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Design mot brott
Vi vill inte att du ska bli upprörd, men det är 
sant. Överallt omkring dig finns personer som 
varit offer för brott. Men också hjälpmedlen 
eller verktygen som används för att begå brot-
ten. De finns i dina fickor, på ditt skrivbord, 
på jobbet, på väg till jobbet och vart du än 
går efteråt, om det så är till en bar, till snabb-
köpet, eller hem till dig själv.

Vanliga föremål och platser lever ett dub-
belliv. Utöver sina vanliga funktioner är de 
också rånares och tjuvars främsta medhjäl-
pare. En kundvagn kan användas till att trans-
portera stöldgods. En stulen bil kan användas 
till att krossa skyltfönster och för att fly 
undan polisen. Din mobil har ett bra värde på 
svarta marknaden – den är ett modernt feno-
men. Ett modernt brottsfenomen, vill säga.

Alla människor är utsatta för brottslighet 
- och alla kan bidra till att förebygga den. 
Men det är bara vissa delar av befolkningen 
som kan hjälpa till att i stor skala slå tillbaka 
brottsligheten. Som till exempel brottsbe-
kämpande myndigheter, brottsförebyggande 
aktörer, stadsplanerare – och professionella 
designers.

De produkter och platser som ”hjälper” 
brottslingar är nämligen alla resultatet av 
designers arbete. En teori bland kriminologer 
är att människor blir kriminella inte bara 
(eller kanske ens i första hand) för att de är 
fattiga eller outbildade eller har blivit dåligt 
uppfostrade, utan för att de utsätts för fres-
telsen att begå brott. Som en ledande brittisk 

kriminolog, professor Gloria Laycock, har 
uttryckt det: ”i ett kapitalistisk samhälle finns 
det biljoner med prylar att plocka på sig”. 

Det är marknadsförares och designers upp-
gift att få människor att vilja ha nya produk-
ter, att längta efter dem. Men samma längtan 
som får en del människor att sträcka sig efter 
plånboken, får andra att sträcka ut handen 
och stjäla föremålet ifråga.

Vad du kommer att hitta i denna intro-
duktion är tips på hur design kan användas 
för att göra produkter och miljöer mer mot-
ståndskraftiga mot brottslighet, utan att deras 
attraktionskraft, marknadsvärde eller använ-
darvänlighet minskas. Tvärtom, för de flesta 
konsumenter är ökad säkerhet ett bra försälj-
ningsargument, vilket exemplen också visar. 
Trots allt, i det moderna samhället är rädslan 
för brottslighet kanske ett lika stort problem 
som brottsligheten i sig själv.

Frestelsen att göra ingenting och se åt ett 
annat håll är alltid stor. Gör därför ett försök 
– använd design mot brott!
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senare år har det svenska folket också kraftigt 
ökat sitt alkoholintag.

Hursomhelst kan man konstatera att brotts-
ligheten i Sverige – även om den har stabilise-
rats under 1990-talet – ligger kvar på histo-
riskt höga nivåer. 

Brottslighetens omfattning och struktur
Under år 2004 polisanmäldes drygt 1,2 mil-
joner brott i Sverige. Olika former av stöld är 
den vanligaste brottstypen; 52 procent av den 
anmälda brottsligheten består av så kal lade 
tillgreppsbrott. Den näst största brotts typen, 
brott mot person, som står för 14 procent av 
den anmälda brottsligheten, inkluderar bland 
annat mord, misshandel och olika former av 
sexualbrott. Andra stora brotts typer är skade-
görelse, trafikbrott och bedrägerier. 

Ser man på en av de brottstyper som oftast 
drabbar den vanliga samhällsmedborgaren, 
bostadsinbrott, visar statistiken att antalet 
inbrott har ökat under de senaste åren, efter 
att ha minskat under 1990-talet. Tydligt är 
att allt fler inbrott sker i villor, medan färre 
bryter sig in i lägenheter. Bostadsinbrotten är 
också vanligast i tätbebyggda områden som 
Skåne, Hallands och Stockholms län, medan 
få inbrott begås i glesbygd. 

Däremot visar de senaste årens utveckling 
att bilbrottsligheten har minskat, samtidigt 
som till exempel antalet anmälda butiksstöl-
der har ökat.

Sedan andra världskriget har brottsligheten i 
Sverige – precis som i alla västländer - ökat 
kraftigt. Det finns många och motstridiga 
teorier som vill förklara varför denna utveck-
ling har ägt rum. Men de flesta forskare är 
i dag överens om att en viktig förklaring är 
det enkla faktum att det finns betydligt fler 
varor att stjäla än förr. Människor utsätts 
alltså för större frestelser att begå brott än 
tidigare, då samhället var mindre ekonomiskt 
utvecklat. Samtidigt har den sociala kontrol-
len över människorna minskat avsevärt, vilket 
gör att det är lättare för många att stiga över 
den moraliska tröskeln och begå ett brott. 
Kriminologen och professorn Jerzy Sarnecki 
vid Stockholms universitet, beskriver detta 
som den mörka sidan av en i övrigt positiv 
utveckling som har gjort samhället friare och 
öppnare. ”Den relativt höga brottsnivå som 
vi lever med är frihetens och välfärdens pris”, 
har Sarnecki formulerat det.

Sedan 1990-talets början har den sti-
gande brottskurvan i Sverige dock planat ut. 
Stöldbrottsligheten har till och med minskat 
något, medan den anmälda våldsbrottslighe-
ten fortsätter att öka. Till viss del tror man 
att detta beror på en ökad benägenhet att 
anmäla. Toleransen för all slags misshandel 
har minskat betydligt, inte minst inom skolan. 
Men det utesluter inte att det också kan fin-
nas en faktisk ökning av våldet i samhället. 
Inte minst påpekar forskare att antalet miss-
handelsfall direkt hänger samman med den 
samlade alkoholkonsumtionen i landet. Under 

Ett aktuellt problem
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 För alla slags brott finns det vissa grupper i 
samhället som löper större risk att utsättas än 
andra. Till exempel är risken att utsättas för 
våld störst för män i åldern 16 till 35 år som 
aktivt deltar i nöjesliv på krog och restaurang. 
Risken att drabbas av brott är också högre 
för personer som bor i ekonomiskt och soci-
alt eftersatta områden. En ökad utsatthet för 
brott är alltså en del av det utanförskap som 
drabbar vissa samhällsgrupper. 

