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ABSTRACT 

Hansen, Niklas. 2015. Brottsförebyggande stadsplanering-Känslan av trygghet i Uppsala. 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Syftet med den här C-uppsatsen är att studera olika syn på känslan av trygghet, och sedan 

undersöka om olika teorier inom brottsförebyggande stadsplanering(CPTED) tar hänsyn till 

den känslan. Teorierna som används är Eyes on the street, The broken window theory och 

defensible space. Det finns även 6st olika begrepp inom CPTED som förklaras utförligt I 

teoridelen. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer och en kvalitativ 

enkätundersökning. En intervju gjordes med en representant från Uppsala kommun och fem 

ytterligare intervjuer med folk i Uppsala. Enkätundersökningen gjordes på studenter i Uppsala 

där 32 personer svarade på öppna frågor om trygghet. Det resultat som denna studie kommit 

fram till är det är ofta är dålig belysning och och skadegörelse är ett hot mot tryggheten. 

Enligt denna studie tar inte CPTED i sig själv hänsyn till känslan av trygghet. Den fokuserar 

mer mot en sänkning av brottsstatistiken och tänker inte på om folk känner sig trygga eller 

inte. Därför har slutsatsen dragits att CPTED behöver kompletteras med teorier om trygghet 

om den ska kunna ge folk trygghet och inte bara säkerhet när den appliceras i verkligheten. 

 

Keywords: CPTED, Brottsförebyggande stadsplanering, Trygghet 
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1. Inledning 

Idag byggs det kontinuerligt nya områden i våra städer, även gamla områden rustas upp och 

får en ny struktur. En viktigt del är att miljön i de områden som byggs upp ska kännas och 

vara säker. Därför är det viktigt att planera utformningen av den fysiska miljön på ett bra sätt 

för att skapa säkerhet. Ett sätt att höja säkerheten mot brott är att använda sig av 

brottsförebyggande stadsplanering. 

CPTED består av 6 olika strategier hur brott kan förebyggas genom stadsplanering. De 

olika strategierna samverkar med varandra för att förhindra att brott ska begås och det finns 

ingen tydlig gräns hur de påverkar varandra.
1
 Svårigheten med CPTED är att veta vilka 

komponenter som är med och bidrar vid minskad brottslighet.
2
 Det som är intressant med 

denna uppsats är att den diskuterar vilka faktorer som bidrar till känslan av trygghet. Den 

diskuterar även kring huruvida CPTED och dess komponenter, även om de bidrar till minskad 

brottslighet, hjälper till att stärka känslan av trygghet. 

Den här uppsatsen fokuserar på att studera känslan av trygghet på en plats och vad som 

påverkar den känslan i miljön. Den här studien har använt sig av Uppsala som geografisk 

plats. Olika brottsförebyggande teorier kommer att användas för att koppla ihop. Det 

intressanta med denna c-uppsats är att få svar på om brottsförebyggande stadsplanering tar 

hänsyn till känslan av trygghet på platserna. Denna studie är gjord för att diskutera CPTED 

och dess förhållande till känslan av trygghet och inte enbart förebyggande av brott. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här C-uppsatsen är att studera känslan av trygghet, och sedan undersöka om 

olika teorier inom brottsförebyggande stadsplanering(CPTED) tar hänsyn till den känslan. Det 

är en intressant studie eftersom det är viktigt att veta om den känslan ingår i CPTED när 

befintliga och nya områden växer fram i en stad. 

 

1.2 Frågeställning 

 Vad anser en representant för Uppsala kommun och boende på olika platser i Uppsala 

ger en trygg miljö? 

 Tar CPTED hänsyn till  trygghetskänslan i ett område eller behöver CPTED 

kompletteras? 

 

1.3 Disposition 

Uppläget för den här uppsatsen är som följer. Först är kapitel ett med inledning och bakgrund, 

där en bild var studien utförs och varför den är intressant ges. Kapitel två tar sedan upp de 

teorier och begrepp som är viktiga för analys och diskussion. Kapitlet börjar med att ta upp 

                                                           
1
 (CPTED)- Paul Michael Cozens m.f. , s330 

2
 Reynald, Danielle M. 2011. 
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säkerhet och känslan av trygghet och går sedan igenom huvudbegreppet CPTED(Crime 

Prevention Through Environmental Design). De tre teorier som används I denna uppsats är 

The broken window theory, Defensible space och Eyes on the street. Kapitel två ska ge en 

förståelse för vilka synsätt som studien kretsar kring. I kapitel tre finns tidigare forskning som 

ska ge förståelse för vad som gjorts innan och hur deras forskning kan kopplas ihop med 

CPTED. Även vad som är intressant att ta med sig till denna studie kan hittas i kapitel tre. I 

kapitel fyra finns en genomgång vilka metoder som använts, i denna studie användes 

intervjuer och en enkät. Även varför och hur personer valdes ut till intervjuer och hur 

intervjuerna och enkäterna gick till finns med i kapitel tre. I kapitel fem finns resultatet som 

sammankopplas med den teorin och den tidigare forskningen. Det ska ge läsaren material för 

att förstå den kommande diskussionen i kapitel sex och slutsatsen i kapitel sju.  

 

1.4 Uppsala 

Uppsala är beläget cirka 7 mil norr om Stockholm (se bild nedan) och hade en 

befolkningsmängd på omkring 205 000 personer år 2014.
3
 Det som är intressant med Uppsala 

är att enligt Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 planeras det att byggas 25 000 nya 

bostäder och över en miljon kvadratmeter lokalytor i staden. Stadens bebyggelse, 

transportsystem, grönstruktur och tekniska försörjningssystem ska bli tätare för att klara de 

mål som finns i kommunen för miljö- och klimatkrav. För att stärka närheten kommer gröna 

kilar eller gröna stråk utvecklas i staden. De större områdena som planeras att utvecklas är 

Nord västra staden, Dag hammarskjöldsstråket, Gottsunda-Valsätra, Ulleråker och Ultuna.
4
 

Med 25 000 nya bostäder kommer staden förändras och bebyggelsen bli tätare.  

Det är intressant för denna uppsats eftersom staden kommer förändras när fler människor 

flyttar in i ett område. Det betyder att nya normer och värderingar kommer in som kanske 

utmanar det redan befintliga. Människor som redan bor i området kan därför känna att deras 

trygghet och säkerhet påverkas av en större befolkning i sitt område. Det är här CPTED 

kommer in. Om CPTED appliceras tar den då hänsyn till att folk känner sig otrygga även om 

CPTED hjälper till att sänka brottsligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Uppsala Kommun 

4
 Uppsala Kommun, översiktsplan 2010 
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Bild - Uppsala och dess närområde.
5
 

 

  

                                                           

5
 https://www.google.se/maps/@59.8578553,17.6553572,12z 
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2. Teori och begrepp 

Det här kapitlet definierar hur studien definierar känslan av trygghet och säkerhet, vilket är 

viktigt att ha med sig när denna uppsats läses. Även huvudbegreppet CPTED och tre 

huvudteorier som valts för denna uppsats tas upp, The broken window theory, Eyes on the 

street och defensible space. Begreppen och teorierna används i diskussionen för att diskutera 

om de tar hänsyn till känslan av trygghet. 

