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Sammanfattning
Syftet med den här rapporten har varit att utvärdera hur upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i förortscentrum kan kopplas till faktorer i den fysiska miljön och
stadsutformning. Huvudsakligt fokus har legat på frågan om inomhuscentrum bidrar till en högre trygghetsupplevelse och ett högre brottsförebyggande än utomhuscentrum
eller vice versa. De förortscentrum som har utvärderats är Liljeholmen, Skärholmen, Sätra, Högdalen, Huddinge, Farsta, Fruängen, Bredäng, Tensta och Tumba som alla ligger
i Stockholmsområdet. Studien har förhållit sig till klassiska teorier om brottsförebyggande stadsplanering, som Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED),
samt teorier om trygghetsfrämjande som förekommer i aktuell stadsplanering, såsom safescaping. Enligt dessa förhållningssätt så finns det en diskrepans mellan
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande stadsmiljöer då brottsprevention ofta blir en fråga om social exkludering, och trygghetsfrämjande en fråga om social inkludering.
Studiens empiriska innehåll har utgjorts av brottsstatistik som har försetts av Polismyndigheten som har sammanställts i Excel, samt resultat från icke-deltagande observationer
som har utförts i de centrum som studien berör och semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna har varit centrumansvariga, tjänstemän i aktuella stadsdelar som jobbar med
brottsprevention, eller av annan anledning har inblick i det brottsförebyggande arbetet. Resultatet visade att centrum som består av inomhusgallerior var mer brottsutsatta än
övriga centrum, och att inkluderande centrum har en mer trygghetsfrämjande karaktär än exkluderande centrum som är mer brottspreventiva. Det finns dock ingen evidens för
att det är den fysiska utformningen i sig, eller frågan om inom- eller utomhusmiljön, som främjar till inkludering eller exkludering. Brottssituationen antas därför vara beroende
av centrumets storlek snarare än fysisk miljö och social utsatthet.
Nyckelord: Förortscentrum, trygghet, brottsprevention, nyurbanism, CPTED
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1.0. Inledning: trygghet och brottslighet i samtiden
Trygghet är på många sätt ett komplicerat ämne att bedriva vetenskaplig forskning om. Ämnet handlar om människors känslor inför framtiden och
vad som orsakar de känslor som upplevs. Just otrygghet främjas av att framtiden på olika sätt känns oviss och för med sig en rädsla för vad som
kan hända i en given situation. Under senare år har dock frågan om trygghet blivit allt mer politiskt angelägen (se SvD, 2017). Relationen mellan
den upplevda tryggheten och platser har också blivit en angelägenhet i ett samtida socialt klimat där segregation och utsatthet har kommit att prägla
allt fler svenska städer. Inom samhällsplaneringen så handlar trygghetsfrågan väldigt mycket om trygghet i utemiljöer och kunskap om hur byggd
miljö är en relevant faktor i det politiska arbetet för socialt hållbara städer. Att främja trygghet handlar i grund och botten om att människor inte
skall uppleva en rädsla eller oro för att vistas i offentliga miljöer. I städer och i förorter utgör centrumet den plats där det offentliga livet
förkroppsligas och förenar människor i tid och rum genom bland annat ekonomiska och kulturella aktiviteter. Centrummiljöer är samtidigt de mest
brottsutsatta platserna i de flesta stadsdelar, och upplevs ofta som otrygga enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU, 2017) som utförs
årligen av det Brottsförebyggande rådet.
Parallellt med att främja trygghet så är brottsförebyggande en samhällelig åtgärd som används för att förhindra kriminell verksamhet och antisocialt
beteende, i syfte att upprätthålla säkra miljöer. En intressant fråga som kan ställas i samband med detta är om brottsförebyggande stadsplanering,
alltså implementeringar i stadsrummet som rent fysiskt försvårar brott, är detsamma som att främja upplevd trygghet, eller om det finns en annan
förståelse för hur trygghet bäst skapas. I den här studien så utforskas hur stadsmiljöer kan utformas för att förhindra brottslighet och samtidigt
stärka trygghetsupplevelsen. Studien fokuserar på tio stycken förortscentrum i Stockholmsområdet, sex stycken inomhuscentrum och fyra stycken
utomhuscentrum och, kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder i syfte att analysera vilka faktorer i centrumens fysiska miljöer som påverkar
trygghetsupplevelsen och hur stadsplanering och arkitektur kan tillämpas för brottspreventiva syften.
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2.0. Syfte och frågeställningar
Syftet med utredningen är att utvärdera hur upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i förortscentrum kan kopplas till faktorer i den
fysiska miljön och stadsutformning. Huvudsakligt fokus kommer att beröra frågan om inomhus- eller utomhuscentrum bättre stimulerar till en ökad
trygghetsupplevelse och ett ökat brottsförebyggande. De förortscentrum som utgör uppdragets fallstudieobjekt är följande: Liljeholmen,
Skärholmen, Sätra, Högdalen, Huddinge, Farsta, Bredäng, Tensta, Fruängen, samt Tumba.
Frågeställningarna som ämnas besvaras är:
Vilka faktorer i den fysiska miljön i förortscentrum påverkar den upplevda tryggheten och fungerar brottsförebyggande?
Är inomhuscentrum respektive utomhuscentrum att föredra ur brottsförebyggande synvinkel? Eller är blandningen däremellan det mest effektiva?

3.0. Vad är ett centrum och varför är det intressant att studera?
3.1. Definition
Ett centrum kan förstås som en rumslig nod i ett urbant område som förser invånare med varor och tjänster, kulturella aktiviteter och möjligheter
till rörelse via trafiksystem. Inte allt för sällan så karaktäriseras ett centrum av en tåg- eller tunnelbanestation, livsmedelsbutik, postombud och
andra ekonomiska och sociala funktioner. Centrum begreppet har således både en rumslig och social dimension – å ena sidan har centrummiljöer
en geografisk funktion då de ofta är centralt placerade i relation till bostäder och företag i en stadsdel, å andra sidan har en social funktion i att
integrera människor och främja till aktivitet. Under andra halvan 1900-talet då urbaniseringen i Sverige varit som mest framstående, så har
bostadsområden haft möjlighet att utveckla egna centrum som ofta symboliserar områden i helhet (Björk m.fl., 2012). Detta har medfört att
definitionen av ett centrum har blivit mer diffust, då olika områden har olika rumsliga förutsättningar för exempelvis aktivitetsfrämjande och
infrastruktur.
7

Det finns dock tre konceptuella definitioner av centrum som ofta används; bostadsområdescentrum, närcentrum och stadsdelscentrum. De två första
avser i princip samma sak, och erbjuder i huvudsak daglig varuhandel och samhällsservice för de boende, medan stadsdelscentrum avser en större
centrummiljö som är strategiskt placerad för att förbinda flera bostadsområden och erbjuder i regel ett större utbud av livsmedelsbutiker,
sällanköpsbutiker, postkontor, kaféer och systembolag (Gavric & Lind, 2006). Denna studie utgår från begreppet förortscentrum från ett mer
pragmatiskt perspektiv och avser centrummiljöer i Stockholmsregionen utanför stadskärnan, och inbegriper när-, bostads, och stadsdelscentrum.
Enligt Borén & Koch (2009) så är syftet med ett centrum att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen och kollektiv nytta i områden, och
de har därför en stor betydelse för platsers identitet.

3.2. Problembild
Koncept som identitet, tillgänglighet och geografisk placering är nyckelkoncept för att locka till investeringar och skapa offentliga platser med hög
upplevelsekvalitet (se Varna, 2014; och Legeby, 2015). Idag hotas många förortscentrum i storstadsområden av att om de ligger i områden som
präglas av kriminalitet och utanförskap. Förutsättningen för handel försämras vilket drabbar såväl företagare som boende. Stockholms
handelskammare publicerade 2016 rapporten Brottsplats Stockholm. Rapporten använder en socioekonomisk utgångspunkt och visade att områden
med låg sysselsättningsgrad, låg medianinkomst och låg andel inrikes födda utsätts för fler brott, vilket oftast riktas mot småföretagare
(restauranger, kaféer och dylikt) som sedan tvingas stänga. Den här utveckling leder ofta till förslumning och skadegörelse av den byggda miljön,
vilket också påverkar upplevd otrygghet. I uppföljningsrapporten från 2017, Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten, så konstateras det att
utvecklingen fortfarande pekar nedåt och att inga förbättringar går att rapportera. Rapporten baserades på intervjuer med företagare vars
verksamheter befann sig inom ett avstånd på 200 meter från ett stationsområde, och visade att 1 av 10 företagare i urvalet övervägde att flytta sin
verksamhet till ett annat område. Nära 4 av 10 utsätts för stölder i mycket eller ganska stor utsträckning. 1 av 5 tror att brottsligheten i stor
utsträckning har påverkat utbudet av affärer och service i området, samt att en lika stor andel upplevde sig otrygga i sina egna lokaler (Stockholms
handelskammare, 2017: 22ff). En tredjedel av företagarna rapporterade att de önskade polisnärvaro i områdena, en sjundedel vill se fler väktare
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(ibid: 25). Som nämnt i kapital 1 så är centrummiljöer de mest brottsutsatta platserna i bostadsområden och upplevs ofta som otrygga (NTU, 2017).
Utifrån denna bakgrund så är det tydligt att den reala situationen i många förortscentrum inte alltid motsvarar idealet om en plats som stärker
områden och främjar till integration och samhällsservice, utan tvärtom kan medföra motsatta effekter.

4.0. Metod
4.1. Sammanställning av brottsstatistik
För att bemöta studiens syfte och besvara frågeställningarna så har studien valt att använda en blandning mellan kvantitativa och kvalitativa inslag.
Rapportens empiriska inslag består av sammanställningar av brottsstatistik, icke-deltagande observationer utförda i berörda centrumområden samt
intervjuer. Statistiken som presenteras i studien är antalet och andelen inskrivna brott, och är baserad på underlag från Polismyndigheten. Statistiken
presenterar data för vardera centrum enskilt i form av diagram sammanställt i Excel. Tidsrymden för brotten är januari 2014 till december 2016.
Tidsavgränsningen motiveras av att statistikens roll i denna rapport avser att illustrera brottsutvecklingen under senare år och ge en överblick över
vad för slags brottslighet som präglar områdena i samtiden och om det förmedlar någon kunskap om platsernas utsatthet. Polisen lagrar
brottsstatistik på stadsdelsnivå och preciseringen av brottens geografi är inte alltid självklar – istället så kategoriseras oftast brotten efter
brottskoder, datum och tid, samt gator och torg. Detta innebär att underlaget omfattar flera tusentals brott i stadsdelarna. Statistiken som har
tillförsetts från Polisen har varit ojämn i sitt omfång – åtta av tio centrum presenterar brottsstatistiken i kategorin ”Ämnesgrupp”, medan två av
centrumen presenterar statistiken kategoriserat efter ”Brottskoder”, dock så tillhör brotten i ämnesgrupperna alltid en viss brottskod, exempelvis så
tillhör ämnesgruppen ”stöld” brottskod ”Tillgrepps- och skadegörelse” Det är inte heller alla brott som har undersökts i studien, utan endast de som
har utförts i offentlig miljö och som rent teoretiskt går att koppla till den fysiska miljöns utformning. Brottsfall som exempelvis bedrägeri eller
förfalskning har av den anledningen uteslutits. Det är även viktigt att nämna att statistiken endast fyller ett deskriptivt syfte att visa hur brottsbilden
har sett ut i centrumen under senare år. Statistikens syfte är inte att estimera brottsutvecklingen eller preventionen. Således är studien huvudsakligen
kvalitativ i sin utformning.
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4.2. Observationsstudie och intervjuer
Användandet av observationsstudier motiveras av att metoden är lämplig för att svara på frågor angående egenskaper om platser och hur de brukas
av människor (DeLyser, m.fl., 2010). Studien har utförts med hjälp av en observationsblankett utformad av Urban Utveckling, som använts för att
hämta empiriskt underlag om centrumens fysiska utformning och dess relation till befintlig brottsstatistik. Utöver observationsstudien, genomfördes
även en intervjustudie med centrumansvariga som har inflytande i det vardagliga arbetet med brottsprevention och trygghetsåtgärder. Dessa aktörer
kan vara både centrumägare, som kan verka inom ramen för den privata sektorn, eller kommunala aktörer som exempelvis preventionssamordnare.
Intervjuerna hade inledningsvis karaktären av en strukturerad intervju1, men landade slutligen i en semistrukturerad, med anledning av att frågorna
utvecklades under intervjuprocessen. Eftersom undersökningen ämnar ta reda på huruvida upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i
förortscentrum kan kopplas till faktorer i den fysiska miljön och stadsutformning, är en intervjustudie en lämplig metod för insamling av data för
att förstå hur aktörer arbetar med frågan. Semistrukturerade intervjuer möjliggör för intervjun att ta sitt avstamp i ett strukturerat intervjuschema i
enlighet med teman, samtidigt som det är möjligt att för intervjupersoner utforma svar på basis av sina egna preferenser. Frågorna är designade för
att vara flexibla både i sin ordning och i sin utformning, som dessutom kan kompletteras med följdfrågor (Bryman, 2011). De deltagande i
intervjustudien uppgick slutligen till 21 respondenter som består av bland annat centrumägare, centrumansvarig, säkerhetschef och
preventionssamordnare. Intervjuer har genomförts löpande och i varierad form mellan telefon och fysiskt möte. Samtliga observationer är utförda
mellan november 2017 fram till juni 2018.

4.3. Syntetisk ansats
Studiens tillvägagångssätt kombinerar olika metoder för att analysera de fenomen som förklaras av de teoretiska implikationer som presenterades
i föregående kapitel. Brottsfrekvenser kan enkelt presenteras i siffror, men de aspekter som angår upplevelsen av trygghet, lämnar i detta fall
företräde för en mer fenomenologisk tolkning. Syftet med att kombinera dessa förhållningsätt är att främja en mer synergisk kunskapsbild av den
förväntade relationen mellan fysisk miljö och mänsklig handlande och mänskliga upplevelser.
1

Intervjuguide finns i bilaga i slutet av rapporten.
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4.4. Etiska förhållanden
Av etiska skäl har denna studie i sitt statistiska innehåll, exkluderat de brottsfall som går att lokalisera till centrumområden, men som har utförts i
icke-offentliga miljöer (så som bostäder eller andra privata sfärer). Rapporten presenterar därför inga personuppgifter angående förövare eller offer
utan förhåller sig enbart till frekvenser, vilket presenteras i antal och i andel. Observationsmomentet har utförts med hjälp av icke-deltagande
observationer och rapportförfattare har därför inte beblandat sig varken i gruppers eller enskilda individers verksamheter. I övrigt behandlar inte
rapporten något material av känsliga natur. För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt har respondenterna i intervjustudien informerats om
utvärderingens syfte innan intervjuerna ägt rum. Deltagande har även valt att vara anonyma. Respondenterna refereras därför inte vid namn i
rapporten, utan endast vid yrkesbefattning.

