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Ironiskt nog betraktas dessutom – med rätt eller orätt 
– Thoursie som arbetarrörelsens och välfärdsbyggets 
försångare. Kanske beror det på att det har blivit en le-
gendbildning kring Olof  Palme, att han hade en strof  av 
Thoursie i fi ckan: 

”En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt”. 

Ur Björn Gunnarssons recension av Ragnar Thoursie, 
Elefantsjukan, Stockholm 2003. Göteborgs-Posten 28 mars 
2003.
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Denna rapport ingår i ett forskningsprojekt fi nansierat av 
Göteborgs kommun. Brottsförebyggande rådet (riks-BRÅ) 
står för halva kostnaden. Här avhandlas Göteborgs centrala 
brottsförebyggande organ, Tryggare och Mänskligare Göteborg. 
Jag har koncentrerat mig på situationell prevention utifrån 
perspektivet samhällsplanering. 

En parallell studie har genomförts av Ylva Norén Bretzer.1 

Tyngdpunkten för den skulle vara social prevention och per-
spektivet huvudsakligen samhällsvetenskapligt. 

Avsikten var att Ylva och jag skulle skriva en gemensam 
rapport. Skilda perspektiv och arbetssätt gjorde att vi så små-
ningom beslöt publicera var sin rapport. Vissa överlappningar 
kan fi nnas eftersom vi startade med en gemensam disposition. 
De är nog inte större än att läsaren kan stå ut med dem. Rap-
porterna går att läsa separat, men tillsammans bör de ge en 
bred bild av hur ett brottsförebyggande arbete i en kommun 
kan gå till. 

Mina studier fortsätter med att jämföra Göteborg med hur 
tre andra Västsvenska kommuner bedriver sitt brottsförebygg-
ande arbete i praktiken.

Alingsås i maj 2003

Björn Klarqvist

Förord

1 Brottsförebyggande och trygghetsarbete i Göteborg. 
CEFOS, Göteborgs universitet 2003.
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Att göra Göteborg till en tryggare och mänskligare 
stad är i sanning ingen liten ambition. Det är vad detta 
brottsförebyggande råd föresatt sig. Inte bara namnet, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg, tyder på det. 
Målformuleringar och deklarationer kan tolkas som att 
projektet är att förändra samhället.

De tre första kapitlen i denna rapport kan betraktas 
som en teoridel. Här diskuteras projektets mål, teorier 
om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande ur ett 
situationellt perspektiv samt synsätt på planeringen av 
den goda staden. Det avlutande kapitlet knyter an till de 
teoretiska frågeställningarna.

Mellanliggande fem kapitel beskriver och analyserar 
några ”projekt” inom Göteborgs brottsförebyggande 
råd. De handlar om forskning, forskningsinformation, 
kulturprojekt, trygghetsvandringar och upprustning av 
stadsmiljöer. 

Min slutsats är att de frågor som rådet arbetar med 
och det sätt som man genomför dem på är något 
ovanligt i Sverige och i många fall nyskapande. Jag 
arbetar med brottsförebyggande i många andra sam-
manhang och kan intyga att många menar att ”Göte-
borgsmodellen” i många stycken är en förebild. Det 
unika ligger i sättet att bygga upp nätverk mellan olika 
förvaltningar, discipliner och nivåer. Nätverk går inte 
att kopiera, möjligen synsätt och angreppssätt. Ambi-
tionen är ”att verka men inte synas”. Manualen för trygg-
hetsvandringar (se sid. 43) kan visserligen användas på 
många andra håll och inspirera till liknande arbetssätt. 

I Göteborg arbetar man ovanligt konkret och värnar 
om det lokala medinfl ytandet samtidigt som man håller 
de övergripande och långsiktiga frågorna i sikte. Om syf-
tet är att förändra samhället, som brottsförebyggande 

ändå är, borde detta angreppssätt vara en självklarhet. 
Tyvärr är det inte alltid så. 

I slutkapitlet diskuterar jag hur ett brottsförebyggande 
arbete kan användas till att bygga tillit mellan männi-
skor. Det handlar samtidigt om möjligheten att använda 
stadens trygghet och mänsklighet som hävarm i konkur-
rensen gentemot andra städer. Kan brottsförebyggande 
och trygghetsskapande locka företag och människor till 
staden – och behålla de som fi nns här? Jag hävdar att det 
sannolikt är möjligt.

Syftet med min framställning har varit att fånga och 
förmedla det som Tryggare och Mänskligare Göteborg står 
för. Samtidigt har jag försökt placera in arbetet i olika 
teoretiska samtal. Rapporten bör således uppfattas som 
en samling vetenskapliga essäer. Målet med dessa är att 
påverka människors bild av hur man kan arbeta med 
brottsförebyggande och trygghetsskapande. Min person-
liga drivkraft, även som forskare, är alltså att medverka 
till att samhället förändras. 

Sammanfattning
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Jag hade förmånen att vara i Brasilien i mitten av sjuttiotalet. Om ni minns så skulle Brasi-
lien då segla fram som den stora kometen, som skulle få en stark tillväxt och bilfabrikerna 
skulle utvecklas i enorm takt. Det trodde jag också – ända tills jag kom dit och besökte en 
SKF:are i sitt hem. Han bodde i ett högt hus omgivet av en hög mur. I den muren satt det 
glasskärvor och det satt en portvakt utanför som såg till att inga obehöriga kom in. Då 
tänkte jag, vem vill fl ytta hit – ifrån en trygg och säker miljö för sina barn – för att skapa 
det brasilianska undret? Det har inte blivit något under. När Rio-konferensen skulle ar-
rangeras, så började man två år innan att rensa Rio för att de skulle våga ta emot deltag-
arna. Det kan vara en aspekt på trygghet och säkerhet. Vi får ingen tillväxt, vi får ingen 
konkurrenskraft om en miljö har sådana vidriga omständigheter som det var i Brasilien.

Göran Johansson, kommunalråd 

Vad ett mål kan betyda

Säkerhet eller trygghet

Ordföranden i Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
samtidigt ordförande i kommunstyrelsen Göran 
Johansson, har i ovanstående citat 1 angivit bakgrunden 
till sitt perspektiv på rådets arbete. Det skedde i 
inledningsanförandet till ”vetenskapskonferensen” den 
6 december 2001 då detta kommun-BRÅ2 manifesterade 
sitt bildande (som dock inlett sitt arbete tidigare under 
året). Johansson har vid många olika tillfällen upprepat 
att säkerhet inte är synonymt med trygghet. Han betonar 
i många sammanhang att trygghet och mänsklighet är 
en viktig konkurrensfaktor gentemot andra kommuner. 

Vid samma konferens höll professorn i idé- och lär-
domshistoria, Sven-Eric Liedman, ett anförande. Det 
hade titeln: ”Säkerhet eller trygghet? Vi måste välja”. 
Med hänvisning till EU-konferensen i Göteborg 2001 
pekade han på det att ”ju större krav på säkerhet, desto 
större ängslan”. Han menade vidare att man kan 

skildra utvecklingen i Sverige under de senaste decen-
nierna som ”en väg från trygghet till säkerhet”.

Påståendet kan förefalla paradoxalt – ”säkerhet” och ”trygghet 
” är ord som tycks ligga varandra nära. Ett svensk-engelskt 
lexikon ger ”security” som första förslag till översättning av 
trygghet. Men det andra alternativet, ”confi dence”, är mer 
träffande. Etymologiskt är ordet ”trygg” besläktat med ”tro” 
liksom med engelskans ”trust”. Det stämmer ganska bra med 
nuvarande användning av ordet. Den som är trygg litar på sin 
ATP och kastar sig inte in i pensionsfondernas förrädiska 
virvlar. Den trygge söker inte hjälp av Securitas AB utan litar 
på andra människor och på den hygglige konstapel Björk. […] 
Ordet ”trygghet” hade tagit vägen in i den politiska vokabulären 
från den religiösa. ”Tryggare kan ingen vara” står det i psalmen 
(försök att byta ut det mot ”Säkrare kan ingen vara”).3 

Ambitionen att sätta trygghets- och mänsklighetspro-
motion på dagordningen kan tolkas som att Tryggare och 
Mänskligare Göteborg visserligen skall ägna sig åt brotts-
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prevention, men hela tiden anlägga ett vidare perspektiv. 
Detta gör det ännu svårare att utvärdera rådets arbete 
mot de mål för verksamheten som anges. 

Göteborgs mål

I april 2000 utsågs en arbetsgrupp med uppgift att kom-
ma med förslag till insatser för trygghet och säkerhet i 
Göteborg (dnr 728/99). Gruppen, med en representant 
för varje parti i fullmäktige, lade fram syften och orga-
nisation för ett centralt brottsförebyggande råd. Detta 
hade arbetsnamnet ”Rådet för Trygg och Säker Stad”. 
Kommunstyrelsen antog i januari 2001 förslaget (dnr 
698/99). Det övergripande syftet anges där vara:

Göteborg skall präglas av en god psykisk och fysisk miljö. Det 
trygga och tillgängliga Göteborg bjuder alla sina invånare och 
besökare att, mycket och ofta, nyttja staden och dess platser för 
möte mellan människor. Alla göteborgare, kvinnor och män, 
unga och gamla, skall kunna vistas var som helst i staden och 
när som helst på dygnet. Varje medborgares trygghet och de 
offentliga miljöernas tillgänglighet för alla är en förutsättning 
för ett rättvist och demokratiskt samhälle. 

Denna inledande formulering visar tydligt att det brotts-
förebyggande rådet i Göteborg främst är inriktat på att 
arbeta med den offentliga miljön. I den närmare ut-
tolkningen av syftet anges fysisk miljö som första punkt. 
Arbetsgruppens dokument sätter därefter frågor om 
ungdom, kvinnofrid, äldre, brottslighet och forskning. Själva 
handlingsprogrammet för rådets arbete inleds också 
med två punkter där den offentliga miljön i hög grad 
står i fokus.

Göteborg skall präglas av en god psykisk och fysisk miljö. Rådets 
främsta uppgift är att utveckla trygghets- och säkerhetsfrågornas 
tyngd, bredd och allvar. Rådets uppgift är att åstadkomma en 
god, trygg, ren och vacker stad, och med allvar och tyngd bana 
vägen för ett brett engagemang för en god stadsmiljö, vilket är 
av största betydelse för medborgarna och för stadens utveckling. 

När rådet konstituerade sig i februari 2001 bytte man rätt 
snart namn från Trygg och säker stad till det mer otymp-
liga namnet Tryggare och Mänskligare Göteborg. Namnbytet 
måste tolkas som en fråga av stor betydelse. Göran 
Johansson anger i en intervju att ordet ”mänskligare” 
egentligen kan härledas från resonemang som kommu-
nens ”marknadsföringsbolag” Göteborg & Co använt för 
att markera att Göteborg är en mänsklig liten storstad. 
Det som gör staden annorlunda gentemot andra större 
städer är dess mänsklighet, en uppfattning som bekräf-
tats genom undersökningar av hur turister och andra 
besökare tolkar stadens karaktär.

Tryggare och mänskligare är komparativ av ordens 
grundformer. Det kan tolkas som att rådets uppgift är 
att sträva mot de delvis överlappande målen trygg och 
mänsklig. Implicit betyder det dock att målen aldrig går 
att uppnå, men att de anger inriktningen. 

Det vidlyftiga syfte som angivits kan tolkas som att 
brottsförebyggande rådet har till uppgift att åstadkomma 
ett välfärdssamhälle; åtminstone sträva mot ett sådant 
mål. Syftet innefattar därmed de fl esta övergripande 
målen inom den kommunala politiken. Formuleringarna 
kan även läsas som att uppgiften handlar om att bedriva 
samhällsplanering i vid mening. Man skulle, visserligen 
överdrivet, kunna tala om ”social ingenjörskonst”.

Tryggare och Mänskligare Göteborg är organisatoriskt 
också placerat direkt under kommunstyrelsen och de 
två ”tyngsta” kommunalråden ingår i det brottsföre-
byggande rådet. Rådet har få ledamöter och dess kansli 
har få anställda och råder över begränsade resurser. 
Arbetsformerna skall vara att ”verka men inte synas”. I 
det ursprungliga förslaget anges att kansliet skall ha ”en 
samordnande och stödjande funktion till olika nätverk, 
arbetsgrupper och aktörer inom området trygghet och 
säkerhet”.

Avsikten är alltså att Tryggare och Mänskligare Göteborg 
med små resurser skall åstadkomma stora saker. Rådet 
och kansliet skall inte ”äga någon fråga” utan verka ge-
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nom den befi ntliga kommunala apparaten och samhäl-
lets olika organ och organisationer. Min uppgift i denna 
rapport är att försöka beskriva och analysera hur det i 
praktiken går till.

Regeringens mål

Hur förhåller sig då Tryggare och Mänskligare Göteborg till 
det nationella brottsförebyggande program som reger-
ingen (Justitiedepartementet) lade fram år 1996, Allas 
vårt ansvar.4 Tyngdpunkten där ligger på brottsprevention 
genom sociala insatser. Ändå innehåller den för dåtida 
förhållanden ovanligt starka inslag om prevention genom 
den byggda miljön. Det kan också vara värt att särskilt 
notera att den fråga som under senare år har blivit allt 
mer framträdande, nämligen otryggheten, knappast alls 
berörs i skriften. Inte heller berörs frågan om att skapa 
ett mänskligare samhälle, men den kan naturligtvis ändå 
ligga i bakgrunden.

Orsaken till att det nationella programmet skrevs skall 
nog snarast sökas i att staten måste hitta nya vägar för att 
klara den ökande brottsligheten och minskade möjlighe-
ter att fi nansiera polis, rättsväsende och kriminalvård. De 
registrerade brotten hade sedan år 1950 ökat med 500% 
medan andelen uppklarade brott hade minskat kraftigt. 
Nya typer av svårbemästrade brott hade dykt upp. Or-
saken sägs i programmet bl.a. vara samhällsutvecklingen. 
Den informella sociala kontrollen hade minskat bero-
ende på urbanisering, invandring och ändrade normsys-
tem. Gamla auktoriteter hade försvunnit. Den politiska 
debatten kom under mitten på 90-talet att mycket handla 
om fl er poliser och strängare straff.

Under efterkrigstiden har mycket av den informella, medborger-
liga kontrollen ersatts av formell kontroll. Detta har medfört att 
avståndet mellan de problem som brottsligheten orsakar lokalt 
och de åtgärder som måste användas för att bekämpa dessa 
problem har blivit för stort.5

I denna situation räcker det inte att ingripa med offentlig 
kriminalpolitik, d.v.s. efter det att skadan är skedd. Det 
förebyggande arbetet sätts nu i fokus, och detta skall 
främst ske på lokal nivå i kommunerna. 

Statsmakten inser sitt tillkortakommande och tror att 
lösningen ligger i att decentralisera ansvaret till lokal 
nivå. Kommuner, organisationer och enskilda måste 
delvis ta över statens uppgifter (utan att tillföras några 
egentliga resurser). Det kan också beskrivas som en 
demokratisering av viktiga frågor som berör den enskilde 
medborgaren på det lokala planet. Oavsett tolkning inför 
statsapparaten genom Allas vårt ansvar nya principer och 
synsätt i samhället. 

”Det stora fl ertalet brott som drabbar enskilda människor begås 
i deras lokala miljö. Det är där som orsakerna till brottsligheten 
fi nns och det är där som gärningsmännen bor eller vistas.” 6

I departementets skrivning anges fyra punkter som ett 
lokalt BRÅ bör genomföra: 

• Anta ett brottsförebyggande program med såväl lång-
siktiga som kortsiktiga mål och åtgärder.

• Upprätta konkreta handlingsplaner i syfte att minska 
nyrekryteringen till kriminella livsstilar, att minska 
tillfällesbrottsligheten och minska brottsligheten hos 
återfallsbrottslingarna.

• Ansvara för samordningen av olika åtgärder och snabbt 
förmedla information om behovet av insatser mellan 
olika förvaltningar och organ.

• Följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas i det 
brottsförebyggande arbetet.7

Departementet anger dock att ansvaret fortfarande skall 
vila tungt på den statliga nivån genom den ordinarie 
verksamheten i regering, riksdag och statliga myndig-
heter. Den statliga myndigheten Brottsförebyggande rådet 
(riks-BRÅ) ges dock ett särskilt ansvar att följa arbetet 
och stödja verksamheten ute i landet. Rådet skall vara en 
länk mellan den nationella och den lokala nivån.
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Målskillnaden

Det nationella brottsförebyggande programmet bygger 
på en decentraliserad organisation och verksamhet på 
den lokala kommunala nivån. Därför kommer utform-
ning av målen för arbetet att skilja sig mellan kom-
munerna. I informationsbroschyren som presenterar 
Tryggare och Mäskligare Göteborg anges att detta råd är en 
”Göteborgsmodell” av det nationella brottsförebyg-
gande programmet Allas vårt ansvar. På vilka punkter 
skiljer sig målen åt? Vad är det som gör det till en speciell 
Göteborgsmodell?

Det fi nns ett arbetspapper från kansliet där man disku-
terar ”Idé om värdegrund” som ger en fi ngervisning:

Målet för arbetet är att bidra till att stärka grundvalarna för vårt 
samhälle: rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter och männi-
skors lika värde oavsett etnicitet, kön, ålder, religiös tillhörig-
het, social position eller härkomst. Detta betyder att också det 
brottsförebyggande arbetet ska bedrivas så att det bidrar till att 
stärka dessa överordnade principer samt att lika stor hänsyn och 
lika stor omsorg ska ägnas säkerhet och trygghet för alla grupper 
i samhället – också så kallade utsatta grupper.

Brottsförebyggande arbete innebär både socialt förebyggande 
arbete, d.v.s. social prevention och insatser i den fysiska miljön, 
d.v.s. situationell prevention. Själva namnet Tryggare och Mänsklig-
are Göteborg uttrycker avsikten att ett socialpolitiskt ansvarstagan-
de måste gå hand i hand med förändringar i den fysiska miljön. 
Stora sociala klyftor bidrar till brottslighet och minskar den tillit 
mellan människor som är central i allt brottsförebyggande arbete.

Arbetet inriktas på att stadens offentliga platser skall vara 
tillgängliga och att alla skall ha tillträde till stadsrummet.

Som jag konstaterade tidigare i kapitlet ligger målen hos 
Tryggare och Mänskligare Göteborg ganska nära en generell 
välfärdsplanering. Även det nationella programmet är 
inne på samma linje. Under ett resonemang om ”krimi-
nalpolitisk helhetssyn” menar man att sådan politik om-
fattar mer än en direkt brottsbekämpning, nämligen:

den generella välfärdspolitiken inriktad på social bostadspolitik, 
en skola som är öppen för alla, förskolor och fritidverksamhet 

där barn med olika bakgrund och miljöer möts och som inte, 
som i många andra länder, riktar sig enbart till riskgrupper, för 
att nämna några exempel. Åtgärder som bidrar till att stärka 
skyddsnäten för barn och ungdomar i riskzonen eller som mot-
verkar att stora grupper av människor slås ut och marginaliseras, 
är minst lika eller kanske t.o.m. mer betydelsefulla i det kriminal-
politiska arbetet än det som utförs inom rättsväsendet.8

Det fi nns likheter i synsättet men Allas vårt ansvar beton-
ar brottsförebyggande och begränsas till att i huvudsak 
handla om social prevention. Tryggare och Mänskligare 
Göteborg inkluderar i högre grad vad som kallas situatio-
nell prevention.9 Genom att dessutom så tydligt argu-
mentera för att arbetet även skall omfatta trygghet och 
mänsklighet kan man säga att det fi nns en god grund för 
att kalla de angivna målen som speciellt ”göteborgska”. 

Beskrivningar av vad detta kommun-BRÅ, och i syn-
nerhet dess kansli, arbetar med är huvudsakliga inne-
hållet i denna rapport. I fl era av de följande kapitlen 
kommer jag att diskutera om den göteborgska touchen 
inte endast ingår i målen utan även kännetecknar den 
praktiska verksamheten. 

Noter

1 Att förebygga brott och rädsla, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, 2003, sid. 11. Miljökonferensen i Rio genomfördes 
år 1992.
2 I denna skrift skiljer jag mellan riks-BRÅ (statliga myndig-
heten), kommun-BRÅ och när-BRÅ (brottsförebyggande råd 
i stads- eller kommundel).
3 Att förebygga brott och rädsla, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, 2003, sid. 42.
4 Ds 1996:59. Bakom programmet ligger den s.k. trygghets-
utredningen med sina betänkanden SOU 1994:122 och 1995:
146. Detta framgår dock inte i Allas vårt ansvar.
5 Allas vårt ansvar, sid. 5.
6 Allas vårt ansvar, sid. 55.
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7 Allas vårt ansvar, sid. 59. Min kursivering.
8 Allas vårt ansvar, sid. 8-9.
9 Begreppen social och situationell prevention diskuteras i 
nästa kapitel.
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Brottsprevention är av många slag

Ovanstående citat sammanfattar i några få rader olika 
teorier om brottslighetens orsaker och förebyggande. 
Dessutom anknyter det till en aktuell debatt om klotter 
skall betraktas som brott eller ej. Ofta är uppfattningen 
att det råder i det närmaste total enighet mellan de po-
litiska partierna kring brottsprevention. Citatet visar att 
det fi nns skiljelinjer. 

