hedlund, Martin & Hjulström, Patrik (2007) Planering för brott eller trygghet?- en studie om 
brottsförebyggande åtgärder och samverkan i Markbacken Örebro: Örebro universitet, s 7 
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2.5.3 En jämförelse 

Att vara faktisk trygg och att känna sig trygg behöver inte alltid överensstämma med 
varandra. Ett exempel kan vara att man känner sig mer trygg i stadens centrum där många 
människor är i rörelse än på folktomma platser. Det är ju så att finns det inte någon som kan 
göra dig illa riskerar du inte heller att bli utsatt för brott. Det tyder på att det borde vara 
faktiskt tryggare på folktomma platser än i centrum, men många upplever sig vara tryggare på 
platser där det finns människor.  
 
Vi ser studenter som en speciell grupp, en grupp som ofta har knappa ekonomiska resurser, 
vilket leder till att de ofta bli hänvisade till att gå, cykla eller åka buss. Ofta lever också 
studenterna i ensamhushåll vilket kan innebära att de rör sig själva till och från träning, för att 
handla etc. Vi uppfattar att studenter har ett lite annorlunda rörelsemönster än andra grupper. 
Studenter rör sig antagligen mer utomhus på kvällstid än vad andra grupper gör.  
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3. Forskningsöversikt 
 
I följande avsnitt behandlar vi delar av den forskning som finns inom det aktuella ämnet. Vi 
börjar med att studera två synsätt som till stor del är varandras motsatser. Vi utvecklar 
resonemangen med att behandla dels det personliga ansvaret och vikten av skötsel och 
underhåll. Slutligen resonerar vi om brottsförebyggande arbete och tänkande. 

3.1 Slutenhet eller öppenhet? 
 
De brottsförebyggande teorier som kommer att presenteras under detta stycke har alla en 
inriktning mot stadsplanering och behandlar relationen mellan det sociala och det fysiska 
rummet. Olika teorier behandlar tankar som bygger på att den fysiska utformningen såsom 
arkitektur påverkar trygghetskänslan men även har en brottsförebyggande funktion. De 
brottsförebyggande teorierna kan delas in i slutenhet eller öppenhet och det går att finna 
förespråkare för båda delar.  

3.1.1 Slutenhet 

Idén med slutenhet framlades genom teorin Defensible space av arkitekten Oscar Newman. 
Newman ansåg att bebyggelsen ska delas upp i mindre enheter i syfte att underlätta kontrollen 
över området och därmed förhindra brott. Överblick över de mindre enheterna är en 
förutsättning för att människor ska kunna kontrollera området. Överblicken i området ska vara 
till för dem som är behöriga, området ska vara mer eller mindre stängt för utomstående. Den 
sociala kontrollen i området blir på detta vis stark. Resultatet blir att grannarna känner till 
varandra och varandras saker och kan på så sätt kontrollera sitt eget område, människorna vet 
när någon utomstående rör sig i det egna området.19 
 
I Defensible space är revirhävdande en av de grundläggande principerna. Att upprätthålla sitt 
”revir” kan liknas vid viljan att upprätthålla lag och ordning. Ett exempel på detta kan vara 
när hyresgäster gör sina ingångar mer personliga. Detta visar viljan att kontrollera och 
försvara sitt område mot utomstående. Newman menar att den här typen av tänkande hos 
individer skapar en ansvarskänsla som sprider sig ut till den övriga staden, eller åtminstone 
delar av den, t ex till gatan utanför bostaden. Med denna förståelse av Defensible space blir 
gränsdragningar viktiga, gränser som delar upp det privata från det offentliga.20 
 
För att övervaka offentliga platser och lokaler kan kameraövervakning vara effektivt. 
Problematiken när det gäller kameraövervakning är det öppna samhällets principer och den 
enskilda individens rätt till integritet ställs mot ett till synes säkrare samhälle.21 Kring 
kameraövervakningens vara eller icke vara förs det ofta debatt och diskussion. En annan typ 
av övervakning som slipper den här typen av diskussion är den naturliga övervakningen. 
Skälet till detta är att den typen av övervakning finns naturligt i människors vardag. Den 

                                                 
19 Listerborn, Carina (2000) Om rätten att slippa skyddas – En studie av trygghetsskapande och 
brottsförebyggane projekt och kvinnors rädsla för att röra sig i stadens rum. Göteborg: Chalmers Tekniska 
Högskola s 53-54 
20 Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) Planning for crime prevention – A TransAtlantic Perspective. 
London & New York: Routledge, s 92 ff 
21 Listerborn, Carina (2002) Trygg stad- diskurs om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal 
politik. Göreborg: Chalmers Tekniska Högskola, s 115-116 
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naturliga övervakningen präglar både det slutna och öppna tankesättet och är viktig i båda 
delarna.22  
 
Den naturliga övervakningen skapas genom att byggnaderna i området byggs och placeras på 
ett visst sätt för att underlätta kontroll över både det privata och det offentliga rummet. Rent 
fysiskt är det viktigt att fönster, entréer, buskar etc. är strategiskt utplacerade för att främja 
överblicken i området. Hela området ska kunna överskådas av de individer som har legitim 
tillgång till området. Den naturliga övervakningen skapar förutsättningar för social kontroll, 
ett begrepp vi förklarar mer kring på sidan 15. 23   

Kritik: 

Newmans Defensible space kritiseras för att rangordna vilka platser som är mest säkra. 
Kritkerna menar att Newman utgår från att den privata platsen ses som den mest säkra och 
kontrollerade och det offentliga rummet är motsatsen. Ett exempel på att platserna inte kan 
rangordnas är att exempelvis en trappuppgång (en halvprivat plats) ofta kan vara mer attraktiv 
som brottsplats än t ex ett torg (en offentlig plats).24 Ett annat exempel är våld i hemmet som 
främst drabbar kvinnor och barn, i det här fallet är det privata rummet mer osäkert än det 
offentliga.  

3.1.2 Öppenhet 

Jane Jacobs resonemang fokuserar istället på öppenhet. Strömningar av människor i stadens 
alla delar leder till att inbrott med flera brottstyper minimeras. Stängda områden leder till 
ödslighet och brist på social kontroll, och därmed växer riskerna för att brott begås. Tillfällen 
till brott ökar om det inte finns några människor i närheten som kan kontrollera området. Den 
sociala kontrollen fokuserar även Newman på, men Jacobs anser att människor inte 
nödvändigtvis behöver känna varandra för att den sociala kontrollen ska fungera som 
brottsprevention. Huvudsaken är att det finns folk i rörelse, att det finns någon människa i 
närheten som kan förhindra brott. Jacobs argumenterar för att människor inte behöver brinna 
för att ingripa mot brott, utan bara den passiva närvaron i sig skapar trygghet. Människor 
hjälper varandra genom någon slags vilja att upprätthålla en urban ordning. I en glest befolkad 
och glesbebyggd stad är det mer folktomt än i en större stad, däremot finns en annan typ av 
social kontroll. Den typen av kontroll bygger på att människor är bekanta eller känner 
varandra, något som är vanligt i mindre samhällen.25 
 
Jacobs har arbetat fram fyra kriterier för ett fungerande stadsliv:26 
 

1. närvaro av folk som är kontinuerlig 
2. många gator samt kvarter som är små 
3. variation på byggnaderna gällande ålder och skick 
4. koncentrationen av människor ska vara tillräckligt hög 

 
En levande stad är grunden till en trygg tillvaro för invånarna. Jacobs resonemang har många 
gånger använts i debatten om externa köpcentra. Dessa centra avbefolkar citykärnan vilket 
resulterar i motsatt effekt mot Jacobs förespråkande av levande städer med konstant närvaro 

                                                 
22 Schneider, Richard H & Kitchen, Ted (2002) s 92 ff 
23 Ibid. s 92 ff 
24 Arnstberg, Karl-Olov & Bergström, Inger (2001) Åtta postulat om planering – Av staden som livsmiljö. 
Stockholm: Formas s 112-113 
25 Listerborn, Carina (2000) s 53-57 
26 Ibid. s 53-57 
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av människor. Caféer, småbutiker, och annan verksamhet som drar folk dygnets alla timmar 
verkar alla för minskad brottslighet.27  
 
Enligt Jacobs ska byggnader vara vända ut mot gatan för att de som befinner sig i husen ska 
kunna se vad som sker på gatan. Men det måste samtidigt finnas tillräckligt många människor 
på gatan för att antalet övervakande ögon är tillfredsställande och att de som befinner sig i 
husen ska ha något att övervaka. Det är sällan någon tittar ut på en tom gata, finns det inget att 
se finns det heller ingen anledning att titta. Detta är något som Jacobs anser att många 
planerare har missat.28 
 
I Danmark har Jacobs idéer integrerats i det generella arbetet med trygghet och säkerhet som 
har pågått sedan 1970- talet. Där betonas vikten av ett levande centrum för ökad trygghet. 
Minimerad biltrafik underlättar för fotgängare i staden. Dessa gör stadslivet mer mångsidigt 
och därmed också tryggare. Att placera universitetsområden utanför staden ses som något 
negativt för tryggheten och livet i staden, eftersom studenter aktivt bidrar till en mer levande 
stadsbild.29 
 
Kritik: 
Kritiken av Jacobs består främst av att teorin kring öppenhet anses vara naiv i sin tilltro till att 
människor faktiskt ingriper när brott begås i staden. Kritikerna menar att stadens anonymitet 
skapar känslokyla, något som kan hindra människor att ingripa. En studie tyder på att 
människor tenderar att ingripa oftare om det finns färre vittnen till ett brott. I en stor stad blir 
detta ett problem eftersom det oftast är fler människor som rör sig där och fler blir därmed 
vittnen till brott.30  

3.1.3 Personligt ansvar 

Det trygghetsskapande arbetet i sig är också beroende av att de enskilda medborgarna inser 
sitt eget ansvar i samhället. Det är inte bara myndigheter som ansvarar för brottsbekämpning, 
personliga engagemang och personligt ansvar är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. 
Det innebär inte att myndigheterna kan frånsäga sig sitt ansvar, men fler medborgare bör 
uppmuntras att ta sitt personliga ansvar för att skapa ett tryggare samhälle. Enligt Listerborn 
kan personligt ansvar uppbäras genom att ansvarsområden som är tydliga och rumsligt 
indelade skapas. Symboliska hinder är i sig brottsförebyggande, men kan också utnyttjas för 
att markera att ett område är privat, halvprivat, halvoffentligt eller offentligt.31  
 
Det privata rummet bör vara omslutet av barriärer och vara kontrollerat när det gäller 
tillgänglighet och användning. Det halvprivata rummet såsom en trappuppgång, entré eller 
liknande bör också vara omgivet av barriärer, men inte kontrollerat på samma sätt som det 
privata rummet. Halvoffentliga rum, såsom parkeringar, ska även de vara omgärdade av 
barriärer men med lite kontroll, mindre än för de halvprivata rummen. Slutligen ska offentliga 
rum vara tillgängliga för alla, utan kontroll över vem som använder dem, parker är exempel 
på dessa. Barriärerna i sig kan vara av mental karaktär såsom portaler, välskötta häckar etc. 
som markerar att området inte längre är offentligt men samtidigt inte stänger ute människor.32 
När ett område har tydliga barriärer och är välskött ökar medborgarnas incitament att ta ett 

                                                 
27 Listerborn, Carina (2000) s 55 
28 Ibid. s 57 
29 Listerborn, Carina (2002) s 111 
30 Listerborn, Carina (2000) s 57-58 
31Ibid. s 159-160 
32 Ibid. s 159-160 
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personligt ansvar. Det finns samband mellan medborgares ansvarskänsla och ett välskött 
område, något som behandlas i teorin fixing broken windows. 

3.1.4 Fixing broken windows 

Teorin om fixing broken windows utgår från att de första stegen i ett samhälles eller en stads 
förfall är vandalism, fylla, störande uppträdande etc. Huvudidén är att ett område förfaller 
steg för steg i en nedåtgående spiral. Om ett trevligt område råkar ut för detta kan resultatet 
bli ett område med otrygghet och hög brottslighet. Enligt teorin är alltså inte steget långt 
mellan ett mindre försummande av området till att grövre brott begås. Krossade fönsterrutor, 
misskötta buskage, klotter etc. ger signaler om att ingen bryr sig om området, vilket skapar ett 
negativt beteende hos dem som rör sig där. En oordnad stadsmiljö gör att medborgarna sänker 
sina normer, vilket ökar risken för småbrott, nedskräpning och minskad social kontroll. Teorin 
är kritisk till att polisen inriktar sig mot den grövre brottsligheten istället för mot småbrott och 
ordningsstörningar, för det är där den grova kriminaliteten börjar.33 

3.2 Sammandrag/reflektion  
 
Oavsett vilka argument som förespråkare för slutenhet eller öppenhet använder sig av så har 
båda synsätten gemensamma drag, trots att de till stor del är varandras motsatser. Relationen 
mellan den naturliga övervakningen och social kontroll är ett centralt tema i båda synsätten 
men används på olika sätt. Slutenheten med Newman i spetsen menar att anonymiteten 
försvinner genom att området stänger ute obehöriga individer och därmed blir den sociala 
kontrollen stark mellan de behöriga individerna. För att den sociala kontrollen rent praktiskt 
ska fungera i området är det viktigt att de behöriga lätt kan övervaka varandra på ett naturligt 
sätt. Till skillnad från Newmans slutenhet menar Jacobs att området inte ska vara 
utestängande, utan istället bör så många människor som möjligt röra sig i området, tryggheten 
finns genom att en ständig ström av människor rör sig i området. Genom den ständiga 
rörelsen och den naturliga övervakningen skapas social kontroll, där benägenheten att begå 
brott hindras.  
 
Detta är vad som är centralt i båda synsätten, men också det som skiljer dem åt, det personliga 
ansvaret är däremot något som indirekt blir av avgörande betydelse oavsett vilket synsätt man 
förespråkar. Det personliga ansvaret kan förstärkas och uppmuntras genom att tydliggöra och 
märka olika platser inom ett område som privata, halvprivata eller offentliga platser. Det 
personliga ansvaret ligger till grund för båda teorierna eftersom att den sociala kontrollen är 
beroende av att individer faktiskt reagerar på om brott begås och att individer faktiskt finns i 
närheten, det personliga ansvaret bör med andra ord finnas i det rådande normsystemet i ett 
område. Det rådande normsystemet bör kännetecknas av personligt ansvar, men också av 
känslan att bry sig om sitt område. Att inte klottra, vandalisera eller skräpa ner i det område 
man bor eller rör sig i bör ses som något självklart. 