5.0. Fallstudieobjekt
För att kunna svara på frågeställningarna så har denna studie fokuserat på tio förortscentrum i Stockholms län; Liljeholmen, Skärholmen, Sätra,
Högdalen, Huddinge, Farsta, Bredäng, Fruängen, Tumba och Tensta. Samtliga utom Tensta ligger i södra Stockholmsområdet. Skärholmen, Sätra,
Bredäng, Fruängen och Liljeholmen ligger längst tunnelbanans röda linje, Högdalen längst gröna linjen och Huddinge och Tumba ligger längst
järnvägen och förses med pendeltågstrafik. Centrumen har valts ut av medarbetare på Urban Utveckling utifrån ambitionen att få en balans mellan
öppna och stängda centrum och därmed få med olika egenskaper och bebyggelsekaraktär. Fyra av centrumen ligger även i socialt utsatta områden.
Eftersom studien utgår ifrån hur faktorer i den fysiska miljön relaterar till trygghetsfrämjande och brottsprevention så är det relevant att inkludera
olika typer av förortscentrum som ligger i olika geografiska och sociala kontexter. Huruvida ett centrum bedöms vara ett inom- eller
utomhuscentrum har i den här rapporten bedömts vara en fråga om merparten av de aktiviteter och verksamheter som är centrala för centrumet
såsom detaljhandel och samhällsservice är placerade inom eller utomhus. Samtliga inomhuscentrum i studien har även en utomhusdel som också
har analyserats. Liljeholmen, Skärholmen, Farsta, och Huddinge kan beskrivas som stadsdelscentrum, medan exempelvis Sätra och Bredäng är
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när-, eller bostadscentrum. Skärholmen, Tensta, Liljeholmen, Farsta, Sätra och Tumba definieras som inomhuscentrum, medan Huddinge,
Fruängen, Bredäng och Högdalen är utomhuscentrum. En sammanfattning av fallstudieobjekten är presenterade i matrisen nedan.
Centrum

Kommun

Bostads/stadsdelscentrum

Stockholm

Huvudsakligen
Utom/inomhuscentrum
Inomhus

Ägare fr.o.m.
januari 2018
Citycon

Socialt utsatt
område2
Nej

Liljeholmen
Skärholmen

Stockholm

Inomhus

Stadsdelscentrum

Ja

När- eller bostadscentrum

Grosvenor
Europé
CA-invest AB

Sätra

Stockholm

Inomhus

Högdalen

Stockholm

Utomhus

Stadsdelscentrum

Citycon

Nej

Huddinge

Huddinge

Utomhus

Stadsdelscentrum

Nej

Farsta

Stockholm

Inomhus

Stadsdelscentrum

Huddinge
kommun
Atrium
Ljungberg AB

Fruängen

Stockholm

Utomhus

Stadsdelscentrum

Citycon

Nej

Bredäng

Stockholm

Utomhus

När- eller bostadscentrum

FastPartner

Ja

Tensta

Stockholm

Inomhus

När- eller bostadscentrum

FastPartner

Ja

Tumba

Botkyrka

Inomhus

Stadsdelscentrum

Citycon

Nej

Stadsdelscentrum

Ja

Nej

2

”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället”, Utsatta
områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, 2017, Nationella operativa avdelningen, Polisen
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6.0. Ämnesteori: situationell brottsprevention, från CPTED till safescaping
Relationen mellan brottslighet och stadsplanering är välkänd, och har haft en framstående roll i diskussionen om sociala problem och relationen
till stadsrummet sedan studier inom urbanism utvecklades under 1800-talet. Det krävs dock en djupare inblick i förståelsen om brottslighet som en
social handling för att relationen ska kunna bli begriplig, och för att förstå vilken roll den fysiska miljön spelar för brottslighetens karaktär. Detta
avsnitt förklarar därför fenomenet brottslighet som ett platsspecifikt fenomen där kausala mekanismer antas existera i den fysiska terrängen. Detta
kapitel introducerar därför två teoretiska koncept inom ämnesområdet; CPTED och safescaping, vad de går ut på och hur de har utvecklats inom
ramen för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande.

6.1. Situationell prevention och CPTED
Brottsprevention i relation till den fysiska miljön brukar kategoriseras som ”situationell prevention” (Brå, 2017) och innebär åtgärder som avser
att försvåra brottslighet genom att göra förändringar på den aktuella platsen. Det mest kända verktyget på hur platsers utformning relaterar till den
fysiska miljön kallas Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED, och är ett internationellt erkänt verktyg för hur stadsrummet kan
utformas för att försvåra förekomsten av brottslighet. Brå förklarar modellen som bestående av sex övergripande riktlinjer:
Territorialitet: Innebär att de boende i ett område känner ansvar för en plats och de aktiviteter som utförs där. Genom att individer och grupper känner ansvar
för platsen minskar också incitamenten för potentiella gärningspersoner att begå brott där. Upplevelsen av territorialitet kan öka genom exempelvis fysiska
eller symboliska barriärer så som markerade ingångar som skiljer privata, offentliga och semioffentliga miljöer men också genom att platsen används för
sociala aktiviteter. Genom att man avlägsnar skräp, klotter och andra tecken på social oordning signalerar miljön att det finns personer som känner ansvar och
kontrollerar eventuella försök att begå brott eller andra oönskade aktiviteter.
Tillträdeskontroll: Innebär att tillträdet till byggnader eller platser begränsas vilket försvårar för individer med uppsåt att begå brott. Exempel på detta är
användande av porttelefoner eller koder för tillträde till byggnader.
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Övervakning: Innebär att en plats övervakas på olika sätt för att öka tryggheten och försvåra för den som har för avsikt att begå brott. Övervakningen kan
vara informell genom att byggnader designas med fönster vända mot exempelvis en parkeringsplats så att bilar och personer som befinner sig där kan ses av
dem i bygganden. Det kan också innebära att man förbättrar belysningen eller reducerar buskage och liknande för att få öppna siktlinjer och naturlig
övervakning. Övervakningen kan också vara mer formell med väktare och polis eller genom att övervakningskameror används.
Försvårande av brottsgenomförande: Innebär användning av exempelvis lås, staket, inbrottslarm och liknande åtgärder som minskar möjligheterna att begå
brott.
Image: Innebär att man skapar platser som är attraktiva att vara på och som signalerar ordning. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning
eller sönderslagna fönster, ta bort brända bilar och liknande.
Aktivitetsstöd: Innebär att man genomför åtgärder som uppmuntrar till användning av platsen för positiva aktiviteter. Exempel på detta är att man kan skapa
lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser. Man kan också planera så att busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer hamnar på platser där man
vill öka aktiviteten och genomströmningen av människor.

(Brå, 2017).
Modellen börjades utvecklas under 1960-talet som en reaktion mot modernismens allt större inflytande över stadsutformningen. Paradigmet hade
då varit att stadsplaneringens huvudsakliga underlag skulle komma från vetenskapligt håll för att skapa ett politiskt verktyg för att hantera den
växande befolkningen i storstäderna. Bostadsbyggnader och områden från denna tidsperiod kännetecknas ofta av en tidsspecifik arkitektur, ofta i
form av höghus i betong i anknytning till motor- och järnvägar decentraliserade från stadskärnor. I Sverige är miljonprogrammet ett exempel på
sådan samhällsbyggnad, områden som genom decennier sedan blivit associerade med brottslighet och otrygghet (Stigendal, 2006). Det existerar
självklart fler förklaringar till varför brottslighet har haft en framväxt i miljonprogramsområden; faktorer som boendesegregation, fattigdom och
arbetslöshet har systematiskt blivit förknippade med dessa områden (ibid). Men den fysiska utformningen har också identifierats som en bidragande
faktor, både när det kommer till arkitekturen såväl som områdens utformning och geografiska placering. Liknande samhällsbyggnadsprojekt i fler
länder upplevde en liknande social problematik under denna tidsperiod, vilket uppmärksammades av forskare, (se Jacobs, 1961; samt Newman,
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1976) vars upptäckter bidrog till CPTED-modellens moderna utformning. Det kommande avsnittet redogör för några centrala teoretiska begrepp
som modellen är baserad på.

6.2. Social kontroll, naturlig övervakning och defensible spaces
Jane Jacobs (2005/1961) poängterade hur social kontroll utgör en central brottsförebyggande åtgärd. Begrepp ett syftar på att ytor inom
stadsrummet som är mer småskaliga och homogena främjar till upplevd trygghet och försvårar för brottslighet eftersom de blir enklare att detektera.
Jacobs menar även att den sociala kontrollen minskade när områden växte sig för stora och inte längre främjar till spontana möten mellan människor.
Istället fungerar stadsrummet som en massiv samling av individer utan någon sammankoppling sinsemellan, vilket medför svårigheter att ”hålla
ögonen på gatorna” och överblicka mänskliga aktiviteter och upprätthålla internaliserade normer. Storstäder borde enligt Jacobs fungera mer som
småstäder, där gemenskapen i områden är mer utpräglad och där det ärr enklare att ha koll på mänskliga aktiviteter i området. En storskalig
urbanisering skulle därför medföra en högre grad av social oordning, då gemensamma ytor blir reducerade och svåra att övervaka. I sådana miljöer
blir brott enklare att utföra och trygghetupplevelsen minskar.
Ett annat begrepp som är besläktat med social kontroll, och som också är associerat med Jacobs, är naturlig övervakning. Stadsmiljöer utgör en
terräng där främlingar rör sig konstant, vilket indikerar att stadsrum med en stor mänsklig rörelse rent naturligt är en otrygg miljö om inte åtgärder
för att minska otrygghet införs (Jacobs, 1961, Desyllas m.fl., 2003). Konceptet naturlig övervakning innebär att den fysiska miljön är utformad på
ett sätt som stimulerar till att människor har en naturlig överblick över platsen, vilket då leder till att utövandet av kriminell verksamhet blir försvårat
(ibid). Medan övervakning som fenomen ofta är synonymt med kamera- och polisövervakning, så handlar naturlig övervakning mer om att
minimera anonymiteten i offentliga miljöer och att stimulera till en spontan överblick från allmänheten. Exempel på hur naturlig övervakning kan
främjas via arkitektur och stadsplanering kan vara byggnader med stora fönster som stimulerar till utsyn, låg vegetation, bostadsbyggnader med
balkonger riktade mot innegårdar eller mot gator med kontinuerliga folkströmmar, samt upprustade och lek- och aktivitetsytor eftersom det ökar
användningen av platserna.
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En annan teori som fick stort genomslag på 1970-talet var teorin om defensible spaces (försvarbara ytor) formulerat av arkitekten Oscar Newman,
som baserade sin teori på idén om social kontroll och utvecklade konceptet i en alternativ inriktning. Newman utförde en observationsstudie i några
stadsdelar i New York City och konstaterade att urbana miljöer som huvudsakligen bestod av bostadsbestånd präglat av höghus hade en högre
brottsstatistik än områden som präglades av lägre bebyggelse, och att orsaken till detta var att höghusområden inte främjade till territorialitet3
(Newman, 1976). För att ett område skall kunna främja till social kontroll så är det enligt teorin nödvändigt att boende i området upplever sin
boendemiljö som sin egendom, vilket då leder till ansvarstagande. Detta är möjligt om arkitekter och stadsplanerare förhåller sig till aspekter av
den mänskliga psykologin – exempelvis genom fysiska och symboliska barriärer som markerar ett områdes gränser och gör ytan försvarbar (Palm,
2013: 9). Newmans teori har haft stort genomslag och omnämns fortfarande i aktuell forskning, men har också mött kritik för att ha en allt för
positivistisk4 syn på brottslighet och stadsutformning, samt att den främjar slutenhet och exkludering, vilket inte nödvändigtvis resulterar i en ökad
trygghetsupplevelse av stadsrummet som sådant (Chang, 2011: 28).

6.3. Trygghetsupplevelsens betydelse
Kritiken som riktas mot teorier som defensible space, menar att de utgår från en allt för mekanisk syn på hur platsanknuten brottslig verksamhet
samvarierar med fysiska strukturer (se Sampson, 2012). Teorierna fokuserar dessutom på hur brott kan minskas på den aktuella platsen och inte
hur brottsligheten i stället kan upphöra. I praktiken får detta konsekvenser – rapporter visar att brottslighet tenderar att ha en spridningseffekt från
och till geografiskt närliggande områden (Polismyndigheten, 2015: 22). Om platsutformningen försvårar brottsligheten i ett område, så finns det
helt enkelt en risk för att brottsligheten förflyttas till en mer, för brottsutövaren, fördelaktig plats. Det finns även det potentiella problemet att
appliceringen av dessa teorier inte särskiljer mellan korrelation och orsakssamband, då det inte är miljön i sig som orsakar individers motivation
till brott. Åtgärder som dessa behöver inte heller främja en känsla av trygghet bland människor som nyttjar stadsrummet (Palm, 2013).
Trygghetsupplevelsen är en viktig funktion för samhällsplaneringen att ta hänsyn till; dock så finns det flera metodologiska svårigheter med att

3
4

Se Brås definition av territorialitet i CPTED-modellen, s.11.
Med positivism avses i denna rapport en forskningstradition där enbart mätbara data utgör studiens empiri.
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analysera trygghetsåtgärder eftersom de är baserade på subjektiva upplevelser. Det finns dock teorier om otryggheten i stadsrummets uppkomst
och hur de hänger ihop med maktasymmetrier och sociala villkor, och att det därför inte går att reducera till den fysiska miljön som sådan (Boverket,
2010: 15). Det är således viktigt att förhålla sig till andra teoretiska koncept om trygghet i stadsrummet och hur den upplevs av olika grupper.

6.4. Otrygghet och rädslans geografi
Behovet av att skapa trygga stadsdelar är viktigt för att främja socialt hållbara städer och det viktigt att poängtera att det finns orsaker som samverkar
med platsers identitet och funktion, vilket innebär att ett teoretiserande kring varför vissa platser upplevs som otrygga är nödvändigt för studiens
syfte. Enligt Doran & Burgess (2012) så är trygghetsupplevelsen i offentligheten ofta relaterad till hur sociala strukturer, förkroppsligas i rummet
- olika grupper upplever olika nivåer av rädsla för att utsättas för brott och att detta beror på de olika gruppernas upplevelse av sårbarhet för brott
som förväntas kunna ske i offentlig miljö. Orsaken till upplevd sårbarhet kan ha många förklaringar, det kan exempelvis handla om medias
framställning av vissa områden, eller om socialekologiska faktorer som handlar om hur desorganiserade urbana miljöer med underanvända
uteplatser, dålig belysning och brist på naturlig övervakning främjar obehagskänslor (ibid).
Ett specifikt exempel på detta angår kvinnors utsatthet i det offentliga rummet. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som utförs
av Brå så understryks det i 2016-årsrapport att det finns svårigheter med att mäta oro och trygghet, och insamlar därför statistiskt underlag genom
att mäta upplevd trygghet inom olika strata. Det konstateras att otrygghet skiljer sig åt bland olika grupper, men att det generellt finns en ökning
av upplevd otrygghet i relation till brott som ofta förekommer i offentligheten (NTU, 2017: 9ff). Det uppges även att kvinnor i allt högre grad
upplever sig mer otrygga än män, men att män i högre utsträckning är utsatta för misshandel, personrån och hot, vilka är de vanligaste formerna av
våldsbrott i offentlig miljö (Ibid: 7). Detta faktum kan upplevas som paradoxalt, och har uppmärksammats inom feministisk forskning. Carina
Listerborn poängterar att det faktum att män är utsatta för majoriteten av brottsligheten som förekommer i offentlig miljö, har haft en tendens att
framställa kvinnors upplevda otrygghet som irrationell inom klassisk kriminologi (Listerborn, 2001: 84), när det egentligen ofta handlar om att
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kvinnors otrygghet ofta är kopplade till rädsla för (i huvudsak) sexuella övergrepp, vilket systematiskt begränsar kvinnors rörlighet i offentliga
miljöer.
Detta resulterar i att många kvinnor väljer, och även uppmuntras till att avstå från att nyttja stadsrummets fulla potential. Perifera platser eller
exempelvis gångstråk efter mörkrets inbrott kan vara ett exempel på platser som ”inte bör” nyttjas av kvinnor, och påvisar hur icke-jämställda
faktorer manifesterar sig i geografiska strukturer (Listerborn, 2001; och Boverket, 2010: 14f). Listerborn menar även att det finns ett problem
angående relationen mellan privat och offentligt, då en stor del av den moderna stadsplaneringen som utgår från våldsföreteelser prioriterar åtgärder
för säkerhet (det vill säga minimering av möjligheten att komma till skada genom exempelvis brottslighet) snarare än trygghet, vilket handlar om
en subjektiv upplevelse. Säkerhetsåtgärderna resulterar i att offentliga miljöer som köpcentrum kan säkras genom framställningen av en ”privat
sfär” som kontrollerar vilka som har tillgång till offentligheten (Listerborn, 2001: 87). Detta kan innebära att utomhuscentrum glasas in och övergår
till inomhuscentrum, då upprättandet av social kontroll kan förenklas genom övervakning och exkluderande effekter. Enligt detta perspektiv så kan
det finnas en viss konflikt mellan brottsprevention (fysiskt förhindrande av brott) som samhällelig åtgärd, och behovet att skapa en öppen miljö
som upplevs som trygg av människor vistas i miljön, vilket blir en utmaning för stadsplaneringen att ta hänsyn till.

