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1.1

Inledning

Brottslighet och rädsla för brott är allvarliga problem

I den Europeiska stadgan tör städer hävdas den grundläggande rätten till "en säker och trygg
stad, sa langt som möjligt tri tran kriminalitet, ungdomsbrottslighet och val d " , som medborgarna i
de europeiska städerna har. Denna grundläggande rätt till ett tryggt samhälle har intogats i manga
nationelIa och lokala program för att minsk a brottsligheten över hela Europa.
I slutdeklarationen tran en internationell konferens som anordnades av Europaradets
kommunal kongress (CLRAE; 1 99 7 ) tastslogs:
"att kriminalitet, rädsla tör brott och otrygghet i städerna i Europa är allvarliga problem tör
allmänheten ( . . . ) och att hitta tillfredsställande lösningar pa dessa är en av de viktigaste
nycklarna till fred och stabilitet tör medborgarna".
Den första rekommendationen tran konferensen löd:
"Iokala och regionala myndigheter i Europa bör, med fortsatt medverkan tran allmänheten,
utveckla integrerade handlingsplaner för att minska brottsligheten, där minskning av
brottsligheten ingar som en del av de lokala myndigheternas ansvar i alla dess delar. I en sadan
plan bör det anges vilka typer av brott som ska angripas liksom mal, tidtabell och förslag pa
atgärder. Planen bör ocksa grundas pa en aktuell och omfattande undersökning av statistik och
brottsdiagnos· .

I detta hänseende underströk ocksa CLRAE betydelsen av att "främja samarbete mellan polisen
och professionelIa stadsutformare and säkerställa att poliser är särskilt utbildade i att ge rad om
sambandet mellan brottslighet oc h den uppbyggda miljön".

1.2

Brottsprevention och minskad rädsla för brott genom stadsplanering och byggnaders utformning

Europeiska Unionens Rad tör rättsliga och inrikes tragor (mötet 200 1 -03- 1 5 ) nadde en politisk
överenskommelse om slutsatserna fran E U : s expertkonterens "Mot en kunskapsbaserad strategi
tör att törebygga brottslighet" (Sundsvall, Sverige 200 1 ) . I slutsatserna tran konferensen sades
att:
"Crime Prevention through Environmental Design, eller Designing out Crime (CPTED/DOC ) , har
visat sig vara en användbar, effektiv, mycket konkret och genomförbar strategi för att törebygga
brottslighet och känslor av otrygghet integrerad i en tvärvetenskaplig ansats. Bra exempel pa
CPTED/DOC bör samlas in, utvärderas och göras tillgängliga för berörda parter. I processen bör
gemensamma ramar för begrepp och processer användas och överförbara principer identifieras ."
Vid denna EU-konferens underströks ocksa:
"när det gäller att förebygga rädslan för brott ska denna betraktas som ett socialt problem i sig
och behandlas som ett sadant" .
Uttalanden och rekommendationer rörande samarbetet mellan specialister p a utformning a v den
tysiska miljön och miljöplanering a den ena sidan och brottsexperter a den andra blir allt vanligare
i Europa. De utgar fran antaganden om hur den fysiska miljön samverkar med mänskligt
beteende . Det är uppenbart att resultaten av stadsplanering och arkltektur paverkar hur
människor uppträder och vil ken väg de väljer (ung/gammal, kvinna/man, potentielI
gärningsman/potentiellt offer).
Därav följer att stadsplanenng ocksa har betydelse tör brottslighet och réidsla for brott genom att
páverka beteende och attityder hos exempelvIs,
géirnlngsmän;
formella véiktare som polls;
informella väktare t.ex. de boende som övervakar en mlljö;
potentielIa brottsoffer (eller maltavlor tör brott) eller personer som kéinner otrygghet.

I manga experiment har visats att vissa typer av brott kan mlnskas genom att paverka tilltällena
till brott i den uppbyggda mlljön utan att det leder till att brottsligheten förtlyttas till annan plats
(Hesseling, 1 9 94) . Att flytta folksamlingar kring nattöppna krogar bort tran obevakade
skyltfönster etter stängningsdags skulle utan tvekan minska mängden inbrott och vandalism
riktade mot butikerna. Genom att kontrollera tillträde till och överblick över parkeringsutrymmen
under jord skulle möjligheterna att upptäcka och gripa gärningsmän öka. Det skulle i sin tur
mlnska antalet överfall och bilstölder i dessa parkeringsutrymmen. Listan över tramgangsnka
exempel pa hur antalet brottstilltällen kan minskas kan göras längre.
Det tinns gott om exempel pa bostadsprojekt där dalig utformning har bidragit till allmän
nedslitning oc h törtall i stadsomraden. Daligt utformad bebyggelse har byggts om med ettertanke
och med siktet inställt pa att minska antalet brottstillfällen. Manga ganger har invanare etter
ombyggnaden önskat atervända till bostadsomraden som de tidigare lämnat eftersom de känt sig
otrygga. I nya bostadsomraden och byggprojekt inkluderas numera goda brottsförebyggande
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inslag vid utformningsfasen. Farskare har ocksa fastställt att brottslighet minskat exempelvis till
följd av att förändringar gjorts i utformningen av stora kommunala bostadsomraden.
Köpcentra är en annan typ av byggnader som gynnas av goda planeringsidéer. Pa designstadiet
beaktas centrets lokalisering, parkeringsutrymmena och infrastrukturen för transporter för att
kunna ta med goda utformningsinslag . I stora snabbköp används ocksa metoder för att bygga
bort brottslighet för att minska bade stölder som begas av anställda och brott som begas av
kunder.
Bevisen är ocksa överväldigande när det gäller otrygghet och den uppbyggda miljön, t.ex.
gangtunnlar för fotgängare, brist pa övervakning och framför allt belysningsniva och mörka gator.
ParallelIer kan dras till vandalism. När de har tillfragats har gärningsmän (och offer) vid inbrott,
bilstölder, valdtäkter eller överfall alla pekat pa fa ktorer som hängt samman med miljö och
utformning (Cornish och Clarke, 1 98 6 ) . Forskningsresultaten visar att offrens känslor av
otrygghet tydligt hänger samman med just de kännetecken pa en plats, som far gärningsmän att
bega ett brott .
Därför är det inte förvanande att allt fier lokala och reg ionala myndigheter i Europa insisterar pa
tillämpningar i planeringen som visar att principerna för att förebygga brottslighet och minska
rädsla genom stadsplanering och byggnaders utformning har beaktats.

I det här do kumentet presenteras exempel pa gamla och nya ansatser för att införliva CPTED-teori
och -praktik i det dagliga beslutsfattandet i lokala, regionala och nationelIa organ, vilka är
engagerade i arbetet för varje europeisk medborgares rätt sasom den formulerats i Europeiska
stadgan för städer: att leva i en "trygg och säker stad, sa langt som möjligt bef riad fran
kriminalitet ungdomsbrottslighet och aggression " .
För att n a detta viktiga mal kommer CPTED att vara till star hjälp. Eftersom CPTED-metoden är
kunskapsbaserad är det nödvändigt att först kontrollera fakta om brottslighet och rädsla för brott.
Det kommer att göras i nästa avsnitt.