3.3 Brottsprevention/förebyggande som fenomen 
 
I boken Brottsprevention- som begrepp och samhällsfenomen diskuterar Ingrid Sahlin vad 
begreppet ”brottsförebyggande” egentligen betyder eller vad det borde betyda. Huvudsyftet 
med boken är att få grepp om brottspreventionens olika innebörder.34 
 

                                                 
33 Listerborn, Carina (2002) s 113-114 
34 Sahlin, Ingrid (2000) Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Lund: Arkiv förlag s 11-12 
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Att förebygga något anses som något positivt eftersom att det ska hindra att ett problem 
uppstår eller hindra en negativ utveckling av något slag. Helt enkelt att hindra brott genom att 
vidta åtgärder innan brotten inträffar.35 
 
Idag används begreppet ofta i bredare mening än vad som ovan nämnts. Brottsförebyggande 
används nu också i sammanhang som att reagera, förhindra eller bekämpa brott.36 
Utvidgningen av begreppet har gjort det mindre tydligt och genom detta lättare att använda i 
flera sammanhang. Sahlin menar att begreppet idag används som ett sorts honnörsord, som är 
användbart ur ett retoriskt perspektiv och för att få uppmärksamhet.37 Brottsförebyggande 
arbete eller åtgärder beskrivs ofta som något modernt, nytt och något som relaterar till 
framtiden. Förebyggande åtgärder betecknas ofta som något som antas förbättra framtiden 
jämfört med nuläget.38 
 
Begreppet är inget som används och riktar sig till enskilda individer, utan används främst i 
sammanhang som rör planering och offentliga insatser. Privatpersoner förebygger inte 
brottslighet aktivt, de skyddar istället sig själva från skador, förluster och problem, t ex genom 
att låsa sina bilar och skaffa larm till huset. Genom detta antagande blir begreppet 
brottsförebyggande eller brottsprevention ett samhälleligt och offentligt fenomen som är 
sammanflätat med politik. Vilken typ av brottsprevention som ska genomföras är inte alls 
bara beroende av vetenskap, utan också av vilka som sitter vid den politiska makten i 
samhället.39 
 
Trots detta beskrivs ofta brottsprevention och trygghetsprojekt som opolitiska fenomen. 
Enigheten i frågan är stor, både hos allmänheten och över partigränserna. Det finns idag ett 
ökat intresse för trygghet och brottsprevention, något som kan förstås genom att det 
traditionella brottsbekämpandet har misslyckats och nu behöver ersättas med nya sätt att 
minska brottsligheten. Det svenska välfärdsidealet har försvunnit och trygghetsarbete och 
brottsprevention kan betraktas som en ersättning för olika nedskärningar i samhället, t ex 
nedlagda fritidsgårdar och misskötta parkområden. En del av det nya sättet att bekämpa 
brottsligheten är skapandet av en stark informell social kontroll som fungerar av sig själv, 
utan regelbundna polisiära åtgärder. Detta nya angreppssätt upplöser statens och polisens 
monopol på brottsbekämpning, idag ska även medborgarna ha ett inflytande över hur 
brottsförebyggande åtgärder ska utformas. Det personliga och lokala engagemanget som 
politikerna avser att etablera hos allmänheten finns där för att avlasta polisen från 
vardagsbrottsligheten.40 
 
På en mer konkret och praktisk nivå kan brottsförebyggande arbete ses ur två perspektiv. Det 
första är att motverka, bekämpa eller reagera på brott. Helt enkelt att hindra en negativ 
utveckling. Det andra perspektivet bygger på att främja. Vad ska då främjas? I vår uppsats är 
det tryggheten som ska främjas genom förebyggande åtgärder. Ur detta perspektiv fokuseras 
det främst på vilka positiva följder det förebyggande arbetet ger. Det är viktigt att vara 
medveten om att de två perspektiven samspelar. Om man enbart hindrar den negativa 
utvecklingen och inte samtidigt främjar den positiva skapas, som Sahlin uttrycker det, ett 
”hål”. Om inte hålet fylls med något positivt kan något annat oönskat uppstå istället. Sahlin 

                                                 
35 Sahlin, Ingrid (2000) s 11 
36 Ibid. s 11 
37 Ibid. s 12 
38 Ibid. s 15 
39 Ibid. s 17-18 
40 Listerborn, Carina (2002) s 120-121, 240, 258 
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ger ett exempel: Det går inte att endast inrikta sig på att minska ungdomars brottslighet, man 
måste samtidigt stimulera och skapa nya aktiviteter för dem.41 
 
Brottsprevention är oftast inriktad på att påverka potentiella brottslingar, till förmån för 
potentiella offer. Både positiva och negativa insatser görs på denna nivå för att förhindra 
brottslingars beteende. Det finns dock skyldigheter som medborgare i samhället och som 
potentiellt brottsoffer att t ex försäkra sin egendom, låsa bildörren, ställa in cykeln i förrådet 
etc. Om man som medborgare inte följer dessa oskrivna regler, försvagas medborgarens bild 
som brottsoffer.42 

3.3.1 Brottspreventionens problem 

I Wikströms Ett nationellt brottsförebyggande program sammanfattas Albert Reiss jrs 
resonemang om brottspreventionens problem. Han menar att de flesta brottsförebyggande 
åtgärder är grundade på otestade idéer och inte på systematisk grund- eller tillämpad 
forskning som har visat att åtgärderna är kostnadseffektiva och leder till önskvärda effekter. 
Åtgärderna är oftast framtagna av praktiker i privata organisationer och myndigheter som 
baserar åtgärdsförslagen på egna antaganden om vad som orsakar brott och kan påverka detta. 
Åtgärderna utgår ofta från sunt förnuft och egna erfarenheter av att handskas med 
brottsligheten. Åtgärderna tas oftast fram på detta sätt och inte genom specialister eller 
forskare inom beteende- och organisationskunskap. När åtgärderna tas fram på ovanstående 
sätt uppstår risken för att det satsas på otestade åtgärder som kan visa sig vara kostsamma, 
ineffektiva och i värsta fall göra situationen värre. Det finns också en risk för att det sker ett 
snabbt och illa genomtänkt införande av de oprövade men lovande åtgärderna, vilket kan göra 
att dessa felaktigt förkastas.43 

3.4 Rättsväsendets brottsförebyggande arbete 
 
Brottsprevention har sedan början på 1990-talet kommit att hamna i större fokus.44 Målen för 
polisens verksamhet är att öka tryggheten och minska brottsligheten, det brottsförebyggande 
arbetet måste prioriteras för att uppnå detta. För år 2007 har regeringen angett att 
polismyndigheten ska arbeta efter följande mål:  
 

”Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. 
Verksamheten ska utgå från medborgarnas intresse.”45 

 
Självklart har polisen en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Bara med sin blotta 
närvaro förhindrar de brott. Redan under 1980-talet hade vissa poliser en brottsförebyggande 
uppgift, men när regeringsprogrammet Allas vårt ansvar kom 1996 visade det en tydlig 
politisk vilja att ytterligare stärka den verksamheten inom polisväsendet. Idag har polisen som 
uppgift att vara en drivande kraft för att engagera grupper i de lokala brottsförebyggande 
råden. Polisens verksamhet är också mycket viktig för medborgarnas upplevda trygghet. När 
människor hör att brottslingar grips ökar tryggheten i sig. Ur ett annat perspektiv kan den här 
typen av ryktesspridning vara negativ, t ex när det gäller polisens knappa resurser, eller 
obenägenhet att rycka ut på larm. Den typen av rykten ökar istället otryggheten i samhället.46 

                                                 
41 Sahlin, Ingrid (2000) s 26 
42 Ibid. s 32 
43 Wikström, Per Olof H (1996) Ett nationellt brottsförebyggande program. Stockholm: Polishögskolan s 9 
44 Trygghet mot brott i lokalsamhället – Delbetänkande av Trygghetsutredningen, SOU 1994:122, s 69 
45 Polismyndighetens hemsida, Mål http://www.polisen.se/inter/nodeid=6157&pageversion=1.jsp (2007-11-14) 
46 Listerborn, Carina (2002) s 226 
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3.4.1 Rättsväsendet och det övriga samhället 

Syftet med rättsväsendets brottsprevention är uppdelat i två delar. Det ena är att minska 
antalet gärningsmän, det andra är att minska antalet angreppsobjekt. Att minska antalet 
gärningsmän är åtgärder som rättsväsendet främst försökt att uppnå genom rehabilitering, 
avskräckande åtgärder så som hot om frihetsberövelse men också att sätta gärningsmän i 
fängelse. Att minska antalet angreppsobjekt är något som framförallt privata och 
medborgerliga aktörer sysselsätts med, detta kan vara att via fysiska och tekniska medel 
skydda egendom.47 Dock förser polismyndigheten dessa aktörer med kunskap och information 
om brottsprevention, exempelvis genom handboken Bo Tryggt, liksom brottsförebyggandet 
rådet som förser aktörer med rapporter och arbetar lokalt med brottsförebyggande åtgärder. 
 
Ett exempel på hur det brottsförebyggande arbetet skiljer sig mellan polisen och andra aktörer 
är hur arbetet med bilbrott är utformat. Polisen arbetar för att jaga de personer som står för 
majoriteten av de tusentals bilbrotten som sker i landet istället för att försöka övervaka de 
miljoner bilar som finns i landet. Bilarna utgör i detta fall angreppsobjekten och det är främst 
andra aktörer som övervakar bilarna för att på så sätt kunna förhindra bilbrott.48 

3.5 Social kontroll 
 
Den sociala kontrollen kan delas in i olika typer beroende på vem som utför den, och vad 
kontrollen refererar till. Ur ett brottsförebyggande perspektiv sker den formella sociala 
kontrollen genom anställd personal som har i uppgift att övervaka och ha uppsikt över 
områden, egendom osv. Det kan vara poliser, väktare, ordningsvakter med flera som i sitt 
yrke har i uppgift att kontrollera och följa ett bestämt mål. Informell social kontroll är ett 
fenomen där vanliga människor kontrollerar varandra. Förutsättningen för den informella 
sociala kontrollen är att området i fråga är överblickbart, att det går att se vad som händer 
samt att det finns människor i rörelse som kan utföra den informella sociala kontrollen. Den 
fysiska utformningen av ett område är alltså av betydande roll för att den informella sociala 
kontrollen ska kunna fungera i praktiken.49 Den informella sociala kontrollen är i sig indelad i 
olika delar beroende på vad den refererar till. En inre kontroll syftar till en persons samvete, 
vad som är rätt och vad som är fel. Den andra delen är yttre kontroll där risken för att förlora 
anseende är det som hindrar att en person begår ett brott.50 Idag anses bristen på social 
kontroll vara en av de viktigaste orsakerna till att brott sker och att otrygghet uppstår. 
Urbaniseringen, uppluckrandet av sociala normer och anonymitet mellan människor anses 
vara anledningen till bristen på social kontroll i dagens samhälle, därför måste invånarna 
uppmanas till att kontrollera varandra.51  
 
I vår uppsats är det främst den yttre informella sociala kontrollen som vi kommer att syfta till 
när vi senare analyserar den sociala kontrollen och hur denna är och kan förbättras. Givetvis 
kommer den formella kontrollen också behandlas, men fokus är ändå inställt på den yttre 
informella sociala kontrollen. 

                                                 
47 Allas vårt ansvar - ett nationellt brottsförebyggande program s 5  
48 Ibid. s 5  
49 Boverket (1998) Brott, bebyggelse och planering. Karlskrona: Boverket, s 57-58 
50 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 9 
51 Listerborn, Carina (2000) s 158 
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3.6 Samband mellan boendemiljö och kriminalitet 
 
Det går också att finna samband mellan den sociala kontrollen, boendemiljö och kriminalitet. 
Enligt Wikström finns det två orsaker varför det finns ett samband mellan de två sistnämnda. 
Den första orsaken till att boende och kriminalitet är relaterat till varandra är att vissa grupper 
av människor som är mer brottsbenägna är koncentrerade till vissa bostadstyper. I Stockholm 
är det förorterna som är de som har högst brottsnivåer i förhållande till befolkningsmängd. 
Om det nu är så att befolkningssammansättningen är orsaken till brottsnivån borde rimligen 
kriminaliteten minska genom en förändring av den sociala sammansättningen i 
bostadsområdet. Den andra orsaken anses vara att boendet i sig kan påverka de boendes 
brottsbenägenhet. Bebyggelseformen har betydelse för hur den sociala kontrollen i 
grannskapet kan komma att ta form och hur grannskapet i sig kommer att utformas. Hög 
befolkningsomsättning och grannskap som kännetecknas med svagare ekonomiska resurser 
kan leda till så kallad social desorganisation som innebär att ett grannskap inte kan lösa 
gemensamma problem. Den sociala kontrollen anses vara lägre i områden som kännetecknas 
av social desorganisation vilket i sin tur leder till att den yttre informella sociala kontrollen 
blir ineffektiv. I slutändan påverkar alltså boendets utformning den sociala kontrollen och 
därmed också brottsbenägenheten.52 Detta leder i sin tur till en ökad rädsla för brott och 
minskad trygghet.  

3.7 Trygghet, brott och rädsla 
 
Dock är inte rädslan att utsättas för brott nödvändigtvis kopplad till den faktiska risken att bli 
ett brottsoffer. Ett exempel på detta är att britter oroar sig dubbelt så mycket för att utsättas för 
brott än vad schweizare gör, men risken att de blir brottsoffer är inte dubbelt så stor. Rädslan 
behöver alltså inte samspela med den faktiska risken att bli utsatt, det finns även andra 
faktorer som påverkar rädslan.53 Vilken brottstyp som påverkar människors rädsla mest är 
svårt att bestämma. Alla människor är olika och har olika erfarenheter och preferenser men 
det är ändå möjligt att se en tendens till vilka brott som är mest skrämmande att bli utsatt för. 
Anita Heber studerar i sin avhandling Var rädd om dig! – Rädsla för brott enligt forskning, 
intervjupersoner och dagspress dels hur människor påverkas av brott, men också hur media 
skildrar rädslan för brott.  
 