6.5. Nyurbanism och safescaping
Trygghetsfrämjande åtgärder kan innebära svårigheter när det kommer till hur det ska implementeras i stadsrummet, eftersom upplevelsen av
trygghet är subjektiv. Det finns dock forskning som visar att miljöer som är mer inkluderande bidrar till ökad trygghet. Med inkluderande miljö
menas en miljö som är mer öppen och enkel att ansluta till, och som även uppmanar till social kontroll. En teori som fokuserar på inkluderade
aspekter av stadsrummet är teorin om nyurbanism som har blivit en aktuell strategi i samtida samhällsplanering. I bred bemärkelse så behandlar
teorin samma trygghetsfrämjande koncept som formulerades av Jacobs och Newman, som exempelvis naturlig övervakning och social kontroll,
men utgår från andra förutsättningar. Teorin om Defensible spaces är i grunden baserad på maximerandet av privata sfärer i offentliga miljöer,
samt minimerandet eller uteslutandet av dunkla och okontrollerade miljöer genom att sätta upp fysiska och symboliska barriärer och skapa en
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exkluderande miljö (Newman, 1976; och Cozens, 2008). Ett praktiskt exempel på detta är gated communites, där människor kan nekas inträde.
Nyurbanism är baserat på fenomenet ’safescaping’ istället, vilket kan bli förklarat som en motsats till CPTED men som strävar efter liknande
resultat. Safescaping innebär att social kontroll och naturlig övervakning går att implementeras genom öppna och mer inbjudande ytor som
stimulerar till social integration och rörelse, och därmed öka trygghetsupplevelsen (Cozens, 2008). Ett centrum är ett exempel på en sådan miljö,
eftersom det inbegriper kollektiva aktiviteter i form av detaljhandel och service, samt att centrumområden ofta utgör geografiska noder för trafik.
Centrumområden är dock, som tidigare konstaterat, centrala punkter för brottslighet, vilket kan förklaras av det faktum att de just är sociala och
geografiska knutpunkter. En del forskning visar att koncept som nyurbanism inte fungerar som brottspreventiv åtgärd i samma utsträckning som
CPTED, eftersom att kriminaliteten har påvisats öka i och med att fysiska barriärer nedmonterats (Foster m.fl., 2015).

6.6. Sammanfattning: det finns en diskrepans mellan brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
Det här kapitlet har introducerat teorier om situationell brottslighet och hur de motverkar brottslighet och främjat trygghetsupplevelsen i urbana
miljöer. Det tycks råda en teoretisk konflikt mellan brottsförebyggande insatser och trygghetfrämjande beroende på huruvida det är den fysiska
miljön är exkluderande eller inkluderande i sin utformning. Exkludering och inkludering är i huvudsak en fråga om den fysiska utformningen och
möjligheten till tillträde. Sedan 1960-talet har det teoretiserats kring hur stadsrummets utformning korrelerar med brottslighet. Det intellektuella
arvet efter Jacobs och Newman, samt CPTED-modellens internationella framgångar, utgör de mest kända teorierna kring den fysiska miljöns
betydelse för kriminell beteende. Teoribildningarna bakom defensible spaces, social kontroll och naturlig övervakning, och som på många sätt
utgör basen i CPTED, har varit närvarande i stadsplaneringen och utvecklingen av många städer globalt. Teorin har dock fått kritik för att ha en
allt för mekanisk syn på relationen mellan brottslighet och bygd miljö, och att en exkluderande stadsdesign inte nödvändigtvis bidrar till ökad
trygghetsupplevelse. På senare år har konceptet safescaping vuxit fram som en brottspreventiv teori inom nyurbanismen, som även tar hänsyn till
främjandet av trygghetsupplevelsen genom en mer inkluderande stadsdesign. CPTED kan lätt te sig som väldigt positivistisk eller
miljödeterministisk, medan teorier som nyurbanism och safescaping, samt kritik från feministiska perspektiv på stadsplanering, har upprätthållit
att otrygga stadsmiljöer är i grunden produkter av sociala ojämlikheter och inte den fysiska miljön i sig. Det är dock omtvistat om huruvida
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nyurbanism ger samma brottspreventiva effekt som CPTED, även om tryggheten skulle rapporteras öka. Det är också viktigt att poängtera att
CPTED och safescaping bara utgör idealtyper5 för mänskligt handlande i byggd miljö, och inte tar någon större hänsyn till specifika sociala
kontexter kring platser eller invånare. Utifrån detta kapitlets förhållningssätt så motiveras det att exkluderande stadsmiljöer tenderar att vara mer
brottspreventiva, och inkluderande stadsmiljöer tenderar att vara mer trygghetsfrämjande. Den har studien har operationaliserat begreppen
Inkludering, Exkludering, Brottsprevention, och Trygghetsfrämjande till fyra övergripande teman. Varje tema består av fem utvalda komponenter
baserade på de teoretiska förhållningssätten, och utgör studiens empiriska förhållningssätt till fallstudieobjekten och analysering.

Analysmodell: För utförligare beskrivning av begreppens innebörd, se BILAGA.

Inkludering

Trygghetsfrämjande

Öppna ytor, image, småskalighet,

Naturlig övervakning, aktivitetsstöd, social

aktivitetsfrämjande, offentliga sfärer

kontroll, renhet och upprustning, belysning

Exkludering

Brottsprevention

Försvarbara ytor, territorialitet,

Galler/jalusier, stängda/avgränsade ytor,

tillträdeskontroll, decentralisering av

närvaro av polis/vakt, teknologisk

verksamheter, privata sfärer

övervakning, fysiska/symboliska barriärer

5

Begreppet idealtyp innebär enligt Weber ett analytiskt och begreppsligt förhållningssätt till sociala funktioner,
där man utifrån en abstrakt modell kan hypotisera kring mänskligt handlande (NE, 2017b).
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7.0. Resultat
I det här kapitlet redovisas resultatet från studien. Varje förortscentrum presenteras enskilt i den följdordning de har analyserats; först redovisas ett
cirkel-, och ett stapeldiagram över brottsfrekvenserna under 2014-2016, mätt i andel (%) och antal, sedan redovisas resultaten från
observationsmomenten, och sist resultaten från intervjumomenten. Kapitlet avslutas med en presentation av alla centrum i en resultats matris som
är baserad på analysmodellen (se föregående avsnitt), där upplevelsen av inkludering, exkludering, brottsprevention och trygghetsfrämjande
bedöms som antingen stark, svag eller medel för vardera centrum.

7.1. Liljeholmen
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1260

Våldsbrottslighet
Övrig brottslighet

1240
1220
1200
2014

2015

2016

Totalt antal brott: 3936
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Under tidsperioden januari 2014 – 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp-skadegörelse. Brottsligheten var som högst under året 2015 med
1345 inskrivna brott. Siffran var 1339 år 2014 vilket innebär en ökning på 0,45 %. År 2016 sjönk ytterligare brottsfrekvensen till 1253 vilket
innebär en brottsminskning på ca 7 % mellan 2015 – 2016.
7.1.1. Observationsmoment 21/11 och 3/12-2017
Observationerna utfördes i November och December 2017. Liljeholmen är ett
stadsdelscentrum och består huvudsakligen av en inomhusgalleria och ett utomhustorg.
Gallerian består av tre våningar och erbjuder ett stort utbud av butiker, framför allt inom mode,
kosmetika och elektronik. Utomhusområdet är mest bestående av livsmedelsbutiker, kaféer
och restauranger, samt bostäder. Centrumets arkitektoniska utformning har många inslag av
nyurbanism, och består en relativt hög grad av öppna ytor med centrerade sittplatser som
uppmanar till folkliv, särskilt under sommarhalvåret. Inomhusdelens arkitektur präglas av
slingrande gångstigar och är betydligt mindre överblickbar än utomhusdelen. Gallerian
erbjuder få öppna ytor och även få sittplatser. Eftersom gallerian är relativt nybyggd och
präglas av modern arkitektur så bidrar centrumet till upplevelsen av Liljeholmen som en innovativ stadsdel med stort konsumtionsutbud, och som
en plats som lockar mycket besökare. Platsen kan även betraktas som en knutpunkt i Stockholmsområdet, då det geografiska läget nära till
innerstaden får platsen att upplevas mer som en förstad än förort, och omfamnar många koncept inom aktuell stadsplanering - runt Liljeholmens
centrum är det förtätat med bostäder, och butiker ligger tätt intill varandra på marknivå i bostadsfastigheterna. Boendeområden är tydligt integrerad
med detaljhandel, men centrumet erbjuder få aktiviteter som inte är anknutet till konsumtion, även kultur- och idrottsverksamhet är frånvarande i
området. I gallerian finns det dock två lekområden för mindre barn som erbjuder enklare klätterredskap och en bokhörna. De är dock relativt små,
och det kan enkelt bli konkurrens om lek ytorna.
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Centrumets inomhusdel består till stor del av ett kommersiellt utbud, med merparten av verksamheterna bestående av inglasade butiker vilket
signalerar ägande likväl avgränsning från kringliggande verksamheter. Detta medför upplevelsen av att gallerian har ett väldigt specifikt syfte
(shopping) som till stor del exkluderar kulturella upplevelser och/eller rekreation, även om det finns ett kafé i nära anslutning till huvudentrén
(dock med ett ytterst fåtal sittplatser). De sittplatser och bänkar som finns är dock inte optimala att vistas på mer än en kort stund, då många är
ensitsiga och saknar bord. Eftersom gallerian i sig markerar en fysisk avgränsning i rummet så upplevs territorialiteten som stark och en symbolisk
åtgärd för detta är Citycons logotyp som är strategiskt placerad vid gallerians entréer och signalerar ett tydligt ägande av fastigheten.
Utomhusdelen har betydligt fler inkluderande egenskaper som uppmuntrar till spontant umgänge, och mindre för detaljhandel.

Centrumets utomhusdel erbjuder många trygghetsfrämjande egenskaper, som tycks påverkas av platsens fysiska utformning, särskilt när det gäller
fenomen som naturlig övervakning. Balkonger och större fönster från lägenheterna är strategiskt placerade med översikt över torget, som i sin tur
tycks sakna dunkla miljöer. I inomhusdelen så finns det dock en mindre välutvecklad översikt över centrumlandskapet, vilket delvis beror på de
slingrande gångstråken. In- och utsyn i centrumet är därför relativt låg, men gångarna är väl belysta och renligheten är hög.
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Enligt Jacobs så är platser med en utpräglad ’småstadskänsla’ en indikator för trygghet då den sociala kontrollen blir starkare. Ett sådant koncept
känns igen inom teorin om nyurbanism. Liljeholmens fysiska karaktär erbjuder delvis en sådan känsla, då mycket av bostadsbyggandet kring torget
erbjuder en hög rumslig integration med bra förbindelser och en känsla av samhörighet. Dock
så finns det även tydliga storstadskoncept som ges form av relativt höga bostadshus (de flesta
har fem våningar) med betongfasader, vilket motsätter sig idealet om låg byggnation.
Torget ligger i nära relation till kollektivtrafik, med tunnelbanan i anslutning till gallerian, och
tvärbanan ca 300 meter åt nordöstlig riktning. Då Liljeholmen erbjuder flertalet alternativt till
kollektivtrafik så skapar detta ett kontinuerligt dagsflöde av människor som passerar torget för
att ansluta till olika färdmedel, vilket främjar den sociala kontrollen. Renligheten i
centrumområdet är också hög, med undantag för området kring tvärbanan där det finns tecken
på klotter, även om detta inte är något som kännetecknar centrumet i övrigt. Belysningen utomhus är svår att bedöma under dagtid, men platsen
har välplacerade gatlyktor i centrumkärnan, vilket är en indikator på att behovet med upplysta utemiljöer har tillgodosetts i planeringen.
Eftersom utomhusområdet ansluter till bostäder så finns det galler upp mot bostädernas innegårdar som erhåller en hög grad av tillträdeskontroll.
Distinktionen mellan privat och offentligt markeras tydligt i detta sammanhang, även om utomhusdelen har en inkluderande karaktär i övrigt. Det
verkar inte som att centrumet präglas av någon övergripande användning av galler eller jalusier för att neka tillträde till de offentliga ytorna. Det
är dock rimligt att anta att butikerna i centrumet använder sig av detta när de är stängda. Entrédörrarna till gallerian är även gjorda av glas, och
potentiella galler eller jalusier är troligtvis monterande på insidan. Möjligheten till försvarbara ytor bedöms i inomhusdelen vara hög, i och med
det faktum att gallerian är uppdelad i tre plan (enligt Citycon: T-baneplan, Gatuplan, och Modeplan). Detta medför en koncentration av aktiviteter
och grupper. Om det är någonting som det tycks finnas en brist på så är det övervakning och närvaro av vakter i centrumet. Sammanfattat så
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erbjuder Liljeholmen en centrummiljö som är mer av inkluderande än exkluderande karaktär varav upplevd trygghet är mer framstående än
brottspreventionen. Utedelen kan därför betraktas som ett exempel på nyurbanism.

7.1.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-03-09
Säkerhetsansvarig från fastighetsägaren Citycon 2018-04-19
En preventionssamordnare för Liljeholmen uppger att centrumets övergripande syfte är ett handelscentrum. Centrumet ska vara ett centrum där
invånare kan umgås i. Upplevelsen av Liljeholmens centrum är att det till viss del upplevs vara otryggt. Det är en knytpunkt för pendlare och ett
flertal gymnasieskolor finns i anslutning till centrumet. Både droghandel och personer med aktiv påverkan av droger cirkulerar i centrumet. De
största brottspreventionsinsatser som genomförs baseras på situationell prevention riktad främst mot drogproblematiken. Till viss del genomförs
mark och belysningsåtgärder för att skapa trygga fysiska miljöer i Liljeholmen. Problematiken uppges ha eskalerat i takt med att centrumet har
vuxit. En representant från centrumägaren som har ett flertal centrum beskriver hur det generellt sätt är mer utmaningar i inomhusdelar av centrum
än i utomhuscentrum eftersom det är fler människor som rör sig inomhus. Samtidigt kan inomhuscentrum utveckla en bättre bevakning än utomhus,
vilket förebygger brott. Området avgör till stor del hur tryggheten upplevs, det vill säga om det händer mycket i området i sig och områdets sociala
kontext, så har det en tydlig effekt på centrumet. Om ett område redan har sociala problem så kan det påverka tryggheten i centrumet även om det
inte är just i centrumet som en utlösande faktor till upplevd otrygghet har skett. Utomhuscentrum är inte lika lätt att bevaka vilket gör att det kan
vara svårare att förebygga brott, men om inomhuscentrum har en konkret effekt på kriminalitet är svårt att avgöra. Skillnaden mellan inomhusoch utomhuscentrum, samt dess öppna respektive stängda karaktär upplevs snarare påverka den kommersiella situationen än något annat. Den
geografiska placeringen av centrumet upplevs också spela roll; om centrumet ligger centralt i ett område eller lite avsides, lider centrumet större
risk av att drabbas av brott eftersom det finns mer folk.
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7.2. Skärholmen centrum
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Totalt antal brott: 2639
Under tidsperioden januari 2014 – 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp-skadegörelse. Brottsligheten var som högst under året 2016 med
929 inskrivna brott. Brottsfrekvensen var 875 år 2014 och minskade sedan med ca 4,6 % till 835, för att sedan öka 2016 ca 11 % till 929.
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7.2.1. Observationsmoment 29/11 och 3/12-2017
Centrumets egenskaper och aktiviteter är i huvudsak centrerade till gallerian
SKHLM som består av inglasade gångstråk som tidigare varit utegångstråk. Detta
medför upplevelsen av att centrumet har en något ’naturlig’ utomhuskaraktär
bestående av gågator och torg, vilket också medför känslan av att territorialiteten
i centrumet är tämligen låg. Belysningen är välutvecklad och lokalerna upplevs
som ljusare än i Liljeholmsgallerian, delvis på grund av att SKHLM har flera
öppna ytor, och potentialen för naturlig övervakning är stor. Inomhusdelen
erbjuder också flertalet väl utspridda sittplatser och bänkar, ofta placerade centralt
i gallerian i närhet till kaféer och butiker. Aktivitetsfrämjanden är starkare i detta
inomhuscentrum än i Liljeholmen. Utbudet av sittplatser och kaféer är en
indikator för detta, men i SKHLM så finns det även ett lekrum som är mer
utvecklat än lekplatserna i Liljeholmsgallerian. Platsen upplevs därför ha en något
mer mångfacetterad image än Liljeholmen, eftersom de kommersiella krafterna (som dock dominerar aktivitetsfrämjandet i SKHLM liksom
Liljeholmen) kompletterats med mer plats för rekreation.
Gallerian består av två våningar, men merparten av den handeln äger rum på nedre planet, vilket delvis tycks medföra vissa praktiska problem för
de butiker som har varit placerad på övre plan. Flertalet butiker har under årens gång stängts ner där, vilket gör att ytorna på övreplan inte upplevs
som försvarbara och den naturliga övervakningen upplevs som väldigt svag. På övre plan vid Åhléns gamla lokaler så är merparten butiker
nedstängda, igenbommade och fysiskt avgränsande från allmänheten. Rent teoretiskt så kan detta te sig som något paradoxalt i brottsförebyggande
syfte då fysiska barriärer är förstådda som en brottspreventiv åtgärd, men övervakningen och insynen kring de nedstängda butikerna är frånvarande,
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vilket gör platserna till dunkla och underutnyttjade, vilket lockar till brottslighet som exempelvis droghandel. Det är dock hög närvaro av
centrumvakter som kontinuerligt patrullerar i centrumet, men på övervåningen tycks de vara mer frånvarande.