2.1 Säkerhet och känslan av trygghet 

Säkerhet definieras i det här arbetet som ett mått på hur skyddad en person är mot fara, risk 

och skador.
6
 Säkerhet innehåller även risken att utsättas för olyckor i form av halka eller bilar, 

men i denna uppsats fokuseras det på säkerheten mot att utsättas för brott. 

Känslan av trygghet definieras som känslan av att känna sig säker. Det är viktigt för 

denna uppsats att de två begreppen säkerhet och känslan av trygghet hålls isär och inte 

blandas ihop. Det är viktigt eftersom diskussionen hålls kring huruvida CPTED tar hänsyn till 

känslan av trygghet och inte bara tar hänsyn till att göra ett område säkert. 

 

2.2 Crime prevention through environmental design (CPTED) 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är en faktor som förebygger brott utan att det är 

helheten. Det är inte enbart designen av ett område utan också atmosfären och styrningen av 

området, även andra faktorer kan spela in.
7
 Den här uppsatsen utgår ifrån teorier om CPTED 

och dess påverkan på säkerheten och tryggheten i Uppsala. 

CPTED är ett begrepp som behandlar brottsförebyggande stadsplanering. Det finns 5 

stycken (6 om access controll och target hardening delas upp) olika strategier inom CPTED. 

Strategierna har ingen tydlig gräns utan alla påverkar varandra på olika sätt och samverkar 

med varandra.
8
 

 

1. Territoriality menar att det ska synas att det är någon annans egendom. Det kan göras till 

exempel med att sätta upp murar, staket , kameror och skyltar. Det ska framgå vad som är 

privat och allmän egendom.
9
 

2.  Surveillance bygger på att övervakning ska förhindra att folk vill begå brott i området. Det 

behöver inte bara vara kameror eller vakter som står för övervakningen utan det kan räcka 

med att folk känner att de är övervakade eller kan bli påkomna. Det kan göras genom att få 

folk att känna att de kan bli iakttagna om de skulle begå ett brott. Till exempel kan fönster 

placeras ut på byggnader strategiskt.
10

 

                                                           
6
 Oxford dictionaries 

7
 Stollard, Paul, s10 

8
 (CPTED)- Paul Michael Cozens m.f. , s330 

9
 Ibid s331 

10
 Ibid 
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3. Activity support  är att medvetet planera var aktiviteter som till exempel pengatransaktioner 

ska ske. Det går att planera att sådana aktiviteter kan ske på platser med mycket folk och 

andra aktiviteter. Det kan minska risken att rån sker men kan öka risken för ficktjuvar.
11

 

4. Strategin Image/management menar att hur områdets fysiska bild ser ut påverkar brotten. 

Ett område som ser och uppfattas som slitet och obebott drar till sig mer brott. I 

Image/management ingår också planering av till exempel hur ofta bussarna går och hur 

skadegörelse åtgärdas.
12

 

5. Target hardening och Access controll handlar om att göra det svårt och öka den 

ansträngning för en person att begå ett brott. Det kan göras genom att till exempel sätta in 

säkrare dörrar och bygga stängsel med mera.
13

 

 

Exempel på CPTED är om vi tittar på ett parkeringsgarage/plats. De är oftast belägna på 

platser med dålig insikt till exempel i källare och det är inte mycket insyn till garaget. Utan 

insyn och med utrymmen som det inte rör sig mycket folk inom ger möjligheter till brott. Det 

kan vara brott så som rån, inbrott i bilar och andra kriminella aktiviteter. Det CPTED teorin 

menar är att parkeringsgaraget ska göras om så att atmosfären inte inbjuder till brott. Folk ska 

känna att det inte är värt besväret att utföra en kriminell handling för belöningen de är ute 

efter.
14

 

Atmosfären kan höjas på flera sätt. Det första är att i själva planeringsprocessen designa 

så att alla in och utgångar inte inbjuder obehöriga lätt tillgänglighet. Det andra som kan göras 

är att till exempel sätta upp stängsel eller bygga höjdskillnader för att visa var området går 

och var obehöriga inte ska ta sig in. Stängsel och bommar ska göra det svårare för personer 

utifrån att komma in och gömma sig eller “hänga” i garaget. Det går också att bygga väggar 

som går att se igenom, till exempel fönster eller liknande. Det ger bättre insyn till 

parkeringsplatsen vilket gör det mer motbjudande att begå brott. Den tredje viktiga punkten är 

att hålla växter och buskar runt platsen trimmade. Det gör det svårare att gömma sig i 

buskagen och ger bättre uppsyn över platsen. Även andra aspekter är viktiga så som hur 

många in och utgångar det ska vara och om det är en person som släpper in bilar, vart den ska 

stå. Kameror kan strategiskt placeras ut, välja färger på väggarna som reflekterar mycket ljus 

och mycket mer kan planeras in för att förebygga brott i ett parkeringshus. En väldigt viktig 

del i att förebygga brott är belysningen. Belysningen hjälper alla andra åtgärder inom CPTED, 

som till exempel ljus till övervakningskameror och ger bättre överblick över potentiella 

gömställen.
15

 

Det som är viktigt att tänka på är att när ett flertal av de olika strategierna används från 

CPTED är det svårt att veta vad som påverkar minskningen i brott. Även andra faktorer kan 

                                                           

11
 (CPTED)- Paul Michael Cozens m.f. , s337 

12
 Ibid, s337-338 

13
 Ibid, s338 

14
 Atlas, Randall 

15
 Ibid 
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spela roll som inte hör till CPTED så som flytt av människor med mera. Därför är det svårt att 

veta vad som påverkar vad inom CPTED. 

 

2.3 The broken window theory 

Vad teorin säger är att om ett eller flera fönster är trasiga på ett hus och inte åtgärdas kommer 

det följa fler trasiga fönster på huset. Det som menas är att det är större chans för brott att 

begås i ett område som ser övergivet ut, det vill säga om ingen bryr sig om att laga fönstret. 

Folk struntar tillslut vad andra gör i eller med huset, och det kan locka kriminalitet. Det går att 

översätta fönster till rånare eller förstahands brottslingar som inte blir stoppade i området. Det 

ger folk en bild av att kunna bli rånade i det området. Området ges då en känsla av att ingen 

bryr sig om att hålla reda på brottsligheten och fler brott kan komma att begås i området.
16

 

Ett objekt som ser och visar sig övergivet genom till exempel en krossad ruta, lockar inte 

bara kriminella utan bjuder även in folk som kanske aldrig tänkt tanken på brott förut.
17

 

Det går att koppla teorin med CPTED genom att tänka sig fönsterexemplet på ett hus. 

Som tidigare nämnts kommer huset se övergivet ut och dess image har blivit sämre. Precis 

som CPTED är image en viktig punkt och brotten ska enligt teorin bli färre. Eftersom image 

är en viktig del av CPTED har bland annat denna teori valts att utgå ifrån. 

 

 

2.4 Eyes on the street 

Det finns två saker som är viktiga att förstå. Det första är att ordningen på gator och annan 

allmän plats är i förstahand skött av olika standarder och kontroll-nätverk av befolkningen 

själva, alltså inte nödvändigtvis av bara polisen. Den andra saken är att det inte hjälper att 

sprida ut befolkningen och minska koncentrationen av människor på samma plats.
18

 

För att motverka brott på till exempel en gata eller område behövs det “Eyes on the 

street”. Byggnaderna ska vara byggda och utnyttjade på ett sådant sätt att de ger säkerhet till 

både främlingar och boende. Byggnaderna ska naturligt ge ögon på gatan som förhindrar att 

brott begås. Det är också viktigt att gatan eller området används av folk. Om gatan används 

flitigt kommer ögon automatiskt titta ut på gatan och studera de olika människorna på gatan. 