Tryggare och Mänskligare Göteborg är i grunden ”ett 
brottsförebyggande råd” som tar sin utgångspunkt i 
det nationella programmet för brottsprevention, Allas 
vårt ansvar. Valet av namn i Göteborg kan tolkas som 
att kommunen vill fjärma sig en smula från traditionellt 
preventiva uppgifter och i stället ägna sig åt trygghets-
promotion (och mänsklighetspromotion?). Alternativt
kan namnet tolkas som att trygghet och mänsklighet är 
målet medan medlet är vanlig brottsprevention. 

Justitiedepartementet betonar i Allas vårt ansvar att de 

lokala brottsförebyggande råden skall ägna sig åt social 
och situationell brottsprevention. En preventionstyp 
som inte anges explicit, men som ändå kan läsas mellan 
raderna, är den som kan kallas repressiv.1 Jag kommer nu 
att försöka systematisera vad de olika typerna av före-
byggande innebär. Detta följs av ett kort resonemang 
om brottspreventionens plats i samhället. Därefter dis-
kuterar jag trygghet och mänsklighet.

I presentationen av de olika preventionsteorierna 
nedan används följande beskrivningsmodell:2 

• Syfte
• Generella/långsiktiga medel
• Selektiva/kortsiktiga medel
• Exempel på åtgärder
• Huvudsakliga agenter 
• Effekter

”Vi har ju ingen lokal.” Uttrycket har blivit en del av folkhumorn och belyser det 
absurda i att skylla alla ungdomsrelaterade problem på avsaknad av kommunala 
fritidsgårdar. Men socialdemokraterna i Stockholm tycks fortfarande tro att kri-
minalitet kan undanröjas med hjälp av skattesubventionerade fritidsaktiviteter. 

Under 2002 var antalet anmälda klotterbrott i Stockholm 26 100. Det var en ökning med 
11 procent jämfört med året innan. Den rödgröna majoriteten i Stadshuset öser pengar 
över problemet. I budgeten för i år har 30 miljoner kronor avsatts till ”nya träffpunkter 
för ungdomar”. Kulturborgarrådet Erik Nilsson (s) förespråkar legala klotterväggar där 
de som vandaliserar kan ”erbjudas utlopp för sina känslor i andra kulturaktiviteter”. 
Gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s) anser att det viktigaste är att ”skapa 
ett fungerande fritidsutbud och den vägen försöka hindra nyrekrytering av klottrare”. 

Stadshusledningen är inne på fel spår. Klottrandet beror inte på rastlöshet eller missriktad 
kreativitet. Skadegörelse är ett uttryck för viljan att förstöra och ska behandlas därefter.

  Svenska Dagbladet 1 mars 2003

Teorier om brott och otrygghet 



18 Inga enkla grejer

SOCIAL BROTTSPREVENTION syftar till att minska individers 
benägenhet att begå brott. Det handlar om olika sätt att 
påverka individers beteenden. Generella och långsiktiga 
åtgärder är att bygga upp allmänhetens välfärd och att på 
olika sätt skapa jämlika möjligheter och levnadsvillkor. 
Kortsiktiga och selektiva åtgärder är inriktade på att på-
verka vissa grupper, oftast ungdomar, genom informa-
tion och gruppaktiviteter. Långsiktig prevention bedrivs 
via bl.a. socialförsäkringar, skola och folkhälsoarbete. 
Socialarbetare, polis och föreningsledare arbetar ofta 
mer selektivt mot individer eller grupper. Effekter är 
sällan långvariga eftersom nya individer tillkommer och 
samhällsförändringar kan motverka uppnådd preven-
tion. 

SITUATIONELL BROTTSPREVENTION syftar till att minska 
individers möjlighet att begå brott. Det handlar främst 
om att vidta åtgärder i den fysiska miljön. Åtgärderna 
är alltså sällan riktade direkt mot enskilda personer. 
Härigenom är situationell prevention oftast generell och 
långsiktig till sin karaktär. Övergripande handlar det om 
utformning av stadens gatumönster, lokalisering av olika 
typer av byggnader samt fördelning av offentlig och 
privat service. Stadsplaneringen påverkar människors 
integration i samhället och möjlighet till öppna möten 
mellan individer med olika social, kulturell och ekonom-
isk bakgrund. På en mer lokal nivå kan det handla om 
belysning, lås, skydd, övervakningskameror etc. men i än 
högre grad om utformning av byggnader och närmiljö. 
Huvudsakliga agenter är bl.a. stadsplanerare, arkitekter, 
byggare, fastighetsförvaltare, säkerhetsföretag och polis. 
Effekter är ofta långvariga, särskilt om preventionen sker 
på övergripande nivå. Alltför starka skyddsåtgärder pro-
vocerar och kan motverka social prevention.

REPRESSIV BROTTSPREVENTION syftar till att hindra in-
dividers möjlighet att begå brott. Åtgärderna består i att 
utnyttja tvångsmedel eller hot om tvång och kan sägas 
vara den klassiska synen på hur brott skall förebyggas. 
Långsiktigt och generellt handlar det också om att sprida 

kunskap om risker med att handla i strid mot lagar, om 
de sanktionsmedel som är förbundna med att inte följa 
dessa och om hur hela maktapparaten arbetar. Kort-
siktigt och selektivt sker kontroll och övervakning av 
brottslingar, även presumtiva sådana. Den generella pre-
ventionen ligger i statsmaktens närvaro genom patrul-
lering och spaning. Den selektiva preventionen består i 
en inkapacitering av brottslingar i form av t.ex. interne-
ring, fotbojor, besöksförbud, dödsstraff, kastrering och 
medicinering. Till detta kopplas ofta preventiva åtgärder 
för att förhindra att brottslingar återfaller. Genom kri-
minalvård skall dessa under tvång socialiseras och nor-
maliseras. Huvudsakliga agenter är polis, rättsväsende 
och kriminalvård. Tillfällig exkludering av brottslingar 
ur samhället har naturligtvis tillfälliga effekter, men de 
långsiktiga brottspreventiva effekterna kan ifrågasättas.

Gränserna mellan de tre typerna av brottsprevention är 
som framgår fl ytande och en typ av prevention kan spilla 
över på andra. Exempelvis har lagstiftning som repressiv 
prevention ofta större betydelse för att klargöra för den 
breda allmänheten vad samhället uppfattar som rätt eller 
fel än direkta förebyggande effekter på brottslingar. Ett 
annat exempel är att en samhällsplanering som skapar ett 
öppet samhälle, som minskar segregation och effekter 
av klasskillnader, ofta har större förebyggande betydelse 
än aldrig så välmenande och skickligt utformad social 
prevention. Vissa agenter arbetar med fl era preventions-
typer, exempelvis arbetar poliser ofta med alla tre.

Teoretiska problem

Det finns stora problem inneboende i teorier om 
brottsprevention. Det första problemet handlar om vilken 
människo- och samhällssyn man har. Dessa bestämmer i 
hög utsträckning vilken typ av prevention som förordas 
samt vilka medel och agenter som rekommenderas. Här 
fi nns också en stark korrelation till politisk uppfattning. 
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På vänsterkanten anses vanligen att brottslighet är något 
skapat av samhället och att preventionen därför i första 
hand handlar om att förändra samhället. På högerkan-
ten uppfattas ofta att brottsligheten beror på individerna 
själva, att den t.o.m. är betingad av genetiska faktorer. 
Här förordas oftare riktad och kortsiktig repressiv och 
social prevention. I extrema fall betraktas straff  (veder-
gällning) som det enda verksamma medlet för att redu-
cera brottslighet. 

Det andra problemet hänger samman med vilken utbild-
ning och kunskapsbakgrund agenterna har. Vanligen 
överskattar de den typ de själva arbetar med och under-
skattar de andra typerna. Men problemet är allvarligare 
än så. Samhällsvetare och humanister har exempelvis 
ofta svårt att ens föreställa sig vad situationell prevention 
är och kan vara. Eller så tror man att denna typ endast 
handlar om tekniska hjälpmedel för att skydda mot 
intrång i privat och offentlig egendom. Omvänt förmår 
de som arbetar med situationell prevention inte alltid 
uppfatta vad social prevention kan innebära. 

Det tredje problemet beror på en vanlig missuppfattning 
att det offentliga, samhället och staten är synonymer, och 
att de dessutom står i motsättning till näringsliv, privat 
och enskilt. En annan missuppfattning är åsikten att stat 
och kommun är vitt skilda entiteter. I samhället ingår 
vi alla som individer. Grupperingar i samhället är bland 
annat staten, organisationer och företag. Kommunerna 
ingår i staten, men som geografi skt skilda delar. Ytter-
ligare problem uppstår när människor inte skiljer på 
organisationen och de individer som befi nner sig inom 
de geografi ska domäner staten (och kommunerna) har 
viss makt över. Man bör vara medveten om att t.ex. den 
kommunala apparaten (politiska organ och förvaltningar) 
inte är samma sak som kommunens invånare eller dess 
olika andra sammanslutningar.

Dessa och liknande missförstånd och uppfattningar 
leder till att en teoretisk diskussion om brottsprevention 
ibland spårar ur. 

Brottspreventionen i samhället

Utgångspunkt för en gren inom preventionsteorin är ett 
rumsligt betraktelsesätt analogt med teorier som fi nns 
inom medicin och hälsovård. Forskare betraktade tidi-
gare brott som smitta där eliminering av smittkälla och 
sanering av samhällsmiljöer var viktiga åtgärder. Sådana 
tankegångar existerar fortfarande men teorier baseras 
numera oftare på brottsekologiska studier kring stor-
staden. Ett sådant perspektiv kallas social desorganisation 
och avser hur ”de socialgeografi ska variationerna i gär-
ningsmännens boende beror på grannskapets förmåga 
att upprätthålla sociala regler och normer, att utöva 
informell social kontroll.”  3

Den sociala preventionen kan sägas vara en kontroll-
teori. Individens självkontroll och sociala band till det 
omgivande samhället (t ex skolan, arbetet) har en avgör-
ande betydelse om en person ska hamna i ett kriminellt 
livsmönster eller ej. En svag självkontroll innebär också 
en större risk för att hamna utanför samhället. Enligt 
detta perspektiv får familjen och föräldrarna en central 
roll. Dessa är troligen samhällets bästa brottsförebyg-
gande resurs, då de har största infl ytandet över barnens 
sociala utveckling. Särskilda insatser bör därför riktas 
till barn som tidigt uppvisar problembeteenden eller 
som har föräldrar som har särskilt svårt att klara av sin 
fostrande roll. 

Adressaten i Allas vårt ansvar är medborgaren i civil-
samhället. Hörnqvist beskriver det som att satsningen 
skall ”tolkas som ett exempel på produktiv snarare än 
repressiv maktutövning” från statens sida. Med pro-
duktiv maktutövning menas att målgruppen involveras 
som aktiva subjekt i den egna underkastelsen. ”Makt-
utövningen träffar inte – eller rättare sagt, bara indirekt 
– avvikarna i lagens gränstrakter men väl de normala i 
samhällets mittfåra. Sett ur det perspektivet är Allas vårt 
ansvar ett brett upplagt normalitetsprojekt.”  4
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Situationell prevention har ett motsvarande brottseko-
logiskt perspektiv. Rutinaktivitetsteorin fokuserar på själva 
brottssituationen – inte främst på gärningsmännen.5 
Enligt den krävs att det fi nns a) en motiverad gärnings-
man, b) ett lämpligt offer och/eller brottsobjekt, samt c) 
frånvaro av kapabla väktare (Cohen och Felson 1979). 
Tillfällighetsteorier kan man kalla både den nyss nämnda 
teorin, och olika teorier kring rationella val (eng. rational 
choice) och forskarna Clarke, Newman och Shoham 
har diskuterat möjligheterna att sammansmälta dessa 
till en gemensam teori om situationell brottsprevention 
(Newman 1997). Tillsammans är dessa teorier ense om 
att antalet lämpliga brottstillfällen är avgörande för hur 
hög kriminaliteten i samhället är.

Man kan se brottsprevention som åtgärder för att 
upprätthålla ”den sociala ordningen: samhällets fortbe-
stånd trots en djupt ojämlik fördelning av resurser och 
mångfalden av konfl ikter som det gör upphov till”.6 Al-
las vårt ansvar är ett statligt initiativ för att åstadkomma 
lokal prevention, främst via den kommunala apparaten. 
Hörnqvist pekar på att brottsprevention har en tvetydig 
placering mellan socialpolitik och kriminalpolitik. Han 
kunde ha tillagt andra områden som kulturpolitik, 
skolpolitik, bostadspolitik, samhällsplanering, storstads-
politik, arbetsmarknadspolitik och invandrarpolitik. 
Hörnqvist pekar även på att preventionen ligger i skär-
ningspunkten mellan stat, näringsliv och civilsamhälle. 
Han menar att det inte går att bortse från sambandet 
mellan maktutövningens materialitet och ideologierna 
som hela tiden är närvarande i organiseringen.

Maktutövningen är ofrånkomligen ideologiskt genomsyrad – ge-
nom massmedias skildring av brottsligheten, de intellektuellas 
diskussion om civilsamhället, akademiska teorier om brottsföre-
byggande, hela den statliga demokratiutredningen, kulten av 
samverkan bland tjänstemännen, företagarnas tal om trygghet 
och trivsel, kristdemokraternas etik och moral, fryshusets bro-
byggar-mentalitet, och inte minst skriften Allas vårt ansvar.7

Min slutsats är att maktutövningen i den brottsförebyggande 
mobiliseringen inte riktas mot dem som begår brott utan mot 

dem som skall förhindra brott. Det handlar inte om att stämpla 
och utestänga avvikare – även om detta naturligtvis också blir 
följden – utan om att återuppbygga en normalitet anpassad till 
nya förhållanden. Därav alla tekniker och resonemang som går 
ut på att skapa aktiva och säkerhetsmedvetna, laglydiga och sam-
arbetsvilliga medborgare.8

Trygghets- och mänsklighetspromotion

Det kan uppfattas som malplacerat att ha ägnat en stor 
del av kapitlet åt brottsprevention när studien egentligen 
gäller Tryggare och Mänskligare Göteborg. Beskrivningen av 
den traditionella preventionen är nödvändig av fl era 
skäl: 

• Studien gäller faktiskt ett brottsförebyggande råd och 
en stor del av dess verksamhet handlar också direkt om 
brottsprevention. 

• Det fi nns ett visst samband mellan brottslighet och 
otrygghet.

• Teorier och begreppsapparat när det gäller brottsföre-
byggande är mer utvecklade än för trygghet och mänsk-
lighet. 

Problemet är därtill att:

• Samhället visar i allmänhet större intresse för att hindra 
asocialt beteende än för att främja socialt beteende. 

• Media är mer intresserat av att berätta om brott än om 
brottsförebyggande; följaktligen är intresset ännu min-
dre att berätta om trygghetsskapande. 

Jag har infört ordet ”promotion”, kopplat till trygg-
het och mänsklighet. Det skall stå för motsatsen till 
prevention, alltså för främjande i stället för hindrande. 
Otvivelaktigt hade jag utan vidare kunnat använda mig 
av termerna otrygghets- och omänsklighetsprevention i 
stället. Men jag anser att sådana uttryck är otympligare 
och, vilket är det viktigaste skälet, brottslighet är en helt 
annan kategori av samhällsfrågor.
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Otrygghet är per defi nition en subjektiv känsla. Därmed 
är det svårare att mäta dess omfattning än vad förhållan-
det är med brottslighet. Även om otrygghet är svårmätt 
är sådana känslor likväl faktiskt existerande och betyd-
elsefulla. Frågan är hur otrygghet kan beskrivas som 
fenomen, vilket samband den har med andra faktorer i 
samhället samt i detta fall hur trygghet kan främjas. Vi 
kan lätt konstatera att varken ”trygghet” eller ”otrygg-
het” fi nns som uppslagsord i Nationalencyklopedin (där-
emot säkerhet). I motsvarande ordbok ges bl.a. ”tillit” 
som synonym. Trygghet används också för att beskriva 
begreppet välfärdssamhälle: ”samhälle som strävar att 
ge alla medborgare materiell välfärd och social och eko-
nomisk trygghet”. 

Polisen genomför i samarbete med andra organ trygg-
hetsmätningar i olika kommuner.   SOM-institutet i Göte-
borg gör även longitudinella studier av tryggheten i hela 
Sverige. Känslor är reella men svåra att mäta. Trygghet är 
en känsla och kan nästan bara studeras genom intervjuer 
eller enkäter. I begränsad omfattning kan man dra slut-
satser av beteenden. Undersökningar visar att unga män 
i ganska liten omfattning känner sig otrygga av att röra 
sig ute på nätterna. Äldre kvinnor däremot är mycket 
otrygga. Brottsstatistiken visar att det är i huvudsak unga 
män som drabbas av våldsbrott, medan äldre kvinnor 
sällan drabbas. Denna paradox tar några till intäkt för att 
man inte kan fästa avseende vid trygghet. Andra menar 
att äldre kvinnor har felaktig verklighetsuppfattning. För-
klaringen är snarare att kvinnor, på grund av rädsla för 
den dubbla kränkningen, avstår från sin självklara rätt till 
det offentliga rummet.

Det pågår alltså en omfattande verksamhet i samhället 
som går under rubriken ”trygghetsmätningar”. Sådana 
studeras noga av polismyndigheter för att värdera ge-
nomfört arbete och för att basera framtida strategier 
på. De används även av brottsförebyggande konsulter i 
syfte att marknadsföra sina tjänster. Den vetenskapliga 
grunden för trygghetsmätningar är dock ofta svag och 

värdet av resultaten kan ifrågasättas.
Säkerhet kan däremot mätas på ett mer konkret sätt 

än trygghet. Det kan vara i form av antal anmälda brott 
eller hur lång tid det tar att forcera ett inbrottsskydd. 
Däremot säger säkerheten ganska lite om tryggheten. 
Visserligen fi nns det ett visst samband mellan faktisk 
brottslighet och upplevd otrygghet. Omfattande säker-
hetsåtgärder skapar dock en skarp skiljelinje mellan de 
som är innanför och de som är utanför. För utomstående 
kan de provocera till ökad brottslighet och inte minst 
öka otryggheten. Även för de inneslutna kan åtgärderna 
ibland leda till otrygghet. Säkerhet står alltså i viss mån i 
konfl ikt med trygghet.

Otryggheten beror dels på faktisk brottslighet och 
dels på själva utformningen av den byggda miljön, t.ex. 
skymda ”fi ckor”, dålig belysning och orienterbarhet. 
Dessutom grundläggs också otryggheten av hur media 
behandlar brottslighet. Otryggheten har undersökts, be-
skrivits och diskuterats främst av Carina Listerborn.9 

Det är svårt att fi nna någon entydig defi nition på vad 
trygghet är. Trygghet är ett problematiskt begrepp på 
många sätt. Listerborn har intervjuat en kvinna på kan-
sliet vid Tryggare och Mänskligare Göteborg, som säger:

… brottsförebyggande är lite snävt, för det handlar ju inte om 
förebygga brott utan det handlar också om att man ska leva ett 
bra liv […] någonstans får man väl göra en avgränsning för det 
handlar ju om demokratifrågor, medborgarfrågor och det kan ju 
bli hur stort som helst, men jag tycker att frågan är lite större än 
som BRÅ har defi nierat den om man säger så – de har ett rätt 
kriminologiskt perspektiv […] tilliten är också en viktig fråga, 
empati och tillit i de brottsförebyggande är ju oerhört centralt 
[…] sen fi nns det en lurig grej att ju mer man pratar om säker-
het och trygghet att ju mer man pratar om rädsla, desto räddare 
kan man bli […] samtidigt tycker jag inte att man ska väja ifrån 
problemen – men det ligger något svårt i detta.10

Om vi betraktar trygghetens invers, rädslan, så kan den 
innehålla tre faktorer. Den första är mental det vill säga 
byggd på rykten, tidigare erfarenheter, mediabilder, 
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sagor och myter. Den andra faktorn är social, det vill säga 
att rädslan beror på skillnader i klass, kön och makt. Den 
tredje är situationell, det vill säga hur det fysiska rum-
met är utformat; belysning, skymda ”fi ckor”, siktlinjer, 
orienterbarhet, ödslighet, etc. Därför är det uppenbart 
att om man vill öka människors trygghet i staden handlar 
det inte enbart om brottsprevention. Tryggheten är en 
sammansatt företeelse och har stora inslag av en allmän 
och rimlig välfärd. Detta är förhållandet i ännu högre 
grad med begreppet ”mänsklighet”. Höjd säkerhet och 
trygghet leda till ett omänskligare samhälle, särskilt om 
välfärden inte är någorlunda jämnt fördelad.

Teorier genererar frågor

Funktionen med teorier och perspektiv, är att de skall 
klargöra en kausal mekanism, eller vad som påverkar 
vad i verkligheten. Ett problem är att forskare ofta kon-
centrerar sig på ett av perspektiven (social, situationell 
och repressiv) i taget – men sällan på alla tre samtidigt.11 
En forskargrupp har ägnat sig uteslutande åt situationell 
prevention, en annan har helt ägnat sig åt social preven-
tion och så vidare. Därför har det varit svårt att samman-
foga dessa olika perspektiv till en gemensam helhet. Jag 
har i detta kapitel försökt att beskriva perspektiven som 
grund för min utvärdering. Det är viktigt för förståelsen 
att vi lär oss att se fl era möjliga perspektiv samtidigt än 
att betrakta andras perspektiv som ”förkastliga para-
digm”. 