Not

•

Begreppet CPTED används ocksa i den världsomspännande organisation som samlar forskare,
specialister och prakt.ker pa omradet: International CPTED Association (lCA; se
www.CPTED.net) . Se ocksa European Designing Out Crime Assoc iation (ww w . e-doca.net).
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Brottslighet och otrygghet

städerna: aktuellt forskningsläge

Sedan slutet av 1 980-talet finns det ett bra instrument för att följa brottslighet och hur brott
uppfattas över hela världen: Internationella brottsofferundersökningen (leVS) .
Utvecklingen av ICVS pabörjades 1 987 för att främja internationell jämförande forskning. Den
första undersökningen ar 1 989 begränsades till femton industriländer. Med den andra omgangen
av I CV S ar 1 992 utökades omfattningen genom engagemanget fran FN:s Interregional Crimina I
Justice Research Institute, som utvecklade undersökningen till ett globalt projekt som täcker alla
världsdelar. Med I CVS-undersökningarna 1996 och 2000 har detta bekräftats.
I ICVS ingar tva huvuddrag.
För det första är det ett kraftfullt instrument när det gäller att, pa ett standardiserat sätt, följa
brottslighet och hur brott och rättsskipning uppfattas över världen, oberoende av information i
officiella källor. Det uni ka värdet med I CV S märks pa det växande intresse som viktiga
internationella organisationer visar för det, till exempel Världshälsoorganisationen, Världsbanken,
Europeiska kommissionen, World Society of Victomology och European Designing out Crime
Association (e-doca ) .
Det andra kännetecknet för ICVS-undersökningarna är att de innehaller en mängd data för
forskare som intresserar sig för mönster, grunddrag och effekter av att bli brottsoffer.
Mer information och den senaste rapportens hela text finns pa www.wodc.nl.
Nedan presenterar vi endast tva av de manga figurerna i rapporten. En beskriver den övergripande
för brottsoffernivan ( lCVS 2000. 38). Den andra beskriver rädsla för brott och känslor av
otrygghet (ICVS 2000 . 8 1 ).
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Concern about belng out alone and at home after dark
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Fran gärningsman till tillfälle; fran reaktion till prevention

De traditionella förklaringarna till brottslighet ryms inom debatten om arv kontra miljö.
I teorin om arvet betonas vikten av biologiska faktorer och arv och si ar fast att det är sa

människor blir k riminella. Människor paverkas av diet, kroppskemi och genetiska faktorer pa
samma sätt som faglar är programmerade för att flyga söderut eller fiskar att atervända till
samma floder. Det är dessa faktorer som skapar en benägenhet för daligt uppförande.

À

andra sidan finns miljöteorin. Enligt dess idéer är det uppfostran som bestämmer vart beteende.

Familjen och vara vänner paverkar oss till att bega, eller att inte bega brott. Vi kan fortfarande
höra vara föräldrar varna oss för att lära oss daligt beteende om vi haller ihop med fel ungdomar.
Vi ser barns som misshandlats av sina föräldrar, som sedan själva blir misshandlande föräldrar.
Detta är exempel pa miljöteorins tankar.
Arv och miljö finns fortfarande som förklaringsmodeller. Förklaringar som utgar fran arv är
personlighetsteorier. Förklaringar-som utgar fran miljö kallas miljöteorier. Tillsammans med en
tredje förklaringsmodell, til lfällesteorin, utgör de huvudsakliga tankegangarna som har
utvecklats för att förklara och förhindra kriminalitet.
Det var emellertid inte i första hand en vetenskaplig förklaring till kriminalitet som politiska
beslutsfattare behövde (och fortfarande behöver), utan en metod för att tackla kriminalitet för att
göra den mer hanterlig.
De politiska beslutsfattarnas behov av användbara metoder gjorde att kriminologer letade efter
alternativ till personlighets- och miljöteorierna om brottslighet och brottslingar. Det är därför
tillfällesteorin utvecklades pa 1 960- och 1 970-talen. Tillfällesteorin betonar betydelsen av fyra
hörnpelare: gärningsman - tillfälle - offer - vakter. Enligt teorin begas en brottslig handling
endast om de tre första faktorerna är närvarande och den sista faktorn (vakter) inte är det.
Genom en ansats som utgar fran tillfället fokuserar man pa den situation da en gärningsman
möter - söker - ett "oförsvarat" offer; det ma vara en person att överfalla, en bank att ra na eller
ett hus att göra inbrott i. Med detta synsätt flyttades fokus fran en reaktivt synsätt - agera när
ett brott har ägt rum - till en mer proaktiv hallning: agera innan ett brott begas och förhindra
lagbrottet. Ett av de omraden där tillfäl let som utgangspunkt har visat sig värdefullt är
stadsplanering och byggnaders utformning. I Kanada och USA har denna metod blivit känd
som "crime prevention through environmental design - CPTED" (uttalas sep-ted) .
Teorin om brottsprevention genom utformning a v den fysiska miljön base ras pa den enkla idén att
brott delvis är resultatet av tillfällen som den fysiska miljön erbjuder (se även Kube, 1982 ) . Om
det stämmer borde det vara möjligt att ändra den fysiska miljön sa att sannolikheten för brott
minskar.

Idén paminner om synen pa hälsovardens historia där man framhaller att förbättringar i

miljön grundligt har förändrat hälsoläget och medellivslängden i västländerna under de senaste
arhundradena. Den enorma framgangen vad gäller människors hälsa kan bara delvis tillskrivas
bättre medicinsk behandling. Den berodde i stället huvudsakligen pa ingenjörer (rent vatten,
bättre avloppssystem), tekniker, inrättningar för stadsunderhall, arkitekter och stadsplanerare.
Under den övergripande rubriken "Crime Prevention Through Environmental Design" ryms tre
urskiljbara metoder eller teorier.
C.Ray Jefery

Termen CPTED myntades av C. Ray Jeffery, som i en bok, publicerad 1 971, hävdade att
sociologer och kriminologer kraftigt överdrivit de sociala orsakerna till brott och förbisett bade
biologiska och miljöbetingade faktorer. Jeffrey föreslog att brottsförebyggande atgárder borde
innktas pa faktorer som hängde samman med brottets biologi och särskilt pa att minska de
miljöbetingade tillfällena för brottslighet.
Enligt Clarke (200 1 ) möttes Jefferys bok "antingen med likgiltighet eller betydande fientlighet
fran kriminologer, som sárskilt stördes av de blologlska argumenten. Boken Innehöll fa föresknfter
om hur brottstillfällen skulle minskas, men anhängarna, framför allt Tim Crowe ( 1 99 1 ) har
numera utvecklat omfattande riktlinjer för att minska brottstillfällen i den uppbyggda mlljön,
avsedda att vägleda polis, stadsplanerare och arkitekter. Dessa riktlinjer har framförts vid
hundratals utbildningstillfällen som anordnats av Crowe och andra över hela USA " .
Oscar Newman

Den andra ansatsen som ryms i begreppet brottsprevention genom utformning av den fysiska
miljön är teorin om "försvarbara utrymmen" som utvecklades av arkitekten Oscar Newman

Noot

2

Det bör tilläggas att begreppet tillfälle redan förekommit i brottspublikationer pa 1 800-talet. Fram
till första hälften av 1 900-talet ansags det inte vara särskilt relevant. Tillfälle utvecklades som ett
användbart begrepp rörande brottsförebyggande omkring 1 920 av forskare inom C h icago-skolan
(se CLRAE, 1 987 och Soomeren, 1 987) .

Pagina 7

G:\Konferenser\LBF4.soomeren.sv.doc

25·0302

( 1 972) oberoende av Jeffrey och vid ungefär samma tid. Newman lade mycket av skulden av den
höga brottsligheten i kommunala bostadsomraden pa deras layout och utformning. Han hävdar
att egenskaper som hänger samman med arkitektoniska aspekter eller stadsplanering har en
direkt inverkan pa omfattningen och typen av lokal brottslighet.
"Vart arbete under de tva senaste aren, som koncentrerats pa ... den spatiala organisationen av
bostadsomraden i vara stadskärnor, har fatt oss att dra slutsatsen att det statiska inslagets
utformning i var miljö är en faktor i sig som signifikant paverkar brottsfrekvensen. (Newman,
1 973,XII)".
Newmans centra la begrepp är försvarbara utrymmen (Defensible Space). I begreppet ingar fyra
desIgnfaktorer. Dessa fyra faktorer bidrar var för sig och tillsammans tlll att en säker miljö ska pas
(Newman, 1972,9; Newman, 1 973,XV and 2 ) .
Territoriell definition
Genom att använda verkliga eller symboliska hinder kan en viss boendemiljö del as i zoner som
är hanterliga för invanarna och som de lätt ser som sina, dvs. "det här är mitt omrade, mitt
territorium." En central fraga är övergangen fran privat utrymme (Iätt att hantera) till allmänt
utrymme (svart att hantera).
2

Synlighet/överblick
De boende maste kunna överblicka vad som händer i anslutning till de allmänna utrymmena i
och utanför byggnaden. Det är ett av viII koren för den territoriella definitionen.

3

Stigmatisering
Rätt användning av material, god arkitektonisk utformning och, sist men inte minst, god
strukturell planering kan förebygga att de boende i en byggnad eller ett bostadskomplex ses
som sarbara och/eller fran att bli stigmatiserade, vilket i sig kan led a till en känsla av isolering.

4

Närliggande omraden
Säkerheten i närliggande omraden bestäms delvis av "intensivt använda kommunala
inrättningars strategiska geografiska läge".