Om gatan däremot inte skulle användas kan det bli så att folk tappar intresset och vänder sin 

blick och uppmärksamhet åt ett annat håll, och därmed förlorar gatan den säkerhet den fått 

från att bli iakttagen.
19

 

Det är viktigt att området ger folk en anledning att röra sig där. Det kan göras genom att 

till exempel bygga bostäder, affärer, restauranger med mera. Restauranger och affärer är 

speciellt viktiga eftersom de vill att kunden ska känna sig säker och komma tillbaka.
20

 

                                                           

16
 Kelling L. George, Wilson Q. James 

17
 Ibid 

18
 Jacobs, Jane s31-32 

19
 Ibid  s35 

20
 Ibid  s37 
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Denna teori är relevant för denna studie eftersom den fokuserar på att övervakning ska 

minska risken för brott. Det kan kopplas till CPTED i strategin surveillance vilket tar upp just 

att övervakning i olika former hjälper till för att hålla ner brottsstatistiken. 

 

2.5 Defensible space 

Idén med defensible space är att invånarna ska sköta om sina egna områden, både inre och 

yttre. Det betyder att området utanför sitt hem ska skötas av de boende. Det ska ge de boende 

ett starkt band till området och förståelse att deras område är värdefullt. Det hjälper området 

att  bevara sin livstill, med andra ord området kommer inte att förfalla och inbjuda till 

kriminalitet.
21

   

Det som påverkar om skötseln ska lyckas eller inte är att de boende måste känna att det är 

deras område och ansvar att ta hand om det, de måste även komma överens med de andra som 

delar området vilka regler/värderingar som ska gälla. Problemet är om det blir för många 

personer som delar på skötseln av ett område är det större chans att personerna inte 

identifierar sig med platsen och området missköts. Däremot om det är färre personer som 

delar på skötseln av ett område, är det lättare för de personer att komma fram till samma 

regler/värderingar och en större sammanhörighet med platsen fås.
22

 

Ett exempel på sätt att minska området personer delar skötseln på kan vara att bygga fler 

trappuppgångar i ett lägenhetskomplex. Det ger färre familjer som delar på trappuppgången 

och de får då en större känsla att den tillhör dem. Ett annat exempel kan vara att dela in 

området runt om kring i delar som tydligt visar vilka ytor som tillhör vilka lägenheter 

(behöver inte vara lägenheter) och vad som förväntas skötas om av vilka familjer. 

Den här teorin kan kopplas till CPTED på två olika sätt. Ett sätt är image vilket enligt 

Defensible space också är viktigt att området inte ska förfalla och inbjuda till brott. Det andra 

är territorial som menar att det ska synas vem som äger vad. Defensible space menar att det 

är viktigt att personer identifierar sig med platsen och tar hand om den, det ska synas vad som 

är deras. 

 

3. Tidigare forskning 

Det här kapitlet tar upp forskning som gjorts tidigare kopplat till uppsatsens ämne om 

trygghet och brottsförebyggning. Den forskning som tas upp här diskuteras vad den studerat 

och vad som är bra att ta med sig från studierna till denna uppsats. Det finns även en rubrik 

kritisk forskning som fungerar som en andra syn på CPTED och dess brottsförebyggning. 

Det har gjorts flera studier på brottsförebyggande stadsplanering (CPTED) och dess 

påverkan på brott. Som till exempel Casteel Carrie och Peek-Asa Corinne har skrivit om 

i Effectiveness of crime prevention through environmental design (CPTED) in reducing 

robberies. Deras studie har undersökt hur olika sätt att planera butiker påverkar risken för 

                                                           

21
 Newman, Oscar s9 

22
 Ibid s11 
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butiken att bli rånad. Deras resultat är att när en butik planeras utifrån CPTED minskas 

rånrisken. De skriver också att deras studie visar att CPTED minskar risken av rån men att det 

inte studerat vilken av alla komponenter i CPTED som påverkar.
23

  

Det som kan diskuteras vidare är att de inte vet vilka komponenter som är viktiga när 

CPTED använts. Deras arbete studerar hur säkerheten förändras och rånrisken minskar men 

inte om det får kunderna att känna sig säkrare. Det är det som är tanken med denna studie, att 

fokusera på vad som gör att folk känner sig säkra i en omgivning och diskutera om teorierna 

saknar denna förståelse. 

Reynald, Danielle M. har gjort en undersökning baserad på intervjuer och observationer 

om CPTED. Undersökningen studerar vilka styrkor och svagheter CPTED har. 

Undersökningen visar att den del av CPTED som är starkt kopplad till skydd för brott är 

boendes möjlighet till insyn och möjlighet att vara i vägen för brott. Svagheten är att det är 

svårt att veta vilka komponenter i CPTED som påverkar vilket brott och till vilken grad det 

påverkar brotten.
24

  

Även Reynald studerar CPTED och dess påverkan på brott och inte påverkan på 

personers känsla av trygghet i sin omgivning. Det som även här är svagheten med att 

undersöka CPTED och påverkan på brott är att det är svårt att veta till vilken del dess 

komponenter bidrar. Det kan därför vara bra som denna uppsats försöker studera att även veta 

vilka komponenter som bidrar till känslan av att känna sig trygg. Även om vissa komponenter 

bidrar till minskad brottslighet behöver inte det betyda att just de komponenterna bidrar till 

trygghetskänslan, vilket kommer diskuteras. 

Ronald V. Clarke diskuterar om olika sätt att minska möjligheten att begå brott i sin 

studie Situational Crime Prevention. Med situational crime prevention menar han att brott kan 

minskas genom olika tekniker, precis som CPTED. Han menar att det finns tolv olika 

tekniker, indelade i 3 olika kategorier, för att minska möjligheten att det begås ett brott. Första 

kategorin är att öka ansträngningen för att begå ett brott. Några exempel på vad som kan göras 

är att sätta dit lås (Target Hardening), bygga stängsel (Access Control), sätta upp 

graffitiväggar (Deflecting offenders) och vapenkontroll/ID-kort (Controlling facilitators). Den 

andra kategorin är att höja risken att bli påkommen när ett brott begås. Det kan till exempel 

vara genom att in- och utpassagekontroll (Entry/exit screening), vakter/alarm (Formal 

surveillance), Parkeringsvakter (Surveillance by employees), Defensible space/gatulampor 

(Natural surveillance). Den tredje och sista kategorin Clarke nämner är minska belöningen i 

att begå ett brott. Det kan till exempel åstadkommas genom att ta med sig sin bilradio när 

bilen lämnas (Target removal), visa vad som tillhör vem (Identifying property), åtgärda och 

fixa skadegörelse (Removing inducements) och sist deklarera varor i tullen när resor görs 

(Rule setting).
25

  

                                                           
23

 Casteel, Carri. Peek-Asa,Corinne. 2000.  
24

 Reynald, Danielle M. 2011. 
25

 Ronald V. Clarke 
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Det Clarke tar upp är just att CPTED kan användas till att minska möjligheten att det 

begås brott. Det som kan tas med till denna studie om CPTED och känslan av trygghet är 

Clarkes kategorier och dess olika tekniker. 