Den statistiska uppföljningen har stora och uppen-
bara brister när det gäller att studera effekter av olika 
angreppssätt – och till dem relaterade åtgärder. Detta 
hänger ihop med brottsförebyggande teoriers karaktär av 
att behandla sammansatta samhälleliga fenomen. Brotts-
prevention, liksom många andra politiska områden, är 
utsatta för tillfälliga insatser av projektkaraktär. Ett nytt 
angreppssätt blommar upp, pengar satsas och personal 

anställs, men ofta saknas genomtänkta perspektiv och 
planer. Särskilt allvarligt är det att projekten så sällan följs 
upp och sätts in i ett större sammanhang. Därför är vår 
kunskap svag om hur de olika preventiva perspektiven 
faktiskt fungerar. ”Projektifi eringen” leder ofta till att 
brottsförebyggandet inriktas mot ett visst område, en 
typ av brott eller vissa grupper av människor.

Dagens brottsförebyggande projekt förefaller alltmer inriktas på 
att skydda och kontrollera platser: äganderätten till de byggnader 
och föremål som fi nns inom deras gränser, och den ordningen 
som man vill skall prägla det offentliga rummet.12

Ännu mer uppenbart blir problemet när man disku-
terar projekt som handlar om trygghet och mänsklighet. 
Listerborn skriver:

Trygghetsarbete, som idé och metod, kan inte lika lätt som 
brottsprevention hänföras till någon myndighet som till exem-
pel BRÅ. Ur ett brottsförebyggande perspektiv anses trygghet 
vara en effekt av brottsförebyggande verksamheter. Trygghet 
och brottsprevention är i detta sammanhang nästan synonyma 
begrepp. Men det fi nns många olika användningar av begrep-
pet trygghet, och konkurrensen om att ge begreppet innehåll är 
ännu mera tydligt än när det gäller brottspreventionen. Trygghet 
handlar inte bara om trygghet från brott – trygghet kan även 
gälla till exempel folkhälsa, pension, social välfärd, skola, men 
även halkbekämpning med mera.

Inom stadsplanering är trygghetsbegreppet ofta en fråga om 
att skapa en miljö som människor trivs i och vill vistas i utan att 
känna obehag. Denna vida formulering gör att frågorna tenderar 
att handla om många olika saker som till exempel belysning, 
uteserveringar och boendeinfl ytande.13

Mitt uppdrag är begränsat, ett projekt. Uppgiften är 
att beskriva och analysera verksamheten, inte att mäta 
effekter av de sociala eller de situationella insatser 
som gjorts i Göteborg. För att kunna mäta effekter av 
åtgärder, vilket är en viktig forskningsuppgift, måste vi 
ofta förenkla genom att mäta något som kan indikera ett 
samband mellan åtgärd och effekt. 

Genom att mätningen inte är det primära i denna rap-
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port tar jag mig friheten att försöka utgå från en bred 
bild av vad brottsprevention och trygghetspromotion är 
och kan vara. Komplikationerna måste beskrivas så att 
vi vet att det vi mäter är det som vi avser att mäta. Detta 
gäller även om mätningen består i att observera och tolka 
fenomenet (projektet) Tryggare och Mänskligare Göteborg. 

Teorierna är för mig en utgångspunkt till att generera 
frågor av följande art: 

• Hur behandlas de olika brottspreventiva perspektiven i 
rådets arbete? 

• På vilket sätt arbetar rådet med trygghets- och mänsk-
lighetspromotiva perspektiv?

• Hur märks den uttalade ambitionen att föra ihop per-
spektiven? 

• Är det något perspektiv som är svagt representerat?
• Vilka föreställningar har de medverkande om de teoret-

iska perspektiven och deras innebörder och effekter?
• Hur samverkar de statliga organen; statliga med kom-

munala myndigheter? mellan nationell nivå, kommunal 
nivå och stadsdelsnivå? inbördes på varje nivå?

• Är ”maktutövningen” främst repressiv eller produktiv? 
• Hur fungerar demokrati och medinfl ytande i processen? 

Vilken är balansen mellan top-down och bottom-up? 
• Hur fungerar relationerna mellan forskning och praktik?
• Finns det ideologiska, politiska och yrkesmässiga skilje-

linjer i arbetet?

Vissa av ovanstående frågor kommer att belysas i efter-
följande kapitel. Jag kan bara i begränsad omfattning 
besvara dem. Besvarade eller ej kan frågorna innebära 
utmaningar till vidare forskning, min och andras.

Noter

1 Regeringens dokument diskuterar i förbigående orsaker till 
otrygghet, sid. 17.

2 Framställningen har infl uerats av främst Ingrid Sahlin, 
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen (2000).
3 Lars Dolmén, Brottslighetens geografi , sid. 1.
4 Hörnqvist, Allas vårt ansvar – i praktiken, 2001, sid. 38.
5 Dolmén, sid. 1.
6 Hörnqvist, sid. 37.
7 Hörnqvist, sid. 37.
8 Hörnqvist, sid. 44.
9 Carina Listerborn, Trygg stad (2002), Carina Listerborn, Om 
rätten att slippa skyddas (2000) och Carina Listerborn & Eva 
Holm, Tryggare stad (2000).
10 Listerborn (2002), sid. 242.
11 Ett undantag är boken Wikström, Clarke, McCord, Inte-
grating Crime prevention strategies: Propensity and Opportunity, 1995. 
Olika uppsatser behandlar preventionsområden separat, men 
publiceras tillsammans. 
12 Sahlin (2000), sid. 158.
13 Listerborn (2002), sid. 58-59.
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Drömmen om den goda staden

Texten ovan har skrivits av Johan Öberg 1 vid kansliet hos 
Tryggare och Mänskligare Göteborg. Den sammanfattar hur 
modernismens ideal förändrade den gamla stadens egen-
skaper och hur man nu börjar se bakåt för att återfi nna 
det goda stadslivet. Modernismens (funktionalismens) 
planeringsideal löste många samhällsproblem. Ett var att 
minska den otrygghet som trafi kolyckorna genom mass-
bilismen medförde. Den nya stadens utformning bidrog 
samtidigt till ökad otrygghet i den offentliga miljön, 
möjligen också till en ökad brottslighet – och därmed 
till en tryggare arbetsmarknad för poliser. 

Författaren skriver avslutningsvis att idag är slagorden 
”att blanda stadens funktioner igen, att decentralisera 
planeringen och se till att människors olikheter be-

traktas som stadens allra största rikedom”. Detta tolkas 
ofta av stadsbyggare och brottsförebyggare som att det 
bara är att blanda funktioner, att skapa mötesplatser och 
decentralisera planeringen. Genomförandet gör man lätt 
som en plätt genom att, med god vilja och blicken bakåt, 
använda sig av den plan- och bygglagstiftning som vi har. 
Just den lagstiftning och instrument som utformats för 
att genomföra modernismens ideal. 

Boverket beskriver i en kunskapssammanställning hur 
de tänker sig den goda staden och om hoten som brott 
och rädsla utgör. 

Stadens uppbyggnad och struktur, hur verksamheter är lokalise-
rade i förhållande till varandra, hur gatunätet och det kollektiva 
transportsystemet ser ut är några faktorer som har betydelse 

Flytten från landet till staden var en gång en rörelse mot frihet, upplysning, dynamik och 
tolerans. Freud menade i början av 1900-talet att bara i storstaden kunde människan 
känna sig verkligt fri. Staden utlovade ett möte med ”den andra människan”. Den moderna 
stad som Freud såg var visserligen socialt skiktad och full av konfl ikter, men den var ändå 
mer blandad än vad vi är vana vid idag. På relativt små ytor samsades hantverk, kontor, 
bostäder och affärer, kaféer och restauranger, gamla och nya hus, höga och låga hyror. 

Hela samhällets variationsrikedom möttes på trottoaren, där livet i bästa fall blev en ständigt 
pågående lektion i samhällskunskap och en plats där tonåringar fi ck möjlighet att konfrontera 
sina självbilder mot den vuxna generationens livsstilar och levnadsmönster – och vice versa. [...] 

De människor som tidigare hade agerat ut sina motsättningar ansikte mot ansikte fi ck inte 
längre syn på varandra. De gömde sig i sina ”funktioner” – jobb, lägenheter, transportme-
del, inköp – istället för att mötas och komma överens om vad kulturella skillnader innebär.

Man förnekade skillnaderna, istället för att låta dem brytas mot varandra i ett levande 
grannskap, innan de blev farliga och exploderade i tomrummen mellan de olika funktion-
erna: i gångtunnlar, på cykelbanor, tomma parkeringsplatser, på övergivna gator och torg. 

Och så blev det polisens roll att ersätta det sociala spelet genom att tvingas ingripa när 
de i och för sig självklara utspelen från enskilda grupper blev övermäktiga och skrämmande 
och inte fi ck det svar som de egentligen drömmer om att få.

Johan Öberg, forskningssamordnare

Att planera ett samhälle
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för trygghet och trivsel men även möjligheten att begå brott. 
[…] Stadsmiljön kan vara uppbyggd och utfomad så att den 
befrämjar ett gott stadsliv där människor kan känna gemenskap 
och tillit. Men i städer fi nns ofta miljöer som är utformade på 
ett sådant sätt att de, t.ex. på grund av att de ligger ödsligt eller 
är dåligt övervakade, kan öka risken för brott. Dessa miljöer 
skapar genom sin utformning känslor av otrygghet och rädsla 
hos människor. Rädslan för brott är i sig ett problem. För stora 
grupper av människor, framförallt kvinnor och äldre, begränsar 
rädslan påtagligt vardagens möjligheter att använda stadens mil-
jöer. Rädsla för att drabbas av våld eller annan brottslighet gör 
att människor håller sig borta från offentliga platser, som gator, 
torg, parker och allmänna kommunikationer, speciellt efter det 
blivit mörkt. Rädslan blir en barriär mot att delta i stadens of-
fentliga liv. Om få människor använder stadens offentliga platser 
blir den informella sociala kontrollen liten och är i sig ett hinder 
mot ett gott stadsliv.2

Funktionalismen och storstaden betraktas av Boverket 
som bovarna. Idealen är den traditionella rutnäts-
staden med blandade funktioner; den lilla skalan på 
trafi ksystem, handel och bostadsområden. Den statliga 
myndigheten driver i alla sina skrifter på senare år tesen 
om den måttfulla staden. Boverket har till och med givit 
ut en skrift som heter Den måttfulla staden (1995), där det 
underliggande idealet är den svenska småstaden så som 
den såg ut i början av 1900-talet. 

Boverkets skrift om brott, bebyggelse och planering 
var dock mycket viktig. Den satte den situationella 
preventionen på dagordningen. Dagens standard för 
hur man bör göra, handboken Bo Tryggt 013, hade 
troligen inte varit möjlig att arbeta fram utan det 
intresse som Boverkets skrift skapade. Båda skrifterna 
tangerar frågorna om hur man kan bygga den trygga, 
goda staden. Problemet är dock gigantiskt, särskilt 
i storstäderna, där man dessutom sitter med nästan 
hela beståndet av miljonprogrammets bostadsområden 
och ett lika gigantiskt biltrafi ksystem. De nuvarande 
stadsstrukturerna och dess problem med en djupgående 
segregation är inget som vi bygger bort i en handvändning. 
Tryggare och Mänskligare Göteborg är inga ”lätta grejer”.

Det öppna samhället

Forskare inom urbansociologin pekar på att skapandet 
av tryggare städer kan leda till en exkludering av grup-
per i samhället. Den segregation som redan är uppenbar 
kan förstärkas genom brottsförebyggande åtgärder. 
Upprustning, sanering, uppsnyggning, exkludering av 
det onormala gör det offentliga rummet ibland mer 
otillgängligt för människor som inte tillhör normaliteten 
i samhället. Den alltmer tilltagande privatiseringen av det 
offentliga rummet, vårt gemensamma rum, sker ofta 
med hänvisning till trygghet och säkerhet. 

Genom våra begrepp skapar vi som forskare en verklighet, och 
de begrepp vi väljer att använda kan komma att ingå i kampen 
om rummet – i planerarnas praktik och i politikernas argumen-
tation […] Begrepp som otrygghet, fattigdom, segregering, 
underklass med fl era, används ofta i syfte att åtgärda just dessa 
problem, men […] dylika analyser (kan) förstärka maktlösheten 
hos de grupper de avser att hjälpa.4 

Det fi nns alltså en uttalad avsikt från myndigheter att 
skapa ett öppet samhälle, men det faktiska handlandet 
går inte alltid i samma riktning. Människors ökande krav 
på trygghet, säkerhet och förutsägbarhet leder lätt till 
ett slutet samhälle. Extremen är grindsamhällen (gated 
communities) men slutenheten har även andra subtila 
och mindre tydliga former. 

Vad är det som kännetecknar ett öppet samhälle? I 
min barndom lämnade vi alltid ytterdörren olåst. Om vi 
skulle vara borta en längre tid låste vi, men satte nyckeln 
på den vanliga spiken. I min medelålder var det aldrig 
något problem att ringa på ytterdörren i trapphuset hos 
min kompis. På min ålderdom måste jag nu komma ihåg 
portkoden eller ringa från min mobiltelefon och be dem 
komma ned och öppna. Detta kan i korthet illustrera för-
ändringen mot ett mer slutet samhälle i Sverige. När jag 
besöker mina barnbarn i Amerika säger de att det inte är 
tillrådligt, ofta inte ens möjligt, att promenera på gatorna. 
Sådana ”europeiska nycker” måste man kunna avstå från.
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Orsaken till att vi går i en riktning vi inte önskar och 
drömmer om kan kanske förklaras med begreppet den 
sociala fällan. Det är ett samlingsbegrepp för olika strateg-
iska situationer som människor befi nner sig i när deras 
beteende bestäms av hur de bedömer andras framtida 
beteende. 

• Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer 
att samarbeta.

• Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, 
är det meningslöst att själv välja att samarbeta eftersom 
det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan 
alla andra också samarbetar.

• Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta 
om man inte litar på att de andra också samarbetar.

• Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ända-
mål kan bara uppstå om man litar på att de andra också 
väljer att samarbeta.

• Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen 
igen, d.v.s. vi hamnar i en situation där alla får det sämre, 
trots att alla skulle tjäna på att välja att samarbeta.5

Nära relaterad till den sociala fällan är diskussionen 
kring Governing the Commons.6 Commons kan här närmast 
översättas med det svenska begreppet ”allmänning”. 
Commons handlar vanligen om luft, vatten och den 
orörda naturen – de gemensamma tillgångar som ingen 
formellt äger och som ibland också kallas ”ubikviteter” 
(överallt förekommande). Vi har i Sverige en särskild lag-
stiftning när det gäller utnyttjandet av sådana tillgångar. 
Den kallas ”allemansrätten” och har först på senare tid 
formulerats i ord. Till skillnad från vanlig lagstiftning 
handlar det här om en sedvanerätt. 

När det gäller luft och vatten fi nns det en lagstiftning 
som i någon mån begränsar den obegränsade rätten till 
utsläpp av föroreningar till den gemensamma tillgången. 
Skälet till begränsningen är att samhället kommit under-
fund med att om var och en maximerar den egna nyttan 
så förlorar vi alla gemensamt på det. Samma resonemang 

kan föras när det gäller fi skekvoter, hastighetsbegräns-
ning, trängselavgifter, etc.

Allmänningar är just vad gator, torg och parker är i en 
stad. Dessa är relativt starkt, och långt tillbaka i tiden, 
reglerade också i den formella lagstiftningen.7 Trots 
regleringen naggas allemansrätten i staden hela tiden i 
kanten. Exempelvis tillåts restauranger, kaféer, affärer, 
reklamföretag ockupera allmänningarna, visserligen 
under ganska kontrollerade former. Gator byggs in till 
gallerior och upphör därmed att vara allmänning. Polisen 
har också vissa möjligheter att begränsa allemansrätten 
genom att störande personer och grupper kan avvisas 
från offentlig plats. 

Inskränkningarna i gatans allemansrätt kan också 
ske med mer subtila medel. Ett vanligt sätt är att ge 
den en stil så att inte alla känner sig hemma (för fi n 
för alkoholisten). Ett annat sätt är att är gestalta miljön 
så skrämmande och avvisande att ingen vågar använda 
sig av gatan. Eller helt enkelt genom att inte sätta upp 
belysning eller underlåta att underhålla miljön. Som 
tidigare nämnts är kvinnor särskilt utsatta för denna typ 
av diskriminering. 

Att upprätthålla gatans karaktär av allmänning är inte 
bara en fråga om individens privata rättighet. I ett längre 
perspektiv handlar det om våra möjligheter att stöta på 
främlingar. Just de oväntade mötena, att se de andra i 
samhället, är en viktig ingrediens i en demokrati. Därför 
är segregationens baksida just denna, att den rumsliga 
sorteringen av människor i staden hindrar existensen 
av tillit.

Många urbanteoretiker har diskuterat vårt förhållande 
till främlingar i staden. Ett exempel:

Tanken på att vi i staden omger oss av främlingar gör den både 
skrämmande och spännande menar Lofl and; ”Den är tilldrag-
ande – en plats för ambition och hopp. Den är frånstötande – en 
plats för olägenheter och rädsla.” Lofl and defi nierar främlingar 
väldigt tydligt; ”en främling är någon som är personligen obe-
kant för mig, men som jag ser framför mig”.8
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Främlingsskapet är en del av stadslivet som vi skall upp-
fatta som en resurs och en möjlighet. Mötet med främ-
lingar i staden kan betraktas som en latent gemenskap 
(virtual community). Denna formas av rörelsen i staden 
och är en produkt av hur stadens rum är kopplade till 
varandra. Den latenta gemenskapen är en icke-förverk-
ligad, men möjlig, gemenskap. 

… rörelse är inte bara en oavsiktlig biprodukt av en rumslig 
organisation utan den egentliga meningen med staden. Genom 
sin kraft att generera rörelse skapar gatunätet ett grundläggande 
mönster för samtidig närvaro och ömsesidig medvetenhet, och 
är just därför potentialen för möten mellan människor som är 
den mest rudimentära formen för vår medvetenhet om andra. 
Som vi har visat har den latenta gemenskapen en viss täthet 
och struktur, och den består av sannolikheten för möten mellan 
många olika typer av individer: invånare och främlingar, män 
och kvinnor, unga och gamla, vuxna och barn, etc.9 

Låt oss återvända till diskussionen om den sociala fällan, 
den som handlar om att fällan slår igen om vi inte har 
tillit till ”den andre”. Frågan är om tillit är något som 
går att öka, inte bara på individnivå utan i hela samhället. 
Forskningen visar att i vissa situationer och i vissa sam-
hällen har människor kunnat utveckla regler för utnytt-
jande av ett gemensamt kapital i form av en allmänning. 
Detta har de gjort utan att förlita sig på lagstiftning och 
kontrakt. Sådana system har kunnat fortleva i sekler. 

Människor har i allmänhet en viss tillit till andra män-
niskor, men har ofta skolats till att maximera sin indi-
viduella vinst och därför som kollektiv haft dåliga erfa-
renheter av samarbete. Tilliten i samhället är något som 
är mycket skör. Korruption, fallskärmar, diskriminering 
i vårdkön, ojämlik behandling inför lagen, etc. är feno-
men som minskar människors tillit. Internationellt sett 
har vi en generellt hög tillit till våra myndigheter och 
även till andra människor i samhället. Dock verkar tilliten 
att minska. En möjlig väg att öka tilliten är att vi gemen-
samt arbetar för det man tidigare kallade tjänstemannens 
”oväld”, d.v.s. att fullgöra sin uppgift utan att ta hän-

syn till egna eller ovidkommande personers intressen.10

Ett annat sätt att öka tilliten är att teoretiskt och prak-
tiskt utveckla principer och metoder för samarbete och 
konfl iktlösning som bygger på just tillit och ge sådana 
lösningar ett allmänt stöd. Skolan vore egentligen ett 
ställe där det vore möjligt att omforma vårt tänkande. 
Med tanke på den tendens till ökande konkurrens som 
präglar livet i skolvärlden är det tveksamt om det är möj-
ligt. Dessutom är det mindre troligt att eleverna skulle 
tro på och ta till sig budskapet om äldre generationer inte 
visar någon tillit.

Den överlagrade bild jag får av de refererade resone-
mangen och teorierna är att det är nödvändigt – och i 
viss mån möjligt – att bygga upp ett kollektivt socialt 
kapital i en stad. Förutsättningen är att vi med olika 
insatser försöker bevara och utveckla en öppen stad. 
Fysiskt kapital och humankapital kan i viss mån köpas, 
men inte det sociala kapitalet. Ett socialt kapital slits 
heller inte ned ju mer det används. ”… ju oftare vi har 
att göra med personer som det visar sig att vi kan lita på, 
desto mer ökar sannolikheten för ytterligare interaktion 
och desto mer ökar vår tillit till dem”.11

Det är inga enkla grejer att utveckla ett socialt kapital. 
Särskilt när samhällsandan, den allmänna uppfattningen 
och den faktiskt existerande verkligheten i samhället, 
samverkar för att rasera kapitalet. Man kan till och med 
tala om en kapitalförstörelse. Mot detta perspektiv kan 
man se Göteborgs strävan mot ett tryggare och mänsk-
ligare samhälle som en stor utmaning. 