Utomhusdelen i Skärholmen har dock en helt annan karaktär, med en väldigt begränsad social kontroll, vilket i huvudsak tycks vara ett resultat av
att verksamheterna är vitt utspridda i området. Exempelvis längst stråket Skärholmsgången som består av mindre butiker och närservice. Enligt
brottsstatistiken så är detta stråk den del av Skärholmens centrum där brottsfrekvensen är hög, vilket kan vara relaterat till den fysiska utformningen
som medför att den sociala kontrollen och den naturliga övervakningen är extremt begränsad. Butikerna ligger något i skymundan från resten av
centrumets verksamheter, så decentraliseringen är ett faktum. Platsen upplevs som otrygg i och med dessa faktorer, samt att belysningen är
underutvecklad, renligheten låg, och flertalet butiker har fönstergaller och bristande in- och utsyn. Utomhusdelen erbjuder också en annan
handelsmiljö än inomhusdelen – på torget bedrivs det visserligen handel, men antalet butiker är mindre, och antalet småföretag i form av kaféer,
restauranger och marknadsstånd är större. Skärholmens kulturhus ligger också i nära anslutningen till området vilket gör att utomhusdelen erbjuder
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en mer ’folklig’ karaktär längst torget, men längst gångstråk och bakgator på utomhusdelen så är de brottspreventiva och trygghetsfrämjande
aspekterna relativt frånvarande.

En intressant detalj är att bostadsområden som ligger längst dessa stråk är småskaliga, med fönster och balkonger riktade mot gatorna, vilket borde
främja försvarbara ytor och social kontroll – men gångarna är mörka och folkflödet som passerar över gångerna är gissningsvist få, då kommersiella
och kulturella aspekter är i stort sätt obefintliga och således rätt ’ointressanta’ att bevaka. Norr om centrumet så består bostadsbeståndet av höghus
(cirka sex våningar) som också har relativt bra uppsikt över centrummiljön. Dock bedöms avståndet från bostäderna vara långt, vilket sannolikt
betyder att den naturliga övervakningen från bostadsområdet är begränsat inom stora delar av Skärholmen.
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En ytterligare dimension av Skärholmen centrum är garaget som består av 3000 parkeringsplatser fördelade på fyra våningar. Det är ett väldigt
stort garage i proportion till centrumet, och upprätthållandet av social kontroll är därmed väldigt begränsad, vilket kan kräva att upprätthållandet
av fysiska barriärer och teknologisk övervakning kan vara viktiga strategier för att motverka brottslig verksamhet i garaget. I nuläget upplevs dessa
åtgärder vara något underutvecklade. Garaget har dock en del trygghetsfrämjande kvaliteter, exempelvis bra belysning som stärks av väggar och
pelare målade i ljusa färger. Klotter och mindre skadegörelse förekommer, men i väldigt modesta mängder.
Skärholmen är det största centrumet som har analyserats i den här rapporten, och är ett stadsdelscentrum med förekommande inslag av
bostadscentrumskvaliteter, där utomhusmiljön har en annan karaktär än inomhusmiljön. Inomhusgallerian bedöms även ha mer trygghetsfrämjande
och brottspreventiva kvaliteter än utomhusdelen, samt vara mer av inkluderande, snarare än exkluderande karaktär. Utomhusdelen bedöms dock
vara exkluderande, och inslag av trygghetsfrämjande är näst intill obefintliga. Brottspreventiva egenskaper i utomhusdelen är även de väldigt få.
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7.2.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-03-09
En preventionssamordnare i Skärholmen centrum redogör för Skärholmen centrum som ett centrum med tydlig galleriastruktur, med omfattande
kommersiell service. Centrumet har i flera år haft problematik med trafikrörelser över Skärholmstorget, något som motarbetats genom upprättandet
av betongsuggor. Centrumet består av många ytor med dålig sikt, vilket gör att trafikrörelser är svåra att begränsa. En utmaning med centrumet är
att samordna arbetet mellan alla aktörer, då det är svårt att koordinera. Inomhusgallerian stänger klockan 21, vilket gör att rörelser koncentreras till
den befintliga utomhusmiljön, då inomhuscentrumet inte har öppen aktivitet. Problemet med bilkörning har försökts motarbetas med hjälp av
pollare, dock utan större framgång. Preventionssamordnaren anser att näringsverksamheten i centrumet fyller en stor roll för hur centrumets
brottsförebyggande arbete fullkomligas och bearbetas - även om det sker förändringar i den fysiska miljön, har näringsverksamheterna en betydande
roll för upplevelsen av centrumet som tryggt. För att näringsidkare ska lockas till centrumet, behövs först och främst ett mer omfattande flöde av
människor som kommer till centrumet naturligt.
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Totalt antal brott: 1059
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp-skadegörelse. Brottsligheten var dock högst under året
2015 med 419 inskrivna brott, till skillnad mot 276 under 2014, vilket innebär en ökning på ca 52 %. Siffran sjönk dock till 364 år 2016, vilket
innebär än minskning på ca 13 % mellan 2015 – 2016.
7.3.1. Observationsmoment 3/12 och 6/12-2017
Sätra centrum är ett inomhuscentrum i direkt anslutning till tunnelbaneuppgången och är väldigt småskaligt och slutet. Det är ett typiskt exempel
på bostadsområdescentrum, vilket innebär att utbudet av detaljhandel och kulturliv är begränsat. Sätra tillhör dessutom Skärholmens
stadsdelsförvaltning och mycket av de kommersiella aktivisterna i området centreras därför kring Skärholmen centrum. Sätra centrum är litet, och
bebyggelsen upplevs som väldigt exkluderande i sin karaktär. Centrumet erbjuder många försvarbara ytor i och med centrumets småskalighet, men
territorialiteten upplevs snarare som obefintligt trots en centralisering av verksamheter och många privata sfärer. Aktivitetsfrämjande, samt
offentliga ytor är i stort sätt obefintliga i centrum – snarare så verkar det som att centrumet enbart är byggt för att inkapsla den ekonomiska
verksamheten, men många butiker tycks vara stängda under dagtid.
Trygghetsfrämjandet är synnerligen lågt i hela centrummiljön, framför allt när det kommer till naturlig övervakning och social kontroll. I centrumets
mittpunkt finns en relativt nybyggd rätblocksformad enhet bestående av två våningar, med butiker på nedervåningen, och ett kafé och en
frisörsalong på den övre. Trots den centrala placeringen så medför detta upplevelsen av att centrumets ytor blir mindre och därmed mer dunkla.
När butikerna i mittensektionen är stängda så blir den naturliga övervakningen, likväl de försvarbara ytorna i centrumet, ännu mer begränsade.
Värt att notera är även bristen på renlighet och upprustning, samt att belysningen är övergripande svag i centrumet. Sätra centrum har dock många
brottsförebyggande egenskaper i sin arkitektoniska utformning, i och med att centrumet erbjuder många försvarbara ytor så är centrumet överlag
relativt enkelt att övervaka teknologisk. Den arkitektoniska utformningen främjar således säkerhetsåtgärderna tack vare de fysiska barriärerna, samt
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att flertalet butiksfönster har jalusier neddragna som skyddar mot inbrott. Dessa har dock på flera ställen blivit nedklottrade, både inomhus och
utomhus. Det råder brist på närvaro av vakter eller polis under dagtid.
En intressant detalj som belyses i denna studies
ämnesteori är att det finns en konflikt mellan säkerhetsoch trygghetsfrämjande koncept som inte helt och hållet
belyses inom CPTED, men som Listerborn poängterar.
Just Sätra har många säkerhetsåtgärder som skyddar mot
brottslighet i den offentliga miljön, men få egenskaper
som bidrar till ökad trygghet. Den huvudsakliga
anledningen till detta tycks vara att Sätra centrum har en
tydligt exkluderande karaktär där all verksamhet centraliseras på en relativt liten yta som genom sin inbyggnation avgränsar mot resten av
stadsdelen, medan ytorna utanför inomhusdelen av centrumet är tämligen outnyttjade för centrumverksamheter. Inbyggnationen och exkluderingen
blir därför ett centralt problem i Sätras centrumbild som gör att platsen upplevs oattraktiv och bidrar till otryggheten.
7.3.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-03-09
Preventionssamordnaren menar att Sätra länge har ansetts vara den stadsdel inom Skärholmens stadsdelsförvaltning som är mest stabil, med en
blandad bebyggelse och befolkning, men att situationen under senare år har förändrats. Sätra centrum är ett litet centrum som är öppet dygnet runt.
Den träbyggnad som byggdes in i Sätra centrum med förhoppningen att få in mer handelsverksamhet i centrumet har dessvärre bidragit till än större
otrygghet. Det går att se åt olika håll, men inte runt hörnen på byggnaden, vilket gör det svårt att se visuella rörelser runt byggnaden. Eftersom
tunnelbaneuppgången är i centrumet medför detta att det första man ser är denna träbyggnad och inte dess område runt omkring. Denna träbyggnad
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är även stängd på kvällarna, vilket gör att det invånare ser när de kommer upp från tunnelbanan på kvällar är neddragna persienner. Det har funnits
planer på att göra om centrumet till ett utomhuscentrum, för att istället utveckla torgbebyggelse istället för dagens inomhuskaraktär. Många krogar
i området skapar otrygghet, och även om sittplatsfunktioner är begränsade så kan kriminella förflytta sin verksamhet till portar och trapphus istället.

7.4. Högdalen
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Totalt antal brott: 835
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av stölder. Brottsligheten var som högst under året 2014 med 350
inskrivna brott. Siffran sjönk till 224 år 2015 vilket innebär en minskning på 36 %. Dock ökade brottsantalen till 261 under 2016 vilket innebär än
ökning på ca 16,5 % mellan 2015 – 2016.
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7.4.1. Observationsmoment 3/12-6/12-2017
Högdalen Centrum kan enligt den här rapportens förhållningssätt beskrivas som en kombination av ett bostads- och ett stadsdelscentrum, men i
lutning mot det senare. I huvudsak så består centrumet av detaljhandel i form av dagslivsbutiker och kiosker och pizzerior, men erbjuder en del
sällanköpsbutiker så som Jysk bäddlager, samt Systembolaget. Aktivitetsfrämjandet är ovanligt stort i Högdalen, särskilt kulturlivet, och centrumet
har tillgång till simhall såväl som en teater och en skatepark. Inkluderingsupplevelsen är hög, vilket har mycket att göra med centrumets fysiska
utformning som består av en avlång gågata (Högdalsgången), med Vantörs kyrka placerad i den östra änden och livsmedelsbutiker i den västra.
Tunnelbanestationen, samt bussterminalen är strategisk placerade vid gågatans mittpunkt. Det finns även mycket sittplatser utplacerade i centrumet,
och folklivet är stort, även i december månad när dessa observationer genomfördes.

Det finns inte mycket som tyder på exkluderande egenskaper i utformningen, förutom en del dunkla miljöer längs mindre gångstråk som ansluter
till depån. Det finns ett glastak placerat över detta gångstråk, vilket medför upplevelsen av att Högdalen delvis blir ett inomhuscentrum. Det är en
positiv egenskap då territorialiteten stärks utan att det hämmar inkluderingsupplevelsen. Tillträdeskontrollen till centrumet är dock helt obefintlig
såväl som decentraliseringen av butiker och verksamheter, då nästan all ekonomisk verksamhet är placerade utmed depån eller runtomkring. Det
finns även två större parkeringsplatser för besökare placerade söder och norr om depån, där den naturliga övervakningen av är stark.
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En bristande egenskap är dock den sociala kontrollen, som är förhållandevis dålig i centrumet, vilket kan ha att göra med det faktum att
centrummiljön är dåligt integrerat med bostäder som enkelt ansluter till den ekonomiska och kulturella verksamheten. Gånganslutningarna mellan
bostadsområdena och centrumet lider dock av dålig uppsyn och kan vara sårbara för brottslighet. Exempelvis så saknas belysning och någon form
av övervakning i tunneln som går längst tunnelbanespåret och ansluter mellan bostadsområden på vardera sida av centrumet, vilket gör att platsen
upplevs som otrygg. Belysning och renhet är också något bristfällande i Högdalen, och många platser i centrumet är nedklottrade.

Brottspreventionen i centrumet är också tämligen underutvecklad, förutom närvaron av vakter utanför ingången till Systembolaget så är centrumets
säkerhetsåtgärder begränsade, särskilt under kvällstid då butikerna är stängda. Centrumet verkar använda sig mer av galler snarare än jalusier när
centrumet är stängt, vilket är positivt eftersom det minskar sannolikheten för klotter, och anses även främja trygghetsupplevelsen. Dock så finns
det få fysiska barriärer i den byggda miljön, vilket gör att det svårt att analysera hur Högdalens utformning eventuellt kan ha påverkat brottsligheten.
Centrumet är betydligt mer inkluderande än exkluderande i sin utformning, men trygghetsupplevelsen är något ojämn – det finns exempelvis ett
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främjande av social kontroll och ett utvecklat aktivitetsstöd i många av centrumets centrala delar, men en väldigt begränsad utveckling i de mer
perifera delarna som upplevs som direkt otrygga.

7.4.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-03-12
Säkerhetsansvarig från fastighetsägaren Citycon 2018-04-19
Lokalpolis i Högdalen 2018-08-21
Preventionssamordnare för Högdalen uppger att Högdalen generellt sätt är ett prioriterat område inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör, dock inte
det mest prioriterade området. Det finns utpräglad problematik med vuxna missbrukare i området. Stadsdelsförvaltningen har arbetat med att
förbättra sikten i området för att stärka tryggheten. Bland annat genom att rensa i skogsmiljön omkring centrumet. De försöker att begränsa
framkomligheten för trafiken så mycket som möjligt, men problematiken med missbruk är svårt att möta. Det är ett öppet centrum med många
baksidor och gångtunnlar som stimulerar verksamma missbrukare att vistas i och nyttja som tillflykt. Besökare till verksamheter så som simhall
och bibliotek behöver inte ta sig igenom centrumet, vilket gör det ödsligt. Det finns inga utpräglade samlingsplatser i centrumet och när
näringsverksamheter stänger under kvällstid, rör sig folk ifrån centrumet vilket medför att en utökad känsla av ödslighet. Det finns diskussioner
om att utveckla ett samlingstorg vid busstorget i anslutning till tvärgångar vid centrumet. Busshållplatsen kan eventuellt kompletteras med ett tak
och det finns även diskussioner om att bygga om centrumet och tillföra bostäder i direkt anslutning. Dessutom byggs det en del bostäder i
närområdet till centrum, bland annat vid ett parkeringsdäck, vilket förhoppningsvis kan utveckla tillströmningen av människor till centrumet. En
polis som arbetar i Högdalen centrum bekräftar en bild av ett centrum med sociala problem. Polismannen beskriver även hur införandet av taket
ovanför Högdalen centrum kan ha bidragit till ett mer frekvent tillhåll för illegal verksamhet, samt att utomhuscentrum i sak inte stimulerar eller
skapar värmestuga för uppehåll på samma sätt som inomhuscentrum. Även om han medger att det inte finns statistiskt underlag som stärker den
tesen. Polistjänstemannen uppger däremot att vilka verksamheter som finns i centrumet, centrumets storlek samt vilka människor som bor och
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verkar i området har en effekt på det brottsförebyggande arbetet. I Högdalens centrum finns det många krogar och restauranger som har öppet sent,
och med anledning av att centrumet inte stimulerar naturliga rörelsemönster så lockas endast personer som har ett intresse i näringsverksamheterna.