Frances E. Kuo och William C. Sullivan har i sin studie, ENVIRONMENT AND 

CRIME IN THE INNER CITY- Does Vegetation Reduce Crime?, undersökt på vilket sätt 

brott och vegetation är sammankopplade. Undersökningen gjordes på 98 bostadsbyggnader i 

en innerstad. De baserade sin undersökning på polisrapporter som de analyserade. Resultatet 

de fick var att de grönare områdena hade färre rapporterade brott än de områden med mindre 

vegetation. De menar också att höga träd och högt gräs som inte nödvändigtvis bidrar med 

skydd för brottslingar inte ger en ökad brottslighet i området.
26

 

Det som är intressant med denna forskning för den här uppsatsen är att det jämfört 

med CPTED menar att ju grönare ett område är desto lägre brottslighet finns i området. 

CPTED talar mer för att vegetationen ska hållas låg och välskött så att ingen kan gömma sig 

och utföra ett brott. Det är viktigt för denna studien i och med att det är intressant och viktigt 

att veta om buskar får en att känna sig tryggare. Personligen tror jag att buskar kan göra så att 

folk kan känna sig mindre trygga om de är ovårdade och ligger på en avsides plats, kanske 

nära gångvägen. Om buskarna däremot är relativt välskötta och inte alltför höga kan de 

kanske ge en mer lugnare effekt och ge området en stämpel som välskött och säkert. 

 

3.1 Kritisk forskning 

I Booth Alans studie, The built environment as a crime deterrent-A reexamination of 

defensible space, undersöker han teorin defensible space. Undersökningen utförs genom att 

jämföra två liknande stadshushåll men det ena som blivit utsatt för brott inom en 18 månaders 

period och den andra utan brott. Studien undersökte alla sorters variabler som påverkade 

insynen till hushållet. Slutsatsen Booth drar är att defensible space inte är användbart är för att 

teorin bara tar hänsyn till den fysiska miljön och inte den sociala aspekten i miljön. Han 

menar att defensible space kanske fungerar bättre i områden med låg mobilitet på de boende, 

låg arbetslöshet och hög kommunikation mellan människor i området. Han skriver också att 

han inte rekommenderar att bygga om ett utomhusområde efter defensible space kriteriumet. 

Han menar att det är för dyrt och kostsamt, eftersom han inte tycker teorin är användbar. Det 

är därför Booth inte rekommenderar ombyggnation med tanke på Defensible space.
27

 

Denna forskning är intressant för den här uppsatsen eftersom den argumenterar mot 

defensible space. De kritiska aspekterna är bra att ha med sig i en diskussion om CPTED och 

defensible space. 

Paul Ekblom argumenterar i sin studie att CPTED och dess begrepp behöver uppdateras 

för att fortsätta vara relevant och teoretiskt bra. Han menar att CPTED behöver tydligare bli 

sammankopplade med dess rötter till exempel arkitektur, planering och risk hantering och 

behöver få tydligare definierade begrepp. Ekblom menar att det är viktigt just för att CPTED 
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är ett verktyg som ska kunna användas och förstås i kommunikationen mellan till exempel 

planerare och forskare. Han tar som exempel upp territoriality, som är ett centralt begrepp 

inom CPTED, och säger att det är dåligt definierat. Problemen som uppstår då är att alla 

parter som använder begreppen antar att de använder samma definition men i verkligheten 

använder helt olika definitioner.
28

 Om ett begreppet är vagt definierat är det svårt att hitta 

svagheter i den design av territoriet som använts.
29

 Ekblom menar att när begreppen är svagt 

definierade är det också svårt för till exempel planerare att förstå exakt hur de ska göra 

avvägningar när de använder CPTED. Det kan vara att välja mellan att bygga staket som 

blockerar som visar var gränser går men som däremot kan ge skydd och dölja när brott begås. 

Det är lätt att det blir en svag kompromiss istället för det bästa möjliga när det inte finns 

någon klar definition. De slutsatser Ekblom tar fram är att begreppen behöver en uppdatering 

och att hans studie är en början på den diskussion och forskning som behövs för att uppdatera 

CPTED.
30

  

Det som är intressant med Ekbloms argumenterande är att han tycker att CPTEDs 

begrepp är vagt definierade och behöver uppdateras men inte att de är dåliga begrepp. Det är 

bra att ta med sig i denna uppsats eftersom denna uppsats studerar och diskuterar CPTEDs 

koppling med säkerhet och känslan av trygghet. Eftersom Ekblom menar att begreppet är vagt 

kan det även ge som konsekvens att vissa definitioner av CPTED ger olika syn på trygghet, 

kan som resultat ge olika trygghet beroende på till exempel åldrar eller kön på personer i 

omgivningen. 
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4. Metod 

Den här uppsatsen startade med att använda intervjuer för att få fram kvalitativa svar som 

sedan användes för att diskutera kring CPTED och känslan för trygghet. För att få ännu mer 

förståelse för vad folk känner och tänker, utformades även en enkät. Enkäten frågade samma 

frågor som flera av intervjuerna och var tänkt att komplettera intervjuerna med fler svar. 

Enkäten var bra för att få in många svar på kort tid. 

 

4.1 Val av metod 

För att genomföra denna uppsats har kvalitativ och kvantitativ metod i form av intervjuer och 

en enkätundersökning använts. När förståelse för hur området ser ut kommer semi-

strukturerade indirekta intervjuer användas. Med indirekt menas att det är frågor som försöker 

ta fram svar om tidigare händelser och iakttagelser för intervjupersonen.
31

 När intervjun 

förberedes och utfördes följdes några punkter
32

. 

 

 Att informera om intervjuns syfte 

 Motivera intervjupersonen att ge den information som behövs. 

 Ställa frågor och få den svarande att förstå relevansen i frågorna. 

 Följa upp svar om något var oklart eller behöver utvecklas 

 Registrera relevant information 

 Analysera svaren 

 

Det var också viktigt att bestämma hur lång tid intervjun ska ta för att inte stressa svararen 

och att den information som erhållits är av bra kvalité.
33

 Det som är viktigt att ta i beaktning i 

en intervju är att intervjupersonen ofta vill bevaka sin egen ställning och inte lämna ut 

information som kan få negativa konsekvenser för denna person. Därför är det viktigt att 

klargöra sitt syfte, för att undvika missförstånd och göra det lättare för svararen.
34

 Problem 

som kan uppstå kan till exempel vara att det är brist i kommunikation eller personkemi. 

Kommunikationen kan brista om svararen inte får någon mänsklig uppfattning eller om 

intervjuaren visar ouppmärksammhet till exempel genom att titta ut genom fönstret när 

svararen talar. Det kan också uppstå problem i kommunikationen när intervjuaren och 

svararen har olika uppväxt/språkbruk. Det kan leda till missförstånd och att information 

misstolkas eller information som misslyckas att tas fram.
35

 

Styrkan att välja intervjuer som metod i den här uppsatsen är att kvalitativ data kan fås 

fram och frågorna kan anpassas under utfrågningen för att få fram relevant information. Det 
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går även att komplettera med frågor på mail om någonting saknas. Det som är bra med en 

kvalitativ intervju är att jämfört med kvantitativa metoder, kan frågorna anpassas under 

pågående intervju och känslorna hos svararen kan läsas av. Men som tidigare nämnts kan 

känslorna också vara en nackdel. 