Heber menar att människor kan vara oroliga för alla typer av brott, men att det främst är 
våldsbrott inklusive sexualbrott som gör dem rädda. Observera skillnaden mellan oro och 
rädsla. Dessa begrepp går inte att sätta likhetstecken mellan, även om de ofta går att finna 
samband mellan. Det är viktigt att i undersökningar definiera vilken typ av brottslighet som 
syftas till att undersöka, forskning visar att ekonomisk brottslighet och miljöbrott inte är något 
som människor generellt är rädda för, däremot kan det finnas en oro för dessa brottstyper.54  
 
Forskningen är inte entydig när det gäller vilka brottstyper som skapar största rädslan. I 
brittiska mätningar visar resultatet att människor är mest oroliga för inbrott, våldtäkt och 
bilbrott som innebär att våldsbrott inte bara resulterar i rädsla utan också oro. Att inbrott och 
bilbrott skapar oro hos människor beror på att dessa är intrång i människors privata sfär, eller 

                                                 
52 Wikström, Per-Olof H (1990) Stadsstruktur och brottslighet. I Wikström, Per-Olof H (red.) Brott och Åtgärder 
mot Brott i Stadsmiljön. s 16-17 
53 Shaftoe, Henry (2004) Crime prevention- facts, fallacies and the future New York: Palgrave Macmillan s 38 
54 Heber, Anna (2007)Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress. 
Stockholm: Stockholms universitet s 48-49 
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en kränkning av privatlivet. I en svensk undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört 
visar det sig att 23 procent av svenskarna var oroliga för inbrott vilket kan jämföras med 17 
procent som avstod från att gå ut på kvällarna på grund av oro för att bli överfallna eller på 
annat sätt utsatta för någon typ av brottslighet. Detta tyder på att inbrott utgör en stark oro hos 
många människor. En studie i Danmark visar på att upprepade gånger av utsatthet för brott 
spär på rädslan för brott. Som tidigare nämnts finns det inte någon entydighet i forskningen, 
men det går ändå att utröna en rädsla för fler brottstyper än våldsbrott. Troligtvis rör det sig 
om olika typer av rädsla, från en mindre oro till en stark rädsla, oro för inbrott och rädsla för 
våldsbrott.55  
 
Enligt statistik är utsattheten för våld och hot ojämnt fördelad i befolkningen. Det är 
framförallt tre grupper som löper större risk att bli utsatta för brott än resten av befolkningen, 
dessa är yngre män i nöjeslivet, ensamstående småbarnsmammor i hemmet samt vissa 
yrkesgrupper som poliser, väktare, vårdpersonal och busschaufförer som via sitt yrke har stor 
kontakt med våldsbenägna människor. Dock stämmer detta inte överens med vilka som är 
mest rädda för att bli utsatta för dessa brott. Framförallt är det äldre kvinnor, 
ålderspensionärer, utrikesfödda och storstadsbor som är mest rädda för att bli utsatta. 
Samtidigt finns det grupper där andelen som till exempel avstått från att gå ut på kvällen är 
lägre än genomsnittet samtidigt som risken att utsättas för den här typen av brott är högre. 
Dessa grupper är vanligtvis, yngre, män och glesbygdsbor.56  

3.7.1 Skillnad mellan kvinnor och män 

Ett stort antal studier visar på att våldtäkt är det brott som skrämmer kvinnor allra mest. Andra 
brott såsom mord, misshandel och rån överskuggas av rädslan att utsättas för våldtäkt, dock är 
det så att kvinnor även är rädda för att våldtäkt ska kombineras med andra brottstyper. 
Våldtäkt är också ett brott som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Vissa forskare menar att 
rädslan för våldtäkt förklarar varför kvinnor generellt är mer rädda än män.57 Studier visar 
också på att kvinnor kan uppleva män som skrämmande i det offentliga rummet, speciellt 
kvällstid. Kvinnorna anser att männen beter sig aggressivt och oförutsägbart. Detta begränsar 
kvinnornas rörelsefrihet och skapar otrygghet, speciellt kvällstid.58 Att kvinnor generellt anses 
vara mer rädda än män kan också bero på männens uppfostran och ovilja att visa känslor. 
Vissa forskare menar att pojkar uppfostras till att ta risker och vara modiga, pojkarna tränas 
till att hålla tillbaka känslor som kan visa på svaghet och därför uttrycker de inte rädsla för 
brott, då det inte är socialt acceptabelt.59  

                                                 
55 Heber, Anna (2007) s 48-49 
56 Ibid. s 52-53 
57 Ibid. s 59 
58 Listerborn, Carina (2002) s 83 
59 Heber, Anna (2007) s 60-61 
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4. Trygghetsarbetet för studenterna 
I följande avsnitt redovisar vi vår studie av Örebro universitet och de närliggande 
studentbostadsområdena. Först visar vi ett exempel i Umeå som dels beskriver medias roll för 
tryggheten och dels hur det brottsförebyggande arbetet kan fungera. Vidare redogör vi för de 
kontakter vi haft med Akademiska Hus, vilket följs av samtal och annat material, bl a vår 
egen enkätundersökning, som berör Örebro universitet i ämnet. Avslutningsvis redovisar vi 
för vår undersökning gällande ÖBO.  

4.1 Vad påverkar rädslan? – Exemplet Hagamannen i Umeå 
 
Media är ett forum som starkt påverkar rädslan för att utsättas för brott eller den upplevda 
tryggheten. Medias påverkan på människor är så stark att vissa platser eller hela städer kan 
utmärkas och uppmärksammas som ”farliga”. Ett bra exempel på detta i Sverige är Umeå 
under den tid som Hagamannen utförde flera sexual- och våldsbrott i staden. I en artikel från 
Västerbottens Folkblad säger västerbottenpolisens presstalesman Inga-Lena Jonasson 
följande:  
 

”Umeå är en av Sveriges tryggaste städer men beskrevs som en skräckstad så att det bara 
dammade om det. Kvinnor vågade inte gå ut och handla, var livrädda för varenda karl medan 

männen hukade sig och tänkte ´jäklar, snart får jag en snyting av nästa kvinna jag möter´. 
Det stod ´Skräck- skräck- skräck´ på varenda löpsedel och det kändes väldigt konstigt.” 60 

 
Ett av Hagamannens grövre brott skedde på Umeå universitets campus. En ung kvinna 
lämnades att dö ensam i en snödriva, något som självklart påverkat studenternas trygghet i 
Umeå. Precis som Jonasson beskriver i ovanstående stycke gjorde medias bild av Umeå att 
den upplevda tryggheten sänktes avsevärt, i förhållande till risken att faktiskt utsättas för ett 
brott av Hagamannen.  

4.1.1 Akademiska Hus åtgärder i Umeå 

Uppenbarligen tog Umeå universitet detta i åtanke och för att höja både den faktiska och den 
upplevda tryggheten satsade Akademiska Hus tre miljoner kronor under två år på att öka 
tryggheten. Detta har gjorts genom att förbättra belysningen med hjälp av tätare avstånd 
mellan gatlyktorna och bättre underhåll av dessa. Företaget Bravidas montör Herman Steen 
påpekar att det också har gjorts framsteg i vilken typ av belysning som är bäst:  

 

”De nya armaturerna är också en förbättring, eftersom ljuset nu kastas nedåt och inte åt 
sidorna. Ett syfte är att undvika bländningseffekter. Det blir en grym skillnad.”61 

 
Belysningen har främst förbättrats vid entréer, parkeringar, mellan hus och vid gång- och 
cykelbanor. Akademiska Hus har också röjt buskage för att skapa en bättre överblick över 
området, detta har gjorts utifrån synpunkter som studenter haft. Sammantaget påverkar den 
här typen av åtgärder på Umeå universitets campus främst den upplevda tryggheten. 
Akademiska Hus energisamordnare Lars Holmström påpekar detta:  
 

                                                 
60 Västerbottens Folkblads hemsida, Jonasson blev polisens ansikte utåt 
http://www.folkbladet.nu/2007/03/29/jonasson-blev-polisens-ansikte-utat/ (071111) 
61 Västerbottens Folkblads hemsida, Campus blir tryggare med nytt ljus- Akademiska Hus satsar tre miljoner 
kronor http://www.folkbladet.nu/2007/10/26/campus-blir-tryggare-med-nytt-ljus/ (071111) 
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”Det blir klart tryggare. Men det är svårt att uppskatta förbättringarna i procent. Det 
handlar mer om en upplevelse.” 62 

 
Via mailkontakt med Lars Holmström framgick det att förbättringarna skedde genom tydliga 
projektdirektiv. De tre viktigaste delarna i detta arbete var: bättre belysningsarmatur på 
stolpar, siktröjning av buskage och borttagande av bländande armaturer på samtliga 
byggnader.63  
 
När det gällde den nya armaturen gick kvalitet framför pris förklarar Holmström. Ljuskällorna 
byttes från kvicksilver till metallhalogen, vilket har påverkat färgåtergivningen och utfallet av 
trasiga lampor. Slutligen förklarar Holmström vikten av att ha så minimal kontrast som 
möjligt mellan belysta och ej belysta områden. Om vistelsezonen, t ex en cykelväg, blir för 
upplyst upplevs området fem meter bort som fullständigt becksvart. Detta gör människan 
ännu otryggare än om det finns en jämnare och lite svagare belysning, detta är mycket viktigt 
att ha med i beräkningen.64 

4.1.2 Har Akademiska Hus några riktlinjer för trygghetsskapande arbete? 

Via mailkontakt med Akadmiska Hus arkitektråd Ingrid Gustavsson framkom det att 
Akademiska Hus inte har några tydliga riktlinjer kring trygghetsskapande och 
brottsförebyggande planering, företaget har heller ingen ansvarig för trygghets- och 
säkerhetsfrågor.65 Detta bekräftas även av Lars Holmström som inte hört talas om några 
sådana riktlinjer.66 Gustavsson menar att Akademiska Hus främst arbetar med de krav som 
deras hyresgäster ställer ur ett funktionsperspektiv. Vidare påpekar hon att låsning och 
tillgänglighet är ett komplicerat område som kräver ett avancerat arbete med tekniska 
lösningar. Inom detta område har Akademiska Hus arbetat fram olika dokument.67  

Generellt sett är universiteten i Sverige mycket intresserade av trygghets- och säkerhetsfrågor 
eftersom att huvudansvaret finns hos dem som verksamhetsutövare. Gustavsson förklarar att 
universiteten har ett levande och i princip rikstäckande nätverk för säkerhetsfrågor. Nätverket 
har varje år en konferens för gemensam kompetensutveckling och diskussion kring aktuella 
frågor.68  

Gustavsson vet inte om Akademiska Hus har genomfört liknande satsningar någon annanstans 
liknande de på campus i Umeå efter Hagamannens övergrepp. Hon tror att satsningar 
förekommer på de flesta orter, fast i mindre utsträckning. Åtgärderna sker oftast utifrån en 
gemensam planering och diskussion med hyresgästerna.69 Inte heller Holmström är säker på 
om insatser, liknande de i Umeå, har gjorts någon annanstans.70  

                                                 
62 Västerbottens Folkblads hemsida, Campus blir tryggare med nytt ljus- Akademiska Hus satsar tre miljoner 
kronor 
63 Mailkontakt: Lars Holmström, Akademiska Hus, 071121 
64 Ibid. 
65 Mailkontakt: Ingrid Gustavsson, Akademiska Hus, 071211 
66 Mailkontakt: Lars Holmström, Akademiska Hus, 071121 
67 Mailkontakt: Ingrid Gustavsson, Akademiska Hus, 071211 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Mailkontakt: Lars Holmström, Akademiska Hus, 071121 
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4.2 Akademiska Hus bygger ut Örebro universitet 

Vi har också ställt ett antal frågor till Per-Åke Peterson som är projektledare vid Akademiska 
Hus för utbyggnaden av Örebro Universitet. Enligt Peterson arbetar Akademiska Hus 
tillsammans med Örebro Universitet när det gäller trygghet och säkerhet. Det tas hänsyn till 
belysning och buskage men när det gäller tekniska åtgärder såsom larm och lås byggs det efter 
universitetets standard. Generellt menar Peterson att Akademiska Hus utgår från vilka krav 
som verksamheten i anläggningen kräver. Vissa byggnader kan ha stålplåt i väggarna och 
skottsäkert glas medan andra har normal husstandard, allt beroende på vad som krävs. För att 
bestämma vilken säkerhet en viss byggnad ska ha arbetar Akademiska Hus tillsammans med 
försäkringsbolag, polisen och efter olika klassningsregler, viktigt att tillägga är att Örebro 
Universitet medverkar vid alla typer av byggnationer och att universitetet är styrande när det 
gäller säkerhetsarbetet.71 

4.3 Örebro universitet 

4.3.1 Samtal med Owe Flodin72 

Vi har samtalat med Owe Flodin som är lokalansvarig vid Örebro universitet om hur 
säkerhets- och trygghetsarbetet är utformat.  
 
Universitetet har tidigare haft stora problem med att obehöriga vistas i universitetets lokaler 
framförallt kvällstid. Detta har påverkat dels de anställda, men också studenterna på 
universitetet. Det har framkommit att obehöriga har skött sin hygien i omklädningsrummen i 
gymnastikhuset, samt att de har övernattat på universitetet. Detta har lett till att studenterna 
inte har använt omklädningsrummen dels på grund av obehag, men också för risken att bli 
bestulna. En otrygg känsla har också infunnit sig då de obehöriga använt universitetets lokaler 
för övernattning. På kvällarna är det relativt folktomt i lokalerna, det är inte många studenter 
som studerar på kvällarna, att obehöriga då rört sig i lokalerna har lett till minskad säkerhet 
och trygghetskänsla menar Flodin. Numer patrullerar väktare från Securitas universitetets 
lokaler, men också områdena mellan lokalerna i syfte att förhindra att obehöriga rör sig i 
området. Tidigare var det vanligt med inbrott, men det fanns också tecken på att missbrukare 
rört sig i området, detta har nu kunnat förhindras tack vare väktarna. Enligt Flodin är det 
framförallt på grund av inbrotten som väktare har anlitats.  
 
Tillsammans med Akademiska hus har det arbetats en hel del med belysningen och buskage 
på campusområdet. Belysningen har förstärkts, samtidigt som buskage har setts över. Detta i 
syfte att öka överblicken över området framförallt på kvällstid. Belysningen utomhus är idag 
till belåtenhet, men på vissa platser bör buskage och vegetation ses över. Mellan 
gratisparkeringen öster om campus till universitetet finns det idag en illa skött skog som 
kallas för Mulleskogen. Denna upplevs som otrygg att passera, speciellt kvällstid. Skogen 
tillhör Örebro kommun men den har, enligt Flodin, inte skötts om ordentligt och är därför 
ganska igenvuxen. Flodin påpekar också att studenter har anmärkt att det här området ses som 
otryggt.  
 
 
 
 

                                                 
71 Mailkontakt: Per-Åke Peterson, Akademiska Hus 071212 
72 Samtal med Owe Flodin, Lokalansvarig, Örebro universitet 071116 
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Skogen är markerad med pil på kartan nedanför. 

 
Karta 1: Örebro universitet, www.eniro.se (071119) 
 
Åtgärderna och bristerna som Flodin påpekar har till viss del framkommit via så kallade 
trygghetsvandringar där bland andra Akademiska hus har deltagit. Tillsammans med Örebro 
kommun diskuteras bland annat säkerhet. Dessa möten sker en gång i kvartalet, tyvärr är det 
så att säkerhet inte är en prioriterad fråga enligt Flodin.  

4.3.2 Samtal med Lars Olander73  

Lars Olander arbetar med säkerhetsfrågor vid Örebro universitet. Vi har samtalat med Olander 
om säkerhet och trygghet på campus och i dess närhet.  
 
Olander har jobbat med säkerhetsfrågor i ett antal år vid Örebro universitet och anser att 
säkerheten och tryggheten ökat de senaste åren. Precis som Flodin nämner så har det funnits 
problem med att obehöriga vistats i universitetets lokaler på kvällar och helger. Detta har nu 
förhindrats i och med att dels väktare sedan två år tillbaka rör sig i lokalerna kvälls- och 
nattetid samtidigt som larmsystemet har förbättrats. Idag behövs ett låskort för att få tillträde 
till lokalerna kvällstid vilket kan ansökas om under förutsättningen att du är behörig till 
lokalerna. Olander poängterar svårigheten med att universitetet ska vara en öppen institution 
samtidigt som obehörigas tillträde ska förhindras. Det går inte att ha lås och larm på alla 
dörrar, men samtidigt måste någon typ av säkerhet finnas för att lokalerna inte ska utsättas för 
inbrott, skadegörelse samtidigt som det ska vara tryggt, säkert och öppet för studenter och 
anställda. Lås och larm har lett till att inbrotten minskat, baksidan är att skadegörelsen har 
ökat. I dagsläget går larmet om en ruta krossas i syfte till att göra inbrott, larmet skrämmer då 
bort förövaren och brottets benämning blir således skadegörelse.  
 