Forskning har också visat att personer som 
en gång har utsatts för brott löper förhöjd 
risk att drabbas på nytt. Samma sak gäller 
för utsatta platser, som till exempel skolor 
eller butiker. Exempelvis är risken för att en 
butik ska utsättas för inbrott (eller försök till 
in brott) under ett år normalt cirka 15 pro-
cent. Har butiken däremot redan rånats ökar 
risken till nästan 30 procent. Att hjälpa dem 
som en gång utsatts för brott är med andra 
ord mycket viktigt, annars finns risken att de 
drabbas på nytt.

Brottslighetens kostnader
Brott kostar. I en brittisk undersökning från 
år 2000 kom man fram till att brottsligheten 
kostade landet motsvarande 900 miljarder 
kronor – varje år. Det innebär cirka 18 000 
kronor per person och år.  

Brott kostar på flera olika sätt. Vissa kost-
nader är påtagliga, andra mer indirekta, men 
alla fördelas de mellan brottsoffret, närings-
livet och samhället i stort. Kostnader uppstår 
till exempel på grund av
• åtgärder som vidtas för att förebygga brott, 

som installation av säkerhetsutrustning eller 
inrättandet av brottsförebyggande råd,

• konsekvenserna av brott, som förluster 
av eller skador på föremål eller egendom, 
kostnader på grund av känslomässiga eller 
fysiska skador, hälso- och sjukvård samt 
förlorad arbetstid,

• ågärder som vidtas för att bekämpa brotts-
lighet, som polisens och kriminalvårdens 
arbete.

Alla nya bärbara högteknologiska 
prylar är lätta att bli av med
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Vissa föremål är betydligt mer stöldbegärliga 
än andra. I England ser en topplista över 
rånarnas favoritstöldobjekt ut så här (i fallan-
de ordning): kontanter, smycken, CD-skivor, 
DVD-skivor, videokasetter samt stereo- och 
video/DVD-spelare. Nya favoriter är på väg in 
på topplistan, som mobiltelefoner och digitala 
kameror. Alla nya bärbara högteknologiska 
prylar – som iPods, spelkonsoler och fickdato-
rer – är också lätta att bli av med.

Rädsla för brott
Många människor lever med en ständig rädsla 
för att drabbas av brott. Trots att det inte är 
så vanligt att man faktiskt utsätts för brotts-
lighet – undersökningar visar att cirka fyra 
procent av befolkningen under ett år utsätts 
för något slags våld – påverkar rädslan många 
människors liv. I en undersökning uppger en 
av sex tillfrågade att det händer att de avstår 
från att gå ut på kvällen av rädsla för att bli 
överfallna. Denna rädsla är generellt tre till 
fyra gånger så hög bland kvinnor som bland 
män. Mest rädda för att utsättas för brott 
är äldre kvinnor i storstadsområden. Mer 
än hälften av dessa uppger att de inte går ut 
på kvällen i sitt bostadsområde på grund av 
rädsla för att bli rånade eller överfallna. 

På samma sätt är risken för att utsättas för 
inbrott tämligen liten – två procent av alla 
bostadshushåll uppger att de under de senaste 
tolv månaderna har råkat ut för stöld eller 
skadegörelse i sin bostad. Men samtidigt är så 
många som 23 procent oroliga för att råka ut 
för inbrott i sitt hem.

Varför är vår rädsla för brott så hög? 
Kriminologer tror att det har att göra med 

mängden av – och intresset för – brott på 
teve, i såväl dokumentärer som i fiction. De 
allt mer tydliga och realistiska avbildningarna 
av brottslighet påverkar vår uppfattning av 
omvärlden. Kanske har också den allmänna 
ökningen av välstånd och livskvalitet gjort 
att vi mer och mer känner oss som måltavlor, 
trots att det är de utanförstående som lider 
störst risk att drabbas.

Slutligen kan man konstatera att den totala 
brottsligheten ibland ökar och ibland minskar, 
men den ligger kvar på nivåer som är högre 
än någon gång tidigare i modern tid. 

Brottslighet, och rädslan för brottslighet, 
är helt enkelt en börda som tynger samhället, 
som tynger ekonomin och som minskar livs-
kvaliteten för ett stort antal människor. Men 
vad kan design göra åt det? Låt oss gå vidare 
och undersöka saken!
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Kundvagnen som aldrig försvinner

På den stora mataffären Daglivs på Fridhems plan i 
Stockholm, har man sedan länge haft problem med att 
kundvagnar blir stulna. Man har köpt in mellan hundra och 
hundrafemtio nya varje år, en tredjedel av beståndet, till en 
avsevärd kostnad som i slutändan fått betalas av kunderna i 
form av högre priser. Förutom de rena kostnaderna för buti-
ken, har de stulna kundvagnarna också på olika sätt bidragit 
till en stökig atmosfär i butikens omgivningar. Bland annat 
har hemlösa och uteliggare använt vagnarna som transport-
medel och ungdomar har använt vagnarna som tillhyggen 
för skadegörelse.

Sedan ett par år tillbaka använder Daglivs därför en helt 
ny metod för att säkra kundvagnarna, framtagen av det 
walesiska företaget Symonds Hydroclean. Inspirationen till 
konstruktionen kommer ursprungligen från ett arbete med 
att utveckla elektroniska fotbojor för amerikanska fängelser. 
Principen är mycket enkel. På vanliga kundvagnars hjul 
monteras en särskild broms, som aktiveras då vagnen pas-
serar en strömslinga som är placerad vid butikens in- och 
utgång. Försöker man föra ut vagnen ur butiken slår brom-
sarna till och vagnen blir i princip omöjlig att föra bort. 