Newman underbygger sin teori pa tva sätt.
Först, genom en analys av 133 kommunalt ägda bostadskomplex i New Vork City.
Han analyserade brottsligheten i dessa komplex genom att använda siffror fran New Vork City

Housing Authority Police Department3• För ett antal typer av brott visar dessa siffror exakt var
brott begas i anslutning till ett bostadskomplex.
Det visade sig att hissen är den farligaste platsen i byggnaden, följd av entrén och hallen, med
trapporna pa fjärde plats (främst brandstegarna pa byggnadens baksida ) .
Newman lägger emellertid till ytterligare ett bevis för sin teori genom att jämföra tva näraliggande
bostadskomplex. Det ena har, säger Newman, manga god a kännetecknen hos ett "försvarbart
utrymme", medan det andra inte har det . Som man kan vänta sig är brottsligheten minimal i det
"goda" komplexet, medan den är hög i det "daliga" komplexet. Enligt Newman kan dessa
skilInader inte avfärdas pa grund av olika särdrag hos dem som bor i de tva komplexen (se även:
Newman, 1 97 5 and Newman and Franck, 1980).
Clarke (2001) menar att "Newman, och nagra andra upplysta arkitekter, som exempelvis Richard
Gardiner ( 1 978), lägger fram ett stort antal detaljerade utformningsförslag för att ändra dessa
förutsättningar och göra boende säkrare. Avsikten med Newmans förslag var att uppmuntra
naturligt territoriellt beteende hos de boende genom att göra det möjligt för dem att övervaka
de allmänna utrymmena runt deras eget boende. Hans tes kritiserades hart av kflminologer och
andra samhällsvetare som anklagade honom för 'miljödeterminism' och för att dra förenklade
slutsatser om mänskligt beteende utifran djurs territoriel la beteende. Ä nda har Newman haft en
enorm paverkan pa utformningen av kommunalt ägda bostäder i manga delar av världen. Det är
till stor del pa grund av hans argument om deras brottsframkallande potential som man nu till
stor del överger höghusbyggande i kommunalt ägda bostäder. Under de senaste aren har den
lederala regeringen i USA ater börjat uppmärksamma Newman och har gett honom i uppdrag att
publicera en omformulering och ett försvar för hans standpunkter. (Newman 1 996)."
Situationell me tod

Den tredje metoden lör utformning av den Iysiska miljön är situationell brottspreventlon. som
utvecklades av den brittiska regeringens kriminalforskningsavdelning i mitten pa 1 970-talet
(Mayhew et al., 1 976; Cl arke och Mayhew, 1 980, Clarke 1997). Den situationella metoden
handlar inte i lörsta hand om arkitektonisk utformning och den uppbyggda mlljön. Inte heller
riktas fokus i första hand pa plundringsbrott säsom ran eller inbrott. Snarare är det en generelI
metod lör att minska tillfällena tör all slags brottslighet oavsett i vil ket sammanhang den
uppträder.

Noot

J

Det är vanhgt alt kommunala bostadsföretag I
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CPTED

Europa

I Europa är dessa CPTED-liknande brottförebyggande metoder ocksa kända som den "situationella

metoden" (se ovan), "Designing out c rime (DOC) ", eller - för att betona de mer sociala och
organisatoriska aspekterna av ansatsen - "minskningen av brottslighet och fruktan för brott
genom stadsunderhall, stadsplanering och arkitektonisk utformning " och "Teorin om minskning av
situationell brottslighet genom partnerskap" (SCRI PT; Sommeren, 200 1 ) .
GenereIlt är den europeiska versionen av CPTED (vad den än ma kallas) förvisso mer fokuserad pa
sociala och organisatoriska fragor än pa den fysiska miljön, men här haller vi oss än sa länge till
namnet CPTED.
Pa de kommande sidorna ska vi studera fyra exempel pa konkreta CPTED-metoder sa som de har
genomförts i europeiska länder.
1

8rottslighet och rädsla för brott i höghusomraden

2

Reaktioner och handlingssätt vid rädsla för brott.

3

Polisen introducerade märkningar för att genomföra brottsförebyggande program sasom
Secured by Design (Storbritannien) och Polisens märkning för tryggt boende (Nederländerna) .

4

4.1

Europeisk standardisering

Brottslighet, rädsla för brott och otrevnad i höghusomra den

Pa sextio- och sjuttiotalen byggdes manga höghusomraden för framför allt socialt och kommunalt
boende. I de flesta länderna har dessa omraden drabbats av allvarliga problem. Genom
kriminalitet, och i än högre grad rädsla för brott och aggressivitet, förstördes snabbt den
Corbusier-inspirerade och likartade arkitekturen och stadsplaneringen. Dessa omraden byggdes av
idealistiska arkitekter som en sorts "fattigmansutopi " .
Exempel p a dessa kan m a n hitta i alla europeiska länder, t.ex .:
Rennbahnweg, Wien i Österrike

•
•

•

Argenteuil nära Paris i Frankrike
8ijlmermeer i Amsterdam i Nederländerna (Soomeren 1 997)
atskilliga kommunalt ägda boendeprojekt i UK (Hough oc h Mayhew, 1 98 2 )

Fran attiotalet o c h framat har flera av dessa omraden antingen rivits ner helt eller blivit grundligt
omarbetade.

Vi kan fa en impressionistisk beskrivning över vad som giek fel genom att läsa Alice Colemans
arbete ( 1 985): "Utopia on trial" I sin bok gar Coleman till hart angrepp mot efterkrigstidens
hyresbostäder (det sa kallade Utopia). Coleman gör detta i form av en rättegang (fiktiv,
naturligtvis) fullständig med atal, bevisföring, försvarare, korsförhör och ett domslut som skyldig.
Hon baserar sin rättegang pa en omfattande forskningsstudie i tre omraden i London - tva i

innerstaden och ett i förort. Hon tog med mer än 1 00 000 lägenheter och mer än 4 000
enfamiljshus i sin extremt detaljerade analys.
Hon jämför utformningen av dessa vaningar med utformningen av "oplanerade" enfamiljshus fran
före kriget och dessa i enlighet med sex indikatorer pa social misstämning som hon kallar
"otrevnad": skräp, graffiti, skadegörelse, barn i barnomsorg (!). urin och avföring. Hon
undersökte inte brottslighet. De "skyldiga" arkitektoniska dragen liknar i hög grad dem som listats
av Newman och berör huvudsakligen storskaliga byggnader (antal lägenheter per hus,
byggnadens hÖjd, antal hus per komplex) och pa tillgängligheten (antal lägenheter per entré, antal
Interna sammanbindande gangar mellan husen, antal sidor som man kan komma in i huset fran,
etc . ) .
Budskapet är: j u mer storskalig oc h tillgänglig, desto mer "otrevnad". Coleman har mer att säga. I
sin bok inkluderar hon ett stort antal sociala och sociodemografiska variabier. Emellertid drar hon
slutsatsen att dessa faktorer inte kan förklara - eller snarare Inte tillräckligt kan förklara - den
"sociala misstämningen".
Ett undantag finns. Antalet barn visade sig faktiskt ha betydelse för graden av social misstämning
i de undersökta komplexen: ... . . " . . . Stor barntäthet har stor betydelse och kan dölja
utformningens effekt. " (Coleman 1 9 8 5 , 8 9 ) .
Coleman kritiserar inte bara. H o n pekar ocksa p a korrigerande eller förebyggande atgärder som
kan vidtas. Poängen i hennes budskap är "Iitet är vac kert" . Inte storskaliga byggnader, men sma
enheter som inte är alltför tillgängliga. Det hon föredrar är fristaende hus eller parhus ( 1 920-

Noot

•

Dessa inkluderar populationens struktur, fattigdom, arbetslöshet, koncentration av
problemhushall, selektiv migration, närvaron eller franvaron av formella vakter.
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talets/ 1 930-talets hustyper) med en liten inhägnad gard pa framsidan och en stor bakgard som
gränsar till grannarnas bakgardar. Vad beträffar kostnader i form av utrymme och pengar,
avfärdar Coleman dem som myter. Hon hävdar att de verkliga skälen till att bygga hyreshus
varken är finansiella eller utrymmesmässiga, utan beror pa arkitekters och stadsplanerares nycker.
Sammanfattning

Löst baserat pa Newman och Colemans idéer har tiotusentals bostäder och tusentals omraden
rivits. Eftersom det rörde sig om relativt nya lägenheter ökade kostnaderna med flera miljarder
euro - och stiger fortfarande!