Olander har tillsammans med Örebro kommun och ÖBO genomfört en så kallad 
trygghetsvandring på campus och studentbostadsområdet Tybble samt vägen mellan dessa. 
Dock begränsades trygghetsvandringen i omfång då den inte sträckte sig till de östra delarna 
av campus, där gymnastiksalen och gratisparkeringen vid Östra Mark är belägen. Resultatet 
av trygghetsvandringen var att belysningen förstärktes och att buskage togs bort för att öka 
överblicken över området framförallt kvällstid, det ska dock tilläggas att mycket positiv kritik 
framkom under trygghetsvandringen. Generellt var det mestadels nöjda åsikter som framkom. 
Belysningen har också förstärkts på parkeringarna efter att dels studenter, men också anställda 

                                                 
73 Samtal med Lars Olander, säkerhetssamordnare, Örebro universitet 071128 
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har utryckt en oro att vistas på dessa när det är mörkt. På gratisparkeringen vid Östra mark har 
det också förekommit bilbrott vilket den ökade belysningen syftar till att minska.  
 
Olander är dock inte helt nöjd med säkerhets- och trygghetsarbetet vid parkeringarna. Han 
önskar att kameraövervakning över parkeringarna och i lokalerna införs. Argumentet för detta 
är att det kan identifiera eventuella övergrepp på både person och egendom, detta har dock 
inte genomförts än. Det har förekommit debatt kring detta på universitetet där motståndare till 
kameraövervakning menar att införandet av detta skulle vara detsamma som att 
misstänkliggöra studenterna och att kameraövervakning är ett intrång på den personliga 
integriteten. 
 
Olander påpekar att det mestadels är utomstående som begår brott på campus området, det har 
inte funnits några större problem med vare sig studenter eller anställda. Samtidigt så är antalet 
brottsliga handlingar relativt lågt med tanke på hur många människor som rör sig på campus 
området. Alla händelser som trots allt sker dokumenteras och följs upp.  
 
När det gäller nybyggnation såväl som upprustning så används inte någon strukturerad modell 
som arbetas efter när det gäller brottsförebyggande planering. Framförallt är det 
brandsäkerhet och arbetsmiljö som är faktorer som spelar stor roll vid planeringen.  

4.3.3 Säkerhetsrapport för Örebro universitet 

Universitetet har sedan år 2000 genomfört så kallade riskanalyser. För år 2007 har samtliga 
elva institutioner genomfört dessa riskanalyser.74 De riskanalyser som genomförs syftar till att 
undanröja eller minska onödiga kostnader för universitetet och ska besvaras som en 
”nulägesrapport” förutom inträffade händelser som redovisas för året innan.75 I 
säkerhetsrapporten för Örebro universitet framkommer det att engagemanget och intresset 
har ökat för säkerhetsfrågor vilket i sin tur har ökat riskmedvetandet hos en stor del av 
personalen vid Örebro universitet. Det finns dock en del arbete kvar att göra innan 
säkerhetsarbetet är fullgott, där information till studenterna när det gäller risker i samband 
med studier ingår, att studenterna vet hur de ska agera i olika situationer likväl som 
riskmedvetandet. I samband med detta finns det också en osäkerhet om vem som ansvarar och 
hanterar samt informerar studenterna om deras rättigheter och skyldigheter gällande 
säkerhet.76  
 
Det material vi nedan redovisar är utvalt ur ett mycket större material, skälet att vi endast tar 
med utvalda delar beror på att riskanalysen behandlar fler områden än trygg- och 
säkerhetsarbete. Vi kommer nedan visa de frågor och svar som institutionerna lämnat i 
sammanställningen av riskanalysen när det gäller säkerhetsarbetet utifrån uppsatsens syfte.77 
 

Har inst/avd utsett någon eller några med arbetsuppgifter för säkerhet-miljö- och 
arbetsmiljöfrågor? 

 
Alla institutioner har svarat ja på frågan och angett att i detta arbete är prefekten, miljö- och 
säkerhetsombudet, institutionsledningen, IT-ansvarig, skyddsombudet ansvariga.  

 
Har inst/avd integrerat risk- och skadehantering i verksamhetsplaneringen? 

                                                 
74 Säkerhetsrapport för Örebro universitet år 2007, Dns: CF 41-452/2007, s 1  
75 Sammanställning av Riskanalys år 2007, Örebro universitet, s 1 
76 Säkerhetsrapport för Örebro universitet år 2007, Dns: CF 41-452/2007, s 2 
77 Sammanställning av riskanalys för Örebro universitet år 2007 
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Alla institutioner har svarat på frågan. Sex stycken har svarat ja på frågan och fem har svarat 
nej. De som har svarat ja förklarar att integreringen bl a har skett genom skyddsronder, 
fastlåsning och märkning av datorer och att de kontinuerligt arbetar med riskfrågor.  
 

Har inst/avd fungerande riskkostnadsbudgetering och redovisning? 
 
På denna fråga har endast tre institutioner svarat ja på frågan, medan sju har svarat nej och en 
svarat att detta inte är aktuellt. De som svarat ja förklarar att riskkostnadsbudgeteringen och 
redovisningen är integrerad i ordinarie budget. Det finns också en sammanställning av 
kostnader.  
 

Får personalen information om säkerhets-miljö- och arbetsmiljöfrågor? 
 
Alla elva institutioner har svarat ja på frågan. Institutionerna har uppgett att de får information 
via personalmöten, anslag, intern hemsida, arbetsmiljöbladet etc. 
 

Får studenter information om säkerhets-miljö-och arbetsmiljöfrågor? 
 
Nio har svarat ja på frågan, en har svarat vet ej och en har svarat att detta inte är aktuellt. 
Informationen når bl a ut till studenterna genom webben, studentguiden etc. Det är dock 
tveksamt om all information faktiskt når ut till studenterna och får dem att ta del av den.  
 

Har säkerheten för personal/studerande med rörelsehinder eller annat handikapp 
analyserats? 

 
Sju av institutionerna har svarat ja på frågan, tre har svarat nej och en har svarat att detta inte 
är aktuellt. De som svarat ja förklarar att detta är en central fråga för universitetet via 
tillgänglighetsprojektet. Dock finns det brister i den här typen av säkerhet, t ex genom att det 
saknas ett brandlarm för döva.  
 

Upplever inst/avd att larm och tillträdesbegränsningarna är tillfyllest? 
 
Nio institutioner har svarat ja och två har svarat nej på frågan. Institutionerna upplever att det 
har diskuterats fram en bra lösning kring frågan, dock har det skett stölder i paviljongen och 
detta är något som det måste göras något åt.  
 

Har revision av nycklar och passerkort genomförts? 
 
På frågan om revision av nycklar svarar åtta institutioner att detta har gjorts, medan två inte 
har genomfört revisionen, en institution har inte svarat på frågan alls. Hittills saknas inga 
nycklar, men revisionen pågår fortfarande. När det gäller passerkorten har tio institutioner 
svarat ja och en har inte svarat alls. Onödiga kort har avaktiverats löpande och korten har 
stoppdatum.  

 
Har ni någon ansvarig för utlämning/återlämning av nycklar och passerkort till 
personal och studenter? 

 
När det gäller utlämning har 10 institutioner svarat ja och en har inte svarat alls. För 
återlämningen har nio svarat ja, en har svarat nej och en har inte svarat alls.  
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Har inst/avd identifierat och analyserat risker rörande de fysiska tillgångarna? 
Sex har svarat ja, fyra har svarat nej och en har inte svarat alls. De risker som institutionerna 
själva ser är stölder, bränder, förkomna kort och nycklar. De som svarat nej på frågan menar 
att analyseringen inte har skett p.g.a. tidsbrist. 
 

Har inst/avd kvarstående brister rörande de fysiska tillgångarnas säkerhet? 
 
Tre har svarat ja, sex har svarat nej, en har svarat vet ej och en har inte svarat alls. De som 
svarat nej på frågan menar att den nuvarande situationen är tillfredställande. Dock anser flera 
att en analys av detta inte har genomförts p.g.a. tidsbrist.  

4.3.4 Incidentstatistik för Örebro universitet 

 
  Diagram 1: Incidentstatistik för Örebro universitet mellan åren 2000-2006 
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  Källa: Utdelad av Lars Olander, säkerhetsansvarig vid Örebro universitet 
 
Diagram 1 visar på antalet händelser som skett på Örebro universitet mellan åren 2000-2006. 
När statistiken läses bör man vara medveten om att det är antalet händelser för respektive år 
och typ som är indelningen. Detta säger inte något om antalet gärningsmän eller vem som 
gjort vad. Det kan mycket väl vara samma person som begått ett flertal brott under ett eller 
flera år.  
 
Trakasserier: 
Denna typ av händelse har en ökande trend mellan de undersökta åren, om det är det faktiska 
antalet trakasserier som hänt eller om det är anmälningsbenägenheten som ökat är svårt att 
veta. Det kan mycket väl vara en kombination av att fler personer studerar vid Örebro 
universitet, vilket leder till att antalet potentiella gärningsmän såväl som offer ökat samtidigt 
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som informationen om var ett offer kan vända sig har förbättrats. Många faktorer spelar roll, 
det som med säkerhet går att dra slutsats om är att antalet trakasserier som Örebro universitet 
har vetskap om är ökande i antalet.   
 
Inbrott/stöld:  
Antalet inbrott och stölder har sedan år 2000 ökat för att senare minskat till i stort sätt samma 
nivå för år 2006 som det var när mätningen började. Här bör arbetet med fler larmpunkter och 
väktare spela roll. Inbrott och stöld minskar i takt med att arbetet med säkerhet intensifieras.  
 
Hot/våld:  
När det gäller hot och våld har antalet händelser fördubblats vid en jämförelse mellan åren 
2000 och 2006, däremellan är det svårt att se en tydlig trend då antalet anmälda händelser 
varierar mellan åren. År 2001 har 13 stycken anmälda händelser vilket är mer än dubbelt så 
många jämfört med år 2006. Vi skulle tro att det kan bero på att det är en person som står för 
flertalet av händelserna under respektive år. Ett scenario skulle kunna vara att en student hotar 
ett flertal personer i en och samma klass. Dessa personer kan tillsammans ha anmält förövaren 
varpå ett hot benämns som flera då det specifika hotet inte är riktad mot en person utan mot 
en hel grupp. Observera att detta bara är ett resonemang om hur det kan vara och inte hur det 
är.   
 
Brand: 
Antalet bränder är relativt stabila till antalet. Om de är anlagda borde dessa dock benämnas 
som skadegörelse vilket tyder på att det är olyckshändelser.  
 
Skadegörelse: 
Antalet anmälda skadegörelser har ökat enormt. Dock måste denna typ av händelse jämföras 
med inbrott då mycket arbete lagts ner för att minska dessa. När det numer finns larmsystem 
och väktare så larmar ju dessa vid ett inbrottsförsök, oftast skräms då gärningsmannen iväg 
och händelsen benämns som skadegörelse då dörren eller fönstret är förstört. Detta är också 
något som bekräftas i samtalet med Lars Olander. I vilket fall som helst har antalet anmälda 
skadegörelser ökat mer än vad antalet inbrott minskat varpå detta inte kan vara hela 
förklaringen. Inbrotten har ju faktiskt också ökat något vid jämförelse mellan åren 2000 och 
2006 även om de har minskat mellan 2004-2006.  
 
Kris: 
Denna benämning är svår att helt förebygga då det många gånger kan röra sig om personliga 
kriser. En kris som drabbar en klass på grund av ett dödsfall eller liknande är egentligen något 
som främst bearbetas efter händelsen. Det är ju självklart så att universitetet måste vara 
beredda på kriser som kan drabba såväl personal som studenter. Det förebyggande arbetet 
som följer en kris är något som det däremot kan arbetas med. Detta är också en trygghet för 
studenter, att de vet var man kan vända sig om den enskilda personen hamnar i kris. Antalet 
kriser som universitetet har vetskap om är relativt stabila till antalet under åren, förutom år 
2004 då det skedde en ökning. Detta kan, likväl som trakasserierna, bero på att en eller ett 
fåtal personer drabbas av flera kriser under samma år. 
 
Bedrägerier: 
Relativt stabila till antalet förutom undantaget som bekräftar regeln, vilket i det här fallet 
utgörs av år 2001 då antal bedrägerier var betydligt fler än de andra åren. Återigen tror vi att 
det kan röra sig om en eller ett fåtal personer som står för de flesta anmälningarna.  
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4.3.5 Debattkväll- ”Upp till camp(us)!”78  

Den 5 december deltog vi i en debattkväll, där studentkåren var initiativtagare, som syftade 
till att ta reda på hur trygghetsarbetet fortgår på Örebro universitet och hur ett framtida 
”drömcampus” skulle kunna se ut. Antalet deltagare var ca 25 st, dock var det inte särskilt 
många studenter. Efter några kortare presentationer fortlöpte kvällen med ”workshops”, där 
deltagarna delades in i mindre grupper för att diskutera tryggheten och framtiden för campus.  
 
En stor del av diskussionen gick åt till att diskutera hur universitetet skulle kunna öka 
tidsanvändningen av området under kvällstid. Ett förslag som diskuterades livligt var 
möjligheten att hyra ut lokaler till utomstående, t ex föreningar, folkrörelser etc. Universitetet 
skulle förhoppningsvis se fler möjligheter än att bara inkassera lokalhyra, de skulle dels få 
mer rörelse i området och dels få en större blandning av människor som är i kontakt med 
universitetet. Det fanns tydliga synpunkter på att universitetet idag är avskärmat från den 
övriga staden eftersom att det ligger en bit utanför centrala Örebro. Det ställdes en öppen 
fråga om universitetet hade tänkt i dessa banor eller om de var ovilliga att låta utomstående få 
tillgång till lokalerna.  
 
Vidare fanns det förslag på att integrera universitetet med studentbostäder på ett annorlunda 
sätt än idag. Detta skulle också kunna leda till mer rörelse på kvällstid. Dessutom skulle i det 
läget någon mindre mataffär eller restaurang kunna öppna på campus, underlaget för detta 
skulle då finnas. För att liva upp campus kom ytterligare förslag. Att uppföra ett torg, eller en 
torgliknande plats utanför Almbycaféet, mellan Långhuset och Teknikhuset, var ett av 
förslagen. Vidare ansågs grönområdet vid Bågenhuset som en lämplig plats för att förlägga en 
park, där det också skulle uppföras en mötesplats där studentkårens olika sektioner skulle 
lokaliseras. Genom detta skulle naturliga mötesplatser för studenterna skapas, platser som 
också skulle kunna användas kvällstid. Det diskuterades om torget skulle vara inglasat med 
soffor och bord för att bli mer användbart året om.  
 
När det gäller själva trygghetsarbetet tyckte många att området överlag är bra upplyst, men att 
det finns specifika platser som behöver ses över, t ex vägen mot gratisparkeringen vid 
Musikhögskolan. Det fördes också en intressant diskussion kring just belysning. Flera 
personer uttryckte att om belysningen är för stark och det runtomkring är mörkt känner man 
sig mindre skyddad än med svagare belysning, man känner sig nästan som en måltavla. 
 