Utvärdering av bebyggelseinriktade insatser 

Min uppgift är att försöka bedöma, eller åtminstone 
beskriva, kvaliteten i brottspreventionen och trygghets-
promotionen i Göteborg som det kommunal brottsföre-
byggande rådet bedriver. Betoningen ligger på de situa-
tionella aspekterna, särskilt de som har med byggande 
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och planering att göra. Vilka utvärderingar fi nns att tillgå?
I det kriminalpolitiska programmet Allas vårt ansvar 

uppmärksammades att det fanns relativt mycket infor-
mation om hur social prevention kan bedrivas. Däremot 
saknades motsvarande information om situationell pre-
vention. Boverket fi ck därför i uppdrag att göra en kun-
skapssammanställning om ”hur planering och utform-
ning av bebyggelseområden och enskilda byggnader 
påverkar brottsligheten”. Den resulterande rapporten 
Brott, bebyggelse och planering (1998) är den första större 
översikten i Sverige, som på ett lättfattligt sätt presen-
terar bebyggelseinriktade åtgärder. Skriften behandlar 
teorier för sambanden mellan byggd miljö och brotts-
lighet samt anvisar principer för hur man kan arbeta på 
lokal nivå i kommunerna. Arbetet bygger på samtal med 
forskare och praktiker samt på insamlade exempel. Skrif-
ten hade en stor betydelse för att manifestera betydelsen 
av den situationella preventionen hos dem som arbetade 
med sådana frågor och deras omgivning.

Riks-BRÅ fi ck år 2001 regeringens uppdrag ”att ut-
veckla arbetet med bebyggelseinriktade åtgärder som 
ökar tryggheten och förebygger brott”.12 Arbetet skulle 
bedrivas i samverkan med Boverket och Rikspolisstyrel-
sen samt i samråd med Kommunförbundet. Utredning-
en konstaterar att kunskaperna ökat under senaste åren, 
men från en relativt låg utgångsnivå.13 Utvecklingsarbetet 
måste därför fortsätta. 

Utredningen kan ses som en utvärdering på vilket ge-
nomslag Boverkets kunskapssammanställning fått i kom-
munerna. I utredningens bilaga 1 (sid. 50-53) redovisas 
resultatet av en enkätundersökning till stadsbyggnads-
kontor, eller motsvarande, i samtliga 289 kommuner. 
Ungefär hälften av dem som svarat hade tagit del av Bo-
verkets skrift Brott, bebyggelse och planering eller ett liknande 
kunskapsmaterial. Svaren har alltså avgivits ungefär tre 
år efter det att skriften sänts till kommunerna och att 
Boverket och andra informerat om den. Genom ett stort 
svarsbortfall (35%) kan man i värsta fall tolka det som 

att genomslaget är ännu lägre; d.v.s. att endast en tred-
jedel av kommunerna ”är medvetna”. Andelen kommu-
ner som i praktiken tillämpat sådana principer är ännu 
mindre. Ytterligare lägre andel, 12% av kommunerna, 
hade antagit ett policyuttalande om brottsförebyggande 
aspekter på fysisk planering. 

Om man betänker att det nu fi nns kommun-BRÅ i 
fl ertalet av Sveriges kommuner så har de, i kombina-
tion med Boverkets insatser, inte lyckats övertyga den 
kommunala planeringsapparaten om att situationell 
prevention är så betydelsefull som regeringen och stat-
liga myndigheter framhåller. Detta kan också utläsas av 
svaren på frågan om stadsbyggnadskontoren tror på att 
bebyggelseinriktade åtgärder kan påverka brottsligheten 
i stort. Endast 2% (3% om bortfallet inte tas med) tror 
på att åtgärderna har ”mycket stor” påverkan och 19% 
(27%) om man inkluderar uppfattningen att de har 
”ganska stor” påverkan.

Förklaringen till det svaga genomslaget kan vara fl era 
trots det stora intresset för brottsprevention i samhället. 
Jag kan ställa upp följande hypoteser:

• få uppfattar den situationella preventionen som betyd-
elsefull 

• den offentliga debatten ägnar sig huvudsakligen åt att 
diskutera brottslingarna och deras bakgrund 

• lokala BRÅ ägnar sig av tradition mest åt social prevention 
• stadsbyggnadskontoren suckar över att det tillkommit 

ytterligare en aspekt att beakta i planeringen 
• arkitekter, planerare och tekniker är inte skolade att se 

”sambanden mellan de fysiska och sociala aspekterna” 
(lika lite som samhällsvetare och humanister)

• situationell prevention har reellt en ringa betydelse 

Utredningen kan betraktas som en utvärdering av den 
situationella preventionen i landet. Min tolkning av 
bilagan är något mindre positiv än vad huvudtexten i 
rapporten kommer fram till. 
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Det har gått ett par år sedan den refererade enkäten 
genomfördes och medvetenheten om sådana frågor har 
troligen ökat i samhället sedan dess. Hur arbetar man då 
med den situationella preventionen i Göteborg? Denna 
fråga är vad jag skall försöka besvara i de följande ka-
pitlen. 

Noter

1 Johan Öberg, ”Den goda, blandade staden”, Vårt Göteborg, 
nr 8, december 2001.
2 Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998, sid. 63.
3 Polismyndigheten i Stockholms län, (2001). Kan laddas ned 
från: www.stockholm.police.se/Blanketter & dokument. 
4 Carina Listerborn, Trygg stad (2002), sid. 56.
5 Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem (2003), sid. 21-
22. Metaforen ”sociala fällan” är myntad av psykologen John 
Platt (1973). 
6 Elinor Ostrom (1990) Governing the Commons: The Evolution 
of  Institutions for Collective Action.
7 Även åkrar, skog, betesmarker och stadstomter var tidigare 
en kollektiv egendom. Privatiseringen av det allmänna ägde 
rum främst under 1800-talet.
8 Listerborn (2002), sid. 123. Min översättning av citatet.
9 Bill Hillier, Space is the Machine (1996), sid 213. Min över-
sättning.
10 Resonemangen är inspirerade av Rothstein (2003).
11 Rothstein (2003), sid. 113.
12 Regeringsbeslut 2001-02-01, Ju 001/688/KRIM.
13 Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet, (BRÅ) 
Stockholm 2002. 
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Förarbetet

Ovanstående citat ingår i en slutrapport från Kommittén för 
brottsförebyggande arbete.1 Denna kommitté fi ck regeringens 
uppdrag att fördela ekonomiskt stöd till lokal verksam-
het enligt det nationella programmet Allas vårt ansvar. I 
detta program delges vad kommittén skall göra:

För att åstadkomma en kontinuerlig kunskapsutveckling när 
det gäller brottsförebyggande åtgärder krävs att kvalifi cerade 
försöksprojekt utformas och genomförs. Detta förutsätter att 
det lokala arbetet kan stödjas med forskarkompetens för ut-
formning, genomförande och utvärdering av projekten. […] 
Genomförandekommittén skall utveckla former för samverkan 
med landets universitet och högskolor i syfte att dessa skall bidra 
med forsknings- och utvecklingskompetens i lokala projekt.2

Kommittén redovisar sina överläggningar med projekt-
ledarna i de lokala brottsförebyggande råden. Dessa me-
nade att det saknades kanaler för kontakt med högskolor-
na. Man visste inte vilka forskare som hade intresse för 

frågorna. ”Att bara få tag i en professor eller forskare 
kräver en ansenlig tid.” Vid överläggningarna med forsk-
arna framgick att de visst kunde bidra med kunskap, 
men ett problem är att det fi nns för få kriminologer 
i landet och att tillväxten är liten. Koncentrationen av 
kompetens till Stockholmsområdet är besvärande när 
kommun-BRÅ etableras över landet. Forskarna ansåg 
att fl er kunskapscentra på området borde etableras. En 
början kunde vara att kartlägga vilka institutioner och 
forskare som är intresserade av sådana frågor.3

I förarbetena till Tryggare och Mänskligare Göteborg 
genomfördes en kartläggning av forskningsläget i Göte-
borg. Vid en första förfrågan var svaret att det nog inte 
fanns så mycket som handlade om brottsförebyggande. 
Genom att intervjua dem som uppenbart höll på med 
sådant, främst sociologi, kunde utredarna via deras in-
formella nätverk konstatera att det visst fanns en hel del. 

Forum för forskning

Annat som kan vara hindrande är att forskarna och de som företräder projek-
ten kan ha olika intressen. De senare vill konkret nytta av forskningsinsatsen i det 
praktiska arbetet medan forskarna sätter den akademiska nyttan främst. Följande 
kommentarer från företrädare för projekten och andra praktiskt verksamma be-
lyser problematiken: ”Avståndet mellan forskare och praktiker är stort. Vi talar inte 
samma språk och har bristande förståelse för varandras yrkesroller.” ”Forskarnas 
alster upplevs ofta som tunga och svårbegripliga för praktiker.” ”När det gäller oss 
saknar vi genuint intresse från Högskolan, trots att vi skickat signaler om samarbete.”

Kommitén för brottsförebyggande arbete
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Problemet var det inte fanns någon tydlig kartbild över 
forskningen på området. Inte ens forskarna själva var 
riktigt medvetna om omfattningen. I förslaget till Göte-
borgs BRÅ som kommunstyrelsen antog i januari 2001 
(dnr 698/99) är forskningen ett mål som lyfts fram:

Forskning och praktik lär av varandra om trygghet och säker-
het. Erfarenheterna från aktuell forskning skall tas tillvara i 
fortbildningen av de myndighetsföreträdare som arbetar med 
brottsförebyggande insatser, de ska märkas i stadens aktiviteter 
och fysiska gestaltning. Praktiker skall stödjas i att bli allt duktig-
are på att göra teori av sina erfarenheter och att sprida dem. 
Forskningsrön skall vara tillgängliga för praktiker och gemene 
man. Massmedias roll som informationsspridare av fakta och ny 
kunskap är viktig i den brottsförebyggande processen. (sid. 4)

Enligt förslaget skall också en ledamot i rådet vara ”sak-
kunnig från forskning, person utsedd från Chalmers och 
Universitetet”. Vidare skall till kansliet knytas en forskare 
på heltid. Kravprofi len för denne skall vara:

Forskaren ansvarar för samordning, nätverksbygge och initiativ 
inom forskningen på området. Forskaren är knuten till en 
institution, har pågående forskning och är intresserad av att 
fi nna nya vägar och former för tvärvetenskaplig forskning. 
Bra på att popularisera vetenskapliga erfarenheter, ”göra nya 
forskningsrön begripliga” för gemene man. (sid. 7)

I uppdragen till såväl rådet som kansliet ingår fl era punk-
ter om kunskapsbildning och kunskapsspridning.

Ett akademiskt Forum …

Göteborgs kommun kontaktade rektorerna för Chalmers 
och Universitetet med begäran om att de skulle välja en 
representant till Tryggare och Mänskligare Göteborg. 
De enade sig snabbt om att det borde vara en från uni-
versitetet eftersom man där hade den mest omfattande 
forskningen och kunskapen inom området. Därefter föll 
valet på dekanus i den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Nästa steg i processen var att den nye representanten 
kläckte idén om att försöka inrätta en sorts akademi där 
forskare från olika institutioner kunde mötas för att dis-
kutera och utveckla forskningen. Förslaget vann anklang. 
Ett tjogtal forskare med minst docentkompetens inbjöds. 
Akademin namnades till ”Forum för forskning om trygg 
och säker  stad vid Göteborgs universitet och Chalmers”.4

Forum har dock inte blivit den akademi som det var 
tänkt. En    av de personer vi    intervjuat uttrycker skälet 
på detta sätt:

Det främsta är att det fi nns så mycket motstånd bland forskare 
och inom universitetet och så många institutionella gränser. 
Så att om man ska skapa ett sådant forum måste det fi nnas 
en väldigt stark kraft som förenar de personer som ska mötas 
inom forumet. De måste veta att det leder till ett gemensamt 
forskningsprojekt eller att det fi nns pengar, men det fi nns det 
nu inte. Eller att man har en gemensam vetenskaplig hållning 
som förenar alla tvärvetenskapligt och det fi nns det ju absolut 
inte. Eller att man har en gemensam politisk hållning för det är 
ju vanligt att man har det i samhällsforskning och så är det ju 
absolut inte.

Detta låter som ett stort misslyckande, men är det 
absolut inte i verkligheten. Det ”akademiska samtalet” 
har bara organiserats i andra former. Dessutom blev 
Forums första stora manifestation en stor framgång. 
Forum bildades i maj 2001 och vetenskapskonferensen 
”Att förebygga brott och rädsla – perspektiv, problem, 
politik” genomfördes 6-7 december 2001 (se nästa 
kapitel).

… blir fl era fora

SEMINARIESERIEN. Huvuddelen av Forums verksamhet 
sker främst genom en serie seminarier. Styrgruppen 
inom Forum föreslår teman, skaffar fram (blygsamma) 
resurser och överlägger med ordföranden i Forum. 
Denne är samtidigt föreståndare för Forum för Studier 
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av Samtidens Kultur (FSSK). Detta är en immateriell  5 
”institution” där forskare bedriver tvärvetenskaplig 
forskning. FSSK gör det möjligt för dem som har 
studerat vid Centrum för Kulturstudier att bedriva 
forskarstudier. Detta centrum bedriver endast grund-
utbildning och har därmed inte examinationsrätt för 
blivande doktorander. Vid den seminarieserie som 
Forum på detta sätt bedriver kommer alltså forskare 
vid FSSK och studerande vid Kulturstudier att möta 
inspirerande gästföreläsare. De presenterar och diskutera 
egna studier av allmänt intresse för varandra. På adress-
listorna står därtill ett stort antal praktiskt verksamma 
personer inom t.ex. polis och kommunala förvaltningar. 

Seminarierna inom Forum/FSSK/Kulturstudier blir i 
de fl esta fall en enkelriktad kommunikation, men de är 
icke desto mindre av stor betydelse för kunskapssprid-
ningen inom det brottsförebyggande arbetet i Göteborg. 
Det stora nätverket gör att seminarierna ofta är välbe-
sökta. Genom att personer från olika håll ser varandra är 
nya konstellationer mellan forskare samt mellan forskare 
och praktiker möjliga.

REFLEKTIONSGRUPPEN. För att direkt försöka utveckla 
forskning och samverkan har Forum bildat en informell 
grupp av praktiker och forskare som kallas ”refl ektions-
gruppen”. Syftet är här främst att skapa konstellationer 
för att utveckla tolkningen av data om brott och sociala 
förhållanden. Det första som hände var att poliser och 
tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret fann varandra. 
Poliserna hade data och stadsbyggnadskontoret hade 
kartor och GIS-kunskap. Poliser fi ck utbildning i GIS 
av kommunen och började så smått använda sig av den 
nya kunskapen. Arbetet fortsätter nu med mer inrikt-
ning på att söka ett forskningsanslag för att utveckla 
GIS-metoder för att analysera sociala data, bl.a. brott 
och otrygghet. 

Som en följd av denna samverkan inbjöd den s.k. 
Stadsbyggnadsakademin vid stadsbyggnadskontoret i 
Göteborg länspolisen i Stockholm att presentera sitt ut-

vecklingsarbete med en planeringsstandard, Bo Tryggt 01. 
Vid samma tillfälle berättade en forskare och stadspla-
nerare från Danmark om brottsförebyggande i staden 
genom att diskutera nytagna fotografi er från Göteborg. 
Många från ”båda sidorna” deltog och man kan i efter-
hand konstatera att frågeställningarna börjat ta skruv.

PAPER-GRUPPEN. Forum har alltså inte blivit den 
akademi som syftet var. Ett steg på vägen åt det hållet 
har man tagit genom att initiera rena akademiska 
seminarier där forskare och doktorander kan mötas och 
diskutera sina egna uppsatser. Seminarierna kommer att 
vara öppna även för andra, men det uttalade syftet är att 
utveckla ett tvärvetenskapligt klimat för forskning inom 
ämnesområdet. Seminarieserien startar senvåren 2003. 
Initiativtagare är forskare vid sociologiska insitutionen 
som samtidigt ger kurser i kriminologi.6

Sociologiämnet menar att de kriminologiska institu-
tionerna ofta ser alltför snävt på problemen genom att 
vara för nära lierade med rättsväsendet. Paper-gruppens 
första tema har en generös vidd då seminarierna samlas 
under hatten ”exkludering och kontroll”. 

Värdering

När det gäller kontakter med forskning fi nns det nog 
inget annat kommun-BRÅ i Sverige som kan mäta 
sig med Tryggare och Mänskligare Göteborg när det gäller 
innehåll och kvalitet. På mindre än två år har ett centralt 
format uppslag utvecklats till kreativt nätverk inom 
forskarvärlden.

Genom nätverken har det varit lätt att hitta förslag 
till föreläsare vid konferenser eller utbildningar inom 
området.7 Önskemål om utvärderingar av brottsföre-
byggande projekt har kunnat förmedlas till forskare.8 
Studenter som har kommit med förslag till forskning 
har blivit ”kopplade till rätt institution”. Doktorander 
har fått uppslag att belysa en speciell fråga.9 Forskare 
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har fått hjälp med att formulera anslagsansökningar. 
Naturligtvis hade en del av detta hänt även om inte 
Tryggare och Mänskligare Göteborg funnits, men nätverks-
byggena har otvivelaktigt starkt bidragit till utveck-
lingen.

Det är intressant att notera att det, trots att den 
ursprungliga formen delvis inte kunnat genomföras, 
bedrivs en verksamhet som innehåller det mesta av 
intentionerna. Jag bedömer det som att denna mer 
nätverksbaserade och akademiskt gränsöverskridande 
formen i längden till och med har större fördelar än 
en traditionell akademi. I Göteborg har man, kanske 
genom omständigheterna, utvecklat nya och informella 
strukturer. Det är möjligen just denna improvisatoriska 
förmåga och lyhördhet som karakteriserar ”göteborgs-
modellen”.

Noter

1 Brottsförebyggande arbete i landets kommuner, SOU 1999:61, sid. 
36-37.
2 Allas vårt ansvar Ds 1996:59, sid. 72.
3 SOU 1999:61, sid. 36-38.
4 Namnet formades innan kommun-BRÅ ändrade sitt namn 
till ”Tryggare och Mänskligare”. Forum har hållit kvar sin 
ursprungliga lydelse.
5 Immateriell innebär att forskarna bibehåller sina tjänster 
vid sina ordinarie institutioner.
6 Forum i samverkan med rådets kansli har även medverkat 
till att kurser i kriminologi ges i form av uppdragsutbildning. 
Bl.a. har fl era poliser deltagit i denna 20-poängskurs.
7 Exempelvis Etik i rättsväsendet, Inspirationsdagar för när-BRÅ 
i Väster och på Hisingen och Kvinnofridsmässan.
8 Exempelvis Dan Bengtsson & Dennis Töllborg, En riktig 
Mona Sahlinare!, 2002; Girma Berhanu, Evaluation of  Quariceps 
School Programme, 2002.
9 Exempelvis Gabriella Sandstig, Orons platser, 2003.
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Forskningen har en stark ställning inom Tryggare 
och Mänskligare Göteborg. Ordföranden i rådet, Göran 
Johansson, betonade i sitt inledningsanförande forsk-
ningens betydelse för brottsförebyggande (se ovanstå-
ende citat  1). Den 6-7 december 2001 anordnade rådet 
en vetenskapskonferens under namnet ”Att förebygga 
brott och rädsla – perspektiv, problem, politik”. Den 
var ett resultat av ett samarbete mellan rådet och Forum 
för forskning om trygg och säker stad vid Göteborgs universitet 
och Chalmers. Då samlades cirka ”450 yrkesverksamma 
praktiker, eldsjälar inom föreningslivet, politiker och 
forskare”   2. Idén till konferensen föddes inom Forum 
under våren 2001, strax efter det att rådet bildats.

Idé och syfte

Vid diskussionen om vilka ledamöter som skulle ingå 
i rådet bestämdes det att forskningen skulle ha en av 
platserna. Men vem skulle representera forskarvärlden, 

vilket universitet och vilken disciplin? I förarbetet 
till rådets bildande hade ingått en kartläggning av 
kunskapsläget i staden. Där framgick det att Göteborgs 
universitet dominerade forskningen om brottslighet 
och trygghet, särskilt inom samhällsvetenskapliga 
fakulteten. På Chalmers arkitektursektionen fanns viss 
forskning om situationell prevention. Kontakter togs 
mellan rektorerna och de enade sig om att dekanus för 
samhällsvetenskapliga fakulteten, professor Lennart 
Weibull, var rätt person. 

Kartläggningen av kunskapsläget förvånade forskarna 
själva. Sammantaget fanns mycket relevant forskning 
men forskarna kände inte till varandras arbeten. Den 
interna bristen på kontakter inom forskarvärlden ledde 
till att universiteten tillsammans bildade ett nytt organ. 
Det fi ck namnet ”Forum för trygg och säker stad”. 
Forumet skulle vara ett kontaktorgan mellan universi-
teten och det brottsförebyggande rådet. Ledamöterna i 
Forum är forskare från några olika ämnesområden. Ord-
förande i Forums styrgrupp är samtidigt ledamot i rådet. 