Àtskilliga

arkitekters, stadsplanerares och ingenjörers drömmar

förvandlades uppenbarligen till mardrömmar, hemsökta av brott och där rädsla och otrevnad
härskade.

4.2

Rädsla för brott

Vanligtvis motsvarar rädsla för brott rädslan att perso nligen bli offer för en viss typ av brott.
Till exempel till fragas personerna i en brottsofferundersökning hur sannolikt de tror att det är
att de kommer att bli utsatta för inbrott (eller ... ) det kommande aret. En annan fraga som ofta
används i brottsofferundersökningar för att mäta utsattheten tör gatuvald och känslor av
otrygghet i relation till stadsmiljön är: "Hur trygg känner d u dig när du gar om kring ensam i ditt
omrade när det är mörkt? Känner du dig mycket trygg, ganska trygg, lite otrygg eller mycket
otrygg?" Denna fraga har typiskt nog visat sig mala en annan bild av "rädsla för brott" än den
som kommer fram när man till exempel ställer fragor om uppfattningen av risker. Typiskt nog
visar sig kvinnor och äldre vara de som är mest rädda när det g ä l ler "trygghet pa gatan".
Detta kan bero pa att tanken pa att vara ute efter mörkrets inbrott väcker ängslan hos vissa
personer för ett vidare spektrum av missöden (t.ex. olyckor lika väl som brott ) .

Noot

5

Se även IVCS 2000 traga 300 . Internet: http://www. icvs.nscr . n l . Se även IVCS rapport, sidan
80.
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Varför känner människor sig otrygga när de rör sig i offentliga och halvoffentliga omraden?
Graden av rädsla och typen av brott som en person är rädd för är markant olika beroende pa kön
och alder. Kvinnor, äldre och handi kappade personer är sannolikt mer rädda för brott. De fruktar
för sin personliga trygghet och är rädda för gatuvald och speciellt sexuella överfa l l . Det är langt
mer skrämmande att konfronteras med brott som valdtäkt, som hotar en persons integritet och
värdighet, än med förlust av materielIa ting . Därför är kvinnor vanligen mer besvärade av denna
känsla än män.
Skrämmande eller hemska platser är inte nödvändigtvis platser där brott faktiskt begas. Ända
paverkar rädslan hur människor beter sig när det gäller offentliga utrymmen. Särskilt kvinnor och
äldre är mer benägna att använda "undvikandestrategier" som haller dem borta fran
problematiska omraden och situationer. De tenderar att begränsa sina eg na aktiviteter pa grund
av rädsla för brott. Detta bete ende har betydelse lör grannskapet som även kan led a till
ekonomisk nedgang.
Studier av offentliga platser där sexuella överfall har begatts visar att typen av och kännetecknen
för skrämmande platser, till exempel dalig belysning och platser där man kan gömma sig,
sammanfaller med förekomsten av brott.
För det första i Nederländerna (RPD, 1 985) följt av Österrike och senare ocksa Kanada (Wekerle
och Whitzman, 1 992) har en tämligen unik "forskningsinriktning" utvecklats: kartläggande
studier av de f a ktiska platser som kvinnor uppiever Iramkallar rädsla. Det var kvinnorörelsen
som initierade sadan forskning. Syftet är praktiskt: att förbättra upplevd och faktisk trygghet.
Forskningen utförs pa ett utomordentligt praktiskt sätt: en grupp kvinnor undersöker ett flertal
platser i staden eller grannskapet. Ofta görs detta tva ganger pa varje plats: pa dagen oc h efter
mörkrets inbrott.
Numera attöljs de ofta av politiker, polis, belysningsexperter, stadsplanerare och experter pa
stadsunderhall. I bland görs planer för förbättringar upp pa plats; forskning, handling och
samordning blir ett under dessa offentliga (brotts) granskningar. Följande är en sammanfattning
av de faktorer som oftast nämnts:
1

Närvaron eller franvaron av människor i omradet (förbipasserande, användare eller boende).

2

Omradets status eller funktion, som bestämmer engagemanget hos de personer som vistas i
omradet. Ä r det till exempel ett offentligt om rade ell er är det ett avgränsat gemensamt
om rade.

3

Sikt: kan de boende och förbipasserande se vad som händer i offentliga och halvoffentliga

utrymmen?
4

Lätt att övervaka: kan användarna själva övervaka omradet ordentligt (belysning, hinder,

5

Administration och underháll: En daligt underhallen och förfallen miljö är ett tecken pa att

6

Graden av mangfald. Stora en-funktionella omraden (industribyggnader, kontorskomplex) som

oväntade hörn, etc . ) och kan de orientera sig i omradet?
ingen känner sig ansvarig för omrádet och vad som händer där.
är övergivna under större delen av dygnet. Dvs. ingen social kontroll finns. Det finns heller
ingen övervakning pa isolerade sekundära vägar.
Selm ( 1 985) drar liknande slutsatser i en studie av platser som kvinnor tycker framkallar rädsla,
det viII säga exakt platser där det inte finns social kontroII:
1

platser dit personer end ast kommer sporadiskt

2

platser där det finns endast fa eller inga bostäder

3

platser som används mycket lite eller har en otydlig status eller funktion

Alla dessa egenskaper behöver inte föreligga samtidigt.
Selm fann ocksa att kvinnor undviker platser pä grund av närvaron av vissa personer. Det finns
platser som används av personer som framkallar rädsla - d rogmissbrukare t.ex. - eller används pä
ett sätt som framkallar rädsla - exempelvis prostitution. Det senare ger perspektiv at den ofta
pnsade effekten av människors närvaro som en garanti för trygghet.
Fragan om kvinnornas uppfattning var berättigade undersöktes ocksa: är de skrämmande
platserna som pekas ut ocksa platser där skrämmande händelser inträlfar? En jämförelse mellan
undersökningsresultaten och pol isuppgifter rörande platser där sexualbrott ägt rum (Loef, 1985)
li ksom med forskningsresultat fran Tyskland (Gensch och Zimmer, 1 980) visade att typen av
plats som kvinnor pekar ut som skrämmande faktiskt överensstämmer med typen av platser där
valdtäkt och sexuella överfall äger rum.
Sammanfattning

Not

6

Enligt denna tyska studie ägde bara 30% av valdtäkterna rum utanför hemmet, medan det är
känt att manga valdtäkter (42%) begicks av personer som offret känner (Metz och Ripkema,
1 979). Denna statistik väcker fragan om kvinnor snarare borde frukta personer som de känner
fran hemmet än främlingar pa gatan.
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Tre faktorer kan urskiljas som kännetecken pa en "plats som är osäker eller som framkallar
radsla" :
1 Funktioner som framkallar rädsla

Sannolikheten är större att brott mot enskilda individer inträffar pa platser som har kännetecken
som framkallar rädsla, t.ex. prostitution eller narkotikamissbruk, eller pa platser där vissa typer av
nöjen eller aktiviteter drar till sig människor som i sin tur framkallar rädsla hos andra.
Ett mal för stadsplanering och utformning av städer maste vara att undvika sadana en
funktionella om raden. Det kan astadkommas genom att blanda exempelvis bostäder, nöjeslokaler
och butiker. Den sociala kontrollen kan pa sa sätt förbättras och faktorerna som framkallar rädsla
kan bli mindre dominerande. Om det redan finns ett sadant "nöjesomrade" är det viktigt att det
finns alternativa vägar för gangtrafikanter. Sadana vägar maste vara livligt trafikerade, väl
upplysta och lätta att överblicka.
2 Vandalism och d a ligt underhall

Betydelsen av reguljärt underhall och renlighet kan inte nog understrykas. Den maste vara
samordnad och kontinuerlig . Skräp och klotter maste snabbt tas bort och reparationer göras sa
att de passar till de ursprungliga materialen. Det är viktigt att det offentliga rummet inte förlorar
sin karaktär pa grund av vanvard, stöter bort medborgare och besökare och uppmuntrar
potentiella gärningsmän eftersom de far känslan av att ingen bryr sig (Parker, 2000).
Renligheten hos en plats och i hur gott skick den är paverkar attityder och känslor. Det har visats
att genom att höja kvaliteten pa underhallet och hur snabbt den sker kan den uppsatliga
skadegörelsen och misskötseln minskas.
Platser som är försummade eller daligt underhallna kan ge ett intryck av fara, eftersom bristen pa
besittningstagande kan vara ett tecken pa ett socialt desorganiserat bostadsomrade. En känsla av
ägarskap, eller territorialitet, anses ofta vara en viktig faktor när det gäller att göra en plats
säkrare. O m de boende känner att omradet utanför deras dörr inte tillhör dem, kommer de inte att
känna ansvar för dess underhall. Det innebär att utformningen av städerna skall sträva efter att
öka känslan av territorialitet .
3 Problematisk stadsbyggnad

