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Tänk brott!!!

• Brott och förebyggande av brott

• Brottsförebyggande
samhällsplanering

• Planexempel från 
verkligheten



Maslows behovstrappa

https://lattattlara.com/



Begrepp / definitioner
• Säkerhet och Trygghet

”Säkerhet och trygghet utifrån väg…”

”… för att skapa trygghet och 
säkerhet….. kan det till exempel 
handla om att undvika byggnation 
där risker finns för ras, skred, 
erosion samt översvämning”

”Beakta bullernivåer och 
trygghetsaspekter utifrån 
närbelägen genomfartsväg vid 
kommande planering”



Begrepp definitioner forts.
• Säkerhet
• Trygghet

”Säkerhet definieras som den faktiska risken att 
utsättas för brott och ordningsstörningar, medan 

trygghet är individens upplevelse av 
säkerheten/risken”
(Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018).



Varför uppstår brott?
Brott sker inte slumpmässigt till tid och rum

Prof. H Andershed, Örebro Universitet
www.embrace-safety.se



Varför uppstår brott?

• Broken window
• Rationella val-teorin (Rational choice)
• Rutinaktivitetsteorin och situationell prevention
• Hot spots



Broken window



Rationella val-teorin
(Rational choice)

Brott sker som ett resultat av 
gärningsmannens rationella överväganden av 

risk / belöning



Rutinaktivitetsteorin
(Cohen & Felson, 1979)
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Brott

Avsaknad av formell
eller
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Källa: Transportsstyrelsen
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Situationell brottsprevention



Social prevention
Arbete med att göra människor till bättre bilförare genom 

utbildning

Situationell brottsprevention

Säkrare bilar
• Säkerhetsbälten installerades

• Nackstöd installerades

• ABS-bromsar installerades

• Airbags installerades

• Höga bromsljus installerades

• Antisladdsystem installerades

Säkrare trafikmiljö
• Motorvägar

• Vajerräcken

• 2+1-vägar

• Viltstängsel

• Cirkulationsplatser

• Farthinder

• Fartkameror

• Rensade vägrenar från träd och sten

Lagstiftning för att stödja 
trafiksäkerheten
• Obligatorisk kontrollbesiktning 

(1966)

• Lag om säkerhetsbälten i 

framsäte på bil (1975)

• Lag om motorcykelhjälmar 

(1975)

• Lag om säkerhetsbälte i baksäte 

på bil infördes för barn (1988)

• Sänkt gräns för rattfylleri (1990)

Situationell prevention



Hot spots

• Brottsskapande plats

• Brottsattraherande plats

• Brottsbidragande plats

• Brottsneutral plats



Platslows pyramid

Kairos future, 2015

CPTED
Crime Prevention Through Enviromental Design
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Verkligheten



I det fortsatta planarbetet ska 
gång- och cykeltunnel under 
……..vägen utredas. Det
skapar förutsättningar för en 
trafiksäker passage under 
……..vägen, vilket är särskilt
viktigt ur ett barnperspektiv 
eftersom barn från den östra delen 
av planområdet kommer behöva
korsa vägen när de går till skolan.

Då tunnlar kan upplevas som 
otrygga blir det därför
viktigt med utformningen, det ska 
synas tydligt vad som finns på 
andra sidan tunneln. Det
blir också viktigt med ”ögon som 
ser” vad som händer kring 
tunneln, vilket går att uppnå
med exempelvis bostäder med 
uppsikt över tunneln.

En cykelväg längs östra sidan av 
……….vägen föreslås uppföras för att 
sedan förlängas som en bro över ån 
och vidare mot ……station, vilket 
skulle skapa en genväg mot 
stationen för de boende på östra 
sidan ………vägen.

……kan det resultera i cykelvägar som 
uppfattas otrygga eftersom de är 
dåligt upplysta, ödsliga och 
isolerade…….
………För kvinnor och män som cyklar 
kan det i vissa lägen upplevas 
tryggare om cykelvägen sträcker sig 
längs det vanliga gatunätet. Även 
bilisterna kan se dig vilket ökar
tryggheten.
(Plats för Trygghet; Boverket, 2010)



……………dessutom syftar detaljplanen till att öka 
tryggheten i området genom mänsklig närvaro 
under hela dygnet, vilket bostäder bidrar till.

Önskemålet om bostäder 
på platsen har 
framkommit i 
invånardialoger. 
………..Upplevelse 
av otrygghet på platsen 
har framkommit i 
invånardialoger och är ett 
problem eftersom här 
finns en busshållplats
och ett gångstråk mellan 
bostäderna och 
stadsdelens centrum. 
Planens syftar till att öka
tryggheten på platsen. I 
det medborgarlöfte
kommunen avgett 
tillsammans med polisen 
är de centrala delarna i 
XXXXXX ett utpekat 
område där tryggheten 
ska stärkas.

Gestaltning
…………..Då det är av 
största vikt att bostäder 
byggs på platsen pga
sociala värden såsom 
trygghet finns en viss 
flexibilitet
i detaljplanen.
………….Utformningen är 
inte reglerad med 
utformningsbestämmelse 
då området inte är så 
känsligt att detta är 
motiverat. Dock bör
utformningen ta 
utgångspunkt i områdets 
karaktär och kringliggande 
bebyggelse.



bostäder
gymnasieskola

högstadieskola

simhall
park

Sporthallens aktiviteter bidrar till liv och mångfald i det offentliga rummet genom 
valda större glaspartier som ger viss insyn i hallarna utan att störa aktiviteterna 
som pågår. I entrévolymen är andelen glas mycket högre, vilket inte bara ger insyn 
från park och från förbipasserande, men det ger också utblick från sporthallens 
besökare som under matchpauser kan ta en fika i serveringen och blicka ut över 
parken intill. Kvällstid bidrar andelen glas även till ökad trygghet för gående och 
cyklister och kunskap om byggnadens verksamhet.



Trygghet och säkerhet
Då campingen är säsongsverksamhet och planerad bebyggelse i stor utsträckning
troligen blir fritidshus är trygghet och säkerhet något sämre under vinterperioden.



Området planeras med 
utgångspunkten att 
uppföra byggnation kring 
så kallade gårdstun.
Planområdet omfattas av 
sex gårdstun och med 
möjlighet för tre-sex 
tomter.

Trygghet och tillgänglighet
Genom att belägga bostäderna kring gemensamma 
gårdstun kan ett ansvarstagande ske mellan grannarna i 
området. Förhoppningar ligger i att de boende känner ett 
gemensamt ansvarstagande över platsen och 
tillsammans skapar god trygghet också genom flera ögon 
på platsen. Området ska byggas i BoTryggt05s anda med 
grund i att kunna röra sig i och kring sin bostad utan att 
uppleva sociala eller fysiska  begränsningar.



Länsstyrelsen i Hallands län 
STEFAN BORGMAN | Regional samordnare för 
brottsförebyggande arbete
Telefon direkt: 010 – 224 33 70
Telefon växel: 010- 224 30 00 | Postadress: 301 86 Halmstad 
E-post: stefan.borgman@lansstyrelsen.se

mailto:stefan.borgman@lansstyrelsen.se
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