För att genomföra denna studie har intervjuerna kompletterats med en kvalitativ 

enkätundersökning med öppna frågor. Enkäter är bra när studien behöver information om vad 

personer tänker, känner och tror.
36

 När enkäter utformas ska personerna som ska svara på 

enkäten vara informerad om ämnet och frågorna ska vara utformade som så att det inte ska gå 

att misstolka deras betydelse. Frågorna i den här studien valdes till att vara av den öppna 

varianten. Öppna frågor ger svararna möjligheten att skriva med egna ord hur de tänker på 

frågorna. Det som är nackdelen med öppna frågor är att det kan vara svårt att tyda vad 

personen menar.
37

 

Till den här studien utformades enkäten först med liknande frågor som 

intervjupersonerna jag intervjuade på gatan (se intervjuguide-boende i appendix). Det betyder 

att de svar jag fick från enkätutskicket analyserades precis som med de tidigare intervjuerna. 

Det var endast de kvalitativa svaren som behövdes och det viktiga var vad personerna svarade 

på de öppna frågorna och inte hur många som skrev vad. Frågorna försökte utformas så att de 

inte var ledande men skulle ge en klar bild av vad som efterfrågades. Självklart är det svårt att 

inte på något sätt leda de svarande när frågorna utformades, men jag tycker att enkäten var 

tillräckligt bra utformad för att ge relevanta svar på de frågor som ställdes.   

 

4.2 Urval 

I den här studien utfördes en intervju med Örjan Trapp
38

 som är samordnare i 

stadsdelsutveckling i Uppsala kommun. Intervjun utfördes för att få en inblick i hur 

kommunen jobbar med frågor om säkerhet och trygghet. Även en enkät skickades ut till 

studenter över facebook för att ta reda på vad deras syn på trygghet är. Det var 32 stycken 

personer som svarade vilka av dom 17 stycken känner att det finns otrygga platser i Uppsala. 

Eftersom det är enbart studenter mellan 20-35 år så vinklas svaren till hur den åldersgruppen 

känner om trygghet i Uppsala. Det som är en fördel med att fokusera på denna åldersgrupp är 

att de har en tendens att röra sig utomhus även på sena kvällar och nätter. 

    Det som var från början tänkt att bli en studie som byggdes på intervjuer med människor i 

två olika områden i Uppsala och deras syn på trygghet gick inte att genomföra. Mer tid hade 

behövts för dessa intervjuer eftersom problemet som uppstod var att ingen hade tid eller ville 

svara på två frågor. Det gick helt enkelt inte att få ihop de 20 personersom jag hade tänkt 

intervjua på de olika platserna. Därför valdes det att skicka ut en enkät och området blev 

ändrat från två områden till Uppsala som helhet. Däremot har jag valt att använda de fem 
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stycken personer som var villiga att svara på mina frågor i denna studie. Det var en 

medelålderskvinna, två äldre kvinnor och två äldre män som svarade.  

 

4.3 Utförande 

Intervjun med Örjan Trapp genomfördes på ett av kommunens kontor i Uppsala. Att intervjun 

utfördes på kommunens kontor ger intervjupersonen en säkerhet att känna sig hemmastad. Det 

tycker jag reflekterade på intervjun på ett positivt sätt, genom att intervjun blev avslappnad 

och den flöt på. Inför intervjun förbereddes ett antal frågor(se intervjuguide) som intervjun 

utgick ifrån. Frågorna utformades som så att de skulle ge svar på trygghet och kunna kopplas 

till teorierna i denna  uppsats. Intervjun varade i ungefär 40 minuter och var enligt mig lyckad 

då jag känner att jag fick bra och utförliga svar. Det fanns även möjlighet att få ytterligare 

svar på mail om sådana skulle behövas. 

Enkäten genomfördes genom att den skickades ut på facebook i en studentgrupp. 

Eftersom tiden var lite pressad trodde jag inte att enkäten skulle bli lyckad och få svar skulle 

fås fram. Men efter att enkäten var genomförd hade 32 svar inkommit på 24 timmar och jag 

ansåg därför enkäten lyckad. Svaren är tillräckligt många för att en någorlunda bild kunde 

utformas hur studenter ser på tryggheten i Uppsala i allmänhet. Att jag tycker de är tillräckligt 

många är eftersom det var öppna frågor som tog hänsyn till vad som skrevs och de hade inte 

som fokus att se hur många som svarade vad. Med undantag om något av svaren stog ut för 

sig själv. Svaren togs direkt från enkäten och kunde föras in i denna studie. 

Intervjuerna med folk på gatan genomfördes som så att jag besökte Eriksberg som är en 

stadsdel i Uppsala. Jag försökte fånga upp folk på gatan och fråga några snabba frågor om 

deras syn på tryggheten i deras område(se intervjuguide). Som jag skrivit tidigare blev det 

problem med att få folk att vilja stanna till och prata i två minuter. De fem personer som 

stannade tycker jag gav bra svar som kompletterar enkätet på det sättet att de personerna som 

intervjuats i sitt område kanske kan ge en bättre bild när de är ute på den plats de pratar om. 

 

4.4 Etik 

En forskare ska inte enbart studera viktiga problem på ett bra metodiskt sätt utan den ska 

också ta etiska hänsyn till de människor som berörs av forskarens verksamhet. Det finns 

etiska krav på forkaren att skydda de personer som ingår i studien mot insyn i deras privatliv 

och mot kränkningar av människors personliga integritet.
39

 Forskaren måste också ta ställning 

när en persons rättigheter kommer i konflikt med andra parters rättigheter och intressen.
40

 

Det som har gjorts i denna studie för att följa de etiska reglerna se till så de deltagande 

parternas ställning och integritet kränks, är att tidigt berätta vad studien handlar om och vart 

jag skriver min uppsats någonstans. Örjan Trapp erbjöds att vara anonym men eftersom inga 

känsliga uppgifter frågats efter och inte använts ansåg Trapp inte att anonymitet behövdes. 

Örjan Trapp ska även när uppsatsen är så gott som klar få läsa igenom denna och ge input om 
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det är någonting som han inte tycker stämmer, eller inte vill ha med i uppsatsen. De intervjuer 

som genomfördes på gatan ansåg jag inte behövde ange namn. Intervjuerna utfördes således 

anonymt och det går inte att spåra vilka personer som har svarat på dessa frågor, och inte 

heller vilka som har svarat vad. Även den kvalitativa enkäten genomfördes anonymt och inga 

svar går att spåra till de som svarat. Jag har därmed följt de etiska kraven jag satt upp för 

denna studie. Etiken är viktig för denna studie eftersom personer som intervjuas jobbar med 

dessa frågor och feltolkningar skulle kunna ge en negativ bild av personerna på deras 

arbetsplats. Därför är det viktigt med återkoppling och möjligheten till anonymitet. 
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5 Trygghet 

Denna del tar först upp representanten Örjan Trapps(se kapitel 4.2) bild av hur Uppsala 

kommun jobbar med trygghet och brottsförebyggande stadsplanering. Efter skriver jag hur de 

boende i Uppsala har svarat på frågor om trygghet i enkäten och intervjuerna. Denna del kan 

ses som resultatet från de olika intervjuerna och enkäten som gjorts. 