Detta är den tredje faktorn som kännetecknar en "plats som är otrygg eller som framkallar
rädsla". Flera faktorer kan orsaka eller öka rädslan för brott pa allmänna platser:
8rist pa övervakning
Brist pa överblick pa grund av dalig belysning eller skrymslen och vrar, som skulle kun na vara
potentiella gömställen, far människor att känna sig otrygga. Det kan vara en skrämmande
upplevelse att passera genom sadana omraden eftersom människor har dalig kontroll över
situationen (Painter, 1 997).
Synliga eller faktiska avgränsningar som skiljer utrymmen med olika ägare at bör inte hindra
synfältet mellan lägenheter eller kontor och allmänna platser. I sa fall kan det leda till minskad
"social kontroII" vilket kan öka brottsligheten.
Medvetef'het om miljön och förmagan att se och första det som sker är viktigt när det gäller att
skapa en känsla av kontroll i ett visst läge (Parker, 1 997 och Poyner, 1 997). Rädslan för brott
kan därför minskas genom god belysning, fria synfält och genom att gömställen för gärningsmän
elimineras (lLE, 1 9 99). För att öka den personliga tryggheten hos potentiella offer, ska potentiella
gärningsmän och deras anletsdrag kunna identifieras pa minst 4 meters avstand.
Isolering - svarigheter att ses av andra

Vissa platser är tysta och isolerade under vissa tider pa dygnet. Det gäller industrifastigheter,
stora kontorsbyggnader, stationer för kollektivtrafik, affärscentra och parker, liksom parkeringar i
flera vaningar, gangtunnlar eller halvoffentliga utrymmen i bostadshus. Läget kan förbättras om
sadana platser är bebodda eller atminstone övervakade av invanare. Flera funktloner i ett omrade
ar därför en viktlg faktor för att undvlka stora en-funktlonella och isolerade omraden där det är
omójligt ordna sa att man kan ses av andra dygnet runt.
Bostadsfönster som vetter mot allmänna utrymmen har visat sig ha en star kt lugnande effekt pa
flertalet människor eftersom de ger intryck av att erbjuda tillgang till hjälp vid behov. Viktigare
passager för fotgängare, liksom omraden kring portarna till hyreshus borde därför kunna ses fran
bostäder, offentliga byggnader, bilar, osv. Av samma skäl bör inte gemensamma utrymmen i
bostadshus ligga i källarplanet eller i isolerade delar av byggnaden.
Om "social kontroII" inte kan astadkommas bör avskilda om raden eller halvoffentliga utrymmen
kunna stängas av under delar av dyghet (t.ex. parker, järnvägsstationer. gangtunnlar. cykelskjul.
lagerutrymmen).

Átminstone

bör det vara möjligt att stänga dessa utrymmen.

Huvudtanken är naturligtvis att befolka dessa stigar. Ieder och utrymmen.
8rist pa orientering och alternativa vägar

Att veta var man är och vilken väg man ska ga bidrar till en känsla av trygghet. Vid personlig fa ra
är det viktigt att hitta den snabbaste och kortaste vägen ut. God skyltning är mycket viktig,
framför allt i omraden med dalig sikt för att försäkra människor om att de kan finna en flyktväg
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vid behov. Alternativa vägar, som undviker potentiella fällor, borde ocksá finnas för avlägsna
gángleder och vägar genom omráden som framkallar rädsla.
Sammanfattning

Internationella brottsofferundersökningen (lCVS, se avsnitt 2) visar att i vissa länder är rädslan för
brott och otrygghetskänslor oproportionerligt stora:
De som bor i Katalonien, Australien och Polen var mest oroliga för att vara ute ensamma nattetid.
Omkring en tredjedel kände sig mycket eller lite oroliga. Därefter kom invánarna I Portugal,
England och Wales". (lCVS, 2000, 80).
Framför allt i länder där känslan av osäkerhet är stark kan det vara meningsfullt att vidta átgärder
och idéerna som skissats ovan antyder vad som kan göras.

4.3

Polisiära initiativ: Secured by Design (Trygghet genom utformning) och holländska polisens
märkning för tryggt boende

1989 introducerades programmet ·Secured by Design" (SBD) av South-East Region Senior
Crime Prevention Officers Conference (SER-SCPOC) i Storbritanien. Planen används idag av de
flesta polisstyrkorna i England och Wales. Med tanke pá den snabba och kraftfulla spridningen
av detta sätt att förnya brottsprevention, har detta initiativ varit en stor framgàng.
Numera har varje brittisk polisstyrka tränade specialister kallade Architectural Liaison Officers
(ALO's) eller, som i London, Crime Prevention Design Advisors (CPDA's). En beskrivning av
deras uppgifter och färdigheter kan studeras i en handbok frán Inrikesdepartementet (1997). I
denna handbok nämner polisen att den fysiska miljön kan ha betydande inflytande pá kriminellt
beteende, eftersom brottslingar är beroende av tillfälle, anonymitet, lätt átkomlighet och
snabba flyktvägar.
ALO-poliserna är viktiga för att genomföra Secured by Design. SBD syftar til! att aktivt främja
införandet av bättre säkerhetsátgärder Bebyggelser där man har följt polisens anvisningar kan
godkännas och fá rätt att använda en officiell logotyp eller märkning som en utmärkelse och
för marknadsföring. SBD-märkningen delas ut av polisen till nya bostadsomráden som har bra
brottsförebyggande egenskaper och som kännetecken som minskar rädsla. Naturligtvis ger
detta poliscertifikat mottagarna en marknadsföringsfördel när de säljer eller hyr ut dessa hus.
Speciella logotyper finns för: bostadsomráden och ombyggnader, bilparkeringar, kommersiella
projekt (butiker, hotelI, industrifastigheter, kontor och industriparker) och offentliga byggnader.
Building Research Establishment (BRE) har utvärderat det brittiska Secured by Designprogram met. I Paseoe (1992; 1993; 1993a) förordas: "en átergáng til! den större flexibilitet
som vissa utformare visade när programmet skapades. Vi anser att i denna och andra studier
har de situationella faktorerna identifierats för en gärningsman när han fattar beslut. Det är nu
möjligt att bygga en riskmodell där olika mönster av utlösande faktorer kombineras för att
fastställa den faktiska risken för inbrott i varje särskild byggnadstyp, läge och layout".
Genom att kritisera det bundna formatet i SBD och visa att gärningsmannens perspektiv
avsevärt skiljer sig frán SBD:s fokus pá enkel layout och extra säkerhetsinstallationer (target
hardening), stödjer Pascoe faktiskt en holländsk metod.
Den holländska polisens märkning för tryggt boende infördes 1996 över hela landet. Syftet
med märkningen var att minska brottsligheten (huvudsakligen inbrott, bilstölder, stöld,
vandalism, olägenheter) och rädsla för brott genom utformning av den fysiska miljön,
arkitektoniska àtgärder och extra säkerhetsinstallationer (target hardening).
Om man ser närmare pá den engelska och den holländska polisens märkning märker man nágra
tydliga skilInader.