Information till studenterna när det gäller trygghets- och säkerhetsfrågor behöver också ses 
över. Det är tydligt att det finns ett problem att nå ut till studenterna med information. Ett 
exempel är t ex att säkerhetsavdelningen har en ständig inbjudan att låta studenter vara med 
på olika typer av möten där det sprids mycket information, problemet är att väldigt få 
studenter faktiskt kommer på mötena. Ett annat exempel som speglar informationsproblemet 
är att få studenter är medvetna om att väktare rör sig i universitetets lokaler och runt området 
på kvällstid, något som stärker både den upplevda och den faktiska tryggheten. Problemet är 
att studenter känner sig otrygga i lokalerna på kvällstid och genom att de inte är medvetna om 
att tillgången på väktare faktiskt finns så ökar otryggheten ytterligare. Det arbetas dock nu 
med ett förslag som innebär att väktarnas direktnummer ska finnas tillgängliga för studenterna 
på kvällstid. Det arbetas också med ett förslag på att skapa en virtuell mötesplats för studenter 
där information om den här typen av frågor kan spridas. Vidare förs en diskussion kring att 
utbilda faddrar i trygghetsfrågor och genom dem sprida informationen vidare till studenterna.  

                                                 
78 Debattkväll- ”Upp till camp(us)!” 071205 
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Sammantaget präglades debattkvällen av en vilja att förändra strukturen på hur studenterna 
ska få del av den här typen av information och både diskussion och förslag kring 
trygghetsfrågor fördes på flera olika plan.  

4.3.6 Örebro studentkår79 

Vi har via mail tagit kontakt med studiesocialtansvarig Camilla Mortyr för att få reda på 
Örebro studentkårs syn på trygghetsfrågorna.  
 
Generellt sett är inte trygghetsfrågor något som kåren har fokuserat arbetet kring. Rent 
allmänt har studentkårer ganska kort minne eftersom de arvoderade byts ut varje år, något 
som kan påverka det långsiktiga arbetet med speciella frågor. I dagsläget finns dock ett starkt 
intresse från kårens sida när det gäller tryggheten på campus. Detta beror bl a på att många, 
speciellt kvinnor, har uttryckt att de känner sig otrygga på campus. Detta i kombination med 
att det inkommit klagomål om att campus är mörklagt kvälls/nattetid och att det en relativt 
stor del av dygnet är folktomt i området. Klagomålen fokuserar främst på upplevelsen av 
otrygghet, även om det inte finns någon faktisk hotbild mot studenterna bör dessa tas på stort 
allvar, känslan av trygghet är minst lika viktig. Dessutom ligger campus i utkanten av staden 
och nära skogen vilket aktualiserar trygghetsfrågorna ytterligare. 
 
Studentkårens engagemang har hittills resulterat i den tidigare beskrivna debattkvällen ”Upp 
till camp(us)!”, där kåren var initiativtagare. Debattkvällen skapade diskussion och det finns 
uppenbarligen ett tydligt intresse för trygghetsfrågor från flera olika aktörer. Samarbetet med 
andra aktörer kan utvecklas ytterligare genom att Örebro kommun har uttryckt att de ska 
anställa en stadsdelsutvecklare för campusområdet. Ett annat exempel på att samarbetet ska 
stärkas är att studentkåren och ÖBO bör samarbeta vid trygghetsvandringar. En 
trygghetsvandring ska genomföras våren 2008 på campus.  
 
Vidare förklarar Mortyr att universitetet tar trygghetsfrågorna på allvar genom att de deltar i 
diskussioner och är villig att arbeta tillsammans med kåren i frågorna, dock behöver 
trygghetsfrågorna lyftas upp ytterligare och tas på stort allvar. Både kåren, universitetet och 
andra inblandade aktörer bör alla inta en aktiv roll i det trygghetsskapande arbetet. Det ska 
inte behöva hända något innan man gör något, den upplevda tryggheten är lika viktig som den 
faktiska.  
 
När det gäller utformningen av universitetsområdet och dess byggnader anser kåren att de nya 
byggnader som tillkommit har uppförts på ett bra och genomtänkt sätt ur ett 
trygghetsperspektiv. Exempel på detta är att den relativt nybyggda Musikhögskolan har en 
väldigt öppen struktur med inglasad fasad, vilket gör att man kan se både in och ut. Detta ger 
en ökad känsla av att skolan är mer upplyst. Ett annat exempel är att de nya byggnaderna på 
Teknik har stora fönster där det går att se hela korridorerna utifrån och samtidigt ser de som är 
inomhus ut.  
 
De äldre byggnaderna skulle behöva genomgå förändringar för att öka tryggheten. T ex 
Långhuset har pekats ut som ett stort problem genom att byggnaden skärmar av stora delar av 
området. Kårens tankar kring detta är att endera borde byggnaden delas upp i mindre enheter 
eller så borde Studentcentrum glasas in för att få en mer naturlig och ny entré till området. 
Kåren har också uttryckt att det rent allmänt behöver bli mer upplyst på campus.  
 

                                                 
79 Mailkontakt: Camilla Mortyr, studiesocialt ansvarig, Örebro studentkår 071219 
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Dock är inte byggnadernas utformning den största bidragande faktorn till ökad trygghet. Ett 
tydligt problem är att tidsanvändningen till stor del är begränsad till dagtid i området. Arbetet 
med att skapa ett levande campus innefattar att studenterna ska ha möjlighet att använda 
campus till mer än bara studier, det ska bli en större del av studenternas liv. Campus ska vara 
en öppen plats, bästa sättet att lyckas med detta är att skapa liv och rörelse. För att arbetet ska 
fungera måste det ske i samverkan med kommunen, hyresvärdar och universitetet m fl. Dock 
är det slutligen upp till de som studerar och arbetar här om campus blir levande eller inte.  

4.3.7 Trygghetsvandring 

Vi har tagit del av ett protokoll från en trygghetsvandring som genomfördes den 22 nov 2006. 
Medverkande var ÖBO, kommunen, universitetet och hyresgäster. Området var campus och 
Tybbles studentbostäder. De flesta klagomålen gällde dålig belysning på olika platser eller 
vägar. ÖBO och universitetet var de som främst fick påpekanden på sina ansvarsområden. Det 
bör tilläggas att det inte enbart var negativa åsikter som framfördes, utan även positiva 
påpekanden framkom.80  
 
Exempel på platser där klagomål framfördes är mellan Kårhuset och Teknikhuset där 
varannan lykta var trasig samt att det behövdes upprensning av buskage och förstärkt 
belysning i Tybble. De positiva påpekandena bestod bl a av att mellan Långhuset och 
Teknikhuset var det bra belysning, likaså upp mot Musikhögskolan.81  

4.4 Enkätundersökning 
 
Vi har genomfört en enkätundersökning på Örebro Universitet som syftar till att se tendenser 
på studenternas trygghet och uppfattning om universitetets trygghetsarbete. I tabell 1 visas 
antalet män och kvinnor som har deltagit i undersökningen, samt åldersintervall för båda 
könen. 
 
Tabell 1: Antal och ålder 
 
 Antal             Åldersintervall 
  Män             18               19-28 
 
  Kvinnor             32               18-35 
 
  Sammanlagt          50               18-35 
 
Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Protokoll Trygghetsvandring 061122, utdelat av Per Åberg, Örebrobostäder AB 
81 Ibid. 
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I tabell 2 redovisas resultaten för frågan ”Bor du i närheten av universitetet?” Det område vi 
avser med detta är Campus, Grankotten, Tybble och Sörby. Tabellen visar att 10 st män och 
10 st kvinnor har angett att de bor i närheten av universitetet, d v s sammanlagt 20 st.  
 
Tabell 2: ”Bor du i närheten av universitetet?” 
 
     Ja               Nej 
  Män             10            8 
 
  Kvinnor             10           22 
 
  Sammanlagt           20           30 
 
Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
I tabell 3 har de 20 st (10 män, 10 kvinnor) som svarat ja på ovanstående fråga fått 
följdfrågan: ”…känner du dig trygg när du går/cyklar mellan hemmet och universitetet?” 
Frågan var upplagd så att den svarande fick ange sitt svar på en skala mellan 1-5 där siffran 1 
står för en stark känsla av otrygghet och siffran 5 står för en stark känsla av trygghet. 
Svaranden har också fått möjligheten att svara att de inte vet hur trygga de känner sig. Vi har 
också valt att dela in frågan i dagtid och kvällstid, då vi utgått från att svaren däremellan kan 
skilja sig. Observera att antalet i tabell 3 inte stämmer överens med det totala antalet 
svaranden.  
 
Tabell 3: ”…känner du dig trygg när du går/cyklar mellan hemmet och universitetet?” 

 
Trygghetsnivå 1 2 3 4 5 Vet ej 
 

Män 
 

Dagtid                          1       9 
 
Kvällstid                              1              3            3             3 

 
Kvinnor 
 

Dagtid                          2       8 
 
Kvällstid                              3              4            2             1 

 
Sammanlagt  
 

Dagtid                          3       17 
 
Kvällstid                              4              7            5             4 
 

Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
Som tabellen visar känner sig både män och kvinnor relativt trygga under dagtid, sammanlagt 
har 17 av 20 svarande angett att de känner sig mycket trygga under dagtid när de går/cyklar 
mellan hemmet och universitetet. Däremot skiljer sig det en del när det gäller kvällstid.  
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Bland männen är spridningen till största del lagd från svarsalternativ 3-5, d v s att de känner 
sig trygga eller mycket trygga under kvällstid. Kvinnornas spridning är däremot mer 
fokuserad i mitten av skalan, 7 av 10 kvinnor har svarat 2 eller 3 på frågan, d v s att de känner 
sig trygga eller mindre trygga kvällstid. Sammanlagt är det endast 4 av 20 som anser sig vara 
mycket trygga när de går/cyklar mellan hemmet och universitetet under kvällstid. Dock har 
ingen man eller kvinna svarat att de känner sig mycket otrygga, varken när det gäller dag- 
eller kvällstid.  
 
För att få fram resultatet i tabell 4 har vi ställt frågan: ”Hur trygg känner du dig på 
universitetsområdet?” till alla 50 st svarande. Svarsalternativen har varit utformade på samma 
sätt som i tabell 3. 
 
Tabell 4: ”Hur trygg känner du dig på universitetsområdet?” 

 
Trygghetsnivå 1 2 3 4 5 Vet ej 
 

Män 
 

Dagtid                          1       17 
 
Kvällstid               1                             2            5              9 1 

 
Kvinnor 
 

Dagtid                          3       29 
 
Kvällstid               1              1             9            9              2 10 

 
Sammanlagt  
 

Dagtid                               4       46 
 
Kvällstid              2               1             11          14           11 11 
 

Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
Samma mönster som i tabell 3 kan även urskiljas i tabell 4 när det gäller dagtid. Både män 
och kvinnor har svarat 4 eller 5 vilket visar att de känner sig mycket trygga på 
universitetsområdet dagtid. Sammanlagt har 46 av 50 angett en 5 på denna fråga. På kvällstid 
skiljer sig dock svaren mycket. Hälften av männen har angett att de känner sig mycket trygga 
även på kvällstid, av kvinnorna har bara 2 av 32 angett detsamma. När det gäller kvinnornas 
svar har nästan en tredjedel svarat att de inte vet om de känner sig trygga på området 
kvällstid, något som möjligtvis kan förklaras med att hela 22 av de 32 svarande kvinnorna har 
angett att de inte bor i närheten av universitetet. I så fall rör antagligen inte dessa kvinnor sig i 
någon större utsträckning i området under kvällstid, vilket medför att de inte vet om de känner 
sig trygga eller inte vid den tidpunkten på dygnet. Endast en man och en kvinna har svarat att 
de känner sig mycket otrygga på kvällstid, men kvinnornas övriga spridning är fokuserad till 
mitten av skalan medan männens är fokuserad till den övre delen, d v s 4-5. Sammanlagt har 
11 av 50 svarande angett att de känner sig mycket trygga när de rör sig på universitetsområdet 
under kvällstid.  
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Frågan i tabell 5 är: ”Upplever du att universitetet tar trygghetsfrågor på allvar?” Även här 
har de svarande fått välja sitt svar på en skala mellan 1-5, där siffran 1 står för att universitetet 
inte alls tar frågorna på allvar och siffran 5 står för att universitetet tar frågorna på mycket 
stort allvar. Svaranden har också fått möjligheten att svara att de inte vet om frågorna tas på 
allvar.  
 
Tabell 5: ”Upplever du att universitetet tar trygghetsfrågor på allvar?” 

 
Trygghetsnivå 1 2 3 4 5 Vet ej 
 

Män 
 

                          1              2             2            1 12 
 
Kvinnor 
 

                                         4                            28 
 
Sammanlagt  
 

                          1             6              2            1 40 
 

Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
Som tabell 5 visar har hela 40 av 50 svaranden angett att de inte vet om universitetet tar 
trygghetsfrågor på allvar. Hela 28 av 32 kvinnor har svarat ”vet ej” på denna fråga och 
detsamma gäller för 12 av 18 män. I övrigt har fler män än kvinnor angett att de anser att 
universitetet tar trygghetsfrågorna på allvar.  
 
Tabell 6 har haft följande fråga som utgångspunkt: ”Upplever du att det finns någon specifik 
plats på universitetsområdet som behöver förbättras ur ett trygghetsperspektiv?” I 
nedanstående tabell redovisas det för hur många som har svarat Ja respektive Nej på frågan. 
De som har svarat Ja har sedan fått möjligheten att kort förklara vilken plats de haft i åtanke 
när de svarat på frågan.  
 
Tabell 6: ”Upplever du att det finns någon specifik plats på  
universitetsområdet som behöver förbättras ur ett trygghetsperspektiv?” 
 
     Ja               Nej 
  Män              7           11 
 
  Kvinnor              9           23 
 
  Sammanlagt          16           34 
 
Källa: Enkätundersökning, genomförd och bearbetad av författarna år 2007 
 
Sammanlagt har 16 av 50 svarande angett att det finns platser på universitetsområdet som 
behöver förbättringar när det gäller trygghet. Andelen män som svarat Ja på frågan är högre 
än andelen kvinnor. Även när det gäller denna fråga är det viktigt att ha i åtanke att hela 22 av 
32 kvinnor har angett att de inte bor i närheten av universitetet och antagligen därför heller 
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inte rör sig i området på kvällstid, något som i sin tur kan påverka antalet påpekanden på 
specifika platser.  
 
Av dem som svarat Ja på ovanstående fråga har samtliga kort beskrivit en plats som känns 
otrygg eller något annat som skulle kunna höja tryggheten på universitetsområdet. När det 
gäller männens svar så har nästan alla angett att ökad belysning skulle öka tryggheten. 
Specifika platser som har angetts när det gäller detta är: GIH-området, gångvägen mellan 
Campus och Tärnvägen, mellan Teknikhuset och parkeringen, mellan Teknik- och Långhuset 
och generellt bättre belysning på parkeringarna i området. Ett annat förslag är att 
patrullerande väktare ska röra sig på området. Kvinnorna har angett följande, platser som det 
behövs ökad belysning på är: vid cykelställen, vid motionsbanorna vid GIH och vid 
gratisparkeringarna. En plats som angetts som allmänt otrygg är gratisparkeringen bakom 
Musikhögskolan, som ovan nämnt behövs det bättre belysning, men det har också kommit 
förslag på röjning av buskage. En annan plats som angetts som otrygg är skogsdungen mellan 
Campus och Tärnvägen.  

4.5 ÖBO 

4.5.1 Samtal med Per Åberg82 

Per Åberg är distriktschef på Örebrobostäder AB för Brickebacken samt ÖBO: s 
studentbostäder i Örebro kommun. Som distriktschef ansvarar Åberg för drift, personal och 
underhåll för dessa områden, till sin hjälp har han ett antal bovärdar som verkar i områdena.  
 