Resultatet är häpnadsväckande. Under det första året 
stals bara två vagnar, året därefter bara en. Från kundernas 
sida har heller inga klagomål kommit in, säger affärschefen 
Jan Wallström. Så enkelt kan det vara att få bukt med ett 
problem som både kostar pengar och skapar otrivsel och 
otrygghet.



Produkter bör vara designade så att de är svåra att stjäla eller 
förstöra eller använda till att skada människor och egendom 



11

En ny lösning –  
Design mot brott

Vi behöver leta vägar för att stödja de insatser 
som polisen och andra gör i sin kamp mot 
brottsligheten. Design mot brott är en sådan 
väg.

Rättsväsendet är begränsat i sin förmåga 
att förebygga och bekämpa brott. Av hundra 
brott som begås lyckas polisen i genomsnitt 
klara upp femton – vilket antagligen inte är 
tillräckligt för att avskräcka en beslutsam 
brottsling. Medel för att få dem på andra tan-
kar måste därför tas fram.

Förebyggande verksamhet är avgörande. 
Polisens arbete är i hög grad reaktivt – de sva-
rar på faktiska brottsliga handlingar, efter att 
de har ägt rum. Design är proaktivt. Alla delar 
av vår moderna, designade omgivning – var-
dagliga produkter, tjänster, fordon, arkitektur, 
gator, offentliga transportsystem och andra 
inrättningar – har en påverkan på brottslighe-
ten och rädslan för brottsligheten. Genom att 
i en produkt eller på en plats aktivt inkorpo-
rera attribut som gör den mindre sårbar, kan 
designers och arkitekter hjälpa till att begränsa 
möjligheterna att begå brott och på så vis göra 
livet betydligt svårare för tjuven, rånaren eller 
skadegöraren. Den brottsförebyggande desig-
nen bör vara inbyggd i konstruktionen, inte 
påhängd i sista minuten. 

Att redan på designstadiet förebygga möj liga 
hot och svagheter i en miljö eller på en pro-
dukt är bättre än att hitta på lösningar i efter-
hand, såväl när man ser till kostnad som till 
praktisk nytta.

Tänk som en tjuv! 
Vad designers kan göra är att försöka tänka 
som en tjuv. Det vill säga sätta sig själv i 
brottslingens ställe och förutse vad denne 
kommer att vilja göra och hur det kan tänkas 
gå till. På så vis kan designern utveckla lös-
ningar som enkelt blockerar brottslingens för-
sök utan att minska produktens eller tjänstens 
värde för dess legitima användare.

Det handlar om en kamp, där de mest 
lämpade överlever. Brottslingar lär sig snabbt 
vilka brister deras måltavlor har. Biltjuvar 
hyr nya bilmodeller för att undersöka på vil-
ket sätt de är sårbara. Designers måste lära 
sig metoder och tekniker som gör att de kan 
överlista brottslingen. Att använda de hjälp-
medel som finns beskrivna i denna 
introduktion är en bra utgångspunkt.
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Men allra först kanske både kunder och före-
tagare måste bli övertygade om att Design 
mot brott är relevant och potentiellt lönsamt 
för såväl den egna organisationen som för 
hela samhället. Man kanske är fullständigt 
omedveten om vilka fördelar en säkrare, mer 
brottbeständig design kan innebära. Det är 
designern som måste övertyga dem.

På de följande sidorna presenteras såväl de 
kommersiella som de sociala argumenten för 
varför företag borde satsa på att förebygga 
brott. Här presenteras också skälen till varför 
designers bör ägna sig åt detta. Det argumen-
teras för hur Design mot brott kan uppmuntra 
till kreativitet, användbarhet och nyskapande.

Designen måste vara 
listigare än tjuven
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Stöldsäkrade handväskor

Ficktjuvar i Sydkorea har fått det kämpigare på senare tid, 
efter att ett lokalt företag skapat ett helt nytt slags tjuvsäkra 
handväskor.

Initiativet kom efter att polisen i Korea studerat hur landets 
talrika ficktjuvar agerade. Förutom att stjäla hela handväskan, 
hade tjuvarna två olika arbetsmetoder. Antingen stack de, i 
skydd av trängseln i en folkmassa, ner handen i väskan och stal 
en plånbok eller en portmonnä. Eller så skar tjuvarna helt enkelt 
upp handväskan från sidan, för att på så vis kunna länsa den.

I samband med att modet i Korea i slutet av 90-talet ändra-
des så att handväskornas axelremmar blev betydligt kortare, blev 
det svårare att komma åt en väskas innehåll med handen. Att 
skära upp handväskorna blev därför den populäraste metoden 
bland landets ficktjuvar. Särskilt tyckte man om väskor i tunt 
läder – som är som gjort för att snittas upp med en skalpell. 

Det koreanska modeföretaget Esquire Collection tog fasta 
på detta, och utvecklade tillsammans med CNE Tech, ett före-
tag som konstruerar larmsensorer, en serie handväskor med 
inbyggda tjuvlarm. Systemet bestod av två delar, en sensor som 
reagerade på tryck från en kniv, och ett högljutt, intensivt larm. 
Sensorn placerades i handväskans tyg (en elegant handväska, 
mycket populär såväl bland kunder som tjuvar) och larmet i en 
liten ficka på väskans insida. Handväskans utseende påverkades 
över huvud taget inte av denna konstruktion. Man flyttade även 
handväskans blixlås för att göra den svårare att komma åt för 
tjuven. Man lade även in en tunn stålvajer i axelremmarna för att 
göra det omöjligt att skära av dem.

De nya, stöldsäkrade handväskorna blev snart en framgång. 
En särskild märkning talade om för potentiella tjuvar att det 
inte var någon idé att ens försöka, och snart började anti-stöld-
designade väskor sälja bättre än olarmade versioner. 