7.5. Huddinge 4/12 och 6/12-2017
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Totalt antal brott: 982
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av stölder. Brottsligheten var som högst under året 2014 med 414
inskrivna brott. Siffran sjönk till 291 år 2015 vilket motsvara minskning på ca 30 %. Det fortsatte även att sjunka under 2016 till 277 vilket innebär
än en minskning på ca 5 % mellan 2015 – 2016.
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7.5.1. Observationsmoment
Huddinge Centrum är ett utomhuscentrum av stadsdelcentrumskaraktär, som till
mesta del består av flertalet gågator som sammanlänkar centrumet kring tre mindre
torg (se karta på nästa sida). Centrumet upplevs därför sakna en fast nodpunkt, och
verksamheterna är mer utspridda längst gångstråken som omges av bostäder i rött
tegel och vita balkonger riktade mot centrumgatorna. Intrycket av Huddinge centrum
är att platsens egenskaper är något mer utspridda inom ramarna för analysmodellen
inkludering, exkludering, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande än övriga
fallstudieobjekt. Samtlig detaljhandel är placerad på markplan med bostäder byggda
ovanpå, vilket skapar en välintegrerad centrummiljö, som både fungerar som
samlingsplats för ekonomisk och/eller kulturell verksamhet för offentligheten att
vistas i, och som bostadsområde med territoriella egenskaper.
De mesta av beståndet är byggt småskaligt, fast det förekommer även bostadskomplex som är över tre våningar höga. Det finns även broar mellan
fastigheterna som binder samman byggnationen ca 3 meter ovanför gångstråken, vilket förstärker förbindelserna för boende och kan även främja
till grannsamverkan. Centrumets främsta fördel är därför den naturliga övervakningen som den fysiska miljön stimulerar till. Centrumet har ett
rikligt folkliv och det bedrivs marknad och mycket kulturell verksamt på torgen. Eftersom centrumet består av tre torg, varav Sjödalstorget är det
större så uppstår det ett naturligt och kontinuerligt folkflöde, vilket bidrar till att den sociala kontrollen i centrumet upplevs som stark.
Aktivitetsfrämjande är också välutvecklat i centrumet. I nära anslutning ligger en stor park, Sjödalsparken, och det finns två scener för konstnärliga
framträdanden, varav en i parken och en på Sjödalstorget.
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Karta över Huddinge centrum

Trots utspridningen av verksamheter i centrumet så upplevs det inte som att verksamheterna är decentraliserade, vilket kan ha att göra med
uppdelningen av verksamheter kring de tre torgen. En av centrumets sämre sidor är att det inte är välintegrerat med kollektivtrafiken – järnvägen
där, pendeltåget passerar, är belägen västerut från centrumet, medan de flesta centrum är byggda med de kollektiva förbindelserna placerade i
centrumgeografins mittpunkt. Gångtunneln som leder under järnvägen kan upplevas som en otrygg plats, men tunneln är bred och belysningen är
välutvecklad, vilket även det främjar den naturliga övervakningen. Otryggheten upplevs därför som relativt låg i jämförelse med exempelvis
gångtunneln längst tunnelbanespåret i Högdalen. Renligheten i centrumet är också hög, och det förekommer väldigt få tecken på klotter eller
skadegörelse.
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skadegörelse. Det finns dock en del
platser i centrumet som avviker från den
övergripande positiva bilden. Mellan
vissa fastigheter finns det en del dunkla
miljöer, samt att Sjödalsparken verkar
vara ha bristande belysning och social kontroll. Enligt polisens statistik för sexuellt ofredande och våldtäkt så nämns Sjödalsparken som en del av
centrumet där detta har förekommit. Närvaro av polis och vakter tycks dock vara relativt hög vid båda observationstillfällena.
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Sammanfattat så är intrycket av Huddinge centrum att det finns en kombination naturlig övervakning och social kontroll som främjar en stark
territorialitet för de som nyttjar centrumet. Det tycks som centrumets fysiska utformning tar intryck av CPTED såväl som nyurbanistiska inslag i
hur centrumet är planerat. Kombinationen med detta av en utspridd men ej decentraliserad verksamhetsutjämning i centrumet medför upplevelsen
av en centrummiljö där brottspreventiva och exkluderande egenskaper är balanserade, men som generellt sätt är av inkluderande och
trygghetfrämjande karaktär snarare än exkluderande och brottspreventiv.
7.5.2. Intervjuer
Teknisk förvaltare från den kommunala centrumägaren Huge Fastigheter
Avtalsansvarig från den kommunala centrumägaren Huge Fastigheter
Ordförande för Brå 2018-08-15
Säkerhetssamordnare Huddinge 2018-08-17
Lokal Polis i Huddinge centrum 2018-08-20
Representanter från Huge fastigheter, kommunens allmännyttiga bostadsbolag som förvaltar Huddinge centrum, redogör för en bild av ett centrum
med ett stort utbud av olika näringsverksamhet, samt att centrumets öppna utomhuskaraktär bidrar till en lokalkänsla och öppen miljö. Centrumets
karaktär kombinerat med omfattande antal väktare och den sociala strukturen i området bidrar till att centrumet upplevs som ett tryggt centrum,
enligt Huges representanter. Centrumet har minskat potentiella rånrisker genom att upprätta pollare, meddelar ordföranden för brottsförebyggande
rådet. Huddinges lokala Brå arbetar konsekvent med situationell prevention och de har fört dialoger med näringsidkare och andra representanter
för centrumet för att förebygga brott. Säkerhetssamordnare i Huddinge beskriver hur det är skillnad mellan flödet av människor i de olika centrumen
inom kommunen, vilket troligtvis spelar en stor roll för den upplevda tryggheten. Säkerhetssamordnaren beskriver hur det finns en plats i Huddinge
centrum som är rätt problemtyngd, vilken bearbetas genom samverkan mellan polis och andra aktörer. En polistjänsteman i Huddinge ger en
liknande problembild, där Huddinge Centrum är ett förhållandevis lugnt centrum. Centrumet drabbas framförallt av ordningsstörningar och
ungdomskonstellationer som ibland kan åsamka skada på trygghetsupplevelsen. Polistjänstemannen tror att den fysiska miljön påverkar och på ett
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sätt är Huddinge centrum bra utformat. Det finns butiker och bostäder i anslutning till varandra och centrumet är utformat lite som en stadsmiljö
med småstadskänsla. Polistjänstemannen upplever att centrumet stimulerar flöden av människor. Rent generellt beskriver polistjänstemannen sin
upplevelse av relationen mellan inomhus- och utomhuscentrum som varierad. Om centrumet har en god blandning av verksamheter, naturlig
övervakning och butiker som ligger med översyn till varandra så finns det en känsla av kontroll, dock anser han inte att det är avgörande om det är
ett inomhuscentrum eller ett utomhuscentrum. Snarare anser polistjänstemannen att verksamheter, samverkan och vakter har den största betydelsen
för att ett centrum ska vara tryggt.

7.6. Farsta
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Totalt antal brott: 5131
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp och skadegörelse. Brottsligheten var som högst under
året 2015 med 1759 inskrivna brott. År 2014 var brottsfrekvensen 1692, och ökade med ca 4 % 2015. Andelen brott sjönk till 1680 år 2016 vilket
motsvara minskning på ca 30 %. Det fortsatte även att sjunka under 2016 vilket innebär än en minskning på ca 0,7 % mellan 2015 – 2016.
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7.6.1. Observationsmoment 14/2-2018
Farsta centrum är i likhet med Skärholmen centrum byggt under 1960-talet och
karaktäriseras av en liknade bebyggelse och förortskaraktär, och är även ett
stadsdelscentrum med ett snarlikt utbud av butiker och aktiviteter. De byggda
miljön i Farsta centrum erbjuder även stora skillnader mellan inomhus- och
utomhusdel precis som Liljeholmen och Skärholmen. De ekonomiska aktiviteterna
i utomhusdelen centreras kring ett stort torg där upplevelsen av offentlighet är stark.
Den minskar dock avsevärt utanför torgets räckvidd. Inomhusverksamheterna är väl
utspridda, vilket möjliggörs genom det faktum att det finns många entréer till
inomhusdelen som fördelas kring torget. På torget finns det en stor plaskdamm och
flera sittplatser, en kiosk, och anslutning till flertalet restauranger och butiker. Det
är finns dock ett underutvecklat kulturliv, och på tvärgator och mindre torg som
kringgår runt huvudbyggnaderna så upplevs miljön som något ödslig. Det finns mycket bänkar och andra former av sittplatser utspritt i
utomhusdelen, betydligt mer än i Skärholmen centrum, även om en del sittplatser upplevs som udda i sin placering. Exkluderingen är betydligt
lägre utomhus, och det är svårt att säga om utomhusytorna är försvarbara.
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Territorialiteten kan nog upplevas som hög kring det stora torget (från butikverksamheternas perspektiv) men till skillnad från Huddinge centrum
och Skärholmen centrum så ligger det inte några arkitektoniskt integrerade bostäder i direkt anslutning till de kommersiella och sociala funktionerna
i centrumet. Detta gör också att trygghetsupplevelsen i utomhusdelen är aningen splittrad – den naturliga övervakningen och den sociala kontrollen
är stark kring torget, som också har ett välutvecklat aktivitetsstöd med närhet till kollektivtrafik. Tvärgator och parkeringsytor som ligger utanför
torgets radie kan dock upplevas som fördunklade och otrygga efter mörkrets inbrott. Upplevelsen av renlighet och belysningskvalité är också
splittrad - det verkar som en del lyktor är trasiga kring torget, men på grund av platsens öppenhet så är den naturliga övervakningen över torget
relativt stark. Brottspreventionen i den fysiska miljön är i inte märkbara i centrumets utomhusmiljö, men närvaro av polis förekommer på torget.
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När det gäller inomhusdelen så är de inkluderande egenskaperna relativt underrepresenterade jämfört med Skärholmen centrum som har en hög
grad av öppna ytor. Som inomhusgalleria så upplevs Farsta centrums galleria betydligt mer sluten än Skärholmen, vilket stärks av de ’ringlande’
gångstråken som gallerian består av. Detta kan bero på att Skärholmen centrum från början var ett utomhuscentrum som glasades in flera år efter
det invigdes. Farstas arkitektur påminner mer om Liljeholmens galleria som är byggd under 2000-talet utifrån helt andra planeringsideal. Känslan
av offentlighet är väldigt låg, och centrumet erbjuder nästan inga sittplatser som inte är anslutna till de kommersiella verksamheterna i
inomhusdelen. Det tycks dock finnas en stark variation av kaféer som är utspridda på lokalernas våningsplan, vilket är positivt och stärker
centrumets image. I övrigt så är aktivitetsfrämjandet i gallerian väldigt enformigt, det finns en plats för lekverksamhet för barn, men den är betydligt
mindre utvecklad än Skärholmens lekrum. På grund av den arkitektoniska strukturen så finns det en viss grad av upplevd decentralisering av
verksamheter, men det är inte något som påverkar trygghetsupplevelsen, även om inomhusdelen har en arkitektur som är påtagligt exkluderande i
sin utformning.
Trygghetsfrämjandet i inomhusdelen är svår att få ett helhetsintryck av, precis som med utomhusdelen. Den naturliga övervakningen kan vara
begränsad på grund av gallerians fysiska utformning (ringlande gångstråk) om flera butiker blir tvungna och stänga. Ett liknande problem noterades
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i Skärholmens galleria där dunkla och slutna miljöer upplevdes ha låg social kontroll. Belysningen är välutvecklad men centrumet upplevs ändå
som mörk på vissa platser, men renligheten är hög. De brottspreventiva egenskaperna är i stort sätt ekvivalenta med både Skärholmens och
Liljeholmens fysiska miljöer. Det finns jalusier för butikerna som är nedfällda under stängningstid, men andra former av fysiska och symboliska
barriärer verkar frånvarande. Den teknologiska övervakningen är dock svår att upptäcka, men det finns flertalet säkerhetsvakter som patrullerar i
centrumet inomhusmiljöer.

Sammanfattat så finns det strukturella likheter mellan centrumen i Skärholmen och Liljeholmen, där det råder en diskrepenes mellan vad utomhusrespektive inomhusmiljöerna erbjuder och hur de upplevs. I Farsta centrums fall så ligger den inkluderande styrkan i utomhusdelen på grund av
torget som gallerians entréer ansluter till. Dock så upplevs delar av inomhusdelen som otrygg, vilket orsakas av att den sociala kontrollen minskar
utanför torgets räckvidd. Utomhusdelen tycks även ha en starkare ekonomisk och social drivkraft än i Skärholmen och i Liljeholmen, och tycks ha
en kontinuerlig genomströmning av besökare. Inomhusdelen är betydligt mer exkluderande än utomhusdelen i sin utformning, och nästan
uteslutande bestående av butiksverksamheterna, där andra intressen som inte nödvändigtvis är kommersiella är ytterst få. Brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande aspekter av den fysiska miljön är därför rätt svår att få ett konkret grepp om, utan upplevs som något diffus.
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7.6.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-08-17
Centrumchef för fastighetsägaren Atrium Ljungberg 2018-08-13
Lokal Polis i Farsta Centrum 2018-08-21
Centrumägaren beskriver att shopping står i fokus för centrumets verksamheter. En utmaning i centrumet är att centrumet till viss del blivit ett
tillhåll för yngre personer. Centrumet upplevs som tämligen tryggt, där omfattningen av väktare har haft en markant betydelse. Det största problemet
uppges vara snatteri. För att förhindra potentiella smash and grab kupper, har det i bottenplan placerats betonglejon och pollare. Framförallt utgörs
det preventiva arbetet av att samarbeta med butiksägare och säkerhetsavdelningar. Droghandel förekommer, men främst vid tunnelbanan. Det finns
även en väg under tunnelbanan, där de största kriminella rörelserna försiggår. Centrumägaren vill gärna få in mer aktivitets- och upplevelsebaserade
saker i centrumet, som exempelvis bio. Butiker stänger vid klockan kl. 8, men matbutiker stänger kl. 10, vilket gör det svårt att stänga centrumet.
Det blir således en samlingsplats vid tunnelbanan. Centrumchefen tror att det är en bra idé att samarbeta, att hela samhället tar sitt ansvar
tillsammans för problematik i centrummiljöer. Sedan tror centrumchefen även att det skulle vara bra att bygga mer i centrumet och runt omkring,
för om omgivningen lyfts kommer det att resultera i ett lyft för hela stadsdelen. Preventionssamordnare i Farsta beskriver hur Farsta centrum
upplevs som tryggt under dagtid, för det finns väktare som är synliga. Under kvällstid är det färre människor i rörelse vilket gör att centrumet
upplevs vara mer otryggt. Verksamheter spelar en central roll. Upplevelsen är att det finns vissa grupper som hänger i centrumet och som uppfattas
som att de skapar en otrygg miljö. Preventionssamordnaren upplever att det är bra med öppna centrum och utomhuscentrum, eftersom de skapar
en genomströmning av människor. För det brottsförebyggande arbetet och trygghetsupplevelsen tillika, avgörs upplevelsen mycket av vad det är
för butiker i centrumet och vilka öppettider som centrumet har. Om butiker är öppna längre än andra kan det vara funktionellt för brottsförebyggande
arbete att ha ett inomhuscentrum.
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7.7. Fruängen
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Totalt antal brott: 1176
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp och skadegörelse. Brottsligheten var som högst under
året 2015 med 408 inskrivna brott. År 2014 var brottsfrekvensen 412, och minskade således med ca 0,5 % 2015. Andelen brott sjönk till 356 år
2016 vilket motsvara minskning på ca 13,6 %.
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7.7.1. Observationsmoment 8/6-2018