Även om de liknar varandra pá ytan är innehállet i den holländska polisens

märkning mycket annorlunda. För att använda Alexanders spràk för mönster och analys
(Alexander, Ishikawa och Silverstein, 1977). fokuseras den holländska märkningen mer pä
stadsplanering och utformning av landskapet, tar större hänsyn till gärningsmannens perspektiv
(Korthals Altes och Van Soomeren, 1989) och kan användas pä ett mer flexibelt sätt när man
handskas med omrädesspecifika problem och lösningar.
Den arkitektoniska världens spràk valdes för att utveckla riktlinjerna för brottsprevention och
minskad rädsla. Uppgiften var att utveckla riktlinjer bàde för hus och för miljö; dvs. bäde för
den arkitektoniska och landskapsplaneringsnivàn. Men den holländska metoden skiljer sig fràn
den brittiska Secured by Design-metoden i det avseendet.
Eftersom ett vidare fokus användes, krävdes en bredare teoretisk bas. Denna fanns i det spriik
för mönster och analys som utvecklades av Christopher Alexander m.f!. pà sjuttiotalet och den
formade strukturen för den holländska märkningen av tryggt boende, medan tidigare forskning
och polisens erfarenheter kan ses som innehàllet.
Bàde den brittiska och den holländska märkningen syftar till att aktivera och stödja kunden
(fràn privata investerare och ägare til! bostadsrättsföreningar). Det màste vara kunden som
kräver att arkitekter och stadsplanerare erbjuder trygghet och säkerhet sà làngt det är möjligt.
Den nya märkningen utgör bara
en hjälp att formulera dessa krav pà ett tydligare och mer kontrollerbart sätt. Polismärkning är
därmed bara ett medel för att förbättra kommunikationen mellan kunder och
arkitekter/planerare.
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Den utförliga handboken för den holländska polisens märkning
I arbetet med att sammanställa riktlinjerna i handboken för Märkning av tryggt boende

(Korthals Altes och Woldendorp. 1 9 94). identifierades utifran Alexanders arbete 55 mönster

för att utforma element som kunde bidra till att förebygga brott och minska rädsla. Brott liksom
rädsla för brott är inte isolerade handlingar elter känslor. utan kan ses som processer . dvs. ett
resultat av en serie spatialt bestämda mönster.
För att passa in i planeringsprocessen och i enlighet med Alexanders exempel har de 5 5

mönstren. som sammanfattats i handboken. ordnats fran storskalig tilt smaskalig niva. Man
kan likna ansatsen i handboken vid ett fallskärmshopp: direkt efter hoppet har man en god
överblick över omradet. men senare avslöjas fier och fier detaljer. I handboken finns flera
nivaer där mönster kan urskiljas:
1

distriktsplanering (distriktets storlek. täthet. höjd och skala. tillträde till distriktet med bil

eller cykel) ;
2

byggnaders layout (hyreshus. parhus. radhus. innergardar. inhägnade platser);

3

särskilda funktioner i boendemiljön (parkering pa öppen plats. privata garage. lekplatser.

4
5

tunnlar och gangtunnlar. busshallplatser. bakgator etc.);
de boendes deltagande och ansvar (grannskapsskötsel. underhall. bevakning. etc.);
byggnaders utformning (vardagsrummens läge. laga yttertak. huvudingang. extra

säkerhetsinstallationer (target hardening). etc. )
Medan polismännen hoppar kan de använda handboken Märkning av tryggt boende som en
automatisk säkerhetsanordning. som tvingar dem att utlösa fallskärmen sa tidigt som möjligt.
Genom att agera för sent - t.ex. genom att bara kontrollera husens extra
säkerhetsinstallationer (target hardening) blir det omöjligt att samla tillräckligt manga poäng för
Märkning av tryggt boende eftersom när man arbetar sig ner genom de fem nivaerna och 5 5

mönstren maste varje mönster kontrolleras (godkänt: 1 poäng; ej godkänt: 0 poäng). När man
väl landat maste ett fastställt minsta antal poäng ha uppnatts.
I handboken behandlas varje mönster pa en sida med hjälp av ett mycket strikt sidformat.

Process

När byggmästare eller bostadsrättsföreningar ansöker om polisens Märkning av tryggt boende
maste deras byggprojekt och dess miljö uppfylla vissa krav. Märkningen kan bara användas
efter det att polisen har givit sitt tillstand. Tillstandet kan inte ges för en del av projektet. Det
är antingen hela projektet eller inget alls som gäller.
Polisen är naturligtvis inte utformare: de ska inte göra planer. utan de ska kontrollera dem
enligt de mönster som sammanfattas i handboken. Därför maste poliser utbildas i att tänka pa
ett flexibelt sätt. vilket kan vara svart för en yrkesgrupp som är känd för sitt ganska stela sätt
att tänka.
Med stöd av handbokens rigida struktur kan polisen förhandla med arkitekter. planerare och
byggmästare. Tillsammans kommer de att finna tillräcklig flexibilitet i handboken. Denna
flexibilitet uppnas genom:
•

en kombination av ett ganska löst formulerat mal (vad). samt ett konkret utarbetande (hur)
för vart och ett av de 55 mönstren. När det rader tvekan om en av de utvecklade

riktlinjerna är det alltid möjligt att ga tillbaka tilt malet och finna en alternativ lösning;

•

ett system med baspoäng och extra ( bonus) poäng som kan kompensera sa att tröskeln för
totalpoäng nas;
relationen mellan olika mönster/sidor som anges i handboken lämnar därmed utrymme för
ännu ett sätt att kompensera svaga punkter i en plan eller ett projekt.

En märkning för existerande miljöer

Utifran erfarenheterna med märkning för nya hus offentliggjordes en andra märkning för
befintliga hus och bostadsomràden enligt samma principer. Märkningen gör det möjligt för
pOliser att organisera förhandlingarna om trygghet och säkerhet med alla aktörer. som är
Inblandade i underhallet av befintliga hus. miljöer och bostadsomraden. Eftersom

brottsförebyggande arbete i redan existerande miljöer omfattar fier aktörer med starkt

egenlntresse beslöts att märkningen för befintliga hus skulle brytas upp i tre olika certifikat:

Nivá/certlfikat

Aktörlberörd part

1 Bostad

Hush äll som äger eller hyr en bostad

2 Komplex/bebyggelse

Bostadsratts!örenmg. grupp av àgare

3 Mlljö/bostadsomrä de

Lokala myndlgheter

För varje niva kan därför den lämpligaste. eller potentiellt motiverade. aktören ansöka om ett
certifikat. När alla tre certifikaten erhallits för 60 % av bostäderna och 60 % av
byggnadskomplexen i ett bostadsomrade delar polisen ut Märkning för trygg bebyggelse i ett
befintligt omrade.
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Utvärdering a v S B D o c h den holländska polisens märkning

Utvärderingar som gjorts av det brittiska och det holländska programmet visar pa mycket goda
resultat. Inbrott minskar kraftigt när program met genomförs i en ny eller befintlig miljö och
situationell brottslighet sasom stöld, vandalism och gatuvald förefaller ocksa minska efter
genomförandet. Rädslan för brott minskar ocksa betydligt när programmet för polismärkning
används.
Enligt tidigare holländsk forskning oroades dessutom stadsplanerare och arkitekter i första hand
av konsekvenserna för de estetiska aspekterna pa utformningen. Efter att ha lärt känna
handboken och märkningsprocessen har deras oro inte bara försvunnit utan förbytts i
acceptans och entusiasm: i ett av de första experimenten papekade arkitekten att
utformningen till och med blev mer sammanhängande efter att han använt sig av riktlinjerna i
Polismärkningen för tryggt boende.
Att se dessa typer av märkning som en bra och färdigutvecklad produkt är emellertid sannolikt
det största hotet. Efter att ha införts över hela landet är det uppenbart att märkningen är
framgangsrik och verkningsfull men efter nag ra ar kommer troligen effekterna att börja avklinga
pa grund av att brottsmönstren ändras, liksom brottslingarnas insikter och arbetsmetoder, för
att inte tala om de förändringar i planering, arkitektur och byggmetoder som kommer att äga
rum. Det betyder att ett brottsförebyggande initiativ som SBD eller den holländska
polismärkningen följer en normal livscykel som alla produkter ( Berry och Carter, 1 992).
När effekterna av ett policyinitiativ har "bottnat" kommer polisledningen att behöva fatta ett
väl underbyggt beslut om man ska förlänga produktens liv genom atgärder sasom förnyad
lansering, mer resurser eller förnyelse av programmet.
Ännu bättre skulle det vara att fran början definiera märkningen och handboken som början pa
en process i stället för som en slutgiltig produkt. Processen bestar av strukturerade
förhandlingar mellan pOliser och arkitekter/planerare med si ktet inställt pa att kombinera det
bästa i fraga om kunskap och ansträngning fran bad a sidor för att förebygga brott och minska
otrygghet. I det sammanhanget kan det vara bra att tänka pa utgangspun kterna för exempelvis
den holländska märkningen och handboken:
•

forskning om miljöinriktad brottsprevention;

•

brottsanalys särskild anpassad efter typer av byggplatser och byggnader;

•

beakta brottslingens perspektiv och arbetssätt ( " förebyggande i ntervjuer" med
gärningsmän utförda av poliser) .