Det trygghetsskapande arbetet sker på olika plan, dels fysiskt men också på social nivå. Åberg 
poängterar att de sociala nätverken i studentkorridorerna växer på ett naturligt sätt, medan det 
i andra områden, såsom Grankotten och Brickebacken, måste till ytterligare åtgärder som 
gynnar social interaktion mellan hyresgästerna. För att gynna och uppmuntra till umgänge och 
grannsamverkan har ÖBO infört så kallade ”hustomtar” på Studentgatan och i Tybble. 
Hustomtarna är tänkt att fungera som en länk mellan de boende och ÖBO, det är alltså 
studenter som har rollen som hustomte. Hustomtarna har möte med ÖBO tre gånger per 
termin där information, tankar med mera utbyts. Hustomtarna organiserar också fester och 
tillställningar vilket leder till att de boende lär känna varandra.  
 
På detta sätt ökar kontakten mellan de boende samt mellan de boende och ÖBO. Det är alltså 
viktigt både för grannsamverkan och kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst. Detta är 
något som det också arbetas med från kommunens sida i vissa bostadsområden via så kallade 
processledare, tyvärr är detta inget som finns i studentområdena. 
 
Trygghetsvandringar har genomförts i Tybble samt Sörbyängsvägen och i samband med detta 
också vägen upp till campus samt universitetsområdet, några studenter närvarade. Detta 
skedde hösten år 2006 och de flesta påpekanden som då kom fram har åtgärdats. Eftersom att 
vandringen innefattade flera aktörers ansvarsområden bör det tilläggas att ÖBO åtgärdade 
påpekanden på sina ansvarsområden, om påpekandena som berörde de andra aktörernas 
ansvarsområden, t ex kommunens, har åtgärdats vet inte Åberg. 
 
Problematiken är att studenterna, alltså hyresgästerna, inte alltid vet var ÖBO: s 
ansvarsområde slutar, t ex cykelvägar där kommunen har ansvaret för skötseln. Faktum är att 
kommunen ligger efter med arbetet och har mindre resurser att röra sig med när det gäller den 
                                                 
82 Samtal med Per Åberg, Distriktschef, Örebrobostäder AB 071206 
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här typen av åtgärder, vilket skapar problem. Kommunen ansvarar för delar av de 
grönområden som angränsar till bostadsområdena. De boende har i vissa fall anklagat ÖBO 
för att de anser att underhållet av dessa områden har skötts dåligt, men det är inte ÖBO: s 
mark, det är kommunens.  
 
En trygghetsvandring kommer förhoppningsvis att genomföras på Grankotten i januari år 
2008 och på Studentgatan hösten år 2008. Åberg påpekar att det är av yttersta vikt att 
trygghetsvandringarna följs upp och att i alla fall de flesta påpekanden åtgärdas på ett eller 
annat vis. ÖBO skiljer dock inte på studentboende och vanligt boende när det gäller 
trygghetsfrågor, Åberg ser bostäder som bostäder oavsett om hyresgästerna är studenter eller 
inte.  
 
På Grankotten har det uppförts en samlingslokal där det ska finnas en stor tv för att 
fotbollskvällar och liknande ska kunna arrangeras. Det är viktigt att de boende har någonstans 
att träffas och lära känna varandra, vilket en lokal som denna kan underlätta.  
 
Rent fysiska åtgärder som vidtagits är t ex att strålkastare monterats mellan Studentgatan och 
Muttrarna. Tidigare fanns det problem med att personer tittade in genom fönstren på 
bottenplan vilket försvann med den bättre belysningen. Detta är ett exempel på hur 
hyresgäster klagat på en sak och sedan fått den åtgärdad. Det finns också problem med 
svarttaxi som brukar leta kunder på parkeringen utanför Pressbyrån vid Bågenhuset. 
Diskussion har förts om att förstärka belysningen över parkeringen. Problemet är att de 
boende redan idag störs av belysningen från affärens skyltning vilket knappast hade 
förbättrats genom förstärkt belysning över parkeringen. Någon lösning har ännu inte arbetats 
fram, men det diskuteras om att montera låga ljuspunkter och på så sätt lysa upp parkeringen 
utan att störa de boende. Detta är ett påpekande som ÖBO har fått dels från polisen, men 
också från universitetet.  
 
Rent generellt arbetar ÖBO med belysning och upprensning av buskage, mycket efter sunt 
förnuft. Trygghet är en viktig del i ÖBO: s arbete, men det finns inte någon strukturerad 
modell som bolaget använt sig av. Trots att ÖBO är det kommunala bostadsbolaget ser han en 
skillnad i arbetssättet mellan bolaget och kommunen. ÖBO lever på sina hyresgäster och 
måste genom detta ha nöjda kunder, något som däremot kommunen inte behöver ta hänsyn till 
när det gäller sina ansvarsområden.  
 
Dialogen mellan universitetet och ÖBO är generellt bra. Oftast sker kontakten dem emellan 
informellt. Åberg menar att om det uppstått något problem så kontaktar man varandra och 
diskuterar det. Studentkåren och ÖBO har däremot en kontinuerlig kontakt för att utbyta 
tankar och idéer, något som sker ca en gång i månaden.  
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4.5.2 Boendeenkät 

ÖBO skickar årligen ut en boendeenkät som visar vad deras hyresgäster är nöjda eller 
missnöjda med inom olika områden. De följande diagrammen kommer vi att härleda till vår 
forskningsöversikt. Diagram 2 och 3 kommer främst att härledas till broken windows teorin. 
Nedan visar diagram 2 vad hyresgästerna i ÖBO:s studentboende tycker om renhållningen i 
och runt om deras hyreshus år 2007. Diagrammet består av sju frågor.   
 
  Diagram 2: ”Rent och snyggt år 2007” 

Rent och snyggt år 2007
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Nöjd

Missnöjd

 
  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2007, bearbetat av författarna 
 
Diagram 2 visar att studenterna är mest nöjda med skötseln av rabatter, buskar och gröna ytor. 
Även hanteringen av återvinningsmaterial och städningen av gård och närmiljö är en stor del 
av studenterna nöjda med. Städningen av tvättstugan innehar flest missnöjda, följt av 
städningen av trapphuset och tillsyn/städning av källare/vindsutrymmen.  
 
Diagram 3 visar den sammantagna förändringen i studenternas uppfattning kring 
renhållningen i och runt deras boende mellan åren 2004-2007. Vi vill genom detta diagram 
visa hur uppfattningen kring detta kan ha förändrats över åren. Som diagrammet visar är år 
2005 det år som innehar flest missnöjda, tätt följt av år 2004. Dock har det skett en markant 
ökning av antalet nöjda boende mellan åren 2005-2006. Den positiva ökningen fortsätter 
också in på år 2007. Av diagrammet att döma finns det en tendens att uppfattningen kring 
renhållningen har förbättrats avsevärt från år 2005-2007.  
 
  Diagram 3: ”Rent och snyggt år 2004-2007” 

Rent och snyggt år 2004-2007
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  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2004-2007, bearbetat av författarna 
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Nedan visar diagram 4 tryggheten för ÖBO:s studentboende för år 2007. För att mäta detta 
har nio frågor ställts. Av diagrammet att döma anser studenterna att den personliga tryggheten 
i trapphuset och att trivseln i huset/kvarteret är mycket god. Däremot är tryggheten sämre när 
det gäller förrådens säkerhet mot inbrott, kontakten med grannarna och säkerheten mot inbrott 
i lägenheten.  
 
  Diagram 4: ”Trygghet år 2007” 
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  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2007, bearbetat av författarna 
 
 
Diagram 5 visar tryggheten för åren 2004-2007. Det som går att utläsa av detta diagram är om 
tryggheten har förändrats över åren. Diagrammet gör det tydligt att tryggheten inte har 
förändrats speciellt mycket, utan har legat på en stadig nivå över åren.  
 
  Diagram 5: ”Trygghet år 2004-2007” 

Trygghet år 2004-2007

0 20 40 60 80 100

2004

2005

2006

2007

Å
r

Procent

Nöjd

Missnöjd

 
  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2004-2007, bearbetat av författarna 
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Diagram 6 visar hur studenterna i ÖBO:s studentboende upplever utemiljön i området de bor i 
för år 2007. Diagrammet består av fyra frågor. Av diagrammet går det att utläsa att 
trafikmiljön i området är tillfredsställande.  
 
  Diagram 6: ”Utemiljö år 2007” 
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  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2007, bearbetat av författarna 
 
Nöjdheten med utemiljön för åren 2004-2007 har, som diagram 7 visar, inte förändrats 
mycket över åren. Det finns dock en liten, men stadig minskning från år 2004 och framåt. 
 
  Diagram 7: ”Utemiljö år 2004-2007” 
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  Källa: statistik från ÖBO:s boendeenkät år 2004-2007, bearbetat av författarna 
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4.6 Sammandrag 

I vår empiridel har vi redovisat för hur media kan påverka rädsla för olika brott, vi har 
exemplifierat detta genom Hagamannens brott i Umeå och vad som skrivits om detta. Kopplat 
till det har vi även studerat Akademiska Hus åtgärder till följd av det brott Hagamannen 
genomförde på campus i Umeå. Vidare har vi undersökt Akademiska Hus mer generella 
arbete när det gäller trygghetsskapande. Företaget följer inte några tydliga riktlinjer när det 
gäller detta, utan utgår istället från uppdragsgivarens önskemål, vilket gör att universiteten är 
ansvariga för utformningen av byggnader och lokaler.  

I vår undersökning av Örebro universitets trygghetsarbete har vi haft samtal med Owe Flodin 
(lokalansvarig) och Lars Olander (säkerhetssamordnare). Där framkom det att det finns en 
problematik i säkerhetsarbetet på universitetet, om universitetet är den öppna institution som 
den bör vara minskar samtidigt möjligheten att hindra utomstående från att röra sig i området. 
Vidare har vi tagit del av en säkerhetsrapport och incidentstatistik för universitetet som 
beskriver hur arbetet med säkerheten fortlöper och uppdateras samt vilken typ av brott som 
förekommer i området.  

 
Vi har också deltagit i en debattkväll som behandlade trygghet på campus, där studentkåren 
var initiativtagare. Där diskuterades hur campus skulle kunna bli mer levande även kvällstid, 
något som hittills har varit ett uppenbart problem. Detta bekräftas även av studentkårens 
representant Camilla Mortyr, som utöver detta beskriver hur klagomål har inkommit på 
otrygga platser på campus. Att dessa platser inte har åtgärdats kan delvis förklaras med att den 
trygghetsvandring som genomförts inte har täckt in vissa av dessa platser.  
 
Vidare har vi genomfört en egen enkätundersökning för att visa tendenser på studenternas 
trygghet på campus och deras väg mellan hemmet och universitetet. Generellt känner sig 
studenterna trygga, det finns dock en tydlig skillnad mellan dag- och kvällstid. Det finns 
också en skillnad mellan män och kvinnor.  
 
För att få reda på hur studenterna upplever tryggheten i de närliggande studentbostäderna har 
vi dels haft ett samtal med distriktschef Per Åberg och dels tagit del av ÖBO:s boendeenkät 
för åren 2004-2007. ÖBO har generellt nöjda hyresgäster och det trygghetsskapande arbetet 
koncentreras främst till att öka grannsamverkan. Kontakten med grannarna är dock något som 
hyresgästerna är delvis missnöjda med jämfört med andra faktorer.  
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5. Analys 
 
I vår analys kommer vi att analysera några olika teman. Vi börjar med att analysera hur 
slutenhets- och öppenhetsperspektiven kan appliceras på universitetsområdet.  

5.1 Slutenhet och öppenhet 
Universitetet som verksamhetsområde präglas av en problematik när det gäller slutenhet och 
öppenhet. Å ena sidan ska universitetet vara tryggt och säkert för studenterna men samtidigt 
vara en öppen mötesplats. Det finns en tydlig skillnad på universitetets tillgänglighet 
kvälls/nattetid i förhållande till dagtid. Det beror på att universitetet används på ett naturligt 
sätt dagtid, men inte lika naturligt kvälls/nattetid. När det gäller dagtid präglas området av 
öppenhet, d v s Jacobs tankar. Att förändra användningen av campus kvällstid kan vara svårt 
eftersom studietiden är förlagd till dagtid. För att kunna öka tidsanvändningen bör 
universitetet och studentkåren söka alternativa aktiviteter som är tilldragande även kvällstid. 
Exempel på detta kan vara att skapa fler möjligheter till fritidsaktiviteter. I dagsläget är 
lokalerna tomma och låsta, vilket istället visar en slutenhet som kan härledas till Newman.  
Dock finns det en vilja att skapa ett mer levande campus, något som tydligt framgick genom 
debattkvällen på Kåren. Viljan att skapa ett mer levande campus är starkt sammanflätat med 
viljan att skapa ett tryggare campus. Eftersom att Örebro universitet har, som vi ser det, ett 
geografiskt läge som inte är gynnsamt för att skapa mer rörelse kvällstid i området är det 
möjligt att Örebro universitet behöver arbeta hårdare än andra universitet med frågor som 
behandlar trygghet, tidsanvändning och rörelsemönster. 
 
Våra resultat från enkätundersökningen bekräftar ovanstående resonemang genom att det 
finns en tydlig skillnad på känslan av trygghet mellan dagtid och kvälls/nattetid i området, 
speciellt när det gäller kvinnornas svar. Många har också svarat att de inte vet om de känner 
sig trygga eller inte kvälls/nattetid på universitetet. En stor del av de svarande har inte varit på 
området kvällstid och kan därför inte uppge om de känner sig trygga eller inte. Detta kan 
också tolkas som att det inte finns någon anledning att röra sig på området kvälls/nattetid. Om 
campus skulle vara mer levande skulle antagligen fler röra sig på området kvälls/nattetid och 
därmed också kunna svara på om de känner sig trygga eller ej.  
 
Vi finner det svårt att härleda Newmans tankar kring slutenhet till campus dagtid. Detta beror 
på den öppenhet som präglar området, en öppenhet som antagligen måste finnas där då ca 
15 000 studenter rör sig i området under dagtid. Att göra lokalerna mer svåråtkomliga skulle 
försämra studenternas studiemöjligheter och dessutom komplicera säkerhetsarbetet 
ytterligare, t ex genom ett ökat antal nycklar, larmkort etc. Detta bekräftas också genom att 
Olander påpekar att det finns en tydlig problematik i universitetets säkerhetsarbete, samtidigt 
som universitetet ska vara en öppen institution så måste obehöriga på något sätt stängas ute, 
då det mestadels är utomstående som begår brott på campus. Universitet har lagt ner resurser 
på att hindra utomstående att begå brott på området genom väktare, larm och lås. Enligt 
säkerhetsrapporten har de flesta institutionerna genomfört revision av nycklar och passerkort 
och anser att larmen och tillträdesbegränsningarna är tillfredsställande, något som bekräftar 
att säkerheten är uppdaterad. Incidentstatistiken visar att trots att det har satsats på säkerheten 
så har inte brottsligheten minskat under åren, däremot har skadegörelse och trakasserier ökat. 
Hur ska då campus kunna vara öppet för studenter men inte för utomstående, utan lås och 
bom? 
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5.1.1 Naturlig övervakning 

Det är i detta skede som den naturliga övervakningen tar plats. För att denna ska fungera 
krävs folk i rörelse och möjlighet till överblick över området. Vi uppfattar att vissa av 
universitetsområdets byggnader försvårar den naturliga övervakningen, medan andra gynnar 
den. Exempel på detta är det som studentkårens representant Camilla Mortyr påpekar. 
Långhuset skärmar av stora delar av området, både när det gäller inom- och utomhusmiljö. 
Musikhögskolan är i förhållande till Långhuset nybyggd och även motsatsen till detta, stora 
glaspartier ger en bra överblick över den närliggande miljön. Har det på senare år utvecklats 
ett tankesätt som stödjer våra teorier? Skulle Långhuset vara annorlunda byggt om det 
uppförts idag? Kanske hade byggnaden delats upp i mindre och fler enheter av varierande slag 
för att öka överblicken, något som tydligt kan härledas till Jacobs. Enligt fastighetsägaren för 
dessa byggnader (Akademiska Hus) har de inga konkreta riktlinjer för hur fastigheterna ska 
komma att se ut, planeringen sköts i hög grad tillsammans med universitetet. Med andra ord 
ligger ansvaret för utformningen av byggnaderna på Örebro universitet.  
 