Fruängen centrum präglas av en liknande bebyggelse och centrumstruktur som Högdalen centrum. Merparten av konsumtionsutbudet och
aktiviteterna är lokaliserade längst centrumets centrala gångstråk med tunnelbaneuppgången som gångstråkets mittpunkt. Centrumet har liksom
Högdalen en inkluderande atmosfär med småskalig bebyggelse och många offentliga ytor. Utanför tunnelbaneuppgången är flertalet säljstånd
placerade under sommartid då den här observationen utfördes, vilket bidrar till kontinuerlig användning av platsen och ett rikt folkliv. Naturlig
övervakning är dock stundtals ett problem i centrumet, särskilt runt omkring centrumets baksidor där miljöerna kan upplevas som dunkla och
ödsliga. De finns få exkluderande egenskaper i centrumets bebyggelsemönster och territorialiteten liksom antalet försvarbara ytor är lågt.
Det finns få decentraliserade verksamheter men det förekommer verksamhet vars lokaler som ligger utanför det huvudsakliga gångstråket upplevs
som otrygga; exempelvis så är de placerade i eller nära tunnlar där den naturlig övervakning och social kontroll är svår att implementera. Jalusier
är nedfällda under dagtid och klotter och mindre skadegörelse förekommer (dock så är just klotter och skadegörelse mindre förkommande i detta
centrum i jämförelse med Högdalen).
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Det är svårt att få en rättvis bild av huruvida belysningen är utvecklad på grund av årstiden men delar av centrumet så som tunnlar i närhet till
centrumen upplevs som mörka även under dagtid på sommaren. Det noteras att det finns lampor i tunnlar och längst gågatan men flertalet upplevs
som slitna och inaktiva. Renligheten i centrumet är även det svårt att få en helt klar av bild av – det förekommer som sagt klotter men i mindre
mängder än i andra centrum som ingått i den här studien. Dock finns det tydliga behov av upprustning av flera av byggnadsfasaderna som i nuläget
är slitna. Den byggda miljön är välintegrerad och med merparten av aktivitetsutbudet; möjlighet till detaljhandel, kaféer, restauranger och
kollektivtrafik i nära anslutning till varandra. Trots detta så blir ändå frågan om trygghetsfrämjande aspekter i den fysiska utformningen är
välutvecklade i Fruängen svår att besvara – centrumet är inkluderande och öppet och består inte några stängda eller avgränsande ytor, precis som
i Högdalen centrum, det finns dock en hel del dunkla miljöer med en genomgående bristande social kontroll. Brist på polis och vakter var också
förekommande vid besöket.
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7.7.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-08-16
Säkerhetsansvarig från fastighetsägaren Citycon 2018-04-19
Fruängen centrum är inte en geografisk knytpunkt på samma sätt som Liljeholmen, som tillhör samma stadsdelsförvaltning, vilket medför att det
inte är lika mycket människor i rörelse. Preventionssamordnare för området beskriver att det inte finns en så tydlig problembild i dagsläget.
Centrumet och området har tidigare haft en problematik med ungdomsgäng som rört sig och hängt i centrumet. Det har förekommit skadegörelse,
ordningsstörningar och klotter. Missbruk förekommer i centrumet, men av en markant mindre omfattning än i många andra områden. Vid
trygghetsvandringar i området har det varit ett lågt engagemang och i trygghetsmätningar så uppges Fruängen centrum vara betydligt tryggare än
tidigare. Preventionssamordnare uppger att det inte går att säga exakt vilka åtgärder som påverkat detta och vidare att det är svårt att konstatera om
insatser i den fysiska miljön påverkat upplevelsen. Åtgärder i den fysiska miljön som vidtagits har exempelvis varit att måla tunnlar i färger för att
lysa upp dem. Dock tror preventionssamordnaren att de främsta anledningarna till att centrumet och området i sin helhet fått ett lyft vad avser
trygghet och brottsfrekvenser, främst handlar om situationella insatser i samverkan från socialtjänst och polis. Närheten till Västertorp leder till
viss spill-over av brott till Fruängen, men då av en liten mängd. Preventionssamordnaren uppger att det just nu är Liljeholmen som har
stadsdelsförvaltningens största fokus vad avser centrummiljöer. Fruängen centrum har en öppen miljö och vid tunnelbanan ligger centrumet öppet
med ett torg, till skillnad från exempelvis Västertorp där tunnelbanan ligger ovanför centrummiljön. Den fysiska centrummiljön uppfattas som
överblickbar och trygg och med tanke på den ökade tryggheten upplever preventionssamordnaren att centrumet inte behöver en större förändring.
Det finns små åtgärder som skulle kunna göras, exempelvis att flytta fritidsgården från centrumområdet för att förflytta många rörelser och
ungdomssamlingar.
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7.8. Bredäng
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Totalt antal brott: 1206
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 så var brottsligheten inom följande kategorier återigen dominerad av tillgrepp och skadegörelse.
Brottsligheten var som högst under året 2016 med 476 inskrivna brott. År 2014 var brottsfrekvensen 345, och ökade med ca 11,6 % 2015 till 385.
Andelen brott ökade ytterligare med ca 23,6 % till 476.

53

7.8.1. Observationsmoment 8/6-2018
Bredäng är ett centrum som karaktäriseras av öppna ytor likt utomhuscentrumen i Högdalen och Fruängen, dock med en del topografiska skillnader.
Centrumet ligger någorlunda avskilt från Bredängs bostadsområden vilken försvårar för
den sociala kontrollen på platsen. Bristen på småskalighet kan lätt upplevas som ett
problem på platsen då det lämnar många dunkla ytor utan bevakning, mycket på grund av
höjdskillnaderna som skapar olika nivåer i terrängen. Höjdskillnaderna påverkas av att
tunnelbanespåren löper tvärs igenom centrumet och är placerat ovan jord vilket bildar
spårviadukter. Bredäng centrum är ett bostadscentrum så det erbjuder betydligt mindre
kommersiell service än de andra utomhuscentrumen i den här studien. I centrum finns
bland annat dagslivs, trafikskola, gym och en del restauranger vilket är ett ovanligt stort
utbud av tjänster för att vara ett bostadscentrum. Aktivitetsfrämjandet är i stort sätt svagt i
centrumets centrala punkter och det finns inte mycket i stadsrummet som öppnar upp för
andra aktiviteter än handel. Dock så finns det mycket sittplatser i centrum vilket tycks
användas flitigt av invånare och besökare. På norra sidan av centrumet finns det en parkeringsplats som ligger upphöjt över centrumet och har
begränsad insyn från omgivningen. Detta medför att den naturliga övervakningen i Bredäng är väldigt begränsad, och det är svårt att få en helhetlig
överblick av vilka aktiviteter som försiggår i centrum, särskilt efter mörkrets inbrott.
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Bostäderna i närmast anslutning till centrummiljön ligger på ett distinkt avstånd från centrumet, vilket innebär att territorialiteten försvagas och
upprätthållandet av försvarbara ytor blir försvårat. Renheten är bristande i centrumet, särskilt på fördunklade platser där överblickbarheten är extra
svag. Klotter förekommer också på flera platser i centrumet. Belysningen är dåligt utvecklad på parkeringsytorna och trygghetsfrämjande aspekter
är generellt sätt bristfälliga i Bredäng som upplevs ha mer brottsförebyggande bebyggelsestruktur. Jalusier finns nedfällda över fönstren under
dagtid och höjdskillnader i den byggda miljön främjar till att vissa ytor upplevs som mer avgränsade och skapar fysiska barriärer i stadsrummet.
Polisen är närvarade i centrumet, framför allt på parkeringsplatserna.
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7.8.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-03-09
Centrumchef från fastighetsägaren Fastpartner
En preventionssamordnare för Bredäng beskriver ett område som länge präglats av en särskild utsatthet och en utbredd organiserad brottslighet.
Generellt sätt upplevs den fysiska gestaltningen i Bredäng centrum som trevlig, det finns en bredd av olika verksamheter i centrumet. Representant
för centrumägaren Fastpartner beskriver hur Bredängs karaktär som ett öppet centrum, utan naturliga flöden och synbarhet, kan locka till sig
kriminell verksamhet just för att det är svårt att ha en god överblick över centrumet. Centrumets funktioner, som stadsdelscentrum eller shopping,
avgör hur det går att bygga samt hur flöden av människor påverkar tryggheten och brottsfrekvensen. Bredäng centrum har inte en utpräglad
shoppingfunktion, vilket inte initierar ett naturligt flöde eller överblickbarhet av människor i centrumet. Vidare beskriver preventionssamordnare
och fastighetsägare hur det faktum att Bredäng centrum är ett utomhuscentrum och öppet dygnet runt, är problematiskt för det brottspreventiva
arbetet. Preventionssamordnare och centrumägare menar på att centrumets öppna karaktär skapar utmaningar för den naturliga övervakningen av
centrumet under framförallt kvällstid, vilket skapar attraktiva tillhåll för människor som utövar kriminalitet.
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7.9. Tensta
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Totalt antal brott: 1838
Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp och skadegörelse. Brottsligheten var som högst under
året 2016 med 698 inskrivna brott. År 2014 var brottsfrekvensen 502, och ökade med ca 27,1% 2015 till 638 och ytterligare 9,4 % år 2016 till 698.
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7.9.1. Observationsmoment 12/6-2018
Tensta centrum är uppbyggt i nära anslutning till tunnelbana och präglas av omgivande
småskalighet vad avser byggnation. Centrumets näringsliv och konsumtionsutbud centraliseras
i en byggnad med interiöra gångstråk längs butikerna. Verksamheterna vetter ut mot varandra,
vilket möjliggör en god översikt över såväl de egna verksamheterna, som de kringliggande.
Centrumets öppna interiör erhåller begränsade möjligheter till sittplatser vilket inte stimulerar
icke kommersiell aktivitet men skapar flöden till de verksamheter som finns. Centrumets
utomhusdel erbjuder en upplevelse av offentlighet i och med de öppna ytorna. Inomhusdelen
erbjuder med privata platser. Renligheten upplevs som god, dock upplevs inte baksidan av
centrumet fylla samma nivå av renlighet, då det till viss del förekommer klotter och
nedskräpning. Centrumet karaktäriseras fysiskt av stora öppna fönster i taken, vilka släpper in ljus och skapar ett levande centrum.
Det finns få decentraliserade verksamheter vid centrumet och utanför centrumet finns ett öppet
torg där torghandel verkar, som i kombination med sommarvärmen som finns under dagen för
observationstillfället, gör att många personer vill sitta ute.
Upplevelsen är att det finns gott om sittplatser som dessutom fyller en multifunktion. Sittplatserna
stimulerar upplevelsen av centrumet som öppet, aktivitetsfrämjande men även brottsprevention
då dess placering är framför det inglasade centrumet, vilket skapar ett hinder mot exempelvis
smash and grab. Centrumet har generellt sätt omfattande brottspreventionsåtgärder, där belysning förekommer vid undangömda sidogångar som
tenderar att vara isolerade. Teknologisk övervakning finns såväl inne i centrumet, som ute på torget, baksidan och sidogångar. Dessutom noteras
fysisk närvaro av väktare i centrumet. Dock så finns det få eller bristfälliga tillträdeskontroller. Pollare finns framför det fysiska centrumet, men
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gångstråket och torget drabbas särskilt av trafikflöden. Det förekommer galler, men få i direkt anslutning till centrumet, utan dessa finns framförallt
i närliggande byggnader eller på baksidan. Det förekommer även angränsande ytor i anslutning till centrumet som inte är fullt lika övervakade och
som trots belysning, under dagtid kan tolkas som isolerade och mörkbelagda.

7.9.2. Intervjuer
Preventionssamordnare från stadsdelsförvaltningen 2018-08-16
Säkerhetsansvarig från stadsdelsförvaltningen 2018-03-12
Centrumchef för Tensta hos fastighetsägaren Fastpartner 2018-04-19
Lokal Polis i Tensta centrum 2018-08-20
En säkerhetsansvarig från stadsdelsförvaltningen i Tensta beskriver hur centrumet skulle kunna beskrivs som ett stängt centrum, och det är
framförallt i utemiljöerna runt omkring som de största problemen finns och inte inuti gallerian. Det finns en öppen droghandel utanför gallerian
inom den befintliga torgstrukturen. Säkerhetschefen för stadsdelsförvaltningen stärker lägesbilden genom att beskriva att det finns problem med
öppen droghandel i området. Det har förekommit grova brott med personskador och dödlig utgång. Det är en hög koncentration av utanförskap i
Tensta centrum med många unga vuxna och ungdomar som ”hänger” på platserna. Det finns även brott mot egendom, och brottsvågor som påverkar
den upplevda tryggheten i området. För att arbeta mot problematiken bedrivs det fältarbete ute i området dagligen. Centrumchefen för Tensta
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Centrum beskriver hur det generellt sätt är svårt att komma åt öppen droghandel när det sker på ytor där det går att gå undan, det vill säga utomhus.
Samtidigt skapar värme inuti ett stängt centrum tillhåll för droghandlare. Chefen menar på att det är viktigt att det finns variation av verksamheter
i centrumen som lockar. En representant från stadsdelsförvaltningen menar dock att gallerian inte upplevs som problemet, då kriminella aktiviteter
inte är lika påtagligt där inne. En polis som arbetar i Tensta upplever att centrumets fysiska utformning till viss del spelar ut sin roll. Finns det
möjligheter för kriminella att undgå insatser, med flyktvägar och trånga utrymmen, så försvårar det brottsförebyggande arbete. Polistjänstemannen
tror samtidigt inte att det är någon skillnad mellan inomhus- och utomhuscentrum, även om möjligheten att sitta inne under vintern kan påverka
rörelsen av människor.