Den smarta konsumenten väljer produkter 
med brottsföre byggande design



Varumärkesskydd 
Storskalig varuförfalskning eller piratkopie-
ring kan skada ett företags varumärke och 
kraftigt påverka dess vinster. Omskrivna fall 
av bedrägeri, förfalskning eller annan slags 
påverkan på kända produkter har gällt allt från 
bildelar, kosmetika och läkemedel till mjukva-
ror och barnmat. Företag som är verksamma 
inom utsatta affärsområden kan stärka sina 
varumärken genom att utveckla metoder för 
att styrka varans äkthet och skydda dem mot 
påverkan utifrån.

Färska exempel på detta hittar man bland 
alkoholtillverkare och inom den kemiska indu-
strin.

För att skydda Smirnoffs flaskor mot påver-
kan under transporten från fabrik till affär, 
skapade företagen Decorative Sleeves och De 
La Rue Holographics, ett säkerhets sigill som 
en del av en hylsa som placeras över flaskmyn-
ningen. Ett hologram garanterar varans äkthet 
och en design i värmekänsligt bläck, som för-
svinner om flaskan vidrörs, avslöjar om någon 
har försökt komma åt dess innehåll.

RPC Containers utvecklade ett särskilt lock 
för sina Dulux målarfärgsburkar efter att det 
hade visat sig att vissa återförsäljare öppnade 
den gamla sortens metallock och hällde i billig 
färg i stället för äkta Duluxfärg. Företaget 
tog därför fram nya plastlock som bara kan 
öppnas genom att man för in en skruvmejsel i 
små öppningar i locket. Dessa små öppningar 
täcks i sin tur av ett tunt membran – i princip 
en sidoprodukt av den gjutningsprocess som 
skapar locken – som genast skadas om någon 
försöker öppna locket. På så vis blev det omöj-
ligt för obehöriga personer att fingra på målar-
färgsburken.

Ökade konkurrensfördelar
I takt med att medvetenheten om vissa sorters 
brottslighet ökar, kräver konsumenter högre 
säkerhet på de produkter som påverkas av 
detta. Företag har upptäckt att det kan inne-
bära en stor konkurrensfördel att designa 
produkter så att de till exempel är svårare att 
stjäla eller skada. 

Ett exempel är vad batteritillverkaren Sears 
gjorde i USA. Som en reaktion på ökad oro 
över bilstölder introducerades en funktion i 
det så kallade DieHard bilbatteriet, som gör 
att batteriet kan deaktiveras av ägaren när 
hon eller han parkerar sin bil. Bilen går alltså 
inte att köra utan tillgång till nyckeln, vilket 
gör den klassiska sortens bilstöld omöjlig. 
DieHard-batteriet – med sin slogan ”The only 
battery engineered to start your car and stop 
a thief” – gav företaget ett försprång framför 
konkurrenterna, som genast började arbeta 
febrilt för att komma ikapp.

15

Företagen vinner

Det kloka företaget väljer
brottsförebyggande design



16 D e s i g n  Mo t  B r o t t

Intäktsskydd
Detaljhandeln har svårt att klara de miljarder 
kronor som brottsligheten varje år kostar dem 
i rena varuförluster och i utgifter för olika 
sorters säkerhetsåtgärder. Brottslighet - i form 
av snatterier och stölder som den egna perso-
nalen gör sig skyldig till - bedöms stå för en 
kostnad som motsvarar drygt två procent av 
hela sektorns omsättning. Handeln som helhet 
skadas, men enskilda näringsidkare kan betala 
ett ännu högre pris om kunderna känner sig 
så hotade att de helt håller sig borta. Det van-
liga svaret på problemen är olika avancerade 
lås, väktare i butiken och kameraövervakning. 

Men stora detaljhandelskedjor, som brit-
tiska Tesco, har i stället börjat använda inred-
ningsdesign som ett sätt att bekämpa snatteri. 
Tesco hyrde en före detta polis för att ta fram 
idéer på hur man kan bekämpa snatterier utan 
att samtidigt minska intäkterna. Resultatet 
blev ett antal förändringar i butikslayouten 
och i hur varorna visas upp, allt med syfte 

att minska tjuvens känsla av att vara anonym 
och lätt kunna komma undan med sitt brott. 
Framför allt gjorde man gångarna i butiken 
bredare och längre, vilket ökade synligheten. 
Man sänkte också hyllhöjden och såg till att 
begränsa butikens in- och utgångar. Att inte 
heller stapla varor så högt kan inledningsvis 
minska försäljningen per kvadratmeter något, 
men fördelarna överväger. Kunderna känner 
sig trygga, och eftersom de tycker om den mer 
öppna miljön kommer de oftare tillbaka till 
butiken. Resultaten har varit goda och snat-
terierna har minskat. 
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Knarkbefriade toaletter

De populära krogarna i Stockholms innerstad lider sedan 
länge av problem med gäster som ägnar sig åt knarkhandel 
och knarkmissbruk. Som ett led i det så kallade STAD-projek-
tet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) inrät-
tades ett samarbete som kallas Krogar mot knark, där flera av 
Stockholms citys krogar och nattklubbar deltar. Satsningen 
består av många delar, bland annat utbildning av personalen, 
men ett viktigt inslag har på flera håll varit en nydesign av 
krogens inredning. Mörka, avskilda hörn har byggts bort och 
en öppnare planlösning har tagits fram. Flera av krogarna 
har också byggt om sina toaletter, platser som tidigare i stor 
utsträckning använts av kunder som vill bruka narkotika.

På den kända krogen East vid Stureplan i Stockholm har 
man kommit långt med detta arbete. Nydesignen av toaletterna, 
gjord av inredningsarkitekten och designern Tomas Sandell, 
har inneburit att alla plana ytor, som tidigare har använts för att 
lägga upp narkotika på har tagits bort. Toalett stolslocken är 
också borta, och på herrtoaletten är till och med spolfunktionen 
inbyggd i väggen. På alla framträdande inredningsdetaljer har 
kanterna gjorts runda, allt för att försvåra droghanteringen. 