Forskningen har gått så långt att man se tendenser redan vid ett års ålder. Vem 
skall göra något åt det barnet   ? Ja, den naturliga förklaringen är väl att det är 
föräldrarna. Men oftast fi nns det ett ju ett samband mellan ett barn i riskzon och 
föräldrarnas situation. […] Jag tror att i det samhälle vi lever nu, där de som lyckas 
väldigt väl och de som misslyckas, för dem går det väldigt dåligt – knarket fl ödar, 
även om vi gör vad vi kan i Sverige för att hålla det borta. Ungdom och barn är 
utsatta mycket mer än vad de någonsin varit. Därför tror jag att en av de viktigaste 
uppgifterna som vi har, vi tillsammans, är att stödja den forskning som kommer igång 
på Chalmers och universitetet, den är otroligt viktig. Men också att fråga – med vilka 
medel, med vilka metoder hjälper vi en tvååring i förskolan som vi ser är på väg 
ut, där föräldrarna inte är kapabla att ge barnet det stöd som barnet behöver  ?

Göran Johansson, kommunalråd

Vetenskapskonferensen
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Konferensen föddes alltså ur föreställningen att den 
”brottsförebyggande” forskningen i Göteborg skulle må 
väl av att forskarna från olika discipliner presenterade sig 
och mötte varandra. Målet var att stärka sammanhåll-
ningen och att forskarna skulle börja samarbeta över äm-
nesgränser. Nästa steg i tankekedjan var att det krävdes 
internationellt kända brottsforskare för att konferensen 
skulle vara attraktiva för de lokala forskarna. Tanken 
var att när man ändå samlade vetenskapsmän vore det 
intressant om människor i kommunen som på ett eller 
annat sätt arbetar med brottsförebyggande kunde få ta 
del av föreläsningarna. Forskare och praktiker skulle 
således kunna möta varandra.

Vetenskapskonferensen fi nansierades huvudsakligen 
genom att Göteborgs kommun betalade avgifterna för 
de anställda som önskade delta. Universiteten bidrog 
genom att de lokala forskarna framträdde gratis. Göte-
borgs universitet betalade dessutom cirka 60 000 kronor 
i arvoden till inbjudna föreläsare, resekostnader, etc. 
samt stod för lokalkostnader den ena dagen. Chalmers 
gav viss rabatt på lokalkostnaden.

Konferensen användes också av det nybildade rådet 
som tillfället då det för en vidare allmänhet presenterade 
sin existens. Genom att samtidigt med konferensen gå ut 
med pressmaterial och öppna sin hemsida blev händelsen 
ett utomordentligt fokus för att uppmärksamma media 
om rådet och dess uppgifter. 

Upplägg och genomförande

Detaljplaneringen av konferensen skedde i samarbete 
mellan forskningsorganet Forum för forskning om trygg och 
säker stad på ena sidan och det brottsförebyggande rådet 
Tryggare och Mänskligare Göteborg å den andra. Samord-
nande var kansliets kontaktperson mot forskningen, 
Johan Öberg. Han sammanfattande i ett tidigt dokument 
diskussionen om konferensens mål sålunda:

• Skapa en konstruktiv debatt kring nyckelmomenten i 
trygghets- och säkerhetsarbetet. Etablera universitetet 
som en plats för dialog kring frågor om trygghet och 
säkerhet.

• Inventera och beskriva vad som görs inom området 
trygghet och säkerhet inom Göteborgs universitet och 
Chalmers.

• Presentera nya rön kring brottslighet i Göteborg och 
Göteborgsområdet.

• Stimulera till ny och fördjupad forskning på området, 
baserad på en dialog med det omgivande samhället 
och dess institutioner. De som framträder uppmanas 
att fundera över möjliga nätverkskontakter inte bara 
med kollegor inom universiteten utan även inom för-
valtningar, föreningsliv osv.

• Knyta kontakter med forskare från andra delar av 
Sverige och utlandet.

• Ge en impuls till den kommande utbildningen i krimi-
nologi.

• Ge en impuls till tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
inom Göteborgs universitet/Chalmers på temat Trygg-
het, säkerhet. Ingenting talar för att projekten blir sämre 
av att inkludera forskare även från andra institutioner/
länder.

• Konferensen vänder sig till akademiker och forskare, 
men också till praktiker som konfronteras med eller är 
engagerade av trygghets- och säkerhetsproblematiken 
i skiftande sammanhang: lärare, socialarbetare, poliser, 
brottsförebyggare, politiker, jurister, liksom till länsstyr-
elser, kommuner, ekobrottsmyndighet, tull osv.3

Redan våren 2001 var huvudstrukturen till konferensen 
klar. Efter sommaren formades detaljerna i programmet 
av en arbetsgrupp och det låg klart i början av september. 

Konferensens första dag den 6 december invigdes med 
tal av rådets ordförande, rektorerna och BRÅs general-
direktör. Därefter följde ett block där tre engelska och 
tre svenska forskare föreläste om perspektiv och resultat 
ur internationella och nationella perspektiv. Nästa block 
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var forskare som utifrån olika perspektiv gav en bild av 
brottslighet och trygghet i en stadsdel, Majorna i Göte-
borg. Detta skulle konkretisera abstrakta resonemang 
och samtidigt visa på att resultatet blir större om man 
gemensamt fokuserar arbetet; en inspiration till fortsatt 
samarbete inom forskningen och med praktiken. Dagen 
avslutades med att förre generaldirektören för Socialstyr-
elsen, Bror Rexed, höll ett fl ammande tal som samman-
fattade konferensdagen. 

Andra dagens förmiddag anordnades två seminarie-
block, med åtta parallella seminarier vardera, kring olika 
teman där forskare med olika perspektiv konfronterades 
med varandra och öppnade för diskussion med deltagan-
de forskare och praktiker. På eftermiddagen samlades 
alla i plenum för slutsatser, kommentarer och diskussion.

Utvärdering

Bror Rexed gjorde i sin sammanfattning av den första 
konferensdagen en bedömning och hans slutord löd:

Det sista jag skulle säga är att den här dagen är märklig och 
unik på det sättet att det är enda gången, som jag vet, att ett 
universitet och en teknisk högskola har samverkat med en 
kommun för att diskutera, och kanhända bidra till lösningen 
av, direkt praktiska samhällsproblem, sådana som inte ligger i 
forskningens teoretiska centrum. Det är inte det som många av 
forskarna på Chalmers och på Göteborgs universitet är ute efter, 
det är andra mer grundläggande fakta, som har beröring åt annat 
håll. Men de har varit redo att sätta igång idag och planera och 
sätta tillit till den här uppgiften och jag tycker det är stort, för 
det visar att universiteten idag håller på att förändra sin karaktär; 
från en rigid struktur med fasta ämbetsdiscipliner och väldigt 
inrutade och från samhället avgränsade, aktiviteter så är man nu 
redo till en öppen aktivitet, till fria diskussioner, till att verkligen 
försöka hitta forskare som är redo att ta fasta på de komplexa 
relationer som ligger bakom till exempel brott. Det är verkligen 
någonting stort, det är faktiskt en trend som jag hoppas har 
börjat med denna dag och som kommer att vara betydelsefull 
om den följs upp av andra universitet i det här landet.4 

Alla som vi intervjuat inom rådet och kansliet framhåller 
att konferensen var ett lyckat projekt. Främst pekar de 
på att den innebar ett möte mellan olika världar. Detta 
har lett till en öppnare attityd såväl forskare emellan som 
mellan forskare och praktiker. Genom att hänvisa till 
konferensen har det efteråt blivit lättare för kansliet att 
bygga upp kontakter och bilda nätverk. En hänvisning 
till vetenskapskonferensen har varit en nyckel.

Hela den första dagen fi lmades. Föreläsningarna har 
bearbetats, översatts och redigerats till en bok som publi-
ceras våren 2003. Deltagarna hade möjlighet att fylla i ett 
formulär för att ange vilken betydelse som konferensen 
haft. Endast några frågor i värderingen har bearbetats, 
bl.a. för att endast ett fåtal formulär lämnades in.

Utvärderingen (de få som svarat) tyder på att 
konferensen uppfattats som en övervägande positiv 
företeelse. Det man uppskattade mest var bredden på 
olika perspektiv och att dessa ibland konfronterades. 
Majornablocket nämner många som ett positivt inslag 
där teorin kopplades till vardagen. Seminarierna under 
dag två uppskattades av fl ertalet. Jag väljer att citera två 
personers svar på vad de ansåg vara mest givande under 
konferensen:

”Distinktionen trygghet/säkerhet (Liedman & Johansson). 
Majornablocket – viktigt, konkret, öppet. Att bygga bort. Semi-
narierna. Öppet samtal. Delvis slutdebatten.” 

”Vissa föreläsningar/anföranden:

Göran Johansson – bra och stärkande anslag från politisk ledning

Sven-Eric Liedman – klarsynt perspektiv

Sandra L Walklate – bra med perspektiv från England

Bo Grönlund – vågade säga saker mycket direkt

Bror Rexed – härligt att få en erfaren refl ektion

Bo Rothstein – nya kunskaper som fi ck mig att refl ektera”
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Den positiva bild som är huvudintrycket vid intervjuerna 
är dock inte helt entydig. Av utvärderingen och vid sam-
tal med praktiker framgår att det tunga vetenskapliga 
blocket under första dagen var svårtillgängligt för många. 
Bl.a. utgjorde engelskan ett visst hinder, men främst hade 
deltagarna inte den kunskapsbakgrund som krävdes för 
att helt följa forskarnas resonemang. För praktiker är det 
naturligtvis intressant med ny kunskap, men forskarna 
ger alltför sällan någon bra ledning för hur resultaten 
skall omsättas i praktiken. 

Konferensen innebar slutligen en stor belastning på 
kansliet under senhösten 2001. Flera uppgifter, fr.a. ad-
ministrativa, fi ck stå tillbaka, vilket även senare drabbade 
personalen.

Rekommendationer

Som framgår av Ylva Norén Bretzers rapport har kan-
sliet ordnat fl era mindre konferenser efter denna. Ingen 
av dessa har dock tärt lika mycket på kansliets krafter. På 
det hela taget framstår ändå vetenskapskonferensen som 
lyckad. Denna var ett ambitiöst försök att överbrygga 
klyftan som fi nns, och som alltid kommer att fi nnas, mel-
lan forskningen och praktiken. Problemet är att ingen 
riktigt orkat att föra det positiva mottagandet vidare. Det 
är snart läge för en större konferens. 

Konferensrapporten har dröjt alltför länge. När den 
nu kommit bör rådet och kansliet använda den för att 
fortsätta där vetenskapskonferensen slutade. Boken bör 
vara ett bra underlag för att sammanföra forskare och 
praktiker. Samtal pågår alltså och öppenhet fi nns, men 
vi kan inte se att kontakterna ännu lett till några större 
gemensamma och riktade forskningsprojekt. Detta är 
naturligtvis en kritik som i första hand skall riktas till 
vetenskapssamhället.

Rådet och kansliet bör ändå medverka till att formu-
lera och skaffa resurser till forsknings- och utvecklings-
projekt som Tryggare och Mänskligare Göteborg fi nner 

angelägna. Projekt som inte i första hand är grundforsk-
ning utan som inriktas mer mot praktiken. Vi skulle 
önska mer av utvecklingsarbete av forskningskaraktär 
ute i förvaltningarna. Där kan forskare handleda ”verk-
städer”, tillföra kunskap via föreläsningar och litteratur, 
och inte minst i ömsesidigt utvecklingsarbete använda sig 
av faktiska problem och situationer i en ”institutionell 
lärprocess”. Projekt i gränslandet mellan aktionsforsk-
ning, deltagandeobservation och processanalys.

Det fi nns anledning för kansliet och rådet att börja 
fundera på att göra ännu en stor konferens. Ambitionen 
bör vara att i högre grad försöka brygga över klyftan 
mellan teori och praktik. Vårt första råd är att plane-
ringstiden måste vara längre. Det andra är att det kan 
vara intressant med internationella inslag, men att deras 
framträdande i så fall förbereds genom att föreläsarnas 
frågeställningar och perspektiv presenteras i förväg. För 
det tredje bör forskare och praktiker mötas mer direkt i 
seminarier och verkstäder. Lyft gärna in de ”institutio-
nella lärprocesserna” som beskrevs i föregående stycke 
som en viktig del i konferensen.

Göteborg har med Forum, forskare i rådet och veten-
skapskonferensen åstadkommit ett unikt samarbete mel-
lan ett brottsförebyggande råd och universiteten. Detta 
är en hög kvalitet i staden men den behöver ytterligare 
utvidgas och raffi neras. Göteborg kan använda sig av 
samarbetet och göra detta till ett varumärke. Vetenskaps-
konferensen är en god grund att bygga vidare på.

Noter

1 Att förebygga brott och rädsla, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, 2003, sid. 11.
2 Konferensprogrammet
3 Skiss 2 den 17 maj 2001.
4 Att förebygga brott och rädsla, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, 2003, sid. 145. 
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Mottagandet

Ledarsticket i Göteborgs-Tidningen fångar i några korta 
meningar problemställningen kring denna satsning 
som Tryggare och Mänskligare Göteborg medverkade i. 
Medialt fi ck detta evenemang större plats än alla andra 
kulturevenemang tillsammans denna natt. Tidningar, 
radio och TV rapporterade om det. I konkurrens med 
teatrar, gallerier, museer, konserthus, fria grupper och 
statsunderstödda ensembler knep detta ”jippo” nästan 
hela uppmärksamheten. 

Ett skäl är naturligtvis att media väljer att skildra det 
som är nytt och som skiljer sig från mängden. Jag tror 
dock att fokuseringen har djupare orsaker än så. Trygg-
heten är en viktig fråga för människor och journalister 
är lyhörda för detta. Kultur betecknas av många som 
den fi nkultur man inte känner sig hemma i. Gamlestads-
torget handlar mer om lokal vardagskultur. Ännu folkliga-
re än det trots allt breda kulturutbud som erbjuds under 

Kulturnatta. Gamlestadstorget   1 spelade också på de 
strängar som handlar om klasskillnader i samhället och 
den orättvisa fördelningen av resurser mellan evene-
mangsstråk och förorternas vardagstorg. 

Förberedelserna

Initiativet till evenemanget på Gamlestadstorget   2 kom 
inte från Tryggare och Mänskligare Göteborg. Idén kommer 
från Centrum för Byggnadskultur (Chalmers och 
Universitetet) där man fi ck en plötslig insikt om att 
arkitekturen som kulturform inte var representerad 
under Kulturnatta. Man spånade om att arrangera något 
i city med t.ex. speakers corner. En som arbetar vid 
Centrum för Byggnadskultur, men också vid kommun-
BRÅs kansli, berättade dagen därpå entusiastiskt om 

Kulturnatta i Göteborg i kväll: Bland annat ska Gamlestadstorget lysas upp av 
musik, dans och ett riktigt folkliv. Se det som en protest! Torget är stans fulaste as-
faltplan, fastän hållplatsen har nästan lika många resenärer som fl otta Korsvägen. 
Kommunen har planer på att rusta upp för en futtig miljon. Snålt och rena natta.

Ledarstick i Göteborgstidningen 11 oktober 2002

Kulturnatta på Gamlestadstorget
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hur fastighetsägarna och brottsförebyggarna hade gått 
en mörkervandring i Gamlestaden tillsammans med 
en ljusarkitekt. Hur skulle man kunna uppmärksamma 
denna hemska plats och visa på dess möjligheter? De 
två problemen kunde plötsligt ges en entydig lösning. 
Man enade sig om att ljus, musik och dans vore ett roligt 
sätt att få upp en intressant diskussion om arkitekturens 
(och planeringens) betydelse genom att ”visa på platsens 
jävlighet och dess möjligheter”.

När kanslichefen på Tryggare och Mänskligare Göteborg 
fi ck höra om förslaget tände hon på det. I maj 2002 hölls 
det första mötet tillsammans med de andra parterna 
Centrum för Byggnadskultur, Fastighetsägare i Gamle-
staden och Stadsdelsförvaltningen Kortedala. Efter 
sommaren följer en lång och osäker process. Huvudsak-
liga arbetet drevs av en praktikant. Det gällde att skaffa 
sponsorer, belysning, elenergi, bajamajor, soptunnor, 
tält, ljudanläggning, ljudtekniker, ljusinstallation, scen, 
medverkande, förtäring, tillstånd, reklam, mediakon-
takter, dokumentärfi lmare, utställare, städning efteråt, 
transporter, utrymningsvägar, etc. Tillstånd krävdes 
från Närpolisen, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten 
och Trafi knämnden. Stadsmuseet skulle kontaktas för att 
ställa ut material om hur torget hade sett ut före ”trafi k-
förstörelsen” och Stadsbyggnadskontoret för att visa 
vilka planer man nu hade för att förbättra situationen 
i området. 

Projektet gavs på göteborgskt maner namnet: ”Gamle-
stadstorget – nästa! Kultur(om)byte”.

Projektet värderat

Projektet innebar att arrangörerna lade ned ett mycket 
stort arbete för ett arrangemang som varade bara i sex 
timmar. De direkta kostnaderna var visserligen inte så 
stora eftersom mycket byggde på ideellt arbete. Spon-
sorer täckte en stor del av utgifterna varför kommunens/

rådets kostnader begränsades till cirka 40 000 kronor. 
Man kan ändå fundera på om projektet gav tillräckligt 
tillbaka på nedlagda resurser.

För att kunna bedöma ekonomin i projektet måste 
vi se på syftet med projektet. Arrangörerna ville enligt 
rapporten: 

• med kulturen som redskap ta upp platsen till diskussion, 
beskriva dess fulhet och otrygghet, men också dess 
möjligheter,

• erbjuda ett kulturevenemang för de människor som 
kanske inte vanligtvis besöker Kulturnatta; väcka 
känslor och roa,

• utöva viss påtryckning på viktiga aktörer att åstad-
komma förbättringar,

• ge dem som använder området en chans att påverka. 
(sid. 5)

Arrangörerna konstaterade efteråt att:

det hade varit ett väldigt lyckat evenemang, välbesökt och av 
precis de målgrupper man hoppats på. Mediabevakningen var 
fantastisk, ja detta var antagligen det mest bevakade enskilda 
evenemanget inom Kulturnatta 2002. Många människor hade 
tagit tillfället i akt att studera stadsbyggnadskontorets planer och 
ge sina åsikter i förslagslådan och många kom för att underhållas 
av sina favoritartister. Uppträdandena höll hög klass och hela 
evenemanget genomfördes utan några negativa incidenter. (sid. 5)

Vilken betydelse detta projekt har för Tryggare och 
Mänskligare Göteborg redovisas knapphändigt i rapporten 
och i fi lmen. Effekten torde vara att det förstärkt och 
påskyndat de kommunala förvaltningarnas påbörjade 
planering att göra miljön vid spårvagnshållplatsen något 
tryggare och avsevärt vackrare. Grundproblemet, att det 
inte fi nns ”ögon” på platsen kvällstid, torde förbli olöst. 

Vid intervju med personal på kansliet säger de att 
evenemanget är lite udda, men att man kan se det som 
en prototyp möjlig att generalisera; att förändra synsätt 
och attityder till en plats genom kultur. Människor som 
dagligen använder platsen kan kanske minnas ”natta” 



41Kulturnatta på Gamlestadstorget 

med ett leende. Förhoppningsvis har de blivit medvetna 
om att en annan verklighet är möjlig och att de själva 
kanske kan vara med och påverka. 

Göteborgs kommun har antagit en ”kulturpolitisk stra-
tegi” som ligger helt i linje med Kulturnattas syfte och 
utformning. Under kapitel 4, Kulturplanering står bl.a.:

Begreppet kultur används här i en bredare defi nition än tidigare. 
[…] Kulturplanering fokuseras på det som är kännetecknande 
för stadens offentliga rum och sociala liv, stadens identitet och 
dess profi l. […] Staden är en artefakt där gator, byggnader och 
offentliga rum får liv genom mänsklig aktivitet. En stad blir i 
samspelet med dess invånare en levande organism, ett subjekt 
med en egen identitet, nätverk, social dynamik, ekonomiska 
aktiviteter, handelsrelationer och kulturellt och politiskt liv. […] 
Tänkbara tillämpningar av kulturplanering är:

-  Att inventera och identifi era torg, mötesplatser och arenor 
som kan användas för kulturella aktiviteter, vilket också inklu-
derar parker, kanaler, bilparkeringar, inbyggda köpcentra och 
idag outnyttjade byggnader.

-  Att med hjälp av ljussättning lyfta fram byggnader, skapa 
rumslighet och säkra och ljusa promenadstråk.

-  Att se staden och stadsbilden med fl anörens blick snarare än 
bilistens. 

-  Att även kvällstid erbjuda turtäta, trygga och billiga kommu-
nikationer. […]

-  Att stärka den lokala självkänslan.

-  Att med hjälp av kulturevenemang stärka den sociala samman-
hållningen och umgänget.