7.10. Tumba
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Under tidsperioden januari 2014 – december 2016 var brottsligheten dominerad av tillgrepp och skadegörelse. Brottsligheten var som högst under
året 2014 med 878 inskrivna brott. År 2015 sjönk brottsfrekvensen till 862, vilket motsvarar en minskning på ca 1,8 %. Andelen brott sjönk
ytterligare till 841 år 2016 vilket motsvara minskning på ca 2,4 %.
7.10.1. Observationsmoment 20/6-2018
Tumba centrum är ett stadsdelscentrum i huvudsaklig inomhusmiljö, även om verksamheter
förekommer i utomhusdelen också – särskilt på södra sidan av centrumet där bebyggelsen
kuperas, och anslutning till biblioteket, bostäder och restauranger möjliggörs.
Centrumets inomhusdel byggdes i mitten på 1990-talet, och tydliga gågatustrukturer återfinns i
den byggda miljön. Precis som i Skärholmen så är flera av husfasaderna som tidigare varit
utomhusfader numera innerväggar i centrumet. Inomhusdelen har begränsat med öppna ytor
vilket kan ha att göra med att centrumet är avsevärt mindre än övriga inomhusbaserade
stadsdelcentrum i den här studien, vilket gör centrumet mer småskaligt.
I övrigt så är de inkluderande aspekterna genomgripande underutvecklade, med ett nästintill obefintligt aktivitetsfrämjande. Centrumet erbjuder i
princip inga möjligheter till andra aktiviteter än detaljhandel i sin inomhusdel. De exkluderande egenskaperna är enklare att beskåda –
småskaligheten främjar till upplevelsen av territorialitet i Tumbas fall som även bidrar till att göra ytorna mer försvarbara. En ytterligare faktor
som upplevs stärka möjligheten till försvarbara ytor är höjdskillnaderna, vilket är en intressant aspekt då höjdskillnader i Bredäng upplevdes
motverka trygghetsupplevelsen. Inomhusdelen av centrumet är uppdelat på tre våningar, den lägsta öppnar upp mot bussterminalen i norra änden,
den mittersta varav merparten av verksamheterna är centraliserade, och den högsta våningen som öppnar upp mot södra sidan och Tumba torg och
bostadsområdet, där de privata sfärerna blir mer tydliga. Dock så är decentralisering av verksamheter inte något som tycks vara ett förekommande
problem i Tumba centrum.
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Den naturliga övervakningen begränsas något av centrumets arkitektoniska utformning, vilket lämnar en del dunkla miljöer på vissa platser i
centrumet. Belysningen är dock genomgående välutvecklad, vilket delvis stärks av fönsterplaceringen i taket som främjar en naturlig upplysning
av centrumlokalerna under dagtid. Citycon använder sig av jalusier för centrumets butiker i inomhusdelen, men tycks göra det i mindre utsträckning
i utomhusdelen. En patrullerande vakt noterades i centrumet. Angående den sociala kontrollen över platsen så är den genomgående ojämn i hela
centrumet, vilket bedöms vara en effekt av småskaligheten och höjdskillnaderna som lyckas bidra till mer överblickbara ytor på vissa platser och
betydligt mindre på andra. Utomhusdelen mot Tumba torg erbjuder inte många möjligheter till detaljhandel, utan mest restauranger och ett bibliotek.
Torget består av en öppen yta som är välintegrerat med bostäder, men behåller småskaligheten och upplevelsen av offentlighet. Det finns dock
grindar mot bostäderna som består av fyravåningshus vilket drar en gräns mellan offentligt och privat – detta medför att territorialiteten, antalet
försvarbara ytor, den naturliga övervakningen och den sociala kontrollen stärks kring den här delen av centrumet.
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På Norra sidan där bussterminalen är placerad är dock dessa aspekter mindre förekommande, och platsen kan mycket väl upplevas som otrygg
under kvällstid. Från pendeltågsstationen går en inglasad gångbro som ansluter till centrumet och bussterminalen, och som även binder samman
med bostadsområdet på andra sidan järnvägen. Gångbron skulle mycket väl kunna upplevas som otrygg, men de stora glasfönsterna som möjliggör
överblickbarhet både ut och in från närliggande verksamheter, och från bilvägen under, är ett funktionellt sätt att minimera för den upplevelsen.
Den teknologiska övervakningen är dock genomgående svår att detektera någonstans i centrumet, likväl användandet av fysiska och symboliska
barriärer.
7.10.2. Intervjustudie
Chef säkerhetsfrågor från stadsdelsförvaltningen 2018-08-20
Säkerhetsansvarig från fastighetsägaren Citycon 2018-04-19
Säkerhetsansvarig för Botkyrka kommun beskriver hur centrumet skapar flöden av människor, dels de som nyttjar dagvaruhandeln, men även
personer som arbetar på stadshuset, eftersom det ligger i anslutning till centrumet. Det finns vissa delar av centrumet som är mer upplagda för att
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ungdomar som ”hänger” där. Området är en knytpunkt för kollektivtrafik i kommunen och har en generellt sett eftersatt fysisk miljö. Vissa passager
är inte optimala för preventionsarbete, då det finns många sidogångar för flykt. Vissa grupper kan uppehålla sig för samling i centrumet vilket kan
resultera i att miljön upplevs som otrygg. Under kvällstid är det inte lika mycket flöden av människor och det finns då även belysning som är
aningen underutvecklad. Tumba skulle mer beskrivas som ett tryggt, snarare än ett otryggt centrum enligt den kommunala säkerhetsansvarige,
framförallt på grund av att människor rör sig i centrumet, samt det faktum att det finns boende i anslutning till centrumet. Säkerhetsansvarige
uppger att det är svårt att kunna svara på om relationen mellan utomhus- och inomhudelarna av centrumet - denne anser att det finns andra
parametrar som är minst lika viktiga; exempelvis vilka verksamheter som finns i centrumet. En omfattande översyn av vilka verksamheter som
finns i den fysiska miljön är väsentlig för att kunna komplettera centrumet och för att öka ett naturligt flöde av människor under olika tider på
dygnet. Om det även finns så kallade hot spots, med drogförsäljning och annan illegal verksamhet så är det viktigt att bygga bort det med ljus, och
placera verksamheter där för att locka dit en annan grupp av människor. Den sociala kontexten av området beskrivs tillika vara av vikt enligt
samtliga respondenter. Förekommer det oroligheter i en annan del av området, är det möjligt att problematiken faller över till centrumet.
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7.11. Sammanfattning av brottsstatistik
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Enligt brottsuppgifterna från Polismyndigheten så var Farsta centrum det mest brottsutsatta centrumet mätt efter polisens brottskoder. Högdalen
och Huddinge mättes i kategorin Ärendegrupp och visade sig ha de lägsta brottsfrekvenserna. På grund av att två centrum mäter andra
brottsparametrar så bidrar detta till en viss osäkerhet när man jämför centrumen sinsemellan. Dock så visar diagrammet ovan att stadsdelscentrum,
vars verksamhet huvudsakligen är lokaliserad inomhus, är mer brottsutsatta än utomhuscentrumen av både centrumtyper i den här studien. 2015
det mest brottsutsatta året i studien med totalt 7166 brott fördelade på dessa tio centrum.
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7.12. Sammanfattning av observationer
Sammanfattat finns det flera skillnader mellan de tio fallstudieobjektens fysiska utformning och hur det påverkar trygghetsupplevelsen baserat på
genomförda observationer. Det är dock inte helt säkerställt om det är inomhus-, eller utomhuscentrum som främjar till en hög upplevd trygghet,
eller om det är andra faktorer som avgör upplevelsen. Till största del har utomhuscentrum visat tecken på en högre grad av inkludering och
trygghetsfrämjande egenskaper, medan inomhuscentrum karaktäriseras av en högre grad av brottsprevention och är av mer exkluderande karaktär.
Undantaget är Skärholmen centrum, där inomhusdelen upplevs ha en högre grad av inkluderande och trygghetsfrämjande egenskaper än
utomhusdelen, som upplevs som betydligt mer exkluderande och även svag i brottsförebyggande syfte. Farsta centrum bedöms ha många
trygghetsfrämjande egenskaper, många inkluderande egenskaper i inomhusmiljön och många exkluderande egenskaper i utomhusmiljön. Farsta
hade dock dåligt med brottspreventiva egenskaper. Huddinge centrum och Liljeholmens utomhusdel bedöms ha den högsta upplevde tryggheten,
mycket beroende på de nyurbanistiska inslagen i stadsdesignen och den välutvecklade integrationen av bostäder och handel som främjar den sociala
kontrollen och den naturliga övervakningen. Skärholmen bedöms också ha en hög upplevelse av inkludering på grund av de öppna ytorna. Huddinge
och Högdalen centrum bedöms vara de två mest inkluderande centrumen, mycket på grund av spridningen mellan kommersiella och kulturella
verksamheter och den höga grad av upplevd offentlighet som den byggda miljön stimulerar till. Högdalens trygghetsfrämjande brister något då den
naturliga övervakningen inte är lika utvecklad som i Huddinge och Liljeholmen, samma sak gäller Fruängen som liknar Högdalen väldigt mycket
i sin utformning. Sätra centrum, utomhusdelen av Skärholmen centrum och Tensta upplevs som de mest exkluderande centrumen, och verkar även
ha lägst trygghetsfrämjande egenskaper, mycket på grund av att bristen på social kontroll och aktivitetsfrämjande. Sätra centrum, Skärholmens
inomhusdel, Liljeholmen, och Bredäng bedöms ha högst brottspreventiva egenskaper, och Skärholmens utomhusdel samt Högdalen centrum
bedöms ha lägst. På nästa sida presenteras en resultatmatris baserat på observationsstudiens analysmodell.
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RESULTATS MATRIS

INKLUDERING

EXKLUDERING

TRYGGHETSFRÄMJANDE

BROTTSPREVENTION

Öppna ytor, image, småskalighet,

Försvarbara ytor, territorialitet,

Naturlig övervakning, aktivitetsstöd, social kontroll,

Galler/jalusier, stängda/avgränsade ytor, närvaro

aktivitetsfrämjande, offentliga sfärer

tillträdeskontroll, decentralisering av

renhet och upprustning, belysning

av polis/vakt, teknologisk övervakning,

för observationsstudie

Komponenter

verksamheter, privata sfärer

LILJEHOLMEN

fysiska/symboliska barriärer

STARK ute

SVAG ute

STARK

MEDEL

MEDEL inne

MEDEL inne

Stark utveckling av den naturliga övervakningen

Brottspreventionen är välutvecklad i

Utomhusdel visar på tecken på

Territorialiteten är stark i centrumet vilket stärks

och den sociala kontrollen genom integrationen

utomhusdelen och markerar tydligt den

nyurbanistiska design där småskalighet,

utspridningen av verksamheter på de olika

mellan bostäder och centrummiljöer, med balkonger

privata sfärer i form av galler.

image och öppna ytor är centrumets

våningsplanen. Det finns också en välutvecklad

riktade mot gatorna och närheten till kollektivtrafik.

Våningsskillnaderna inomhus skapar fysiska

styrkor. Bristerna ligger i huvudsakligen i

tillträdeskontroll till gallerian. Annars är

Bristande social kontroll inomhus. Renheten och

barriärer som försvårar för brott. Bristande i

att ett bristande aktivitetsfrämjande i

centrumet mer av inkluderande karaktär.

belysningen är också utvecklad

övervakning och närvaro av vakter.

SVAG ute

SVAG inne

SVAG ute

STARK

STARK inne

STARK ute

STARK inne

Mycket jalusier i utomhusdelen som har blivit

Har mer öppna ytor inomhus än utomhus

Tillträdeskontrollen och territorialiteten är

Den naturliga övervakningen och den sociala

nerklottrade. Den teknologiska övervakningen

och en splittrad image (kommersiell handel

välutvecklad inomhus men bristande utomhus

kontrollen är begränsad i både inomhus- och

är utvecklad och hög närvaro av vakter i gallerian,

inomhus, mer ’folkligt’ utomhus). Starkt

där vissa av verksamheterna är mer

utomhusdelen, vilket beror på att det finns ett högt

och polis i utomhusdelen.

aktivitetsfrämjande i inomhusdelen, färre

decentraliserade från folklivet än andra.

antal dunkla miljöer och vrår och brist på verksamhet,

centrumet som helhet.

SKÄRHOLMEN

utomhus.

samt ett väldigt stort garage. Dock utvecklad
belysning.

SÄTRA

SVAG

STARK

SVAG

MEDEL

I stort sätt inga öppna ytor i centrumet,

Väldigt exkluderande i sin karaktär med flertalet

Väldigt begränsad naturlig övervakning och svag

Brottspreventionen i Sätra är relativt

och ingen plats för aktivitets främjande

privata sfärer men med låg territorialitet. Dock

belysning. Klotter finns utspritt i hela centrumområdet

välutvecklad. Det finns mycket jalusier som har

eller offentliga ytor.

stark centralisering av verksamheter men med

nerklottrats, men det finns många avgränsade ytor

bristande möjlighet till försvarbara ytor.

i centrumbyggnaden. Det råder dock stor brist på
vakter och övervakning.

HÖGDALEN

STARK

SVAG

MEDEL

SVAG

Stark aktivitetsfrämjande i centrumet, med bra

Väldigt få exkluderande egenskaper med

Den naturliga övervakningen är något begränsad då det

Relativt begränsat i Högdalen. Butiker

kombination av verksamheter, väldigt småskalig

obefintlig tillträdeskontroll till centrumet, nästan

är underutvecklat bostäder i anslutning i nära

använder både galler och jalusier för sina

bebyggelse och mycket sittplatser och öppna ytor.

all verksamhet är centraliserad till

anslutning till centrumverksamheten och förekomsten

verksamheter, men i övrigt bristande.

Högdalsdepån. Territorialiteten är svag, och

av dunkla miljöer. Den sociala kontrollen är dock stark

centrumet ger en stark känsla av offentlighet.

pga. småskaligheten. Det finns även en del problem
renlighet och belysning.
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HUDDINGE

STARK

SVAG

STARK

MEDEL

Centrumet är småskaligt byggt med

Territorialiteten och möjlighet till försvarbara

Broförbindelserna och balkongers riktning mot

Det finns fysiska barriärer som markerar mot

välutvecklad integration mellan bostadsområde

ytor stärks i och med broförbindelser mellan

centrumytorna möjliggör även för naturlig

bostadsområde och offentliga ytor. I centrumets

och handel. Väldigt Starkt aktivitetsfrämjande i

bostadshusen över de offentliga ytorna, annars

övervakning och upprätthållandet av social kontroll.

östra ände finns det även vägpollare som

och med stort kulturliv och

väldigt få exkluderande egenskaper

Renheten och belysningen är övergripande bra.

förhindrar till att motorfordon tar sig i centrumet

Aktivitetsstödet är något begränsat i och med

vilket försvårar till brott utförde med exempelvis

avståndet till pendeltågstation och bussterminalen.

bil.

verksamhetsfördelning på flera torg.

FARSTA

STARK ute, stark känsla av offentlighet med

SVAG ute, det är betydligt lägre exkludering

STARK

MEDEL

ekonomiska aktiviteter runt det centrala torget.

utomhus och det är svårt att avgöra om

Splittrat trygghetsfrämjande i utomhusdelen eftersom

Det finns jalusier för butikerna som är nedfällda

Dock ödsligt i omliggande miljö, samtidigt

utomhusytorna skulle kunna klassificeras som

den naturliga övervakningen och sociala kontrollen är

inomhus under stängningstid, men andra former

mycket bänkar.

försvarbara. Territorialiteten är hög kring torget,

stark kring torget och nära till kollektivtrafik. Dock

av fysiska och symboliska barriärer verkar vara

SVAG inne, verksamheterna är utspridda,

men det finns inte bostäder i direkt anslutning till

kan upplevelsen inomhus vara annorlunda. Den

frånvarande. Den teknologiska övervakningen

eftersom det finns många entréer till

centrumets funktioner.

naturliga övervakningen kan vara begränsad på grund

inomhus verkar svår att detektera, men

inomhusdelen. Inga sittplatser som inte är

STARK inne, påtagligt exkluderandegenomgåene

av gallerians fysiska utformning. Belysning är

säkerhetsvakter patrullerar.

kopplade till kommersiellt. Aktivitetsfrämjande

inomhus

välutvecklad, men platsen upplevs ändå vara mörk på

är väldigt enformigt.

FRUÄNGEN

vissa platser.

STARK

SVAG

MEDEL

Centrumet har många öppna ytor och en erbjuder

Det finns få exkluderande aspekter av centrumet.

Den naturliga övervakningen är begränsad vid

Jalusier förekommer på en del platser i centrumet

en känsla av offentlighet, i synnerhet

Territorialiteten är låg och det råder ingen större

centrumens baksidor vilket påverkar möjligheten till

men annars råder det brist på brottspreventiva

småskaligheten och aktivitetsfrämjandet i form av

decentralisering av verksamheter.

social kontroll. Aktivitetsstöd är dock välutvecklat i

aspekter.

säljstånd utanför tunnelbanan.

BREDÄNG

SVAG

bebyggelsen.

MEDEL

MEDEL

SVAG

STARK

Centrumet erbjuder öppna ytor med är inte

Höjdskillnader gör att territorialiteten över

Trygghetsupplevelsen bedöms som genomgripande

Jalusier finns nedfällda under dagtid och fler

särskilt småskaligt och har inte mycket

centrum kan vara stark på viss och svaga på

svag i och med att höjdskillnader i terrängen bidrar till

platser upplevs som avgränsade i-och-med

aktivitetsfrämjande egenskaper och har en relativt

andra. Decentralisering förekommer.

bristande naturlig övervakning, social kontroll och

höjdskillnader, vilket också medför fysiska

aktivitetsstöd. Smuts förekommer men inte mycket

barriärer. Närvaro av polis har dokumenterats.

storskalig bebyggelse och svårdefinierad image.

klotter, och belysningen är dåligt utvecklad på
parkeringar.