För att inte göra toaletterna avskräckande för kunderna sat-
sade man samtidigt stora summor på att göra inredningen så 
tilltalande som möjligt. Snarare än ogästvänligare är toa letterna 
i dag betydligt snyggare än tidigare, förklarar Easts' Jonas 
Ahlgren. Han berättar också att satsningen under dessa två år 
har gett goda resultat. Det är betydligt mindre med misstänkt 
trafik till och från toaletterna än förut, och hela atmosfären på 
krogen har förändrats. Till det bidrar förstås många av de åtgär-
der som genomförts inom Krogar mot knark-projektet. Men de 
systematiska satsningarna på genomtänkt inredningsdesign har 
varit en viktig faktor.  



Genomtänkt arkitektur kan bidra till att  
göra allmänna platser säkrare
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med syfte att minska våldshändelser och 
avskräcka knarkhandel. En öppen planlös-
ning gör det möjligt för personalen att se varje 
bord oavsett var i lokalen de befinner sig. 
Diskret kameraövervakning och bra belysning 
utanför puben bidrar till att knarkhandlare 
och biltjuvar håller sig borta. Man byggde 
även en trevlig uteservering, som lockar till sig 
barnfamiljer. Efter en utmärkelse från polisen, 
”Secured by design”, har kunderna kommit 
tillbaka i större antal än någonsin tidigare. 
Grannarna älskar sin kvarterskrog igen. Och 
det gör även bryggeriet – puben går mycket 
bra. (För exempel på en svensk krog som 
använt inredningsdesign i sitt brottsförebyg-
gande arbete, se sid 17).

Både näringslivet och lokalsamhället kan 
tjäna på initiativ som tas för att minska 
brottsligheten. Företag kan utveckla projekt 
och produkter samtidigt som de stödjer sam-
hällets brottsförebyggande aktörer i arbetet 
med att minska brottsligheten. På så sätt vin-
ner de i anseende samtidigt som de förstärker 
sin lokala profil. 

Produkter och platser som 
förebygger brott
Att ses som socialt ansvarstagande är numera 
en självklar del av de flesta företags profil. 
Man driver projekt för långsiktig, miljömäs-
sigt hållbar produktion, man tar hänsyn till 
handikappade vid utformningen av produkter 
och tjänster och man strävar efter jämställd-
het på arbetsplatsen. Brottsförebyggande är en 
annan trend som, om den i likhet med exem-
pelvis miljöhänsyn blir en utslagsgivande kon-
kurrensfaktor, kan leda till mycket påtag liga 
vinster för samhället. 

Till exempel är alkoholrelaterat våld sedan 
länge ett allvarligt problem. På senare år har 
det blivit lättare att få tillstånd att servera 
alkohol, samtidigt som en allt mer alkohol-
vänlig umgängeskultur sprider sig. Antalet 
misshandelsfall ökar i samma takt som alko-
holkonsumtionen. Samtidigt vill de allra flesta 
människor helst umgås i miljöer som är säkra 
och där de känner sig trygga. 

I den mindre staden Wythenshave i Stor-
britannien, blev en pub som var ökänd för sitt 
bråkiga klientel, fullständigt demolerad efter 
våldsamma slagsmål. Den byggdes upp på 
nytt av bryggerikedjan Scottish&Newcastle, 
som passade på att vidta ett antal åtgärder 

Samhället vinner

Både näringslivet och samhället kan tjäna 
på initiativ för att minska brottsligheten
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Innan designers och arkitekter kan övertyga 
sina kunder, eller för den delen sina chefer, om 
att det är en bra idé att se brottsförebyggande 
som en designfråga, måste de först själva 
vara övertygade om att så är fallet. Som när 
det gäller vilken fråga som helst, som tillför 
en extra förutsättning eller ett extra krav på 
designprocessen, skulle man kunna se tanken 
på brottsförebyggande som bara ännu en sak 
som gör designerns jobb svårare. Statistiken 
om hur omfattande problemet med brottslig-
het egentligen är, och det moraliska argu-
mentet för att ägna sig åt design mot brott 
kan vara svårt att säga emot... men fungerar 
verkligen designbaserade lösningar mot brott? 
Och hur kombinerar man detta tänkande med 
attraktivitet och tillgänglighet? Handlar inte 
brottssäkerhet främst om att öka produkters 
likformighet och minska tillgången till dem? 
Och vad händer med kreativiteten, designerns 
främsta uttrycksmedel? Begränsas inte krea-
ti viteten när det ställs nya, hårda krav på en 
produkt eller tjänst?

Svaret på den första frågan är ja; dessa 
lösningar fungerar verkligen. På de andra frå-
gorna är svaret; allting är möjligt.

Visst finns det standardiserade metoder 
för hur man ökar produkters, tjänsters eller 
byggnaders säkerhet. Men nya, innovativa 
lösningar behövs alltid. Effektivt brottsföre-
byggande kräver kreativitet och nyskapande 
- bara så kan man vara smartare än brotts-
lingen. Många kriminella tror sig vara ganska 
listiga, och vissa är verkligen mycket påhit-
tiga. Men design och teknologi är ändå - eller 
kan vara - betydligt mäktigare. Utmaningen 
för en designer är att balansera kreativitet mot 

noggrannhet, genom att utveckla och testa 
en lösning (bland såväl dem som kommer att 
bruka den som bland dem som kan tänkas 
missbruka den) innan den släpps ut på mark-
naden, där den genast utsätts för brottslingens 
prövande blick.

Användarvänlighet kontra säkerhet
Att göra en produkt eller plats mer säker 
behöver inte betyda att den är mer svårtill-
gänglig för dess rätta användare. Att lägga på 
ett extra lager med skydd är bara en lösning. 
Mer effektivt är att omdesigna, så att helheten 
blir mindre attraktiv för brottslingen. Kund-
vagnar som är utrustade med ett lås som gör 
att de inte kan lämna butiken är ett enkelt, 
vardaglig exempel på hur man kan bespara 
affärsägare stora utgifter och skapa en triv-
sammare miljö för användarna (se sid 9). 