-  Att öka medborgarnas medvetenhet om stadens kulturella re-
surser och levandegöra kulturarvet. […]3

Om man läser kommunens fastställda kulturstrategi 
uppfyller projektet, Kulturnatta på Gamlestadstorget, 
klockrent punkterna inom detta politikområde. Så sett 
kan ”natta” utgöra själva sinnebilden för den offi ciella 
kulturstrategin. Även om kopplingen till de brottsföre-
byggande aspekterna inte är särskilt tydliga måste den, 
ur ett bredare kommunalt perspektiv, bedömas som en 
ekonomiskt framgångsrik och framsynt satsning.

Noter

1 Gamlestadstorget var en gång ett fi nt torg i Gamlestaden 
(platsen för Göteborgs ursprung). Torget är nu biltrafi kmaskin 
med viadukter som täcker en stor del av ytan. Under via-
duktnivån ligger en spårvagnshållplats som cirka 11.000 rese-
när använder varje dag. En trygghetsmätning i Gamlestaden 
visar att hållplatsen uppfattas som mycket otrygg kvällar och 
nätter.
2 Framställningen i detta kapitel bygger på intervjuer och 
pressmaterial samt en sammanställning av erfarenheter 
skriven av projektledaren Anna Ödmann (2002) och en 
videofi lm. 
3 Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad, antagen av fullmäktige 
den 29 januari 1998. Se http://www.kultur.goteborg.se/
strategi/
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Vandring som arbetsmetod

Att veta och förstå är grunden för att handla på ett sätt 
som tar hänsyn till människor på platsen och till den 
föreliggande situationen. Brottslighet och otrygghet är 
komplexa frågor som inte kan förenklas. De har sam-
band med det vardagliga livet och kulturen liksom med 
hur den lokala byggda miljön är formad och förändras. 

Inledande citatet ur en rapport  1 av Gerd Cruse Sondén  
ansluter till en forskningstradition som är inriktad på att 
studera det lokala och att konkret agera underifrån i 
stället för den vanliga koncentrationen på informa-
tionssamling, beslutsfattande och styrande uppifrån. 
De två angreppssätten, bottom-up och top-down, kan 
komplettera varandra. För det lokala brottsförebyggande 
arbetet är dock nedifrånperspektivet ofta mer frukbart. 

Inom forskning fi nns olika sätt att skaffa sig kunskap. 
Naturvetenskaperna använder sig huvudsakligen av ex-
periment där man ställer upp en hypotes (en väl grundad 
gissning) och prövar om denna kan motsägas eller ej. 
Inom samhällsvetenskaper, dit brottsförebyggande till 
stora delar hör, är sådana angreppssätt många gånger 
missriktade. Samhället är så komplext att situationen 
kräver andra metoder. 

Här arbetar man ibland i stället med så kallad hand-
lingsteori, d.v.s. att förstå och veta genom att agera i 
verkligheten. Det kan förknippas med angreppssätt 
inom forskningen som kallas ”aktionsforskning” och 
”deltagandeobservation”. Principen är att kombinera 
undersökning och handlande. Det rör sig om en lär-

För alla som arbetar i Bergsjön eller med Bergsjön på olika sätt kan jag rekommendera 
långpromenader i stadsdelen med jämna mellanrum. Man ser och lär sig oerhört mycket, 
man får tankar kring förändringar och förbättringar, man träffar bergsjöbor av alla slag 
och man får frisk luft och bättre kondition. Jag har vandrat ensam, med olika bergsjöbor 
en och en och med grupper av bergsjöbor, med Park- och Naturförvaltningen, med 
belysningsexperten Kajsa Sperling och med Stadsbyggnadskontorets trygghetsexpert 
Eva Holm. Alla har blivit uppiggade och fått idéer och jag har fått ovärderlig kunskap.

Jag tycker att Bergsjöns lärare skall vandra ut i stadsdelen med sina elever. Det kan 
inspirera till projektarbeten kring naturen, bebyggelsen och hur en stadsdel sköts. Det 
kan inspirera till att skriva och klaga på vanvård, det kan inspirera till egna insatser.

Jag tycker att politiker och tjänstemän i stadsdelen skall uppmuntras till promenader 
åt olika håll i stadsdelen. Jag tycker att bergsjöborna skall inbjudas till organiserade 
söndagsvandringar med guider som kan tala om naturen, bebyggelsen och stadsplanen.

Jag tycker att fastighetsägarna skall uppmuntra sina hyresgäster till promenader 
i omgivningarna. Med en checklista att gå efter kan man inventera trasiga lampor, 
skräphögar, klotter m.m. och vidarebefordra det till fastighetsägaren som i sin tur 
kan vidta lämpliga åtgärder. En ”utetomtegrupp” i varje delområde kan också or-
ganisera hyresgästernas eget arbete i utemiljön med städning, lökplantering, m.m.

Gerd Cruse Sondén, arkitekt

Trygghetsvandringar
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process där alla medverkande får vidgade erfarenheter. 
Undersökning och forskning sker i ett samarbete mellan 
experter och lekmän, något som ett lokalt brottsföre-
byggande råd kan låta sig inspireras av. 

Under senare år har vandrandet använts vid kvalitets-
bedömning av byggnader och stadsmiljöer. Metoden 
kallas ”gåtur” och har prövats på fl era håll. Utförligast 
har den prövats och diskuterats i en doktorsavhandling 
som handlar om förhållandet mellan experternas (t.ex. 
arkitekternas och planerarnas) och lekmännens värde-
ringar av byggd miljö. 

En grupp bestående av boenderepresentanter, byggherre, 
byggare, arkitekt, landskapsarkitekt, planerare, förvaltare och 
fastighetsskötare går runt tillsammans i bostadsområdet. Man 
samlas vid en kvarterslokal eller dylikt och går igenom vad som 
skall göras. Alla får en karta över området med en speciell rutt 
inritad med markering av 8-10 platser att stanna på. Vid varje 
sådant stopp ska var och en skriva ned vad de tycker är bra 
och dåligt på platsen och hur den upplevs. När detta är gjort 
samlas man i kvarterslokalen och går igenom vad man skrivit. 
Allt antecknas på blädderblock eller liknande. För att samtliga 
ska vara ense om vilken plats man talar om, visas foton på varje 
stoppunkt. Promenaden och genomgången efteråt tar minst en 
timme vardera.

Det som är speciellt med denna metod är att man samlar folk 
med helt olika bakgrund som alla har en roll i och för området. 
Frågor som de boende har, om hur och varför, kan snabbt få sin 
förklaring. För upphovsmännen är det en spännande upplevelse 
att gå runt i den färdiga miljön, refl ektera och få ta del av de 
boendes egna synpunkter och därmed få en fi ngervisning om 
man tänkt rätt eller ej. Metoden kräver, för ett lyckat genom-
förande, minutiösa förberedelser, tidbokning med alla deltagare, 
lokalbokning, rekognoscering, kartframställning, fotografering 
av stopplatser, ordnandet av någon enkel förtäring och andra 
praktiska detaljer, men den ger också stort utbyte för samtliga 
deltagare.2

På stadsbyggnadskontoret i Göteborg använder man sig 
regelbundet av ”gåturer” för att bedöma om det byggda 
blev som man tänkt och om ett äldre område behöver 
rustas upp. Promenaderna ingår också i kompetensut-

vecklingen inom kontoret. På senare tid har metoden 
använts vid nattvandringar för att bedöma otrygghet. 
Utgångspunkten är ett examensarbete  3 som utvecklat 
användningen av checklistor. Genom att i den markera 
plus och minus tar man ställning till några aspekter. 
Självklart kan deltagarna skriftligt eller muntligt kom-
plettera med andra synpunkter och aspekter. Fördelen 
med en strukturerad lista är att viktiga frågor inte glöms 
bort, men nackdelen är att andra ännu viktigare frågor 
kanske inte kommer upp.

Trygghetsvandring blandas ibland samman med natt-
vandring. Det senare är människor som rör sig ute på ga-
torna i brottsförebyggande syfte. Genom dessa ”ögon” 
är avsikten att stävja bus och våld. ”Morsor/Farsor på 
stan” är exempel på nattvandrare inriktade främst på att 
påverka ungdomars beteende. 

Med trygghetsvandring menas en metod för att under-
söka en stadsmiljö utifrån aspekten otrygghet. Vand-
ringen sker i allmänhet efter mörkrets inbrott. Den 
sker i grupp med representanter för fastighetsägare, 
parkförvaltning, gatukontor, socialförvaltning, polis, 
pensionärsföreningar, kvinnogrupper, etc. Dessa går 
tillsammans, diskuterar och noterar brister och problem 
i området.

På stadsbyggnadskontoret i Göteborg har den ovan 
beskrivna typen av ”gåturer med checklistor” använts 
för trygghetsvandringar i bl.a. Övre Lövgärdet och 
Angereds Centrum (2001). Parallellt har en annan typ 
av trygghetsvandringar genomförts också med bas på 
stadsbyggnadskontoret. Dessa är mindre strukturerade. 
Ett exempel är Tryggare utemiljöer i Högsbo.4 

Trygghetsvandringar i Tynnered

Som ett utförligare exempel på användningen av trygg-
hetsvandringar kommer jag här att beskriva hur man 
har arbetat i Tynnered.5 I denna stadsdel har man inte 
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inrättat något lokalt brottsförebyggande råd, när-BRÅ. 
Trygghetsfrågorna ingår istället i folkhälsoarbetet. Under 
folkhälsorådet fi nns en arbetsgrupp som kallas Trygg 
och säker. Däremot samverkar fl era stadsdelsnämnder i 
det Lokala brottsförebyggande rådet i Väster.6 I Trygg 
och säker ingår representanter för fastighetsägare, Indi-
vid- och familjeomsorgen, Park och natur samt Miljö-
förvaltningen. 

Det hade varit stora problem kring Opaltorget, 
Tynnereds största torg. Stadsdelsnämnden hade noterat 
gängbildningar, vandalisering och inbrott, nedlagda 
butiker och verksamheter. Invånarna upplevde torget 
som ogästvänligt och det utgjorde, särskilt på kvällar 
och nätter, en otrevlig och ödslig passage till och från 
spårvagnshållplatsen. Trygg och säker   inventerade området 
vid torget genom att trygghetsvandra tillsammans 
med en arkitekt. Denna forskade om förortstorgen i 
Göteborg och hennes kännedom om Opaltorget kom 
väl till pass som en ingång. 

En konsult fick senare i uppdrag att föreslå hur 
problemen skulle angripas. Alla var entusiastiska till 
förslaget men när det kom till frågan om vad olika 
intressenter skulle betala och ha ansvar för uppstod det 
gnissel. Stadsdelsförvaltningen har ju inga egna resurser 
för göra ombyggnader av miljön utan måste lita till med-
verkande parter. Situationen kan beskrivas som att den 
sociala fällan (och därmed den ekonomiska) slog igen.

Samverkan var ledordet för upprustningen av Opaltorget, men 
samverkan kan vara svårt att genomföra i praktiken. I bästa fall 
kan samarbetet leda till att kostnaderna för projektet blir mindre 
och resultaten bättre, i sämsta fall kan det handla om att deltagarna 
önskar att någon annan ska betala och att projektet faller med det.7

Arbetsgruppen Trygg och säker i Tynnered ville fortsätta 
med att inventera andra områden i stadsdelen. Man 
vände sig till Tryggare och Mänskligare Göteborg för att få 
hjälp med trygghetsvandringar. Den forskare de sam-
arbetat med kring Opaltorget hade under tiden blivit 

anställd där. Kommun-BRÅ kunde egentligen inte gå in 
och göra ett arbete i en kommundel. Efter en tids diskus-
sioner konstruerades trygghetsvandringarna i Tynnered 
om till ett centralt projekt. Vandringarna kunde därmed 
bli ett samarbetsprojekt mellan stadsdelsförvaltningen 
och rådet för att förbättra metoderna för trygghets-
vandringar. 

Fyra trygghetsvandringar, utöver den kring Opaltor-
get, har nu genomförts. Varje vandring har koncentrerats 
kring ett delområde, som i miljonprogrammets Tynnered 
ofta är liktydigt med en fastighetsägare. Genom att gå 
tillsammans med representanter från stadsdelsförvalt-
ningen, kommunförvaltningarna, polisen och lokala 
föreningar har ett stort antal problem kunnat noteras. 
Ofta är det fråga om att klippa ned skymmande buskar, 
att laga och komplettera belysningar, att ta bort klotter 
och städa upp, att laga lås och dörrar, etc. Många av dessa 
problem är relativt lätta att åtgärda och kan i allmänhet 
läggas in i ordinarie budgetar. Ansvariga personer fi nns 
med i vandringarna och de blir på ett helt annat sätt 
än tidigare medvetna om problemen. Vandringarna 
har fungerat som en direkt kanal mellan brukare och 
”leverantörer av den byggda miljön”. 

Under vandringarna uppmärksammades också pro-
blem som är en följd av hur man på 60- och 70-talen 
planerade bostadsområden. På den tiden var trafi k-
säkerheten en högt prioriterad fråga. Det betyder att 
gång- och cykelvägar ofta leder genom grönytor och att 
de korsar biltrafi klederna planskilt. Långa mörka gång-
tunnlar eller broar vimlar det av i Tynnered.8 

Sättet att stadsplanera då, som hade människors säker-
het som mål, innebar att tryggheten blev lidande. Så var 
det redan då, men idag har vi blivit mer medvetna om 
”den andra” otryggheten, rädslan för att drabbas av våld 
och andra brott. Att förändra ett befi ntligt bebyggelse-
mönster är ”inga lätta grejer”. Det är inget som en stads-
delsförvaltning eller de lokala parterna kan råda bot på. 
Jag kommer att diskutera detta i nästa kapitel.
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Trygghetsvandringar utvärderade

Vandringarna i Tynnered har givit ett relativt gott resultat. 
Det viktigaste resultatet är att de boende och de som är 
ansvariga för den byggda (fysiska) miljön i stadsdelen 
har börjat samtala med varandra. Naturligtvis innebär 
det på kort sikt ibland konfl ikter och motsättningar. På 
lång sikt leder trygghetsvandringar troligen till ökad tillit 
i samhället.9

Sammansättningen av gruppen som vandrar är ut-
slagsgivande för resultatet. Flera olika parter skall vara 
representerade. Såväl lokala brukare som ansvariga leve-
rantörer skall fi nnas med. Det är alltså viktigt att noga 
tänka igenom vilka som bör delta och att förbereda dem 
på vilket syfte trygghetsvandringen har.

Trygghetsvandringarna leder till att olika myndigheter 
blir mer eller mindre tvungna att samarbeta över förvalt-
ningsgränserna. Samtidigt har man blivit mer medvetna 
om sina respektive ansvarsområden. En viktig erfarenhet 
av arbetet har varit att parterna inte alltid är medvetna 
om vem som skall ansvara för en viss markbit. Skötseln 
har hamnat i en gråzon, eller för att betona vad det 
vanligen handlar om, i en grönzon. Vem skall klippa 
gräset, vem skall städa, vem skall se till att den offentliga 
miljön blir bra för de boende.

Före varje trygghetsvandring tar man i Tynnered 
fram en detaljerad karta som redovisar ägogränser och 
därmed i allmänhet ansvarsområden. När man under 
vandringen, med kartan i hand, diskuterar ett problem, 
kan man direkt konstatera vem som skall eller bör lösa 
frågan. Kartan utgör samtidigt ett bra underlag för pla-
neringen av gåturen. 

Dokumentationen av vandringen har visat sig vara 
grundläggande för ett framgångsrikt resultat. Någon 
skall under promenaden notera viktiga punkter i diskus-
sionen och relatera punkterna till kartan. Omedelbart 
efteråt skrivs ett protokoll som tillställs alla medverkande 
för justering. Därefter skickas protokollet så att det kan 

diarieföras hos respektive part. Protokollen kan använ-
das för att påpeka brister som inte åtgärdats. 

Fotografi er, tagna under trygghetsvandringen eller 
senare, är ett bra komplement. Bilderna kan användas 
för att visa på situationen för politiker i stadsdelsnämn-
den eller andra kommunala nämnder. De är ofta en bra 
utgångspunkt att för att diskutera miljö- och trygghets-
frågor vid samråd med stadsdelens invånare och vid 
föreningsmöten.

Mitt syfte med att redovisa arbetet med trygghets-
vandringarna i Tynnered är att uppmärksamma på hur 
ett samarbete mellan ett kommun-BRÅ och ett när-
BRÅ kan gå till. Här är de representerade av Tryggare och 
Mänskligare Göteborg och Trygg och säker (som är en del 
av både folkhälsorådet i Tynnered och Lokala brotts-
förebyggande rådet i Väster). Själva vandringarna utgör 
ett exempel på nätverksbyggande på det lokala planet i 
stadsdelen. Bygget har underlättats genom att kunskaper 
överfördes, men också genom att medverkan från den 
centrala kommunnivån öppnade portar som annars vore 
stängda eller åtminstone tröga.

Kommun-BRÅ gick alltså in med en begränsad perso-
nalinsats i ett när-BRÅ med motiveringen att det var ett 
utvecklingsarbete. Återkopplingen av erfarenheter har 
resulterat i en manual för hur man gör trygghetsvand-
ringar.10 Den sprids nu i en stor upplaga. Den kommer att 
användas vid vandringar i andra stadsdelar i Göteborg. 

Trygghetsvandringarna i Göteborg har uppmärksam-
mats på fl era håll i Sverige. Bland annat har riks-BRÅ 
uppmärksammat arbetet i fl era artiklar i sin tidskrift.11 
Även dagspressen,12 radio och TV har presenterat arbe-
tet med att bygga bort rädslan i Göteborg. Manualen be-
ställs från brottsförebyggande råd i hela landet. Ur detta 
perspektiv så har trygghetsvandringarna varit ett mycket 
lyckat projekt. Motsvarande investering i en reklambudget 
skulle knappast fått lika stora effekter på förtroendet för 
Göteborg som trygghetsvandringarna. Dessutom ökade 
kanske tryggheten och tilliten hos invånarna i Göteborg.
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Två relaterade refl ektioner

Låt mig avsluta med ett par personliga funderingar. När 
jag nu tittat på vilka som arbetat med trygghetsfrågorna, 
vilka jag refererat till och vilka jag intervjuat så är alla hit-
tills, utan undantag, kvinnor. Tryggheten förefaller vara 
en kvinnofråga.13 Det är den ju egentligen inte, det är en 
viktig samhällsfråga för oss alla. En del av tilliten till sam-
hället beror på om vi kan känna oss trygga i vår vardag.

En annan anmärkning, och förmodligen mindre vik-
tig, är den typografi ska utformningen av manualen. De 
som arbetade fram manualen hade lagt in enkla fotogra-
fi er med exempel på stadsvandringarna. Om man hade 
tryckt manualen med dessa bilder hade den sett mer 
amatörmässig ut. Nu fi ck en grafi sk formgivare ta över 
ansvaret för den slutliga utformningen till en trycksak. 
De amatörmässiga fotografi erna åkte ut. I stället blev 
manualen ett konstnärligt vackert objekt. Den utnyttjar 
fi nurligt utskurna fi gurer i ”tapetmönster” som i symbol-
form illustrerar textens innehåll. Det är dock först efter 
en stund som man upptäcker fi nurligheten.

Den amatörmässiga utformningen tror jag skulle ha 
gjort manualen lättare tillgänglig för användarna. Det 
direkta tilltalet hade blivit ett annat. Nu står typografi n 
enligt min uppfattning i vägen för budskapet. Ett sätt att 
tolka det hela är att se förändringen som att grafi kern 
använder utformningen som ett medel för att nå upp-
märksamhet inom sin egen profession och är samtidigt 
en ambition att göra ett gott hantverk. Med tanke på min 
första refl ektion kan man börja fundera på om det hela 
beror på att det sista ledet i en kvinnodominerad process 
övertogs av en man.

Noter

1 Gerd Cruse Sondén Mellanrummen i Bergsjön. Tänkebok om 
trygghet, skötsel m.m. Opublicerad rapport 2000.

2 Suzanne de Laval, Planerare och boende i dialog. KTH 1997 
(diss), sid. 47.
3 Ann-Sofi e Jeppson, Hur bra blev det vi planerade? Chalmers, 
examensarbete 2000 
4 Folkhälsorådet i Högsbo och Stadsbyggnadskontoret i 
Göteborg, november 2001.
5 Stadsdel i sydvästra Göteborg, beläget mellan Frölunda 
Torg och havet. Cirka 27500 invånare. www.tynnered.gote-
borg.se.
6 Allmänna beskrivningar av situationen och verksamheten 
i Tynnered fi nns i Listerborn (2002), sid. 165-180 och i Ylva 
Norén Bretzer (2003), sid. 65-70. 
7 Carina Listerborn, Trygg stad (2002), sid. 174.
8 Boende i Tynnered kallar ibland sin stadsdel för Tunnelland. 
Tunnelrädd vore kanske ett mer adekvat namn.
9 Tilliten är beroende på om och hur problemen löses. Det 
är viktigt att man i trygghetsarbetet involverar alla berörda 
i området. En risk är att problemformuleringarna och 
åtgärderna gäller en anpassning till den svenska normaliteten. 
Det välordnade, städade, tysta, prydliga och icke-störande 
i samhället blir normen. Trygghetsarbetet kan leda till 
exkludering av grupper som inte är ”normala”. I vissa fall 
är exkluderingen det mer eller mindre uttalade målet med 
trygghetssatsningarna. Särskilt ofta är det fallet vid s.k. 
grannsamverkan.
10 Så här gör man en trygghetsvandring. Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, 2003. (Gerd Cruse Sondén och Eva Holm).
11 Apropå, 1/2002, sid. 4-6 och 1/2003, sid. 23-. 
12 Exempelvis Göteborgstidningen 11 september 2001, sid. 6-7.
13 När jag tänker efter är alla jag känner som arbetar med 
säkerhet (lås, larm, etc) män. Är säkerheten på motsvarande 
sätt en mansfråga?
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Vårt behov av kvitto

Trygghetsvandringar är ett bra instrument för att ta 
reda på hur den offentliga miljön ser ut och fungerar. 
Vandringarna förmedlar också hur människor känner 
och upplever sin miljö. Eftersom dessa är faktiskt exi-
sterande förväntar de sig naturligt nog ett kvitto på sina 
frivilliga insatser. Det räcker inte alltid att människor haft 
det trevligt.