TENSTA

MEDEL

STARK

MEDEL

STARK

Utomhusdel är öppet och stort. Ett

En stark territorialitet inomhus och en dålig och

Den naturliga övervakningen är rätt välutvecklad med

Det finns diverse jalusier med varierad placering

bostadscentrum med en stark känsla av

eftersatt tillträdeskontroll för fordon utanför

butiker som vetter mot varandra. Det är relativt

och galler vid entréer. Teknologisk övervakning

offentlighet.

centrumet i det kringliggande området.

begränsat med bänkar och sittplatser inomhus, men det

förekommer såväl inomhus som utomhus och det

Inomhusdelen har en del privata sfärer.

är rent och upprustad miljö inomhus och belysningen

finns både skyltar och övervakning, samt fysisk

är funktionell och väl utvecklad.

övervakning i form av närvaro av väktare.
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TUMBA

MEDEL (genomgående)

MEDEL (genomgående)

MEDEL

SVAG

Inomhusdelen har begränsat med öppna ytor,

Småskaligheten främjar upplevelsen av

Den naturliga övervakningen begränsas av centrumets

Jalusier används till viss del i inomhusdelen men

vilket gör centrumet mer småskaligt.

territorialiteten i Tumba, vilket även bidrar till att

arkitektoniska utformning, med en del dunkla miljöer.

inte i utomhusdelen. En patrullerande vakt

Underutvecklade inkluderande aspekter i övrigt. I

ytor blir mer försvarbara. En till faktor som bidrar

Belysningen är emellertid välutvecklad. Det finns

noterades i centrumet. Angående den sociala

princip inga andra möjligheter till aktiviteter

till detta är centrumets höjdskillnader. Inte

grindar mot bostäder och således stärks många

kontrollen över platsen så är den ojämn i hela

förutom detaljhandel.

förekommande problem av decentralisering av

parametrar för trygghetsfrämjandet.

centrumet.

verksamheter.

7.13. Sammanfattning av intervjuer
Resultaten från intervjuerna visar även dem att skillnader mellan centrumens fysiska miljöer har en påverkan på brottsligheten och den upplevda
tryggheten. Dock så nämns det att centrumens storlek, vilka verksamheter som finns, och den sociala kontexten runt omkring påverkar
brottsligheten och tryggheten. Generellt sätt så bekräftas bilden av inomhuscentrum som mer exkluderande och utomhuscentrum som mer
inbjudande och inkluderande, även om det finns undantag; exempelvis Huddinge upplevs som övergripande tryggt. Liljeholmen har en liknande
struktur, men har fortfarande viss kriminalitet som bearbetas med hjälp av situationell prevention. Något som är avgörande för inomhuscentrum är
även öppettiderna, det behöver således inte alltid vara funktionellt för tryggheten med inkluderande centrum. Om det är öppet hela tiden, så gör
det att människor kan röra sig där även på kvällar. Exempelvis Sätra centrum som i teoretisk mening är inkluderande med öppettider dygnet runt,
centrumet har emellertid stängda verksamheter under kvällstid vilket skapar en otrygg känsla. Verksamheternas betydelse återspeglas även i
centrum som har näringsverksamhet i anslutning men inte direkt i centrumet. I exempelvis Högdalen kan personer gå till verksamheterna utan att
passera själva centrumet. Preventionssamordnare för Högdalen beskriver hur näringsidkare lockar varandra och bidrar till ett annat flöde i
centrumet, vilket i sig bidrar till tryggheten. Men för att verksamheter ska kunna och vilja etablera sig, behöver även trygghetensupplevelsen vara
god. Utomhuscentrum kan skapa en god överblickbarhet och tillgänglighet om verksamheter även vill fortsätta att etablera sig runt omkring, varvid
verksamheterna spelar en stor roll. Om centrumet har bostäder i direkt närhet eller som en del av centrumet eller ligger centralt i området, är även
det ett inslag som möjliggör naturlig övervakning vilket har effekt på den upplevda tryggheten, men det kan även öka brottsfrekvensen. Tillbyggnad
som isolerar eller har negativt inflytande på överblickbarheten kan skapa otrygga miljöer för utomhuscentrum. Öppettider och möjligheten att röra
sig i centrumet under kvällstid påverkar trygghetsupplevelsen och då spelar det mindre roll om centrumet är öppet eller stängt. Centrumansvariga
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beskriver även hur problemen kan bli varaktiga även om den fysiska miljön förändras, eftersom brottsverksamheterna då kan förflyttas till andra
platser i området.

8.0. Analys och diskussion
8.1. Svar på frågeställningar
Syftet med den här rapporten har varit att utvärdera hur brottsförebyggande åtgärder och upplevd trygghet i förortscentrum kan kopplas till faktorer
i den fysiska miljön och stadsutformning. Frågeställningarna som ämnades besvaras var:
Vilka faktorer i den fysiska miljön i förortscentrum påverkar den upplevda tryggheten och fungerar brottsförebyggande?
Är inomhuscentrum respektive utomhuscentrum att föredra ur brottsförebyggande synvinkel? Eller är blandningen däremellan det mest effektiva?
Denna studie visar att trygghetsupplevelsen huvudsakligen påverkas av huruvida en centrummiljös utformning är inkluderande eller exkluderande
i sin karaktär, där inkluderande centrum upplevs som mer trygga än exkluderande centrum. Fysisk miljö som har mer nyurbanistiska inslag, såsom
öppna ytor och bra integration mellan handels-, och bostadsmiljöer har en högre trygghetsupplevelse. De aspekter som påverkar graden av
inkludering är huvudsakligen social kontroll över platsen, naturlig övervakning över gator och torg, samt att det finns ett aktivitetsfrämjande. Det
är inte klart om faktorer som inkludering och exkludering påverkar brottssituationen. Resultatet visar att det inte finns en specifik preferens mellan
inom- eller utomhuscentrum i brottsförebyggande syfte eller i trygghetsfrämjande. Brott som berör stölder och skadegörelse har varit den
dominerande brottstypen i samtliga fall. Stadsdelscentrum bestående av inomhusgallerior har visats vara de totalt sett mest brottsutsatta centrumen
i studien, och problembilden har stärkts via intervjuer med yrkesverksamma i centrumen. Brottssituation i sig antas dock vara oberoende av den
fysiska utformningen på centrumet, eller den sociala situationen. Slutsatsen är brottsfrekvenserna antas vara en fråga om centrumens storlek och
vilka verksamheter som finns, eftersom det sannolikt påverkar hur mycket människor som lockas dit och möjligheterna till att utsättas för brott.
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Resultatet visar dock att fysisk utformning kan försvåra genomförandet genom situationell brottsprevention, och även påverka
trygghetsupplevelsen genom både social inkludering och exkludering.

8.2. Diskussion
Det teoretiska ramverket för den här studien har introducerat hur brottsförebyggande och trygghetsfrämjande miljöer kan skapas genom
stadsplanering. Enligt den här studiens presentation av teorierna CPTED och safescaping så finns det en diskrepans mellan brottsförebyggande
och trygghetsfrämjande aspekter av den fysiska miljön, och att detta huvudsakligen har att göra med huruvida stadsmiljön är inkluderande (öppen)
eller exkluderande (sluten). CPTED förespråkar en mer exkluderande miljö som en huvudsakligt brottspreventiv åtgärd, medan safescaping
förespråkar inkludering och är en mer trygghetsfrämjande åtgärd. CPTED växte fram under 1960-talet, medan safescaping är relaterat till ett senare
koncept inom stadsplanering som kallas nyurbanism. Resultatet av den här studien visar att båda teorierna kan stärkas empiriskt, men att det inte
är självklart vilken av dem som fungerar bäst för förortscentrum då brottsfrekvenser antas bero på andra faktorer än fysisk utformning. Polisens
brottsstatistik visar att stölder var det mest förkommande brottet i samtliga centrum under åren 2014 – 2016 och att brottsfrekvensen har varit som
högst i Farsta, Liljeholmen och Skärholmen, vilket förmodligen beror på att de är stadsdelscentrum och har större verksamheter än övriga centrum
i studien och därför lockar mer besökare. Huddinge centrum är också ett stadsdelscentrum, men brottsfrekvenserna är lägre under samma tidsperiod,
och andelen stölder är betydligt lägre i Huddinge. Detta kan innebära att stadsdelscentrum där merparten av verksamheterna är placerade inomhus
är mer sårbara för stölder än centrum där verksamheterna är placerade utomhus, vilket kan vara ett resultat av bristande naturlig övervakningen
som förkommit i både Liljeholms gallerian och i Farsta. Utemiljöerna i dessa tre centrum står dock i kontrast till sina respektive innemiljöer,
särskilt Skärholmen centrum har flertalet gångstråk och dunkla miljöer med decentraliserade verksamheter där den sociala kontrollen och
aktivitetsfrämjandet är lågt. I Liljeholmen så har utemiljöerna många nyurbanistiska inslag vilket främjar trygghetsupplevelsen, även om
aktivitetsfrämjande i form av kulturell verksamhet och möjligheten till rekreation är underutvecklad. Farsta centrum erbjöd en betydligt mer
inkluderande upplevelse i sin utomhusdel än i sin galleria som i sin tur var lik Liljeholmens galleria. Det var också det mest brottsdrabbade
centrumet i studien.
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Det är svårt att detektera några kausala förklaringar på brottsfrekvenserna utifrån faktorer i den fysiska miljön, och därför svårt att utreda huruvida
de fungerar som brottsförebyggande designkoncept. Sätra och Tensta är centrum där exkludering är mer förekommande än inkludering och
trygghetsupplevelsen är låg, även om centrumen har klassiska egenskaper av CPTED (såsom fysiska barriärer, galler och jalusier), dock med
bristande övervakning och närvaro av poliser och vakter. I exempelvis Sätra så är det påtagligt att de brottsförebyggande snarare än
trygghetsfrämjande egenskaperna är dominerande, vilket påverkar upplevelsen av miljön som otrygg. Högdalens och Fruängens utformning har
färre brottsförebyggande och mer trygghetsfrämjande egenskaper än Sätra, men tyvärr så finns det delar av dessa centrum som är dunkla och
svårövervakade. Bristen på brottsförebyggande koncept som barriärer och övervakning kan bidra till ökad otrygghet.
Resultatet av intervjustudien stärker bilden av att verksamheter, samt centrumets storlek, är det som påverkar brottssituationen och trygghetsbilden
mest. Respondenterna menar att av den fysiska utformningen för brottsprevention, exempelvis vad gäller fordonshinder, verksamheter förlagda
centralt, översynen av rörelser, vägar eller verksamheter som stimulerar flöden av människor, naturlig övervakning och belysning har en effekt på
brottsbilden. Samtidigt är det problematiskt att anta att den fysiska utformningens roll i brottsförebyggande är en fråga om inomhus- respektive
utomhusmiljöer. Vad gäller åtgärder för sikten, så går det att planera för att ha god sikt över områden såväl utomhus som inomhus och behöver
nödvändigtvis inte avgöras om platsen är inomhus eller utomhus, utan kan bearbetas genom exempelvis att upprättandet av lägenheter så att
verksamheter kan kontrolleras och övervakas genom befintliga bebyggelsestrukturer. Fordon som kör in i centrumen kan regleras genom farthinder
eller andra instrument. Fysiska element överlag kan ha viss betydelse för brottspreventionen, men även om fysiska implementeringar genomförs
kan det vara svårt att justera brottsfrekvensen. Exempelvis går det att notera att även om incitament för att ungdomar samlas i centrumet tas bort,
kan de kriminella hitta nya plattformar att verka på, och verksamheter som exempelvis droghandel kan lätt förflytta sig. Flera av respondenterna
uppger att det faktum att ungdomar ”hänger” i centrumen bidrar till både brott och upplevd otrygghet, vilket är anmärkningsvärt att komma från
verksamma centrumaktörer då centrum ofta är miljöer som lockar ungdomar och uppmanar till aktivitet.
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När det gäller exempelvis narkotikabrott så uppger preventionssamordnare för Tensta att droghandel kan vara större vid utomhuscentrum än vid
inomhuscentrum, eftersom en inomhusmiljö är lättare att bevaka teknologiskt och med hjälp av vakter, och således spelar centrumets fysiska
utformning en roll. Tillika uppger flera centrumaktörer att det finns en utbredd problematik med fordonsrörelser, vilket även det är något som kan
regleras med hjälp av hur centrumet är byggt. Inomhuscentrum som är öppet dygnet runt upplevs inte heller vara trygga i samma utsträckning som
de som stänger vid en viss tidpunkt. Ett exempel är Sätras centrum - där har även en tillbyggnad upprättats som ska verka för handelsformer. Dock
så har byggnaden haft en kontraproduktiv effekt, eftersom det föranlett till att sikten försämrats. Verksamheter som har öppet kvällstid har också
en betydelse för trygghetsupplevelsen och kan påverka den både positivt och negativt. Om krogar och liknande som har öppet under kvällstid
lockar personer till centrumen så kan det bidra till en trygg miljö eftersom den sociala kontrollen och möjligheten att ”hålla ögonen på gatan” ökar.
Det kan också bidra till en otrygg miljö eftersom våldsbrott och hot förekommer i alkoholrelaterade miljöer.

8.3. Avslutande sammanfattning
Denna studie har utförts av Urban Utveckling på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå). Studien har gått ut på att utvärdera trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande egenskaper i tio förortscentrum i Stockholms län, och har utförts av med hjälp av sammanställningar av brottsstatistik som
har erhållits via Polismyndigheten, intervjustudie, samt icke-deltagande observationer i respektive förortscentrum. Studien tagit hjälp av en
ämnesteori om situtionell brottsprevention som förklarar hur relationen mellan brottsprevention och trygghetsfrämjande hänger ihop med
stadsplanering. Resultatet visade att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än
brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien på att inkludering
och exkludering inte är resultat av huruvida centrumet är inomhus eller utomhus.
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BILAGA 1 - Intervjuguide

1. Vilka är centrumets huvudsakliga funktioner enligt dig/er?
2. Vilka är dina/era främsta utmaningar för att få centrumet att fungera bra?
3. Vad består centrumets attraktivitet i?
4. Upplevs centrumet vara tryggt eller otryggt? -Vilket är det främsta skälet till det?
5. Vilken typ av brottslighet är vanligast förekommande i centrumet? Hur har det förändrats över tid?
6. Finns det faktorer i hur centrumet är fysiskt utformat som inverkar på brottsfrekvensen och tryggheten?
7. Hur arbetar ni för att minska brott och öka trygghet?
8. Vad skulle lösa problemen med brott och otrygghet?
9. Hur ser ni på utvecklingen av centrum? Potential? Planer?
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BILAGA 2 – Observationsblankett

Observationsblankett
Plats, datum och tid:______________________________________
*Image Innebär att man skapar platser som är attraktiva att vara på och som signalerar ordning. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning eller sönderslagna fönster, ta bort brända bilar och
liknande
*Aktivitetsstöd innebär att man genomför åtgärder som uppmuntrar till användning av platsen för positiva aktiviteter. Exempel på detta är att man kan skapa lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser.
Man kan också planera så att busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer hamnar på platser där man vill öka aktiviteten och genomströmningen av människor.

INKLUDERING
. ÖPPNA YTOR
. IMAGE*
. SMÅSKALIGHET
. AKTIVITETSFRÄMJANDE
. OFFENTLIGA SFÄRER
EXKLUDERING
. FÖRSVARBARA YTOR
. TERRITORIALITET
. TILLTRÄDESKONTROLL
. DECENTRALISERING AV VERKSAMHETER
. PRIVATA SFÄRER
TRYGGHETSFRÄMJANDE
. NATURLIG ÖVERVAKNING
. AKTIVITETSSTÖD*
. SOCIAL KONTROLL
. RENHET OCH UPPRUSTNING
. BELYSNING
BROTTSPREVENTION
. GALLER/JALUSIER VID FÖNSTER
. STÄNGDA/AVGRÄNSANDE YTOR
. TEKNOLOGISK ÖVERVAKNING
. NÄRVARO AV POLIS/VAKTER
. FYSISKA/SYMBOLISKA BARRIÄRER
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