Samtidigt står stadsplanerare inför utma-
ningen att göra offentliga platser säkrare och 
mer tillgängliga. På samma gång som man 
uppmuntrar människor att röra sig på gator, 
gångstigar, cykelvägar och med kommunala 
transportmedel, måste man försöka begränsa 
sådan brottslighet som uppstår i livliga, folk-
täta miljöer, som till exempel alkoholrelaterat 
våld, ficktjuveri och andra sorters stöld, som 
snatteri. Noggrann design och skötsel av 
offentliga miljöer kan bidra till att skapa den 
rätta balansen mellan dessa motstridiga intres-
sen. 

Designen vinner
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Bekvämlighet kontra säkerhet
Det finns inget som säger att säkerhet måste 
utesluta bekvämlighet. Ju bekvämare och till-
gängligare en säkerhetsåtgärd är, desto effek-
tivare blir den. Centrallås i bilar är ett perfekt 
exempel på detta. Ett tryck på en knapp låser 
hela fordonet – vilket gör att även relativt 
vårdslösa förare lyckas säkra sin bil. En läsare 
som scannar av fingeravtryck, handavtryck 
eller ögonprofil skulle göra det både enklare 
och säkrare att identifiera rätt användare, 
till exempel för uttag i en bankomat eller för 
inpassering till ett säkerhetsklassat område.  

Säkerhet kontra utseende
Måste ”säker” alltid betyda ”tråkig”? Inte 
alls. ”Säker” och ”attraktiv” är inte ömsesi-
digt uteslutande. Under 1800-talet var det till 
exempel en konstart att designa järnräcken 
som skyddade hus från intrång.

Designade märkesvaror är lika efterfrågade 
av tjuvar som av betalande kunder. Men de 
kan skyddas mot brott på flera olika sätt, 
såväl synliga som osynliga. Ett inbyggt larm-
system, noggrant placerat, kan ge en känsla av 
ogenomtränglighet åt en annars så stöldutsatt 
produkt som en handväska (se exempel sid 13).

Miljöer som är visuellt tilltalande är ofta 
mindre utsatta för brottslighet. Attraktiva, 
välskötta miljöer väcker respekt hos dem som 
använder dem. Medan miljöer som vanställs 
av defensiva säkerhetsåtgärder som taggtråd, 
ståljalusier, fönstergaller eller till och med 
igenmurade fönster och dörrar, bidrar till att 
rädslan för brott ökar, vilket kan påskynda 
områdets förfall.

Om man redan från början gör en bra 
planering av den omgivande miljön kan man 
förhindra att en negativ spiral tar sin början. 
Bra gatubelysning och andra åtgärder som gör 
det lätt att hitta i området, fri sikt åt många 
håll och ett minimum av avskiljda eller isole-
rade platser gör såväl platser som människor 
betydligt mindre utsatta.

Ju tidigare det brottsförebyggande design-
tänkandet kommer in i utvecklingsprocessen, 
desto bättre.

Inredningsdesign ska vara sådan 
att tjuven utmärker sig i miljön
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Brottsförebyggande design innebär att desig-
nern, förutom att tänka i form och funk-
tion, också måste tänka på hur produkten, 
arkitekturen eller miljön kan göras säkrare. 
Utmaningen ligger i att effektivt försvåra för 
brottslingen, utan att göra avkall på använ-
darvänlighet, bekvämlighet eller utseende.

Bekvämlighet

Utseende

Säkerhet

Användarvänlighet

Brottsförebyggande design 
– en utmaning
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En tryggare spårvagn

Spårvagnarna i Göteborg har av vissa passagerare, framför allt 
kvinnor och äldre, upplevts som otrygga miljöer. Framför allt har man 
uppgett sig vara osäker i den andra, bakre vagnen, som i de tidigare 
modellerna har varit helt avskild från den främre, där föraren finns. 
Särskilt kvällstid har många helt enkelt undvikit de bakre vagnarna 
på grund av att de känts otrygga.

När Göteborgs spårvägar började planera för inköp av 
nya vagnar togs därför värden som säkerhet och trygghet med i 
designspecifikationerna. Bakom detta arbete ligger Lisa Warsén 
på designföretaget Analink och Hans Tollin på Designkonsulterna. 
Nyckelordet i deras trygghetstänkande är genomsiktlighet. 

Den nya spårvagnskonstruktionen består av en enda sammanhål-
len vagn, vilket minskar risken för att passagerare ska bli isolerade 
i en obehaglig situation. Tanken är också att man var man än befin-
ner sig ska kunna se genom hela vagnen, ända fram till föraren. Det 
finns heller ingenstans i vagnen där en person som vill begå ett brott 
kan gömma sig – den som kliver på vagnen kan genast se vilka som 
finns där, och vad de har för sig. 

Spårvagnen är utrustad med stora fönster, vilket gör att man 
redan från hållplatsen har bra insyn. Likaså är det lätt att se ut 
genom fönstren och få klart för sig om den hållplats man kommer 
till är säker eller inte. Den nya spårvagnen är även designad för att 
ge bästa möjliga täckning för de videokameror den är utrustad med. 
Inte heller för kamerorna finns det några dolda ytor.

Ytterligare en trygghetsfunktion är de nya nödtelefoner som ger 
direktkontakt med föraren. Inte heller sådana fanns i de tidigare 
spårvagnarna.

På Göteborgs spårvagnar har människor aldrig utsatts för brott i 
någon större utsträckning. Det de nya vagnarna däremot tar fasta på 
är resenärernas upplevelse av oro och rädsla. Genom en ny design 
skapas en känsla av trygghet och rädslan för brott minskar. 