Akademiska Hus påpekar att det är deras ansvar som fastighetsägare att sköta buskage och 
belysning kring universitetsområdet. Enligt Flodin och Olander har belysning förstärkts och 
buskage setts över till viss del. Uppenbarligen har inte belysningen förstärkts tillräckligt 
eftersom att det både genom debattkvällen och genom vår enkätundersökning framkommit att 
det finns ett visst missnöje med belysningen på universitetsområdet kvällstid. Det finns 
specifika platser på området som inte känns trygga, exempelvis gratisparkeringarna och den 
så kallade Mulleskogen belägen mellan Musikhögskolan och Östra Mark. Örebro kommun 
ansvarar för skötseln av Mulleskogen, men det är många studenter som passerar den när de 
går mellan universitetet och hemmet och den upplevs som otrygg. Något som också bekräftas 
via vår enkätundersökning.  

5.1.2 Kameraövervakning 

Under vårt samtal med Lars Olander framkom det att kameraövervakning har diskuterats för 
att öka tryggheten på dels parkeringarna men också i lokalerna. Detta har dock inte 
implementerats på universitetet då det anses som ett intrång på den personliga integriteten 
samt att studenterna skulle misstänkliggöras. Syftet med kameraövervakningen är att 
möjligheten till att identifiera brott som begås mot person och egendom. Tanken att 
kameraövervakning strider mot principerna om ett öppet universitet är självklar. Samtidigt har 
de med ”rent mjöl i påsen” inget att dölja. På sätt och vis både skyddar och misstänkliggör 
kameraövervakningen studenterna, det är en svår avvägning.  
 
Hade universitetet kännetecknats av hög brottslighet hade kameraövervakning varit mer 
befogat. Frågan är hur mycket det hade påverkat den upplevda tryggheten. 
Kameraövervakningen i sig kan vara förebyggande genom att det kan försvåra för 
brottslingen, men har väl brottet satts i verket hjälper kameraövervakningen endast till att 
identifiera brottslingen. Ett problem med kameraövervakning är vem som ska ha tillgång till 
det inspelade materialet. Det är av yttersta vikt att det inte kommer i fel händer. En annan 
svårighet är att avgöra var kameraövervakningen ska finnas, ska det endast vara utomhus, i 
korridorerna, i undervisningssalarna eller ska det vara där brott tidigare begåtts? Om 
kameraövervakning skulle införas på Örebro universitet skulle säkerligen detta återspeglas i 
incidentstatistiken. Alla brottstyper skulle troligen inte påverkas lika mycket, men 
inbrott/stöld och skadegörelse borde minska mest med kameraövervakning.  
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5.2 Trygghetsfrågor 
Incidentstatistiken visar som tidigare nämnt att brottsligheten inte har minskat. Det behöver 
dock inte betyda att antalet faktiska händelser blivit fler. Det kan också bero på att universitet 
arbetar mer med trygghet och säkerhet idag än tidigare vilket kan ha lett till att 
dokumentationen av exempelvis skadegörelse har blivit bättre. Enligt studentkåren tar 
universitetet också trygghetsfrågor på stort allvar, dock verkar det som om att informationen 
kring dessa frågor inte har nått ut till studenterna i någon större utsträckning. Detta bekräftas 
också genom att fyra femtedelar av de svarande i vår enkätundersökning inte vet om 
universitetet tar trygghetsfrågor på allvar. Vi tror att detta dels beror på att engagemanget från 
studenternas sida generellt sett är lågt, detta bekräftas också av det låga deltagandet av 
studenter vid debattkvällen. Det beror också på att universitetet uppenbarligen inte har funnit 
något lämpligt sätt att effektivt föra fram den här typen av information till studenterna.  
 
I säkerhetsrapporten för Örebro universitet var en av frågorna: Får studenter information om 
säkerhets-miljö- och arbetsmiljöfrågor? Svaret på frågan var att institutionerna var osäkra på 
om informationen nått ut till studenterna, dock hade i stort sett alla gett ut information på 
något sätt. Samma fråga ställdes när det gällde personalen och där svarade alla institutioner 
säkert att information hade nått ut. Prioriteras personalen högre än studenterna i 
säkerhetsfrågor? En annan intressant detalj med säkerhetsarbetet är att det går att ifrågasätta 
dess syfte. Flodin och Olander påpekar att det största skälet till att väktare anlitats är p g a att 
förhindra inbrott, alltså inte för att öka tryggheten för studenterna som rör sig i området. Det 
är självklart viktigt att inbrotten hindras, men vi anser att motsvarande resurser också borde 
läggas på studenternas trygghet. I dagsläget vet inte många studenter att väktare rör sig i 
området, något som skulle kunna öka den upplevda tryggheten. Detta är ytterligare ett 
exempel på den bristfälliga informationen till studenterna.  
 
En annan infallsvinkel är att eftersom att det inte har funnits någon kontinuerlig brottslighet 
av grövre slag så har heller inte universitetet haft någon anledning att informera studenterna 
om trygghetsarbetet, något som i sin tur påverkar studenternas upplevda trygghet. Frågan är 
om studenterna blir mer trygga eller mer otrygga i vetskapen om att det förekommer ett 
trygghetsskapande arbete på universitetet? Om det finns en kontinuerlig diskussion kring 
trygghet och brottsförebyggande frågor finns det en risk att studenterna skulle känna sig mer 
otrygga. Diskussionen kan uppfattas som att det då finns en anledning att vara otrygg. Å andra 
sidan är det mycket viktigt att universitetet får del av studenternas åsikter och tankar i 
trygghetsfrågorna. Antalet anmälda trakasserier har ökat genom åren vilket tyder på att 
universitetet dels behöver arbeta förebyggande och dels informera om var studenterna kan få 
hjälp.  
 
Studenternas åsikter har till viss del tagits tillvara på genom den trygghetsvandring som 
genomfördes år 2006. När vi jämförde dess protokoll med vår egen enkätundersökning och 
studentkårens påpekanden upptäckte vi en intressant företeelse. I vår enkätundersökning var 
vägen mellan Musikhögskolan och gratisparkeringen det område som fick flest negativa 
påpekanden. Detta område besöktes inte under trygghetsvandringen, vilket också förklarar 
varför heller inga påpekanden på detta område finns i protokollet för vandringen. Varför har 
denna del av campus valts bort i trygghetsvandringen? Detta tyder på att det möjligtvis inte 
fanns tillräckligt med förförståelse om var eventuellt otrygga platser kunde finnas, något som 
är avgörande för vandringens resultat. Studentkåren uttrycker att campus rent allmänt behöver 
en förstärkt belysning. Detta kommer förhoppningsvis att åtgärdas efter trygghetsvandringen 
som kommer att ske under våren 2008.  
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5.3 Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
Ordvalet på det förebyggande arbetet är intressant att analysera, i folks öron låter antagligen 
trygghetsskapande betydligt mer mjukt, brett och mer positivt än brottsförebyggande. Vill 
studenterna röra sig på ett tryggt eller ett brottsförebyggt universitet? Att benämna den här 
typen av arbete för trygghetsskapande tycker vi också kan ses som ett mer gångbart uttryck än 
brottsförebyggande. Skälet till detta är att trygghetsskapande arbete kan utföras utan att det 
finns någon brottslighet eller någon hotbild mot området. Brottsförebyggande som uttryck ger 
en klang av att det skett något negativt som måste åtgärdas.  
 
Vad är det då som är brottsförebyggande arbete och hur märker man att det fungerar? Frågan 
visar problematiseringen kring ämnet som vi ser det. Det vi menar är att ett helt perfekt 
brottsförebyggande arbete eliminerar brottslighet och ger en stark känsla av trygghet hos 
medborgarna. Problemet med detta är att hur kan man veta att det är det brottsförebyggande 
arbetet som eliminerat brottsligheten och att det inte är andra faktorer som gjort förändringen 
möjlig? För att det ska vara möjligt att vara säker på att det är just de brottsförebyggande 
åtgärderna som minskat brottsligheten krävs det att det har begåtts brott i området/ på platsen 
kontinuerligt och när sedan åtgärderna tas i bruk minskar brottsligheten. Problemet med detta 
resonemang är att vi anser att det är konstigt att det först behövs att brott begås för att det 
förebyggande arbetet ska hamna i fokus och därtill få mer resurser. Exemplet med 
Hagamannen i Umeå visar hur ett brott begås för att sedan följas av olika förebyggande 
åtgärder, d v s när skadan redan är skedd.  
 
Resonemanget visar problematiken kring brottsförebyggande åtgärder och som vi förstått det 
finns det ett problem med att använda sig av förebyggande åtgärder på platser som inte 
kännetecknas av brottslighet. Varför behövs då brottsförebyggande arbete på platser som inte 
har någon brottslighet i större utsträckning? Det är i detta avseende som trygghetsbegreppet 
blir centralt. Frågan är hur viktig den upplevda tryggheten är. Är det viktigt att människor 
känner sig trygga, oavsett risken att utsättas för brott?  
 
När det gäller Örebro Universitet är uppenbarligen den upplevda tryggheten lika viktig som 
den faktiska enligt studentkåren. Genom detta kan vi slå fast att det är viktigt att studenterna 
känner sig trygga när de rör sig på universitetsområdet oavsett tid på dygnet. Som vi tidigare 
redogjort är den upplevda tryggheten ett subjektivt begrepp. Klagomålen som inkommit till 
kåren har främst varit från kvinnor som känt sig otrygga, detta trots att det inte finns någon 
faktisk hotbild mot studenterna. Detta bekräftas i vår enkätundersökning genom att antalet 
kvinnor som känner sig mycket trygga kvällstid på universitetsområdet är lågt. Skälet till det 
kan bero på rädslan att utsättas för våldtäkt, vilket kan förklara varför kvinnor generellt är mer 
rädda än män.  
 
Stressfaktorn hos studenterna är ofta hög, vilket i sig inte skapar rädsla men istället oro. Den 
svaga ekonomin som studentlivet medför kombinerat med stress kan skapa oro inför andra 
upplevelser, t ex att cykeln blir stulen eller att bilen blir utsatt för skadegörelse. Oron hos 
studenter är antagligen hög, det behöver inte finnas en tydlig rädsla för att råka ut för vissa 
typer av brott men oron för dem kan påverka den upplevda tryggheten.  
 
Hur ska då trygghetsarbetet utformas? Uppenbarligen finns det en efterfrågan på ökad 
upplevd trygghet men hur mycket får det kosta rent ekonomiskt? En sak är i alla fall säker, 
studenterna måste känna sig trygga för att kunna leverera i sina studier.  
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Reiss påpekar att problematiken med brottsförebyggande åtgärder är att de många gånger inte 
är väl genomtänkta, utan istället är framtagna efter att ett brott begåtts och därmed kan 
åtgärderna vara förhastade. Denna problematik går att koppla ihop med kårens 
trygghetsarbete då organisationen är uppbyggd på ett sätt som försvårar långsiktigt arbete. 
Kårens arvoderade byts ut en gång om året vilket innebär att det blir svårt att genomföra 
större förändringar. Att arbeta fram en plan som samtidigt ska följas upp kan vara svårt att 
hinna med på ett år. Resonemanget gör att det är svårt att veta vad som är rätt eller fel. 
Samtidigt måste något göras efter ett grovt brott men ändå ska åtgärderna vara genomtänkta.  
 
När det gäller förbättrad trygghet vid campus i Umeå präglades det arbetet av snabba beslut 
och åtgärder, där påtryckningar har krävt förändringar inom en relativt kort tid. Den här typen 
av snabba åtgärder är en direkt reaktion mot ett brott som begåtts, därför är det inte konstigt 
att åtgärder mot detta görs omgående. Självklart behöver inte Reiss resonemang gälla 
åtgärderna som gjorts i Umeå, men det kan tydligt visa att Reiss resonemang byggs på genom 
att situationer liknande den i Umeå kräver effektiva och samtidigt snabba beslut som är 
anpassade efter den aktuella kontexten. Genom detta kan det vara svårt att ha testade och 
välgenomtänkta åtgärder samtidigt som det krävs snabba beslut och åtgärder som är 
anpassade efter den rådande kontexten.  
 
Vi vet att trygghetsnivån inte alltid behöver stämma överens med nivån på brottsligheten,  
d v s att du kan känna dig otrygg på platser som inte har någon brottslighet och vice versa. Vi 
tror oss veta att det flesta människor anser att det är viktigt att kunna känna sig trygg, därför 
blir också det brottsförebyggande arbetet rättfärdigat.   
 
Något som påverkar trygghetskänslan är medias framställning av olika brottsliga handlingar. 
Våldtäkt är ett brott som främst tillskriver kvinnor som offer. Vi har en känsla av att media 
många gånger blåser upp händelser som kan påverka tryggheten i negativ riktning. Det vi 
menar är att media kanske skulle ge förslag på hur man skyddar sig från olika brott, och 
samtidigt ge information, inte producera skrämselpropaganda. Vi vill med detta resonemang 
inte bagatellisera sexualbrott, vi vill bara belysa medias roll när det gäller deras inverkan på 
människors trygghetskänsla. Den här typen av skrämselpropaganda påverkar antagligen 
kvinnor och deras rörelsemönster. Studier visar på att kvinnor anser att män kan upplevas som 
skrämmande i det offentliga rummet. Detta tillsammans med medias skrämselpropaganda 
ökar antagligen kvinnors rädsla och oro. Kvinnors tillgänglighet till det offentliga rummet 
inskränks samtidigt som männen utmålas som potentiella våldtäktsmän. Ett citat från 
Västerbottens Folkblad säger att det stod ..Skräck- skräck- skräck på varenda löpsedel...detta 
om något påverkar människors rörelsemönster och trygghet.  
 
Media kan även påverka medborgarnas förtroende för exempelvis polisen genom att 
kontinuerligt rapportera om brott som polisen inte kunnat lösa eller om att de har knappa 
resurser. Som vi ser det lyfter media till stor del upp negativa händelser kopplade till polisen i 
förhållande till hur många positiva som lyfts fram. Detta påverkar självklart medborgarnas 
känsla av trygghet och förtroende för polisen. Förtroendet har under åren antagligen minskat 
eftersom att andra aktörer och det personliga ansvaret idag lyfts fram som positiva faktorer i 
brottsbekämpning och trygghetsskapande.  