Den första kvitteringen är att deltagarna får ett referat 
eller protokoll från trygghetsvandringen. Det andra kvit-
tot är att något man kommit överens om blir åtgärdat. 
Tilliten för medinfl ytandet i samhället, som är en grund-
sten i trygghetsvandringarna, är att de som deltagit också 
har medinfl utit. Den andra kvitteringen kan bestå i enkla 
grejer: städning av en plats, reparation av en dörr, byte 
av lampor eller ansning av vildvuxna buskage. Kort 
sagt, det underhåll som ingår i vad de ansvariga har till 
uppgift att sköta. Bristande skötsel är inte enbart en nor-

mal kränkning av människor som bor i ett område. Att 
inte ta hänsyn till dem som faktiskt engagerat sig är en 
kränkning. 

Människor förstår i allmänhet att åtgärder som kräver 
stora resurser måste få ta tid. De förstår dock inte alltid 
om förändringarna bara dröjer på grund av ett byråkra-
tiskt system eller konfl ikter mellan olika förvaltningar. 
Om dessa problem ändå existerar är det ofta bra att tala 
om för människor hur situationen är. Sådan information 
är åtminstone ett halvt kvitto.

Det kan vara intressant i sammanhanget att nämna 
om ett litet kontor, Medborgarservice, som stadsdels-
nämnden i Tynnered inrättat. Där fi nns en ”klagomur” 
dit de boende kan vända sig i alla frågor. En stor del 
har handlat om den yttre miljön; alltifrån snöröjning 
och trasiga lampor till klagomål på grannar som låter 
kattor husera i sandlådorna. Eftersom anmälningarna 

Tryggare, vackrare, tätare stad

En blandning av upplåtelseformer är önskvärd i alla stadsdelar. Konvertering av 
hyresrätter till bostadsrätter i centrala Göteborg leder till segregation av folk 
med olika inkomster. En blandning av bostadsformer ska stimuleras så att markbo-
städer byggs i områden där fl erbostadshus dominerar och fl erbostadshus byggs 
där villor dominerar, detta för att få en mer blandad befolkningssammansättning. 
Möjligheter till en boendekarriär med ökat kvarboende ökar både social stabilitet 
och trygghet. Kompletteringsbyggande av bostäder och lokaler skall prövas i mil-
jonprogramsområden vid stråk som upplevs otrygga och där förbättrad belysning 
inte räcker som trygghetsåtgärd. Därmed kan fl era nyttor kombineras och vara ett 
verktyg för en trygg och mänsklig stad samtidigt som segregationen motverkas.

Kommunfullmäktige i Göteborg1 
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registreras och frågorna smalas ihop och förs upp till 
kommunstyrelsen via stadsdelsnämnden kan kontoret 
visa på att frågor inte bara är klagomål från en enskild 
person. På detta sätt får invånarna i Tynnered ett kvitto 
att påpekandena inte klingar ut i tomma intet.

Trygg, vacker stad

I Göteborg formades en grupp år 2000 som kallar sig 
Trygg, vacker stad. Visionen var att: ”Göteborg skall bli en 
av Sveriges säkraste och renaste städer”. Kommunled-
ningen hade uppmärksammat och påpekat att det fanns 
stora brister i underhållet och utformningen av stadens 
offentliga miljöer. Detta berodde ibland på att frågor 
föll mellan stolarna eller att överlappningar i ansvaret 
medförde att förvaltningar stred om vem som skulle be-
tala. Gruppen startade ett arbete med att formulera en 
gemensam vision. Någon vision har tyvärr aldrig skrivits 
ned. Idéer har diskuterats men de akuta projekten har 
prioriterats.

Framgångarna med den stora idrottsfesten och möjlig-
heten att Göteborg skulle kunna få ta emot ett EU-möte 
sporrade. Kommunens ”marknadsföringsbolag”, Göte-
borg & Co, menade att egenskaper som trygg och vacker 
gör en stad attraktiv för evenemang. Sådant kan också 
vara avgörande för om ett företag väljer att etablera sig 
i staden. Som grädde på moset är trygg och vacker be-
tydelsefulla faktorer för att stadens invånare och företag 
skall trivas och stanna kvar.

Trygg, vacker stad är ingen politisk nämnd med itu föl-
jande status. Det är enbart en samverkansgrupp mellan 
de förvaltningar i kommunen som har ansvar för den of-
fentliga miljön. Där sammanträder förvaltningscheferna 
med varandra ungefär en gång i månaden, sommaren un-
dantagen. Gruppen startade med Park- och naturförvalt-
ningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafi kkontoret, Stads-
delsförvaltningarna (en representant) och Göteborg & 

Co. Senare har gruppen utvidgats stegvis och innehåller 
nu även cheferna för Miljöförvaltningen, Framtiden (de 
allmännyttiga bostadsföretagen), Kulturförvaltningen 
och Tryggare och Mänskligare Göteborg.2

Samverkansgruppen tar inte direktiv uppifrån utan 
kommunledningen måste styra via nämnderna och den 
normala budgeten. Syftet med gruppen, vilket sannolikt 
är ett ”direktiv uppifrån”, är att den skall skapa en ”kon-
cernanda” genom att ”stämma av” åtgärder i den offent-
liga miljön. Cheferna informerar varandra och utvecklar 
gemensamma projekt. Det stora projektet handlar om 
”Stadsmiljön”. I detta samverkar främst Stadsbygg-
nadskontoret, Park- och naturförvaltningen och Trafi k-
kontoret. Kommunfullmäktige ökade budgetramen för 
de två senare med 15 respektive 20 Mkr årligen för att 
genomföra projekten. Stadsdelsförvaltning medverkar 
också i sina respektive områden.

Upprustning av stadens primära gångstråk

Fastighetskontoret, som inte ingår i Trygg, vacker stad, fi ck 
i uppdrag av sin nämnd att dammsuga alla markytor i 
staden som var lämpliga att bebygga med bostäder i 
syfte att förtäta, särskilt i förorterna. Marken skulle vara 
lätt tillgänglig, helst kommunägd, och det skulle fi nnas 
infrastruktur (vatten, avlopp, el, vägar) i närheten att an-
sluta till. Kontoret gav sedan arkitektkontor i uppdrag att 
närmare granska dessa markytor. Det första kriteriet var 
att bostädernas upplåtelseformer skulle blandas; småhus 
i fl erfamiljshusområden och omvänt. Det andra var att 
bebyggelsen skulle bidra till att minska otryggheten i 
gångstråk. Även om det fanns ett samarbete mellan 
förvaltningarna i förtätningsarbetet sade Stadsbyggnads-
kontoret ”stopp och belägg”. När det gäller planering av 
bebyggelse fi nns det många fl er aspekter att ta hänsyn till. 

Trygg, vacker stad   hade parallellt dragit igång sitt stora 
projekt för miljöförbättringar. Park- och naturförvaltningen 
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fi ck i uppdrag att samordna inventeringen av vilka pri-
mära gångstråk (frekventa och/eller nödvändiga) som 
fi nns i de olika stadsdelarna. Samtidigt bedömer man 
kvaliteten på belysningen, markbeläggningen, stads-
möblerna (bänkar, papperskorgar, etc.) samt om vege-
tationen kräver beskärning, röjning, gallring. I de fall 
trygghetsvandringar genomförts i stadsdelarna var en del 
av arbetet redan gjort. De primära gångstråken redovisas 
på kartor med GIS, tillgängliga för alla medverkande på 
det interna datanätet. 

Stadsbyggnadskontoret åtog sig att försöka utveckla en 
gemensam policy för de tre förvaltningarna. I samarbete 
med Trafi kkontoret anger man specifi kationer för vilken 
belysning och hur den skall placeras i olika sammanhang. 
På samma sätt diskuteras policyn fram med Park- och 
naturförvaltningen när det gäller vilka gatumöbler som bör 
fi nnas och hur de offentliga rummen skall möbleras. 
Hela arbetet är tänkt att resultera i en ”manual” som 
skall ligga tillgänglig för alla på Internet. På så sätt kan 
förvaltningarna hänvisa till den vid upphandling och vid 
samråd med andra förvaltningar. Dessutom kan allmän-
heten lättare förstå vad som komma skall – och kunna 
klaga om det som komma borde inte kommer.

Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret har 
bildat en förtätningsgrupp som med ett ”helhetstänk-
ande” skall utreda kompletteringarna i Tynnered och 
Biskopsgården. För första gången görs en rejäl satsning 
på trygghetsfrågorna. Dessa kopplas till tillgänglighet, 
trafi kfrågor, serviceunderlag, socialekonomisk fördel-
ning, etc. 

Kvitton i Tynnered

Som framgår av kapitel 7 var Opaltorget utgångspunkten 
för trygghetsvandringarna och för upprustningen av of-
fentliga miljön i Tynnered. Invånarna i stadsdelen fi ck 
kvitton i form av protokoll och senare en redovisning av 

ett förslag till upprustning från ett arkitektkontor. Park-
förvaltningen satsade en hel del på att ansa och förbättra 
kvaliteten på grönytorna men förbättringarna av själva 
torget och spårvagnshållplatsen uteblev. 

Torgbyggnaderna ägs av en privat fastighetsägare som 
inte var beredd att ta sin del av kostnaderna. Hållplats-
en byggdes om av trafi ktekniska skäl men bolagets 
ändringar genomfördes utan kontakter med stadsdels-
förvaltningen. Så det ser lika illa ut som tidigare. Torget 
och hållplatsen ser idag värre ut än de någonsin gjort 
tidigare. Invånarna inser nog att stadsdelsförvaltningen 
försökt tillgodose deras önskemål, men i slutänden blev 
kvittot en nitlott.

Trygghetsvandringarna i Tynnered har lett till att 
stadsdelen blir pilotprojekt när det gäller att öka trygg-
heten i en stadsdel. De primära gångstråken är defi niera-
de, planering av förbättrad belysning och skötsel av det 
gröna är genomförd, upphandling av belysningen pågår 
och parkförvaltningen har gjort en del av sitt åtagande. 
Förtätningsgruppen har påbörjat sitt arbete med att 
göra planprogram för kompletteringar av bostäder och 
förändring av gångstråken (bl.a. med strävan att ta bort 
gångtunnlarna).

Ett toppstyrt trygghetsverk

För människor är den offentliga miljön hel och odelbar. 
Vi bryr oss i allmänhet inte om vilken förvaltning det är 
som har ansvar för vad. I de fl esta fall vet vi inte ens om 
revirgränserna, vem som skall klippa vilken gräsmatta på 
den ena och den andra sidan av en ägogräns som man 
bara kan se på en myndighets karta.

Det är ett stort avstånd mellan människorna på marken 
och förvaltningscheferna i kommunen. Ändå är det ett 
stort framsteg att det har bildats ett nätverk på toppen, 
Trygg, vacker stad. Då fi nns åtminstone möjligheten att 
den gränslöshet som existerar på rotnivån kan återfi nnas 
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på toppnivån, även om återspeglingen aldrig kan bli 
fullständig. 

Formellt fi nns inte Fastighetskontoret med i nätverket, 
men samarbetet har ändå fungerat. Det kanske beror på 
att föreställningen om att de arbetade för en tryggare 
stad fanns där. En djupare orsak till att det fungerat re-
lativt bra är att en medlem i Trygg, vacker stad, nämligen 
Tryggare och Mänskligare Göteborg, har haft sitt fi nger med 
i spelet. Den senare har den uttryckliga uppgiften i sin 
instruktion att verka via nätverksbyggande. 

Rådets kansli har arbetat nära roten genom att utveckla 
trygghetsvandringar i Tynnered, på delområdesnivån 
inom stadsdelen. De har varit ute och anordnat minikon-
ferenser om brottsförebyggande och trygghetsskapande 
på stadsdelsgruppnivå. De har givit stöd till tjänstemän 
på stadsbyggnadskontoret som varit beredda att arbeta 
med trygghetsfrågor. De har inspirerat till att bilda nät-
verk på fl era nivåer, och mellan nivåerna.

Det kan diskuteras om nätverksbyggande initierat från 
toppen är styrning. Nätverk måste dock i hög utsträck-
ning bygga på att noderna i nätet har ett gemensamt 
intresse med fl era av de övriga noderna. Vad nätverks-
byggarna gör är att peka på vad som förenar, inspirera 
genom att visa på förebilder, komma med förslag till 
projekt som kan locka fram latenta idéer och förslag, 
och så vidare. Visst kan sådant kallas för styrning, eller 
till och med manipulering. 

Nätverk skall byggas utav glädje annars dör de ganska 
snart. Det fi nns alltid goda viljor och krafter i samhället, 
men de tillåts inte alltid att komma fram eller de vågar 
inte visa sig om det inte fi nns tillit. Nätverken kan skapa 
tillit om arbetet får ett kvitto. Tillit är något som ibland 
kräver tillskott av näring, men när tilliten växer har den 
en förmåga att sprida sig i samhället. Detta kan också 
gälla för nätverk skapade, eller snarare framlockade, 
uppifrån.

Noter

1 Ur kommunfullmäktiges budget för 2003 i Göteborg. 
Citatet bifogas också uppdraget från Fastighetsnämnden till 
Fastighetskontoret om att inventera kommunens markinnehav 
i Biskopsgården och Tynnered. Daterat 2002-06-19.
2 Fastighetskontoret ingår inte i Trygg, vacker stad.
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Evenemang och vardagsliv

Vi kan betrakta olika händelser i Göteborg utifrån 
våra diskuterade aspekter: trygghet och mänsklig-
het. Händelser som ligger högt i vårt gemensamma 
medvetande är de lättaste att formulera frågor kring. 
En sådan är brandkatastrofen vid Backaplan den 29 
oktober 1998. ”Branden berörde hela staden. Nära en 
fjärdedel av göteborgarna ’känner någon som var med 
om brandkatastrofen’ och mer än en tredjedel ’besökte 
brandplatsen’.”   2 Vi kan ställa frågor av typen: på vilket 
sätt har bristande trygghet och mänsklighet påverkat 
processen som ledde till branden? Hur har myndig-
heternas agerande påverkat medborgarnas uppfattning 
om tryggheten i samhället? I vilka riktningar har media 
påverkat allmänhetens och enskilda gruppers inställning 
till trygghet och mänsklighet i Göteborg?

En annan händelse som i stor utsträckning påverkat 
våra föreställningar är kravallerna i samband med EU:s 

toppmöte och det amerikanska presidentbesöket i juni 
2001. ”Våldsamheterna i Göteborg under EU-toppmö-
tet 2001 är således inte enbart angrepp mot enskilda 
människor och enskildas egendom, det är också ytterst 
ett angrepp mot demokratin.”   3 En fråga är hur polisens 
provokationer påverkade hela förloppet? Vilken roll har 
media spelat i att etablera sanningar, riktiga eller oriktiga? 
På vilket sätt har vandalisering, skottlossning och 
stenkastning ställts mot demonstrationer, seminarier och 
internationell solidaritet? Har myndigheternas agerande 
ökat eller minskat det sociala kapitalet i samhället? 

Exemplifi eringen kan fortsätta med stora evenemang 
som VM i friidrott 1995, det årliga Göteborgskalaset 
och karnevalerna i Hammarkullen. Men egentligen är 
det inte evenemangen som avgör vår tillit. Det är i högre 
utsträckning alla små händelserna i vår vardag. Kan vi 
exempelvis erhålla den vård som vi är berättigad till och 

Tryggare och Mänskligare Göteborg

Jag ska förklara varför vi valde mänskligare. Trygghet tror jag att vi kan defi niera, 
men när vi funderat på säkerhetsbegreppet; det används om säkerhetspolitik, man kan 
vara väldigt säker, om man sitter i en bunker – man är görsäker där – men är man 
trygg? Ja, på ett sätt, men det är ganska omänskligt. Då valde vi att använda trygghet 
för det som trygghet står för men också att koppla – istället för säkerhet – det till det 
mänskliga samhället där man kan gå och vara och vistas när som helst. Var som helst 
utan att känna oro och titta bakom ryggen. Därav orden trygg och mänsklig.

Göran Johansson, kommunalråd 1



54 Inga enkla grejer

sker det på ett sätt som inte är diskriminerande? Har vi 
eller någon närstående drabbats av våld eller inbrott och 
hur behandlades vårt ärende av polis, försäkringsbolag 
och domstolen? Naturligtvis påverkas vi också av medias 
berättelser om gräddfi ler, fallskärmar, löneskillnader och 
åtalseftergifter när det gäller miljöbrott och ekonomiska 
brott. Det är ändå det närliggande och konkreta som är 
grunden för vår upplevelse av trygghet och mänsklighet.

På vilket sätt kan nu ett brottsförebyggande råd arbeta 
för att främja trygghet och mänsklighet i samhället?

Brottsförebyggande rådens organisering 

Låt oss återvända till diskussionen om målen i det na-
tionella programmet Allas vårt ansvar, som jag skrev om 
i kapitel 1. Programmet har utvärderats i två statliga 
betänkanden4 och beskrivs i Ylva Norén Bretzers rap-
port.5 Betänkandena skall betraktas som statsmaktens 
egen bedömning av vad man gjort och vilka effekter som 
implementeringen fått. Jag kommer därför att koncen-
trera mig på en fristående studie som har genomförts 
vid Kriminologiska institutionen i Stockholm av Magnus 
Hörnqvist.6 

Studien består av två delar. Den ena handlar om ”vilka 
metoder som användes, vilka institutioner som skapades 
och i vilken omfattning det skedde”. Denna del baseras 
dels på en enkät till alla då existerande kommun-BRÅ 
(135; enligt riks-BRÅ 178) och dels på intervjuer av 117 
personer i 14 kommuner spridda över landet kombi-
nerat med analys av dokument. Den andra delen är en 
samhällsanalytisk diskussion om ”tilltal, aktiviteter, styr-
mekanismer, organisatoriska lösningar och samverkans-
former”. Det handlar om ”maktens mikrofysik” vid mo-
biliseringen av samhället, ideologiskt och praktiskt, mot 
brott. (sid. 5 och 60).

Hörnqvist uppfattar statens agerande som ett gigan-
tiskt projekt för att involvera civilsamhället i brottsföre-

byggande; att uppmana till samverkan mellan olika ak-
törer och uppmuntra medborgerligt engagemang med 
fokus på den lokala nivån. Han beskriver förankrings-
processen i kommunerna så här: 

Beslutet i kommunfullmäktige fattas i regel med bred politisk 
majoritet. Därefter startar det egentliga arbetet; i regel tillsätts en 
arbetsgrupp med politiker och tjänstemän som får i uppdrag att 
utarbeta hur det brottsförebyggande rådet skall organiseras och 
vad det skall syssla med. […] I knappt hälften av alla kommun-
er med lokala brottsförebyggande råd har inga ansträngningar 
gjorts för att involvera civilsamhället. Då är rådet utformat som 
ett traditionellt samverkansorgan mellan politiker och tjänste-
män från olika offentliga verksamheter. (sid. 8)

Utarbetandet av brottsförebyggande program, som 
påbjudits, utgjorde det första steget i förankringspro-
cessen. I nästa steg genomfördes trygghetsmätningar i 
de fl esta kommuner. Programmet och mätningen blir 
kopplingen till civilsamhället (frivilligorganisationer och 
allmänhet) genom att synpunkter begärs in vid träffar eller 
skriftligen. Sista steget är upptaktsmötet då rådet manifest-
erar sig för allmänheten, i t.ex. Folkets Hus med stöd 
av lokaltidningen. Störst framgångar har dock nåtts där 
förankringen bygger på redan existerande nätverk eller 
där initiativen tagits underifrån av eldsjälar. 

Genom förankringsprocessen utvecklas nya samver-
kansstrukturer. Råden är sammansatta på många olika 
sätt. Hörnqvist anger tre huvudmodeller:

• endast en liten samordningsgrupp eller styrgrupp
• denna kopplad till en referensgrupp
• dessa kopplade till grupper som arbetar med specifi ka 

frågor och/eller geografi ska områden (sid. 16)

Den offentliga sektorn representerades ofta av polisen, 
socialtjänsten, skolan, primärvården, fritidsförvaltningen 
och politiker från motsvarande nämnder. Endast i 
hälften av råden ingick representanter för civilsamhället 
(frivilligsektorn). Vanligast var då personer från pensio-
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närsorganisationer, därnäst brottsofferföreningar följda 
av ungdomsråd och idrottsföreningar. I en fjärdedel 
av råden fanns representanter för näringslivet (privata 
sektorn) som köpmannaföreningen, försäkringsbolag 
och enskilda företag.