Det gäller att bygga in den brottsförebyggande 
designen i konstruktionen från början
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Design mot brott
– en process i fyra steg

Förankra

Utveckla 

Testa 

Leverera

.
.
.
.
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För att en sådan process ska fungera måste 
såväl designers som företagsledning och övrig 
personal vara hundraprocentigt engagerade 
i frågan. Vad som än händer får inte Design 
mot brott-arbetet bli isolerat från resten av 
utvecklingsprocessen. Idealiskt är om Design 
mot brott-projektet leds av någon i de berörda 
företagens eller organisationernas högsta led-
ning.

”Vilken är vår taktik?” 
En brottsförebyggande strategi kräver ett 
långsiktigt perspektiv. Ska resultaten bli goda 
måste satsningen vara engagerad, få tillräck-
liga resurser och utvärderas.

För att Design mot brott ska fungera måste 
ledningen definiera vilken roll brottsförebyg-
gandet kan spela i deras verksamhet och vad 
som är möjligt att göra. Tydliga mål måste sät-
tas samtidigt som budget och tidsplan slås fast. 

1. Förankra 

Första steget i processen Design mot brott 

handlar om att vinna stöd för arbetet från 

såväl människor inom som utanför organisa-

tionen. Det gäller också att se till att rätt kun-

skap kommer med i processen.

”Vad tjänar vi på det här då?”
Det är en fråga som alltid kommer upp innan 
en organisation bestämmer sig för att satsa 
resurser på brottsförebyggande arbete. Men 
företagen kan få utdelning på flera sätt, exem-
pelvis genom att de:
• Vinner konkurrensmässiga fördelar
• Skyddar sitt varumärke
• Minskar stölder
• Blir mer socialt ansvarstagande
• Stödjer lokalsamhället

Det finns andra övervägningar som bör göras 
innan man introducerar en brottsförebyggande 
strategi. För att göra en korrekt bedömning 
av hur man kan tjäna på att investera i Design 
mot brott, behöver man beräkna hur mycket 
lägre faktiska kostnader en sådan strategi kan 
leda till. Men man måste också se på vilka 
andra fördelar som kan komma ut av detta, 
som till exempel ett närmare samarbete med 
polisen och andra myndigheter.
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”Vem kan hjälpa till?”
Att engagera utomstående intressenter för 
ett Design mot brott-arbete är inte svårt. Det 
finns gott om människor som har synpunkter 
på risker för brott. Alla åsikter kan vara vär-
defulla.

Börja med att identifiera vilka intressenterna 
är i just den fråga du är intresserad av. Det 
kan vara allt från myndigheter och organisa-
tioner till enskilda individer. De går att dela 
upp i två grupper:

Interna intressenter. Kan inkludera personal 
från avdelningar för utveckling, design, till-
verkning, marknadsföring, försäljning, kund-
tjänst och finans. 

Externa intressenter. Kan inkludera kun-
der, slutanvändare, leverantörer, distributörer, 
polis och brottsförebyggande aktörer, univer-
sitet och högskolor. Särskilt poliser, men även 
utredare på försäkringsbolag, kan ge mängder 
med information om hur brottslingar agerar.

Olika intressenter behöver engageras på 
olika sätt. Men det är viktigt att se till att det 
man får ut av arbetet är värt den kostnad det 
medför. Den information man samlar in måste 
bearbetas systematiskt och vara tillgänglig för 
alla inblandade.

What´s in it 
for me?
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Utvecklingsfasen av Design mot brott-arbetet 

går ut på att få en djupare förståelse för och 

kunskaper om vilka möjliga brottsrelaterade 

problem som kan följa med den produkt, eller 

miljö man utvecklar. Denna samlade kunskap 

kan sedan leda till en kreativ designlösning.

Bedöm risken
Att avgöra vilken sorts brottslighet du behö-
ver ta hänsyn till påverkar designarbetet. De 
brottskategorier som man vanligen behöver 
fundera på är:
• Stöld
• Inbrott
• Skadegörelse
• Misshandel
• Bedrägeri och förfalskning
• Personrån

I nästa steg, samla information om:
• Miljön eller miljöerna där brottsligheten 

äger rum. 
• Vilka gärningsmännen är, hur de beter sig 

och vad som motiverar dem.

Vilka är offren?
God kunskap om brottsnivåer och om rädslan 
för brott finns ofta hos den lokala polisen 
eller det lokala brottsförebyggande rådet. 
Kunskap om brottsligheten, dess orsaker och 
variationer över tid samt om hur man bäst 
lägger upp ett brottsförebyggande arbete har 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Stockholm 
(www.bra.se).

2. Utveckla

Att förutse brottsproblem
Att ta hänsyn till befintlig kunskap är bra. 
Men för att bilden ska bli klar måste man 
också ta hänsyn till hur brottslingar reagerar 
på nya produkter eller miljöer, så att deras 
gärningar går att förebygga.

För att göra detta måste designern sätta sig 
i brottslingens ställe. Designern måste lära sig 
tänka som en tjuv.

Hur tänker brottslingen?
Vad tänker en brottsling på medan han eller 
hon förbereder sig på att begå en brottslig 
handling? Kanske följande:
• Kan någon se mig?
• Om jag blir sedd, kommer någon lägga 

märke till vad jag gör?
• Om någon ser mig och lägger märke till 

vad jag gör, kommer de att ingripa?
• Kommer man kunna hindra min flyktväg?
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Hur förebygger man ett brott
Hur kan design hjälpa till att förebygga ett 
brott? 

Vilka nya egenskaper skulle produkten 
kunna tilldelas för att det målet skulle kunna 
nås?

Vilka gamla egenskaper skulle man kunna 
ta bort från produkten, för att på så vis mins-
ka dess utsatthet för brott?

Avslutningsvis bör man ställa sig frågan: 
Hur kan förbättrad design motverka risken 
för brott?

Bra design kan göra så att svaret på var och 
en av dessa frågor blir ja. 