Brottsanalys och intervjuer med gärningsmän maste ses som en viktig del i arbetet med att
anpassa SBD och den holländska märkningen till förändringar i den kriminella miljön. Den stora
utmaningen är därför inte att "sälja" fier och fier märkningar utan att ocksa utveckla ett
system - en kontinuerJig forskningsprocess - sa att polisens systematiserade kunskaper om
brottsrisker och om gärningsmännens insikter och arbetssätt hela tiden används för att
anpassa programmet för märkning. En del av systemet borde vara en noggrann och konstant
utvärdering av riskerna i märkta hus och miljöer liksom i icke märkta hus.
Det är tveksamt om polisledningen i det langa loppet kommer att kunna sätta av tillräckligt
med energi och expertis för att utveckla det system för underhall som beskrivits ovan för att
utveckla märkningen i takt med att samhället och brottsligheten förändras. Pa sikt behövs en
särskild organisation för denna typ av program för märkning där lokala och regionala
myndigheter spelar en större roll.
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Andra verktyg

Det är intressant att notera att fier och fier lokala myndigheter i Europa efterfragar mer
generelIa instrument i arbetet med att beakta trygghets- och säkerhetsfaktorer i den normala
lokala byrakratins arbete.
Fragan hur man genomför ett konkret projekt för att bygga bort brott i din stad kan besvaras
med hjälp av verktyg som visar hur en bygg- eller planer ingsprocess kan organiseras för att ta
hänsyn till brottsförebyggande faktorer. Bland exemplen pa den typen av verktyg finns:
•
•

Riskbedömningsmodeller, UK Building Research Establishment, försäkringsbolag
Veiligheidseffectrapportage (VER) (rapport om säkerhets- eller brottsbedömning),
Nederländerna - Inrikesministeriet

•

Förberedande undersökning av den allmänna sa kerheten (L' Étude Préalable de la Sécurité
Publique (EPSP)), Frankrike

4.4

Europeisk standard för att bygga bort brott

Pa europeisk niva förbereds n u ett intressant initiativ: e n europeisk standard för att minska
brottslighet genom stadsplanering och byggnaders utformning.
Varför standardisering?

Frivilliga överenskommelser mellan länder, institut och människor om vad en produkt eller
process är, hur den maste se ut och vad den ska astadkomma, är viktiga. Därför är standards
en centra I aspekt av den förenade europeiska marknaden. Standardisering kan självfallet ocksa
användas bland aktörer som arbetar tillsammans eftersom standardisering underlättar
kommunikation mellan deltagare eller berörda parter som arbetar i en process eller med
genomförandet av ett projekt, t.ex. inom brottsförebyggande projekt. Standards underlättar
därför samarbete genom att processerna blir öppnare. Observera: att följa en standard är nagot
som människor och organisationer gör p a helt frivillig basis: "efterlevnad är inte obligatorisk".

I mitten av nittiotalet beslöts att försöka utveckla en allmän typ av standard - till en del en
processtandard. Den maste ta fasta p a de möjligheter som lokala och regionala myndigheter,
stadsplanerare, arkitekter och byggingenjörer har att minska brott och rädsla för brott
tillsammans med polisen, säkerhetsföretag, försäkringsbolag och de boende.
En europeisk standard för att minska brott och rädsla för brott genom stadsplanering och
byggnaders utformning: TC 325

CEN (Europeiska standardiseringskommittén) är det officiella ledande organet i arbetet m'3d att
ta fram en ny standard. Pa avstand kan processen förefalla ganska enkel. Allt som behövs är
att skriva en kort text, ca 20 sidor, i vilken det förklaras hur brottslighet och rädsla för brott
ska minskas genom stadsplanering och byggnaders utformning. Ända tar arbetet 5-10 ar
eftersom full konsensus och godkännande krävs fran alla länder och berörda parter i Europa
(polis, arkitekter, planerare, säkerhetsrepresentanter och försäkringsbolag). Som vi redan sagt:
en standard är en frivillig överenskommelse.
En politisk överenskommelse nas i en offic iell kommitté (Teknisk kommitté eller TC) som satts
upp för att ta fram en standard. Det verkliga arbetet utförs av experter i arbetsgrupper. I
januari 1 996 höll Tekniska kommittén 32 5 i CEN (TC325) sitt första möte i Danmark.
Uppdraget för TC325 är:
"Utveckla Europeiska standards för byggnaders utformning och stadsplanering i syfte att
tillhandahalla prestandakrav för att förebygga brott i bostadsomraden med ny och befintlig
bebyggelse, inklusive lokala butiker, i syfte att säkerställa säkerhet och välbefinnande och
minimera rädslan för vald. Standards för byggprodukter och säkerhetsanordningar ingar inte."
Arbetet organiserades i tre arbetsgrupper.
1

WG 1 Terminologi. I denna arbetsgrupp koncentreras arbetet pa termer och definitioner och
stöds av de andra tva arbetsgrupperna. Frankrike är ordförande i arbetsgruppen.

2

WG 2 Stadsplanering. Nederländerna (Paul van Soomeren, DSP) är ordförande i denna
arbetsgrupp.

3

I WG 3 Byggnadsutformning av bostäder, butiker och kontor är Storbritannien (Tim Paseoe)
ordförande.

Standard för stadsplanering och minskning av brottslighet

Som exempel väljer vi att koncentrera oss p a utkastet till standard som tagits fram av WG 2
Stadsplanering.
Malet för WG 2 är att erbjuda dem som arbetar med stadsplanering och miljöbetinga
brottsprevention, liksom berörda myndigheter och boende, rad, riktlinjer och checklistor för
effektiva insatser med flera organ inblandade när det gäller att minimera risken för brott och
rädsla tör brott. Observera att texten tör den europeiska standarden tör brottsprevention
genom stadsplanering maste tillämpas i en konkret situation. Det kan t.ex. gälla en ny
byggplan i Paris ut kanter, en plan för att renovera ett gammalt hamnomrade i Amsterdam, eller
en plan för stadscentrum i Berlin. Texten är uppdelad i tre huvuddelar:
•

Inledningen där tre tragor ställs: var, vad och vem?

•

Riktlinjer för utformning - tips tör stadsplanerare skulle man kunna säga - tör att hjälpa
dem som använder standarden.
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•

Ett processflödesschema som förklarar hur en bra CPTED-process fungerar steg för steg.

Introduktionsfrágor: var, vad och vem?

Även om flera aktörer kan vara involverade är ansatsen alltid enkel i teorin. Den börjar med att
besvara tre frägor :
•
•

var? - identifiering av omrädets exakta läge och typ av omräde;
vad? - identifiering av de problem med brottslighet som förekommer i detta existerande
omräde eller problem som kan komma att uppstä i detta nya omräde;
vem? - identifiering av berörda parter som är inblandade i att definiera problemen och att
införa ätgärder för att förhindra och minska problemet med brottslighet

När dessa tre frägor har besvarats äterstär tvä viktiga problem att lösa:
Vilka riktlinjer kan ställas upp för CPTED-strategier och ätgärder som är nödvändiga och
genomförbara för att göra ett omräde säkrare och tryggare.
I standarden identifieras flera riktlinjer för ätgärder som kan vidtas.
•

Hur genomförs dessa CPTED-strategier och ätgärder? Hur kommer en samarbetsprocess se
ut som alla berörda parter deltar i ?
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Process

Huvudtanken bakom denna europeiska standard är att en grupp av berörda parter (t.ex. polis,
planerare, myndigheter, byggmästare, boende) tillsammans granskar en konkret bygg- eller
ombyggnadsplan i t.ex. London, Barcelona eller Amsterdam. Berörda parter diskuterar sedan
brottsriskerna och listan över strategier. En projektgrupp, arbetslag eller arbetsgrupp svarar för
diskussionen. Ett antal strategier och kon kreta atgärder väljs beroende pa utrymme, tid, budget
och personliga preferenser. Arbetsgruppen föreslar de slutliga atgärderna till de representanter
för myndigheter som fattar det slutgiltiga beslutet.