5.4 ÖBO och studentbostäderna 
Trygghetsskapande arbete är även något som ÖBO arbetar med i sina studentbostäder. ÖBO:s 
arbete sker på olika plan, dels fysiskt men också socialt. Den sociala kontrollen är viktig för 
trygghetsskapandet i ÖBO:s studentboende. Åtgärder har genomförts för att främja 



   43 
 

grannsamverkan och kontakten mellan de boende. Generellt sett arbetar ÖBO mer med att 
främja den sociala kontrollen än den fysiska utformningen. I sammanhanget är det dock 
viktigt att påpeka att ÖBO har genomfört fysiska förändringar, t ex förstärkt belysning och 
upprensade buskage.  
 
Wikström menar att ett bostadsområde med hög befolkningsomsättning och ekonomiskt 
svagare hushåll löper större risk att drabbas av brottslighet. De båda faktorerna går att härleda 
till ett typiskt studentbostadsområde. Som vi ser det kännetecknas inte de flesta typiska 
studentbostadsområden av hög brottslighet. Detta talar mot Wikströms resonemang och tyder 
på att studenter är en grupp som är svår att studera enligt antaganden som de ovanstående.  
 
Enligt ÖBO:s boendeenkät verkar det trots satsningen på det sociala som att de flesta 
studentboenden är nöjda med den fysiska omgivningen, d v s att ÖBO har skött det arbetet 
relativt väl. ÖBO har ett högt antal positiva hyresgäster, men det finns ändå utrymme för 
förbättringar. När det gäller tryggheten är kontakten med grannarna något som de boende är 
mindre nöjda med, detta trots ÖBO:s arbete med grannsamverkan. Detta kan tolkas på två 
sätt, endera har ÖBO:s arbete med grannsamverkan misslyckats eller så har ÖBO tagit 
boendeenkäten på allvar och satsat på denna fråga för att förbättra resultatet. Det är viktigt att 
vara medveten om att studenter är en grupp som flyttar ofta, vilket kan försvåra arbetet med 
grannsamverkan och en stark social kontroll.  
 
ÖBO har inte några konkreta riktlinjer när det gäller trygghetsskapande, Åberg menar att 
ÖBO till största del arbetar efter sunt förnuft i stor utsträckning när det gäller trygghetsarbetet. 
Detta kan leda till felaktiga åtgärder enligt Reiss resonemang. Viljan att åtgärda otrygghet och 
säkerhetsbrister finns, men om kompetensen finns är en annan fråga? Detta kan försvaras 
genom att ÖBO:s boendeenkät visar att hyresgästerna idag är överlag nöjda med tryggheten. 
Hade boendeenkäten istället indikerat på en låg trygghetsnivå hade antagligen mer resurser 
lagts på att öka tryggheten.  
 
Generellt sett har inte ÖBO:s arbete, enligt boendeenkäten, blivit sämre mellan åren 2004-
2007. Dock har det inkommit klagomål till ÖBO från hyresgästerna som gäller de 
angränsande grönområdena som ansetts som dåligt skötta. Problemet är att det inte alltid är 
ÖBO:s ansvarsområde, kommunen har ansvar för en del av dessa grönområden. Enligt vår 
enkätundersökning känner sig de flesta studenter sig trygga när de rör sig mellan hemmet och 
universitetet, något som tyder på att de dåligt skötta grönområdena inte har påverkat den 
upplevda tryggheten påtagligt. Boendeenkäten visar att hyresgästerna har blivit mer nöjda 
med ren- och underhållningen i områdena än tidigare. Detta är en oerhört viktig del i det 
trygghetsskapande arbetet. Enligt fixing broken windows teorin är steget inte långt mellan ett 
mindre försummande av området till att grövre brott begås. Vi har uppfattningen att 
människor inte skräpar ner i ett område som är välskött. Omsorgen av området ger en känsla 
av övervakning som i sin tur kan förhindra att andra grövre brott begås.  
 
Ett resonemang vi har när det gäller ren- och underhållning av ett område innefattar Jacobs 
tankar kring utomstående. Jacobs menar att rörelse i ett område är mycket viktig, främlingar 
upprätthåller den sociala kontrollen. Borde inte vikten av ren- och underhållning bli viktigare 
då?  En av få preferenser som främlingar har i ett område de passerar eller besöker för första 
gången kan vara om området är välskött. Detta visar vilken status området har och vilka 
normer som gäller just där. Ett nedgånget område sänder dåliga signaler till dem som rör sig 
där, d v s att ingen bryr sig om man skräpar ner. Folk som bor i området och trivs där skräpar 
kanske inte ner just för att det är deras område, den kopplingen har ju däremot inte 
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utomstående. Detta i kombination med att studentbostadsområdena kännetecknas av hög in- 
och utflyttning borde göra att antalet främlingar eller ”förstagångsbesökare” är högre än i 
andra bostadsområden.  
 
ÖBO har uppenbarligen tagit fasta på vikten av skötsel, något som Åberg konstaterar genom 
att påpeka att ÖBO faktiskt lever på sina hyresgäster och måste genom detta ha nöjda kunder. 
Om ÖBO upprätthåller skötseln och service som de gör nu, känner antagligen hyresgästerna 
att ÖBO bryr sig om dem och om området. Detta leder till att de boende också tar ett eget 
ansvar för sitt område, det skapas med andra ord normer och värderingar som är positiva och 
höjer områdets status.  

5.5 Investera brottsförebyggande 
Det brottsförebyggande arbetet präglas av ett problem som kan vara svårt att hantera. När 
arbetet fungerar är brottsligheten låg, därmed finns det inget faktiskt och akut problem att 
hantera. Risken är då stor att det förebyggande arbetet drabbas av nedskärningar och hamnar i 
skymundan, arbetet kan tas för givet. Frågan är ju om det är mest ekonomiskt försvarbart att 
arbeta förebyggande eller att åtgärda problemen efter att brott har begåtts? Per definition 
kommer brottsligheten aldrig att försvinna om den inte förebyggs. Samtidigt så kan drabbade 
och anhöriga till dessa knappast ersättas ekonomiskt för det lidande de utsatts för. Som vi ser 
är det mest ekonomiskt lönsamt och humant att arbeta förebyggande i den utsträckning det är 
möjligt. 
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6. Slutsatser 
 
Nedan presenterar vi våra resultat i uppsatsen. Vi återberättar valda delar av vårt syfte för att 
lättare kunna följa och ta till sig svaren. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Örebro Universitet arbetar med säkerhets- och 
trygghetsfrågor för studenterna och hur själva arbetet fungerar i praktiken. Vi ska också skaffa 
oss en bild av hur studenterna upplever studieområdet ur ett trygghetsperspektiv. Vi vill 
studera dels själva universitetsområdet men också de kringliggande studentbostäderna.  
 
Hur upplever studenterna universitetsområdet och de närliggande bostadsområdena ur 
ett trygghetsperspektiv? 
 
Generellt sett upplevs campusområdet och de närliggande bostadsområdena som relativt 
trygga. Dock finns det specifika platser på campus som behöver ses över, vilka befinner sig i 
utomhusmiljö. En konkret plats som behöver förbättringar är skogsdungen mellan 
Musikhögskolan och gratisparkeringen vid Östra Mark, klagomål har framkommit på platsen 
genom vår enkätundersökning, debattkvällen och genom samtalet med Owe Flodin. Det är 
främst kvinnor som uttrycker en oro för att röra sig på campus kvällstid, något som dels kan 
bero på att belysningen behöver förbättras och dels på att det är lite rörelse av människor i 
området under kvällstid. Eftersom att det inte finns någon uppenbar hotbild mot studenterna 
gäller rädslan främst den upplevda tryggheten, något som åtminstone studentkåren tycker är 
lika viktig att arbeta med som den faktiska tryggheten. Enligt ÖBO:s boendeenkät och genom 
samtalet med Per Åberg framkom det att studenterna överlag är nöjda med tryggheten i sina 
bostadsområden. Ett liknande resultat gäller även studenternas väg mellan hemmet och 
universitetet där de flesta upplever den som relativt trygg.  
 
Vilka förbättringar ur ett brottsförebyggande perspektiv kan vidtas för att öka 
tryggheten och säkerheten på universitetsområdet? 

 
En enkel åtgärd som att förbättra belysningen gör mycket för tryggheten, både för den 
faktiska och för den upplevda. Detta är något som universitetet behöver se över då flera 
klagomål från olika håll har inkommit. Detsamma gäller upprensning av buskage, främst när 
det gäller Mulleskogen. För att öka tryggheten borde information ges om hur väktarna kan nås 
kvällstid, t ex genom direktnummer. I dagsläget är inte ens studenterna medvetna om att 
väktare rör sig på området. Dessutom behöver informationen om trygghetsfrågor rent 
generellt ses över eftersom att det uppenbarligen är ett problem att nå fram till studenterna 
med den här typen av information.  
 
Mer problematiska åtgärder är t ex att få mer folk i rörelse kvällstid på campusområdet. 
Förslag om att föreningar, företag och andra aktörer ska få tillgång till lokalerna kan hjälpa till 
med detta. Ett annat viktigt inslag är att skapa ett mer attraktivt campus kvällstid med målet 
att ge studenterna incitament att stanna kvar även kvällstid, exempelvis genom caféer, bio och 
andra fritidsaktiviteter. Det behövs också att studentbostäderna integreras mer med 
campusområdet, vilket antagligen skulle skapa mer rörelse i området. Om studentbostäderna 
och universitetsbyggnaderna blandades skulle detta säkerligen också kunna resultera i att 
affärer och restauranger skulle kunna ha öppet även kvällstid vilket också skulle leda till mer 
folk i rörelse. Som det ser ut i dagsläget är universitetet och de närliggande 
studentbostadsområdena isolerade från den övriga staden. Hade det gått att integrera dessa 
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med varandra hade det lett till mer folk i rörelse, inte bara på campus, men också i de andra 
bostadsområdena som i sig inte är kopplade till universitetet.  
 
Önskemål om att förändra byggnaderna på campus, t ex att dela upp Långhuset i mindre 
enheter är eftersträvansvärt, men inte realistiskt inom den närmaste tiden.  
 
Har Örebro Universitet och ÖBO (Örebrobostäder AB) några tydliga riktlinjer för att 
öka säkerheten och tryggheten för studenterna, i så fall hur är dessa utformade? 
 
När det gäller universitetet så genomförs en säkerhetsrapport och utifrån resultatet av denna 
beaktas förslag på åtgärder och förändringar för att förbättra säkerheten och tryggheten. Dock 
är säkerhetsrapporten främst riktad till personalen och inte till studenterna även om de indirekt 
påverkas av den. Som vi uppfattar det så har inte universitetet som helhet några specifika 
riktlinjer när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Detsamma gäller 
ÖBO, där man istället arbetar efter sunt förnuft. Studentkårens svårighet att arbeta långsiktigt 
gör att det kan vara svårt att arbeta med trygghetsfrågor, som ofta kräver ett långsiktigt 
perspektiv. Av den anledningen kan det vara lämpligt att införa tydliga riktlinjer och 
uppföljning av trygghetsarbetet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   47 
 

7. Avslutande diskussion 
 
Mordet på Fuat Deniz problematiserade vårt uppsatsarbete då vi har tyckt att det varit svårt att 
bortse från det. Händelsen påverkade oss självklart och vi fick fundera över hur vi skulle 
fortsätta vårt arbete. Vi tycker att den lösning vi kommit fram till är den mest passande då 
materialet till stor del var insamlat innan mordet skedde.  
 
Vi har fått intrycket av att de flesta studenter känner sig mycket trygga på 
universitetsområdet, i varje fall dagtid. Hade vi påbörjat uppsatsen efter mordet hade vi säkert 
fått ett annat svar. Var det så att människor var falskt trygga, att studenterna inte trodde att 
något som mordet skulle ha kunnat inträffa?  Som vi förstått det finns det ingen faktisk 
hotbild mot studenterna och mordet borde kunna tolkas som en enskild händelse. Om detta 
stämmer så är studenternas faktiska trygghet på samma nivå som innan mordet, däremot har 
antagligen den upplevda tryggheten minskat både hos studenter och personal.  
 
Mordet kommer antagligen att starta en debatt på Örebro universitet om 
kameraövervakningens vara eller icke vara, att inskränka på universitetets öppenhet kan 
tyvärr vara ett pris som det här brottet kräver. Å ena sidan kan man fråga sig, hur lätt är det 
egentligen att skydda sig mot ett brott av den här typen? Antagligen väldigt svårt. Å andra 
sidan, ska det vara praktiskt möjligt att kunna genomföra ett sådant brott på dagtid utan att 
ställas till svars för det? Visserligen vet vi inte om gärningsmannen kommer att gripas och vi 
vet inte heller om kameraövervakning hade varit till någon hjälp. Vi kan ändå konstatera att 
den typen av övervakning knappast hade försvårat utredningsarbetet i det här fallet.  
 
Säkerhetsarbetet efter en sådan här händelse kommer säkerligen att förändras på något sätt, att 
inte se över arbetet efter detta skulle vara under all kritik. Förändringar som syftar till att öka 
säkerheten kommer också att återspeglas i den upplevda tryggheten, studenter och personal 
behöver märka att universitetet tar trygghets- och säkerhetsfrågor på allvar. Förhoppningsvis 
kommer gärningsmannen att ställas till svars och ingen liknande händelse kommer att ske 
igen.  
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9. Bilaga 1 
 
Enkät- Trygghet på campus 
Denna enkät är en del i vår D-uppsats (kulturgeografi) som behandlar hur trygghetsarbetet på campus 
fungerar. Frågorna nedan ska användas för att visa tendenser på hur trygga studenter känner sig på 
universitetet. Studien behandlar främst vardagsbrottslighet, t ex misshandel, sexualbrott, stöld. 
Du är givetvis anonym i undersökningen. Vänligen ringa in ditt svar! 
 
1. Kön: Man Kvinna  
 
2. Ålder: …… 
 
 
3. Bor du i närheten av universitetet? (Campus, Grankotten, Tybble, Sörby) 
 
Nej           (nästa fråga) 
 
Ja,          
 
I så fall, känner du dig trygg när du går/cyklar mellan hemmet och universitetet? 
Mycket otrygg=1, mycket trygg=5 
 
Dagtid 
 
1          2          3          4          5          vet inte 
 
Kvällstid 
 
1          2          3          4          5          vet inte 
 
 
4. Hur trygg känner du dig på universitetsområdet? 
    Mycket otrygg=1, mycket trygg=5 
 
Dagtid 
 
1          2          3          4          5          vet inte 
 
Kvällstid 
 
1          2          3          4          5          vet inte 
 
 
5. Upplever du att universitetet tar trygghetsfrågor på allvar? 
     Inget allvar alls=1, mycket stort allvar=5 
 
 
1          2          3          4          5          vet inte 
 
 
6. Upplever du att det finns någon specifik plats på universitetsområdet som behöver förbättras 
ur ett trygghetsperspektiv? (T ex, ökad belysning, ta bort buskage för ökad överblick) 
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Nej  
 
Ja,      i så fall var?  
 
……………………………………………………………………………………………….................... 
 
……………………………………………………………………………………………….................... 
 