Produktdesigners måste också tänka på hur 
sannolikt det är att det som de designar blir 
ett mål för brottslighet. Till exempel är det 
troligt att ett föremål kan bli stulet om det är:
• Lätt att gömma
• Lätt att ta med sig
• Lätt att komma åt
• Lätt att sälja
• Lätt att använda
• Lätt att bli av med

På en mer allmän nivå bör designers vara 
medvetna om brottstrender, som kan ge pro-
blem i framtiden. Till exempel en ökning av 
antalet händelser i ett visst område eller nya 
sorters produkter som lockar gärningsmän. 
Vilka ekonomiska och sociala trender kom-
mer att påverka produkten? Mobiltelefonen 
till exempel, har bidragit till att göra knark-
handeln mer osynlig och dessutom gjort så att 
barn och tonåringar i allt större omfattning 
blir rånade. Kunde man ha förutsett detta?

Hur kommer trender som 24-timmars-
kulturen, globaliseringen, de mobila kom-
munikationernas tillväxt och den förändrade 
befolkningssammansättningen påverka olika 
produkters utsatthet för brott?

Tänk som 
en tjuv!
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Designlösningar mot brott måste prövas noga 

och deras effektivitet bekräftas innan de görs 

tillgängliga för allmänheten eller släpps på 

den öppna marknaden. Designlösningar måste 

ta itu med brott man har identifierat som pro-

blem och syfta till att den aktuella brottslighe-

ten minskar.

När en ny produkt utvecklas är det en själv-
klarhet att göra lönsamhetsanalyser och 
undersöka hur produkten kan tänkas fungera i 
olika miljöer och under skilda omständigheter. 
Sådana test måste även inkludera studier av 
hur produkten eller miljön kan missbrukas av 
brottslingar. 

Kunskap kan hämtas från poliser och brotts-
förebyggande aktörer och i vissa fall från före 
detta kriminella.

För att testa en produkts Design mot brott-
egenskaper kan man använda sig av fokusgrup-
per. Att på så vis undersöka hur kunder eller 
användare tänker kring produkten ur brottsfö-
rebyggande hänseende kan vara lärorikt. 

I centrum för dessa fokusgruppsmöten bör 
vara att diskutera en produkts särskilda Design 
mot brott-funktioner. På vilket sätt är de 
nyskapande? Finns det några negativa effekter 
för kunden eller användaren av Design mot 
brott-funktionerna? Hur ska Design mot brott-
satsningen bäst kommuniceras till kunder och 
leverantörer?

3. Testa  

Använd 
fokusgrupper!
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Brottssäkerhet kan vara ett starkt försäljnings-

argument. Men exakt hur starkt det är, är inte 

alltid lätt att bedöma.

Det är viktigt att på förhand överväga vilka 
aspekter av Design mot brott-strategin som 
ska användas i marknadsföringen eller kund-
informationen, eller om den över huvud taget 
ska bli offentlig. Risken finns att man genom 
att höja medvetenheten om att en produkt har 
brottsäkrats gör människor rädda för den, 
vilket skrämmer iväg kunderna. Eller så blir 
kunderna lugnare och tryggare, och känner 
sig mer säkra.

När man ska introducera en brottsföre-
byggande produkt på marknaden krävs en 
avvägning av vilken information man går ut 
med. Helst ska dessa avvägningar göras redan 
under produktutvecklingsfasen.

Checklista för utvärdering av 
Design mot brott-produkter 
Det väntar alltid överraskningar för alla 
nya produkter som lanseras på en marknad. 
Utvärderingar av kunders beteende ger lärdo-
mar som kan vara avgörande för produktens 
framtid.

Eftersom Design mot brott-produkter är 
utformade med såväl legitima användare 
som potentiella brottslingar i tankarna, är en 
utvärdering av särskilt stor vikt. När produk-
ten väl blir känd kan det hända att brotts-
lingar utvecklar nya, oväntade sätt att miss-
bruka produkten för kriminella aktiviteter. 
Användarna i sin tur kan tycka att de brotts-
förebyggande åtgärderna är alltför opraktiska.

Den här sortens information kan vara av 
största vikt för att utforma nya versioner av 
produkten.

Det gäller att få konsumenten att inse fördelen 
med brottsförebyggande design!

4. Leverera



Effektivt brottsförebyggande kräver 
kreativitet och nyskapande av designern
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Färgklämma mot snatterier

Bakom ett av världens i dag mest spridda verktyg mot 
snatteri och butiksstöld ligger ett svenskt företag. Konceptet 
togs fram under tidigt 80-tal, då Klas Stoltz som tidigare 
varit vd för ett larmföretag, kom på idén till Färgklämman, 
Colortag på engelska. Färgklämman fästs på klädesplagg 
och går inte att bryta upp utan att en färgampull inuti kläm-
man knäcks och med hjälp av gastryck färgar plagget med 
bläck - vilket gör det oanvändbart för tjuven.

Färgklämman blev snabbt en exportsuccé, och under 
hela 80-talet var företaget ensamt på världsmarknaden. 
Senare tillkom flera konkurrenter som utmanade produkten. 
Detta ledde i sin tur till ett förnyat designarbete, för att återta 
de förlorade marknadsandelarna. Den nya färgklämman gjor-
des lättare och billigare – vilket i och för sig minskade dess 
motståndskraft. Samtidigt ändrades konceptet så till vida att 
man valde att tydligare fokusera på att avskräcka vardags-
brottsligheten, i stället för att göra det fullständigt omöjligt 
för professionella tjuvar att komma åt produkten. Tanken är 
att störst brottsförebyggande effekt får man om man hindrar 
stöldimpulsen hos den genomsnittliga konsumenten. 

Det visade sig vara en klok strategi; i dag är färgkläm-
mans position på marknaden återigen stark. 

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet med färgklämman 
har lärt företaget, Colorplast AB, en tydlig läxa; för att ett 
företag som tagit fram en brottsförebyggande produkt ska 
fortsätta att vara konkurrensdugligt över lång tid, krävs nära 
kontakt med såväl marknadsavdelning som kunder. 



Designen måste ligga 
steget före tjuven
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