I standarden presenteras en steg-för-steg-metod som hjälp och stöd till en effektiv och
verkningsfull process för genomförande och utvärdering. Denna processdel i standarden
baseras pa i nternationella standards för administration av kvalitetsfragor (ISO 9000).
Ett flödesschema presenteras med de väsentliga stegen t.ex. att de ansvariga myndigheterna
formulerar överordnade mal för en plan eller ett projekt. De maste pabörja en process med
siktet inställt pa att förebygga brott och rädsla för brott i en ny eller redan befintlig miljö.
En arbetsgrupp bestaende av personer fran flera verksamhetsomraden bildas med
representanter för organisationer som deltar i denna särskilda planerings- och
utformningsprocess, om det inte redan finns en sadan grupp. Arbetsgruppen
kommer att följa
.

en procedur med sex väl definierade steg:
•

Steg 1: analys; analysera hur miljön som anges i mal formuleringen fungerat med avseende

pa nuvarande eller framtida atgärder gällande brottsförebyggande och minskning av rädsla.
Steg 2: mäl; arbetsgruppen ska pa ett klarare sätt definiera malen och när dessa ska

uppnas (projektplan, milstolpar).
•

Steg 3: plan; arbetsgruppen ska upprätta en plan som innehaller:

1

ett förslag om vad som troligen kommer att hända i en nära framtid om INGA atgärder
vidtas för att förebygga brott eller rädsla för brott;

2

strategier som bedöms mest effektiva för att na de säkerhets- och trygghetsmal som
formulerades i steg 2 ;

3

atgärder som ska vidtas, inklusive kostnader och förutsedda effekter. Arbetsgruppen
ska lägga fram planen för den ansvariga gruppen av myndigheter och samtliga berörda
parter.

Steg 4: beslut av lokala el/er regionala m yndigheter;
•

Steg 5: Genomförande;

•

Steg 6: Kontrol/ och til/rättaläggande ätgärder; om problem med brottslighet eller rädsla för

brott förekommer pa en oaeceptabel niva beslutar myndigheterna om tillrättaläggande
atgärder, t.ex. ytterligare brottsförebyggande insatser eller ytterligare ombyggnad av
omradet.
Europeisk standard: slutsatser

Denna standard för att minska brott och rädsla för brott med hjälp av stadsplanering erbjuder
användaren:
•

idéer om hur man kan ta itu med och förebygga brott genom stadsplanering;

•

ett tillvägagangssätt för hur CPTED-processen kan organiseras pa bästa sätt.

Än en gang ska det understrykas att en sadan standard INTE är lag och att det inte är
obligatoriskt att använda den. Däremot kan en grupp av berörda parter eller lokala och
regionala myndigheter som ansvarar för ett faktiskt byggprojekt komma överens om att
använda den. Da blir standarden en "frivillig kod" som samtliga inblandade följer.
Utarbetande av den europeiska standarden har nu kommit halvvägs och flera europeiska länder
deltar (Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz,
Frankrike, Italien och Spanien).
Sammanfattning

Även om man aldrig kan vara helt säker pa att standarden faktiskt antas har samtliga E U : s
justitie- och inrikesministrar beslutat att pa EU-niva ska det Europelska nätverket för
förebyggande av brottslighet - ett nytt institut i Bryssel - "söka stödja en europeisk standard
för minskning av brott med hjälp av stadsplanering och utformning av byggnader, pa basis av
det arbete som bedrivs i Europeiska standardiseringskommittén (CEN) H .

Pagina 1 8

G:\KonferenserlLBF4.soomeren.sv.doc

25·03-02

5

Slutsats

Brott och rädsla tör brott är allvarliga problem i dagens Europa. Under de senaste artiondena
har nya metoder för att törebygga brott och rädsla tör brott (känslor av otrygghet) utvecklats.
En metod grundas pa erfarenheten att vissa typer av brott, sasom inbrott, bilstölder, gatuvald,
vandalism, mordbrand och stöld liksom rädslan tör brott kan minskas genom att paverka
brottstillfällena i den byggda miljön. Metoden kallas Crime Prevention Trough Environmental
Design (CPTED) eller Designing Out Crime (DOC).
I det här dokumentet har fyra exempel pa metoder presente rats för att införliva CPTED·teori
och CPTED-praktik i det dagliga beslutsfattandet i lokala, regionala och nationelIa organ, vil ka
är engagerade i arbetet för varje europeisk medborgares grundläggande rättighet enligt Stadgan
tör Europas städer: att leva i en "trygg och säker stad, sa langt som möjligt befriad fran
krimi nalitet, ungdomsbrottslighet och aggression".
•

Det första exemplet - brott, rädsla för brott och otrevnad i höghusomraden - visade att
CPTED ingar som en del i ett miljardinitiativ i eurotermer för att riva och ater bygga upp
och renovera dessa omraden. Det är uppenbart att dessa brottsrelaterade problem inte kan
lösas av en eller flera enskilda aktörer, vare sig det gäller polisen, lokala myndigheter,
bostadsrättsföreningar, boende eller arkitekter och planerare. Partnerskap är en
förutsättning för verkningsfulla atgärder.

•

Samma sak gäller för det andra exemplet, nämligen att minska rädslan för brott och
känslan av otrygghet. Trots att sambandet mellan rädsla för brott och den faktiska risken
att bli utsatt för brott ibland är oklar och till och med saknas utgör rädslan ett
samhällsproblem i sig för att det minskar livskvaliteten i städerna ( rädsla för att ga ut,
undvika platser, etc.). Europeiska undersökningar visar att faktorer sasom "människors
närvaro eller franvaro " , "hur ett omrade används", "synlighet och överblickH, "mangfald"
och "stadens ledning och skötsel" är viktiga faktorer för att paverka rädsla.
Fysiska och tekniska insatser har stor betydelse i det sammanhanget och man kan till och
med hävda att rädslan för brott inte är en fraga för polisen utan snarare en fraga för
arkitekter, planerare, stadens ledning och pressen.
Även här krävs partnerskap för att minska rädslan.

•

Detta partnerskap har beaktats fullt ut i nya program och initiativ sasom märkningen
Secured by Design (Storbritannien), polisens märkning tör tryggt boende (Nederländerna)
och den europeiska standarden för minskning av brott och rädsla för brott genom
stadsplanering och byggnaders utformning. Dessa metader för märkning och
standardisering är uppenbarligen nagot mer än den enkla CPTED·ansatsen med enbart extra
säkerhetsinstallationer (target hardening). De europeiska polismärkningarna och den
europeiska standarden är fullständiga paket som innehaller tekniska, fysiska, sociala och
organisatoriska atgärder för att minska brott och rädsla för brott. Vi anser att detta är den
uppenbara vägen att ga.

De europeiska exemplen visar att Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
och Designing Out Crime (DOC) är tramgangsrika och verkningsfulla sätt att minska brott och
rädsla tör brott. CPTED och DOC koncentreras emellertid i törsta hand pa fysiska a tgärder.
Erfarenheter i Europa - se avsnitten om höghus och rädsla tör brott - visar att tysiska atgärder
maste kopplas till sociala insatser.
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En tredje viktig pelare är, naturligtvis, att organisera och strukturera partnerskapsprocessen för
att minska eller förebygga brottslighet. Polismärkningarna och den europeiska standarden är

exempel pa hur processerna för förhandling och genomförande kan struktureras.
Den mest verkningsfulla metoden maste därför vila pa tre pelare:
•

fysiska ansatser som CPTED och DOC inriktas pa arkitektur, stadsplanering, extra
säkerhetsinstallationer, etc.

•

sociala ansatser inriktas pa offer, gärningsmän, väktare, stadens ledning och underhall, etc.

•

organisatoriska ansatser inriktas pa att organisera partnerskapsprocessen för att genomföra
atgárder.

Vi har tidigare beskrivit denna ansats som SCRIPT: Situational Crime Reduction In Partnership
Theory (Teorin för att i partnerskap minska situationell brottslighet).
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Overal l vietimisation
Utsatthet för brott
lneidenee = number of ineidents per 1 00 inhabitants in 1 999
Ineidens= antal fal l per 1 00 invanare under 1 999
Prevalenee = % vietimised onee or more in 1 999
Förekomst = Andel utsatta för brott en el ler flera ganger (%) under 1 999
Average
Genomsnitt
Australia
Australien
England & Wales
Netheriands
Nederiändema
Sweden
Sverige
Canada
Kanada
Seotland
Skottland
Oenmark
Danmark
Poland
Polen
Be lgium
Be lgien
Franee
Frankrike
USA
Finland
Catalonia ( Spain)
Katalonien (S panien)