5.1 Kommun 

Örjan Trapp definierar trygghet som upplevelsen av risken att bli utsatt för brott och då 

framförallt våldsbrott och sexualbrott. Han poängterar att det är viktigt att skilja mellan 

trygghet och säkerhet. Säkerhet är att du inte utsätts för någonting även till exempel en trasig 

trappa. Örjan Trapp ger ett exempel att vi kan tänka oss en viadukt. Viadukten kan kännas 

otrygg att gå under även fast nästan inga brott begås där. Folk kan då föredra att gå på 

bilvägen, som inte har någon trottoar, över viadukten vilket är osäkert men upplevs som 

tryggare. Han menar att trygghet är känslan. 

Trapps definition följer den definition som denna uppsats är uppbyggd på. Att trygghet är 

känslan av att känna sig säker och säkerhet är måttet på hur stor risk det är för att utsättas för 

någon fara. 

Enligt Trapp så finns det idag tydliga gränser med trafikseparering. Det kan betyda att om 

du går där du förväntas gå kanske du får gå en bit bort från bilarna. Bilarna kan kännas som 

en trygghet som åker förbi och ser dig. Det känns tryggare än att gå på en cykel och gångväg i 

skogen. 

Om det analyseras utifrån ett CPTED perspektiv så kan belysning och övervakning vid 

cykel och gångvägen och ge skydd mot brott. Speciellt i det här fallet pratar Trapp om att 

bilvägen ger en sorts trygghet som kan kopplas till teorin Eyes on the street. Bilarna på vägen 

ger folk de “ögon” som ger folk trygghet men även också säkerhet mot brott, enligt CPTED 

och Eyes on the street. Det kan också kopplas till Reynald Danielles
41

 resultat att insyn och 

möjlighet att vara i vägen är starkt kopplad till att känna sig trygg. 

Trapp berättar också att de utgår ifrån att det behövs tre olika ingredienser för att ett brott 

ska begås. Den första är att det behövs en motiverad gärningsman. Det kan till exempel vara 

en person som ser en snygg bil och vill ha den. Den andra ingrediensen är att det ska finnas 

möjlighet att begå brottet. Det kan vara att det finns buskar som skymmer eller att bilen är 

olåst med nycklarna i. Du står osynlig när du begår ditt brott. Den tredje är att det ska vara 

brist på lokala väktare som ser dig och reagerar på ditt brott. Lokala väktare kan vara 

lokalbefolkning, polis, personal, grannar med mera. Gärningsmannen vågar inte ta bilen om 

det är fullt med folk överallt. 

Det som Trapp pratar om är starkt kopplat till Ronald V. Clarkes
42

 studie om de olika 

kategorier och under klasser som förebygger att brott ska begås. Här är det främst de två 
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kategorierna Höja ansträngningen och Höja risken som kan kopplas samman med de tre 

ingredienserna Trapp talar om.  

Trapp säger att det är svårt att styra om det finns motiverade gärningsmän eller inte. Det 

är mer välfärdssamhället och inkomstklyftorna som påverkar det. Han säger även att för att 

inte få brist på lokala väktare så arbetas det mer med en blandad stad, verksamheter med 

rörelse dygnet runt och planera så att folk möts. För att minska möjligheten att begå brott 

genomförs trygghetsvandringar 2-3 gånger per termin. Trapp berättar att det är en 

trygghetsgrupp som består av olika folk, till exempel polis, brandkår, sociala sidan, 

fritidssidan med mera. Trygghetsvandringarna är till för att undersöka både tryggheten och 

säkerheten i olika områden. Trapp säger att under vandringarna studeras till exempel hur 

belysning fungerar och om vegetationen är som det ska vara. Det som också utförs är 

reparationer och borttagning av skadegörelse så snabbt det går eftersom broken window teorin 

följs. Trapp berättar också att vandringsområdena valts ut med tanke på skadegörelsestatistik 

och brottstatistik studeras för att se tendenserna vilket håll den är på väg. 

Här kopplas Broken window theory och CPTED ihop med trygghetsvandringarna. 

Skadegörelse rensas för att inte nya brott ska uppstå av att platsen känns övergiven. Lampor 

och vegetation sköts om vilket är en del av CPTED som ska förebygga brott i området. Det 

som är intressant att tänka på är Frances E. Kuo och William C. Sullivans
43

 resultat från deras 

studie. Att ett grönare bostadsområde gav effekten att brotten var färre. Det är därför viktigt 

att sköta vegetationen på ett bra sätt. 

Trapp berättar också om några exempel på lyckade åtgärder som utförts på olika platser. 

Ett sådant exempel är att det var en våg av skadegörelse i Storvreta för en tid sedan. 

Det  löstes genom att lokala sportklubbarna fick nattvandra och skadegörelsen sjunkit 

dramatiskt.  

Åtgärderna i Storvreta kan kopplas samman med Defensible space, att invånarna ska 

sköta om sitt eget område. Det verkar här som om den idén fungerade bra och skadegörelsen 

minskade. Det kan också kopplas till Alan Booths
44

 forskning om Defensible space och hans 

slutsats att den teorin inte är värd att satsa på, förutom kanske i områden med bra 

kommunikation och låg arbetslöshet. Genom att starta kommunikation med idrottsklubbarna 

och samla ihop folk kan det ha gett den effekt som Booth menar ger en förutsättning för att 

Defensible space ska fungera och minska brott, i det här fallet skadegörelse. 

Ett annat exempel, som Trapp tog upp, var att det fanns en gata i något område i Uppsala 

där det ofta begicks brott under en viss tidpunkt. Det löstes genom att röja buskar och sätta ut 

mer belysning, vilket minskade brotten. 

Det andra exemplet kan kopplas starkt till CPTED och dess komponenter. I det här fallet 

verkar det vara just buskar och belysning som har lett till den önskade effekten av minskade 

brott, men även andra faktorer kan ha spelat in som mer rörelse med belysningen och lättare 
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till övervakning. Precis som Eyes on the street säger att känna sig övervakad motverkar 

villigheten att begå brott. Även området kan kännas mindre övergivet med nya lampor och 

välskött vegetation, vilket kommer in på Broken window theory. 

 

5.2 Boende i Uppsala 

Svaren från enkäten
45

 visar att i de flesta fall där folk känner att det finns platser som är 

otrygga handlar om platser som känns mörka med lite folk i rörelse. I vissa fall var det även 

på grund av att “skumt” folk vistas på de platserna som gärna undvikits. I något fall var det 

även buskar längs gångvägen som gav känslan av otrygghet. Svaren visade också att det ofta 

handlade om kvällen/natten som gjorde känslan av otrygghet större. Även känslan att vara 

ensam på platser som ligger lite avsides bidrog till otrygghet. 

Förändringarna som föreslogs ge en ökad känsla av trygghet i enkätet, var till exempel att 

ha fler öppna verksamheter sent på kvällarna för att få mer folk i rörelse. Det svaret som kom 

fram överlägset flest gånger är att mer belysning skulle öka trygghetskänslan. Även svar som 

att vuxna skulle gå runt och ha koll på ungdomar, skapa känsla av närhet till befolkade 

områden, mer genomströmning av folk, kameror och även vakter föreslogs som bra 

förändringar. Endast en person påpekade att det trodde samhällsinstanser skulle hjälpa, som 

till exempel fler poliser på platserna. Det kan finnas flera förklaringar att bara en person 

nämnde polisen. Det som jag tror kan vara huvudorsaken är att det var studenter som svarade 

på enkäten, studenter som tenderar att vara ungdomar mellan 18-35. Därför kan svaren ha 

blivit annorlunda om äldre eller yngre svarat. En annan sak som var intressant är att en person 

svarade att buskar gav känslan av otrygghet men som Frances E. Kuo och William C. 