De brottsförebyggande råden arbetade på det lokala planet 
främst med två uppgifter: nattvandringar och grannsamverkan 
(eller trygghetsombud). Detta handlar alltså i hög grad om att 
medborgare övervakar varandra, en form av medborgarnas 
självdisciplinering. (sid. 23-) 

Tryggare och Mänskligare Göteborg består av en liten styr-
grupp. I jämförelse med majoriteten av andra kom-
mun-BRÅ fi nns här ingen representation för någon 
kommunal nämnd eller förvaltning. Undantaget är två 
representanter för kommunstyrelsen (om den betraktas 
som en nämnd) med de tyngsta kommunalråden för ma-
joriteten och oppositionen. Vidare fi nns en representant 
för Mångfaldsenheten som liksom kansliet för Tryggare 
och Mänskligare Göteborg har en nära koppling till kom-
munstyrelsen. 

Det fi nns stora variationer i konstruktionen av Sveri-
ges kommun-BRÅ, alltifrån att rådet utgörs av kommun-
styrelsen till att det inte fi nns en enda politiker. I Göte-
borg har man medvetet valt bort de egna förvaltningarna 
och nämnderna. Rådet och kansliet skall inte bli en ny 
enhet bland de andra. Till detta bidrar konstruktionen 
med att betrakta kansliet – och rådet – som ett tidsbe-
gränsat projekt. Syftet är att de skall verka genom andra 
– via den befi ntliga organisationen. 

I kansliet fi nns kompetenser som täcker fl era av kom-
munens nämndområden. Vid våra intervjuer har man 
pekat på att det saknas anknytning till två viktiga om-
råden. Det är skolan och näringslivet. Kontakter med 
näringslivet håller på att byggas upp, men med skolan 
verkar det vara svårt utveckla bra samarbetsformer. 

Tryggare och Mänskligare Göteborg skiljer sig på fl era 
punkter från riksgenomsnittet. Min uppfattning är att 

rådet fungerar bra, men att det skulle försöka utveckla 
de interna diskussionerna om teorier och principer. 
Framförallt bör rådet mer koncentrera sig på att dis-
kutera riktlinjer för det framtida arbetet. Det betyder 
inte att ledamöterna skall bli eniga, därtill är de politiska 
och institutionella skillnaderna för stora, men samtalet 
är viktigt för rådets idéutveckling. Rådet är nu i alltför 
stor utsträckning beroende av vilka frågor som kansliet 
presenterar. 

Rådets kansli representerar på sätt och vis vad Hörn-
qvist kallar eldsjälarna, de som gör ett kommun-BRÅ 
framgångsrikt. Jag är oerhört imponerad av vad kansliet 
åstadkommit under de cirka två år det varit verksamt. 
Inte minst imponerande är att kansliet kunnat arbeta en-
ligt intentionerna ”att verka men inte synas”. Nätverket 
är stort och kontakterna många. Frågan är om personal-
en orkar med detta i längden. Möjligen är det så att den 
samverkan de lockat fram mellan olika parter i samhället 
kan leva vidare av sig självt. 

Brottslighet har en tendens att dyka upp igen, trots 
stora framgångar genom en aktion, om man inte har an-
gripit grundorsakerna. I Göteborgs fall, där man valt att 
gå den senare vägen, kan man troligen inte uppvisa dra-
matiska minskningar i kriminalstatistiken på kort sikt. 
Om så vore fallet, vore det nog en slump.

Rådens mobilisering av samhället

Hörnqvist skriver i studiens del två att Allas vårt ansvar   yt-
ligt sett kan ge intryck av att staten drar sig tillbaka. Han 
ställer dock frågan om det inte kan vara tvärtom. Delege-
ringen till lägre nivåer kan ses som utkontraktering (out-
sourcing) av mindre lönsamma (mer kostnadskrävande) 
uppgifter. De nya tjänster som en ökad brottslighet och 
nedmonterad social välfärd egentligen ställer krav på 
överförs i viss grad till obetalt arbete. 

Staten kan därmed koncentrera sig på kärnverksam-
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heten, den traditionella kriminalpolitiken med polis, 
fängelser och domstolar. Detta som vi kallat ”den 
repressiva brottspreventionen”. Genom att staten im-
plementerar medborgerligt engagemang får de lokala 
tjänstemännen ”fria händer att hitta egna lösningar, an-
passade till de lokala förutsättningarna, samtidigt som 
de ingår i en resultatenhet med redovisningsskyldighet 
uppåt i hierarkin”. Denna ”ansvariggörandets strategi” 
ger den centrala statsapparaten mer makt än tidigare; 
dess handlingsförmåga och infl ytande utvidgas”(sid. 35). 
Angreppssättet är att inte studera brottsförebyggandet i 
sig som ett resultat av en samhällelig situation. I stället 
används det som indikator på hur den sociala ordningen 
fungerar. Hur fördelas och befästs makten på och mel-
lan olika nivåer i samhället; vilken är maktutövningens 
materialitet? 

Maktutövningen är ofrånkomligen ideologiskt genomsyrad 
– genom massmedias skildring av brottsligheten, de intellekt-
uellas diskussion om civilsamhället, akademiska teorier om 
brottsförebyggande, hela den statliga demokratiutredningen, 
kulten av samverkan bland tjänstemännen, företagarnas tal 
om trygghet och trivsel, kristdemokraternas etik och moral, 
fryshusets brobyggar-mentalitet och inte minst skriften Allas 
vårt ansvar. (sid. 37)

Brottsförebyggande har enligt Hörnqvist en tvetydig 
placering: mellan socialpolitik och kriminalpolitik, och i 
skärningspunkten mellan stat (inkl. kommun), näringsliv 
och civilsamhälle.

Mobiliseringen i det brottsförebyggande programmet 
riktar sig inte mot avvikarna i lagens gränstrakter, utan 
mot de normala i samhällets mittfåra, enligt Hörnqvist. 
Det är fråga om ”produktiv maktutövning”, som till skill-
nad från en repressiv, innebär att målgruppen involveras 
som aktiva objekt i den egna underkastelsen (sid. 38). 

Mobiliseringen står och faller med dess förmåga att väcka eller 
knyta an till ett intresse. Det behöver i och för sig inte handla 
om några märkvärdigheter. Jag har mött de mest skilda mo-
tiveringar till att delta. Det kan röra sig om viljan att göra en 
insats, önskan om att skydda sin egendom, utsikten till bättre 

kontakt med grannarna eller med andra föräldrar, irritation 
över polisens bristande förmåga, ekonomiska incitament som 
att sänka försäkringspremier, behovet att känna sig trygg där 
man bor, eller en kombination av fl era motiv. […] I det här fal-
let adresseras människor i egenskap av potentiella brottsoffer, 
ansvarstagande föräldrar eller idrottsledare, eller som boende i 
ett särskilt område. (sid. 40)

Frågan är om Hörnqvists beskrivningar stämmer på 
Tryggare och Mänskligare Göteborg. På områdesnivå kan 
det kanske stämma, men inte på kommunnivån. Som 
framgått av tidigare kapitel ägnar sig rådet och kansliet 
huvudsakligen åt att försöka förändra samhället på andra 
sätt än genom direkt brottsförebyggande. Detta fi nns 
här, men är inte huvudsaken. Tyngdpunkten ligger på en 
mer övergripande nivå, i många fall genom situationell 
prevention och promotion. En tolkning som jag gör är 
att man i Göteborg ägnar sig mer åt det som är en kom-
muns huvuduppgift. En kommun bör skapa trygghet 
och mänsklighet för sina medborgare. 

Att bygga tillit

Vilken roll har då de lokala brottsförebyggande råden 
när det gäller att utveckla trygghet och mänsklighet i 
samhället. Vi kan också använda begreppet ”tillit” som 
ett samlingsnamn. Brottsförebyggande kan handla om 
att försöka bygga upp vad som också kallas civilitet. Hög 
civilitet betyder:

att det fi nns såväl stort förtroende som många horisontella nät-
verk mellan invånarna. Låg civilitet innebär att invånarna sällan 
samarbetar, utan integreras med varandra via direktiv uppifrån. 
Banden i samhället är huvudsakligen vertikala och invånarna 
misstror såväl horisontellt som makten ovanifrån. Tillit föder 
samarbete som i sin tur föder tillit. Det avgörande är emellertid 
inte den personliga tilliten utan den sociala tilliten som har mer 
med samhällets struktur att göra än med medborgarnas karaktär. 
Civilitet tenderar att långsamt förstärkas där den redan fi nns. På 
ställen där den saknas föds ständigt ny misstro och det är svårt 
för enskilda individer att bryta denna ”onda” spiral.7
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Om man tar de i kapitel 1 redovisade målen för Tryggare 
och Mänskligare Göteborg på allvar så innebär det att arbetet 
skall ha ett delvis annat innehåll än vad som är vanligt 
i brottsförebyggande råd. Som jag redovisat i senare 
kapitel tyder mina fallstudier och analyser på att verk-
samheten i Göteborg är på god väg i avsedd riktning. Jag 
kommer att avslutningsvis att diskutera tre frågor:

• Motverkar verksamheten inom kommunens och statens 
andra politikområden rådets mål? 

• Är den relativt starka betoningen på situationell promo-
tion en bra väg? 

• Är teorierna, problemen och lösningarna är tillräckligt 
väl utmejslade för att vara produktiva? 

POLITIKOMRÅDENAS ÖVERSKÄRNINGAR. Som Hörnqvist 
påpekat ligger brottsförebyggandet i skärningspunkt-
en mellan olika politikområden. Det ligger också i 
skärningspunkten mellan de två (statliga) nivåerna, 
kommun och stat. Överskärningarna gäller i samma 
mån trygghetsfrämjandet. Brottsförebyggandet har 
delegerats från staten till kommunen och medborgarna 
utan att några medel följt med. Staten går samtidigt in 
med riktade resurser till vissa av kommunens förorter 
för att lösa storstädernas problem som en följd av en 
”uppkommen” segregation.8 Sådana åtgärder kan i några 
fall främja tilliten, men många satsningar har motverkat 
och fortsätter att motverka den. Detsamma gäller i än 
högre grad trafi kpolitiken. För att lösa storstädernas 
trafi kproblem har gigantiska summor avsatts för att öka 
framkomligheten i bilnätet (plus de små satsningarna på 
kollektivtrafi ken med samma syfte). Trafi kinvestering-
arna motverkar inte bara åtgärderna mot segregation, 
de hindrar generellt en öppenhet i samhället som är 
nödvändig för att skapa tillit. 

Samtidigt måste vi inse kommunens dilemma. Kom-
munalrådet brukar uttrycka detta på följande sätt: ”Hade 
vi inte snabbt ställt upp på statens förslag hade vi gått 

miste om miljonerna. Vad hade kommuninvånarna tyckt 
om det?” Jag kan uttrycka dilemmat på ett annat sätt: 
”Vad har en framtida trygghet att sätta upp emot medialt 
understödda vardagsproblem för medborgarna?” 

SITUATIONELL PROMOTION. Min analys i denna rapport 
handlar huvudsakligen om hur rådet ser på prevention 
och promotion genom den byggda miljön, d.v.s. det si-
tuationella perspektivet. Jag har konstaterat att Tryggare 
och Mänskligare Göteborg starkare än andra råd betonat det 
situationella, dock utan att för den skull tappa det sociala 
perspektivet. 

Som jag diskuterade i kapitel 3 ligger trygghetsskapan-
de huvudsakligen på en övergripande nivå. Det handlar 
om en öppenhet i det offentliga rummet. Inte öppenhet 
i meningen tomma ödsliga torg och grönytor, utan den 
öppenhet som innebär att gatorna befolkas genom den 
naturliga rörelsen. En sådan bebyggelse är annorlunda 
utformad än den väg- och gatustruktur som utvecklats i 
våra förorter de senaste femtio åren. 

Sociologen Johan Asplund har i boken Essä om Gemeinschaft 
och Gesellschaft (1991) tolkat Jacobs9 stadsideal som att den 
urbana tryggheten inte behöver ha en intim prägel som byg-
ger på att man känner andra människor eller upplever någon 
samhörighet med dessa utan helt enkelt för att den urbana 
tryggheten är anonym. Han skriver att den sker oavsiktligt, som 
en restprodukt av ett välfungerande stadsliv som upprätthålls 
av främlingar. Utan att människor medvetet övervakar varandra 
så är stadslivet i sig övervakat. Människor hjälper varandra i det 
som Asplund kallar för en urban refl ex10 av att upprätthålla en 
urban ordning utifrån det som ser ut som kaos (eller varför inte 
mångfald?) snarare än utifrån en moralisk idé. I vad som kan 
liknas vid Hilliers11 syn på ödsliga platser skriver Asplund att i 
en utglesad stad fi nns varken människor till hands eller en urban 
ordning att upprätthålla, varför dessa miljöer upplevs om mera 
otrygga. Tryggheten ligger i att man vet att det fi nns människor 
därute, inte att man vet vilka de är.12

Denna urbana refl ex är alltså något som kan utvecklas i 
staden om den har en passande utformning. Jag brukar 
här föra in begreppet urbanitet. Detta har egentligen 
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ganska lite med bebyggelsetäthet eller boendetäthet att 
göra. Det är snarare det som Bill Hillier kallar ”virtual 
community”13 och som jag refererade till i kapitel 3. 

PRODUKTIVA TEORIER. I teorikapitlet refererade jag 
också till en statsvetenskaplig diskussion om hur man 
skall kunna återupprätta eller utveckla tilliten i samhäl-
let.14 Centralt i den diskussionen var ”den sociala fällan” 
(Platt), förekomsten av ”sociala nätverk” i samhället 
(Putnam) och möjligheten att ”styra allmänningen” 
(Ostrom). Resonemangen fördes på en nationell abstrakt 
nivå och jag saknade kopplingen till den allmänning som 
gator och torg utgör. En doktorand vid samma fakultet 
diskuterar i den nyss refererade rapporten närliggande 
frågor, och där hon kopplar ihop tryggheten och tilliten 
också med massmedia. 

Bebyggelsen, massmedierna och människors vardagserfarenhet inter-
agerar på struktur- och individnivå i människors upplevelser av 
oro, rädsla och otrygghet i staden. Denna interaktion bygger på 
hur de kan möjliggöra respektive motverkar varandra utifrån de-
ras funktion i en social kommunikationsprocess och förmedlare 
av symboliska värden. Med det menas hur bebyggelsen, mass-
medierna och vardagserfarenheten kan medverka till att forma, 
förmedla och vidmakthålla värden, ideal och idéer. Medierna 
kan direkt eller indirekt förmedla moraliska värden i termer av 
vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt medan stadsrummet 
medvetet eller omedvetet kan förmedla olika föreställningar 
om vem som främst har rätten till stadsrummet – bilen eller 
individen – den som har en hög social- eller ekonomisk status 
eller alla.15

Författaren bygger här på tanken ”att det (symboliska) 
rum som massmedierna skapar kan ses som en förläng-
ning av det fysiska rum” som vi lever i. Staden, bebyg-
gelsen och medierna är på ett eller annat sätt ”förläng-
ningar, eller speglingar av oss själva och våra aktiviteter”. 
I likhet med mediernas texter och bilder kan den byggda 
miljön tolkas. ”Båda skapar ett slags ramar eller villkor 
för människors liv och föreställningar och båda har då 
konsekvenser för människors upplevelser av oro, rädsla 
och otrygghet i staden”. 

Tilliten som konkurrensmedel

Som jag skrivit på fl era ställen återkommer kommun-
styrelsens ordförande ständigt till att brottsförebyggande 
och trygghetsskapande ingår i en strategi i konkurrensen 
mot andra städer. I den bok jag refererade till i kapitel 
3 ifrågasätter Bo Rothstein en del av de slutsatser som 
Putman16 kommer till. Visserligen kan de utvecklade nät-
verken vara bidragande till den ekonomiska utvecklingen 
i en region. Putman jämförde norra och södra Italien. 
Hans senare studier visar att medborgarandan håller 
på att försvinna i USA. Folk bowlar numera ensamma, 
enligt Putnam, i stället för att använda bowlandet som 
ursäkt för en social samvaro. 

Sociala nätverk är i princip bra, men nätverk betyder 
också att de som inte ingår i nätverket per defi nition är 
utanför. Nätverk kan alltså vara exkluderande. Det hela 
beror på hur öppet nätverket är. Om vi drar parallellen 
till planeringsbegreppen ”gated community” och grann-
skapsenhet så kan det vara så att de bidrar till att utveckla 
det interna nätverket. Samtidigt utesluter enklavformen 
andra människor, främlingarna. Nätverk kan ta bort 
förutsättningarna för den öppna staden.

Man måste ställa sig frågan om inte utvecklingen av 
tilliten, och därmed konkurrensförmågan, kräver andra 
angreppssätt. Richard Florida, som är professor i regio-
nalekonomisk utveckling, har studerat vilka faktorer som 
är utslagsgivande för städers utveckling och konkurrens-
kraft. I sin forskning fann han att sådana egenskaper 
som rekreation, vacker miljö, bredd i kompetensområ-
den, högskoleutbildningar, etc är viktiga. Detta är fak-
torer som vi brukar diskutera när det gäller exempelvis 
Norra Älvstranden i Göteborg. Vi måste locka till oss 
företagen med spetsteknologier. Det brukar vi också 
göra genom att ge företagen bra lägen och generösa 
etableringsvillkor.

Florida fi ck senare kontakt med en doktorand som 
mätte stadsutveckling genom att se på andelen bögar. 
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Det visade sig då att en sådan faktor uppvisade liknande 
samband som mängden universitetslärare och konstnä-
rer, som ingick i Floridas kreativitetsindex. Nu kan man 
fråga sig om inte de olika faktorerna har ett inre samband. 
Är det gayfaktorn eller högskolefaktorn som är den dri-
vande variabeln – eller båda? Författaren konstaterar i ett 
kapitel med rubriken ”Att bygga ett kreativt samhälle”:

Slutsatsen är att städer behöver ett mänskligt klimat mer än de 
behöver ett företagsklimat. Det betyder att man skall stödja 
kreativitet över hela fältet – i alla dess varierande aspekter och 
dimensioner – och bygga ett samhälle som är attraktivt för krea-
tiva människor, inte bara för high-techföretagen. Som den förre 
borgmästaren i Seattle, Paul Schell, en gång sa: ”framgång ligger 
i att skapa en plats där skapande erfarenheter kan blomma”. I 
stället för att ge subsidier till företag, sportanläggningar och köp-
centra, behöver samhällen vara öppna för mångfald och i stället 
investera i livsstilsprojekt och utbud som folk verkligen vill ha.17

Trygghet och mänsklighet kan enligt min uppfatt-
ning verkligen vara en konkurrensfaktor. Då måste en 
grundläggande tillit byggas upp i samhället. Ett medel 
att uppnå det är att bygga så att avvikare och främlingar 
tolereras i allas vår vardagsmiljö. Det är här den öppna 
staden kommer in. Den som består av blandade verk-
samheter, blandade upplåtelseformer, blandade social-
ekonomiska kategorier; kort sagt blandstaden.

Som jag framhålligt tidigare är det ingen lätt sak att 
åstadkomma en blandstad av våra till stora delar segre-
gerade städer. Inte ens vid ny bebyggelse är det lätt. Vi 
har ofta varken resurser och lagstiftning att åstadkomma 
den. Men främst krävs nog en mentalitetsförändring 
hos politiker och tjänstemän, arkitekter och planerare. 
Öppenheten handlar om tolerans mot främlingar och 
avvikare. Stadsbyggandet och brottsförebyggandet kan 
gå hand i hand, men det är ”inga enkla grejer”.

Låt mig avsluta med att citera förre statsministern och 
fredsmäklaren i Bosnien, Carl Bildt. Han menar att städ-
ernas utvecklingsproblem också måste betraktas med ett 
globalt perspektiv: 

De etniska och kulturellt baserade konfl ikterna uppstår inte bara 
mellan samhällen i andra delar av världen, utan vi ser allt fl er 
tecken på dem mitt inne i de europeiska storstädernas förorter 
eller stadskärnor. Intoleransen eller oförståelsen, den ekonom-
iska misären och den sociala marginaliseringen är en konfl ikt-
risk inom europeiska samhällen som den är det när det gäller 
försöken att bygga stabila framtidsstrukturer i sydöstra Europa. 

Klarar vi inte av att hantera etniska och kulturella konfl ikter 
fjärran, kommer det att påverka våra möjligheter att klara av de 
även närliggande. Och den tid är defi nitivt förbi när det är möj-
ligt att stänga in sig innanför det egna nationella, kulturella eller 
religiösa skalet och hoppas att omvärlden bara stannar utanför. 
Vi lever i internationaliseringens, individualiseringens och det 
globala informationssamhällets tid. Vi måste ha förmågan att se 
kreativiteten i kulturernas möte, och inte bara riskerna för konfl ikter.18
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