Sullivans
46

 ger färre brott. 

De personer i enkäten som inte kände att det fanns platser i Uppsala som de kände sig 

otrygg på, fick frågan vad de tycker ger en plats känslan av att vara trygg. Även här var det 

många som svarade belysning och folk som passerar i området. En svarar att blommor hjälper 

och en svarar att poliser gör ett område tryggt. Även öppna ytor kom fram som svar på frågan. 

Svaren här blev klart och tydligt att det är belysning och folktomma platser som flest 

personer angav som faktor på otrygghet i ett område. Precis som CPTED och Eyes on the 

street säger förebygger fler folk som använder platsen brott och även här ge känslan av 

trygghet. Men däremot verkar det inte alltid vara bra med fler folk i ett område, om det är 

“skumt” folk. Då gav det istället en känsla av otrygghet. Det som var intressant med svaren 

här är att bara en svarade att polis skulle hjälpa att kännas sig trygg. Även som de som 

svarade ja kan det bero på att det var ungdomar som svarade på enkäten. Enligt CPTED ska 

polisinsatser minska brotten, men enligt enkäten inte ge en särskild höjd trygghet. Det ska 

dock kommas ihåg att frågorna tar upp vad folk tror påverkar tryggheten. Svaren skulle kunna 

vara mycket mer positiva till polisinsatser om de varit installerade i ett område och gav synlig 

effekt. 
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När personer intervjuades ute i Uppsala var det en äldre och en medelålders kvinna som 

svarade att de undvek någon plats. Anledningen var att det är skadegörelse och gäng som 

hänger vid en grillplats. På frågan om vad som ger trygghet svarade de att belysning ger en 

trygghetskänsla. En annan äldre kvinna säger att området hon lever i känns tryckt och hon 

undviker ingen plats. Anledningen att hon känner trygghet är att hon varit med från början 

och det är ett tryggt och inbott område. Däremot vill hon inte att området ska byggas ut och 

mer folk ska bosätta sig runtomkring, vilket kan ge en otrygghet. De båda äldre männen som 

ställde upp på frågor svarade att de inte undvek någon plats. På frågan vad som ger trygghet 

kom belysning upp och inga skumma människor som hänger i området. En av männen 

svarade även att förr fanns det kvarterspolis som bodde i området. Han upplevde att det var 

lugnare när polisen kände ungdomarna och folket i området. 

Även i de personliga intervjuerna var det belysning som kom högt upp på listan. Till 

skillnad från enkäten var det här mer betoning på att “skumt” folk/gäng som gör en plats 

otrygg. Den äldre kvinnan som svarade att området skulle bli mer otryggt om det byggs ut kan 

kopplas till Defensible space, känslan av att bo i ett inbott område och känna att det är ens 

eget område. En utbyggnad kan störa den känslan och ge en lägre känsla att ta hand om sitt 

område själv. 

 

6. Diskussion 

Den här uppsatsen har studerat både kommunen och de boendes sätt att se på känslan av 

trygghet i Uppsala. En studie gjord för att diskutera om CPTED och dess förhållande till 

känslan av trygghet och inte enbart förebyggandet av brott. Eftersom säkerhet och känslan av 

trygghet är olika begrepp men hänger ihop som sådant att det som påverkar en persons 

säkerhet även kan påverka känslan av tryggheten och tvärtom. Det kan förstås genom Uppsala 

kommuns trygghetsvandringar som är till för att se vad som behöver åtgärdas i ett område, det 

kan vara att laga/sätta in ny belysning, trimma buskar och åtgärda skadegörelse. Inom CPTED 

är belysning och sköta vegetation en stor del i brottsförebyggandet. Därför kan det tänkas att 

CPTED och kommunen har liknande tankar om brottsförebyggandet och där även känslan av 

trygghet verkar ingå. Att åtgärda skadegörelse snabbt för att motverka ytterligare 

skadegörelse och brott hör  även till The broken window theory som begreppet CPTED kan 

kompletteras med. Men som Danielle M. Reynald
47

 säger är det svårt att veta inom CPTED 

vilka komponenter som påverkar minskningen av brott.  

Jag argumenterar därför för att istället att lägga lite mer fokus på känslan av trygghet i ett 

område. Därför att det enligt mig är lättare att fråga vad det är som påverkar människors 

känsla av trygghet än att enbart försöka få fram vilka komponenter som påverkar vad för 

brott, även om det självklart är viktigt att få en sådan förståelse också. En svårhet som finns 

när personers känsla av trygghet studeras är att de kanske inte riktigt vet själva vad som gör 

ett område tryggt men det kommer jag till senare i diskussionen. 
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Om jag studerar vad de boende i Uppsala har för syn på vad som gör att de känner sig 

trygga, står där belysning och att fler folk ska använda en plats alla tider på dygnet. Belysning 

verkar vara ett återkommande ämne på vad som får folk att känna sig trygga både från 

Uppsala kommun och de boende. Som jag har diskuterat tidigare finns belysning med i 

CPTED och kan sättas in i kategorin Target Hardening. Även kategorin Surveillance är 

aktuellt när de boende känner sig trygga av att andra folk använder platserna alla tider av 

dygnet. Däremot verkar det som att det finns fel sorts folk som kan “hänga” vid olika platser 

och göra ett område otryggt. Därför är det viktigt att när CPTED används tänka på vilket eller 

vad för folk som dras till platserna som designas. Som en av intervjupersonerna sa när jag 

intervjuade henne på gatan och  svarade ja på frågan om hon undviker någon plats för att hon 

kände sig otrygg. Anledningen var att på den platsen fanns det skadegörelse och även gäng 

som hängde där. Vilket också säger att det är viktigt att planera så att “rätt” sorts människor 

använder platsen. Det kan även diskuteras om gängen är trevliga och bara ser ut att utgöra ett 

hot för folk. Det är därför svårt att veta om det är skadegörelsen och kanske dålig belysning 

där gängen hänger som ger en sämre bild av folket som rör sig vid platsen. Det kan diskuteras 

om det går att på något sätt nyttja CPTED och få folk att kunna samsas om platsen med just 

planering av belysning och vegetation, vilket borde indirekt skapa en trygghetskänsla om alla 

grupper kan dela på platsen. Även fördomar kan komma in här, vad för folk som är 

”skumma” och vilka som inte är skumma. Fördomar är mer en social aspekt och ingenting 

som kanske går att göra i miljön, vilket kan betyda att CPTED saknar den sociala aspekten i 

sina strategier. Utan att jobba med den sociala aspekten är det svårt att bryta fördomar och det 

kan då bli svårt att ge folk känslan av trygghet. Det finns dock en möjlighet att skapa någon 

sorts form av plats som låter olika människor träffas på platsen och på så sätt minska 

fördomarna med hjälp av CPTED, men är en stor och väldigt svår sak att göra. Det är inte lätt 

att planera en plats där olika grupper ska kunna träffas. Det går också att argumentera för att 

det är som The broken window  säger att skadegörelsen lockar till sig gängen som kan begå 

vidare brott. Även här kan en av CPTEDs kategori image/management användas. Platsens 

image kan här påverka hur folk uppfattar gängen som sitter vid platserna. 

Kommunen lyckades få ner skadegörelsevågen i Storvreta genom att låta de lokala 

sportlagen nattvandra. Även en av de intervjuade på gatan menar att hennes område var inbott 

och därför inte kändes otryggt. Om vi tänker oss CPTED och teorin Defensible space kan de 

förklara det genom att folket i området , exempel Storvreta, kan ha fått en starkare koppling 

att det var deras och de vill ta hand om platsen. Men även en annan förklaring kan vara att 

nattvandringarna ökade risken för de som höll på med skadegörelsen att åka fast. Det är precis 

det som Ronald V. Clarke menar i sin studie att för att minska brotten behöver risken höjas, 

precis som CPTED och dess kategori Surveillance. Det kan diskuteras om att ett område är 

inbott är samma sak som att få folk att känna ett ansvar att ta hand sitt område, vilket jag 

tycker det är. Enligt intervjun med kvinnan som menade att hennes område var inbott kändes 

området tryggare. Det som kunde störa hennes syn på området var den utbyggnation som är 

planerad i Uppsala, vilket enligt henne skulle föra med sig otrygghet. Varför det för med sig 

otrygghet kan förklaras i att fler okända folk som flyttar in i området gör det mindre inbott, 
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och nya värderingar läggs till i de värderingar som redan etablerats. Enligt Defensible space är 

det värderingarna som är svåra att synkronisera med de personer som bor runt omkring en och 

fler människor på samma plats gör det svårare. 

En sak som var intressant var att det bara var ett enkätsvar som sa att polisinsatser skulle 

hjälpa att göra ett område tryggt. Även en av intervjupersonerna på gatan menade att 

kvarterspolis som det var förr i tiden skulle hjälpa. Att det är så få som nämner att fler 

polisinsatser skulle ge en plats en högre känsla av trygghet kan diskuteras på flera sätt. Det 

måste tas med att det finns en möjlighet att personerna som svarar på frågor om trygghet bara 

tar upp saker de märker av i miljön. Det kan betyda att polisen kan göra saker i det dolda som 

påverkar tryggheten utan att många vet om det, det går till exempel att titta på de 

trygghetsvandrningar som Uppsala  kommun anordnar där bland annat polisen deltar. Enligt 

Surveillance inom CPTED och Eyes on the street borde en mer närvaro av poliser påverka 

platsen genom att sänka möjligheten och viljan att begå brott. Vilket är bra för säkerheten 

men kanske inte uppfattas i folks känsla av trygghet. Polisens roll kan också vara avgörande 

beroende på vilken åldersgrupp som tillfrågas. Ungdomar mellan 18-35 kanske inte är den 

gruppen som direkt tänker på att polisen ska kunna hjälpa till och göra en trygg. Det kan bero 

på hur många som fått böter för cyklande och uthälld alkohol, men det är en helt annan 

diskussion. Däremot tror jag äldre och även yngre kan se polisen som en trygghet eftersom de 

kanske mer stöter på polisen i vänligare former. 

Om ytterligare en tanke ägnas till viadukten där folk kände sig tryggare när de gick 

ovanför på bilvägen istället för under, vilket kan vara säkrare. Känslan av att vara trygg kan 

alltså göra så att risker för säkerheten tas. Därför är det viktigt att när CPTED används att 

tänka på sådana saker och inte designa något område som leder till oönskade olyckor på grund 

av att folk känner en falsk trygghet att gå på en bilväg istället för att gå under en viadukt. 

Det kan därför sägas som Paul Ekblom
48

 att CPTED och dess begrepp är vaga och 

behöver kompletteras med teorier om brottsförebyggande och trygghet. Det går inte att enbart 

planera för en minskad brottstatistik för att ge folk säkerhet. Om planeringen enbart sänker 

brotten i en tunnel utan att ge folk en trygghet att använda den, vad är det då som säger att 

användandet av CPTED blev lyckad. Anledningen att tunneln är där för att människor ska 

använda den och inte undvika den. Det är här CPTED hamnar efter om den bara används för 

sig själv, den tar som Paul Ekblom
49

 säger inte med de sociala aspekterna i planering och 

riskhantering. 
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 Paul Ekblom 

49
 Ibid 
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis har diskussion hållts utifrån syftet att studera om CPTED tar hänsyn till 

känslan för trygghet. Hela studien utgår ifrån Uppsala som område. Diskussionen har även 

kretsat kring frågeställningarna: -Vad anser en representant för Uppsala kommun och boende 

på olika platser i Uppsala ger en trygg miljö? och -Tar CPTED hänsyn till  trygghetskänslan 

i ett område eller behöver CPTED kompletteras?. Diskussionerna har grundat sig i de 

intervjuer och den enkät som genomförts och analyserats med hjälp av begreppet CPTED och 

teorier som Broken window theory, Eyes on the street och Defensible space.  

Slutsatserna som kan dras är att kommunen arbetar utifrån perspektivet att känslan av 

trygghet är viktig och inte enbart sänkandet av brottsstatistiken. De anser att trygghet är att ha 

ett område som ska vara välskött, fritt från skadegörelse och samtidigt ha en fungerande 

belysning. Det är precis det som folket som bor i Uppsala också menar att de vill ha för att 

öka tryggheten. De såg skadegörelse och dålig belysning som hot mot tryggheten. Enligt 

denna studie visar det att CPTED och dess begrepp i sig själv inte tar hänsyn till känslan av 

trygghet, fast flera av dessa indirekt bidrar till en ökad trygghet. En mer utförlig version av 

CPTED och vad som påverkar boendes känsla av trygghet i ett område hade varit att föredra, 

eftersom trygghet och säkerhet är sammankopplade och påverkar varandra. Just nu behöver 

CPTED kompletteras med teorier om trygghet. 
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Appendix 

Intervjuguide-Kommun 

 Vilka är ni med m.m... 

 Vilka är era arbetsuppgifter? 

 Vad anser ni att trygghet är? 

 Vad anser ni ge en otrygghet i miljön? 

 Vem bestämmer vilka förändringar som ska genomföras? 

 Hur genomför ni förändringar? 

 Finns det något samarbete med polisen? Hur ser det samarbetet ut? 

 Samarbetar ni med folk på platserna? Lär ni känna ungdomar? 

 Hur går era trygghetsvandringar till? 

 hur ofta går ni på vandringar? 

 Vilka/vad bestämmer vilket område som ska vandras i? 

 Vad tittar ni efter? Finns det något exempel på plats i Uppsala som upplevs 

otryggt?  

 Varför upplevs platsen otrygg? 

 Hur upplever ni att eran närvaro påverkar en plats? 

 

Intervjuguide-boende 

 Finns det någon plats i området som du undviker att gå på? Dag, kväll och natt? 

 Varför undviker du den platsen? 

 Vad tror du skulle kunna göras på platsen för att du inte skulle undvika den? 

 Om du inte undviker någon plats vad gör platser trygga? 

 

Enkätfrågor 

 Kön 

 Vilket område i uppsala bor du i? 

 Finns det platser i Uppsala som du känner är otrygga? Svar: Ja eller Nej 

 

Om JA: 

 Vad är det för plats och varför tycker du platsen är otrygg? 

 Vilken förändring skulle få dig att se platsen som trygg? 

 

Om Nej: 

 Vad tycker du ger en plats känslan av att vara trygg? 


