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De politiker och tjänstemän som för tre år sedan 
tog initiativ till ett brottsförebyggande råd i Göte-
borg – Tryggare och Mänskligare Göteborg – visade 
framsynthet. 

De insåg redan från början att brottsprevention, 
i likhet med brottslighet, idag är någonting ytterligt 
komplext. 

I själva verket är ju såväl brottsligheten som vår 
bild av den betingade av en hel rad faktorer om 
vars natur vi också är ganska osäkra: krisfenomen i 
välfärdsstaten och nationalstaten, subkulturerella 
och kulturella identiteter och klassidentiteter, medi-
alisering, nya relationer mellan lokalt och globalt, de 
svårtolkade relationerna mellan byggd miljö och so- 
cialt liv och relationerna mellan så skenbart enkla be-
grepp som risk, trygghet och säkerhet. 

Och deras slutsats blev att villkoret för en effektiv 
och demokratiskt acceptabel brottsprevention var en 
aktiv dialog med den akademiska forskningen. 

De två universiteten i Göteborg – Chalmers och 
Göteborgs universitet – besvarade deras invit posi-

tivt. Universiteten fick så sin representant i Tryggare 
och Mänskligare Göteborg, och skapade i sin tur en 
liten tvärvetenskaplig forumorganisation för att rikta 
uppmärksamheten på temat kriminalitet, kriminalpo-
litik och brottsförebyggande.

Det visade sig också att både Göteborgs universitet 
och Chalmers hade inte så få specialister på områ-
det. 

Chalmers arkitekturavdelning hade arbetat med så 
kallad situationell prevention under en rad av år, och 
inom sociologiska institutionen fanns spetskompetens 
när det gällde kritisk analys av brottsprevention, eko-
brottslighet och mycket annat. Också inom de juridiska 
och psykologiska institutionerna, och institutionen för 
socialt arbete, liksom vid Centrum för kulturstudier, 
var de här frågorna av stort intresse.

En av de första uppgifter som den nya organi-
sationen Forum för forskning om trygg och säker 
stad ställdes inför var att inventera universiteten och 
forskningen på infallsvinklar på temat säkerhet och 
trygghet och ett resultat blev den stora konferensen 
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Att förebygga brott och rädsla: Perspektiv, problem, 
politik som genomfördes 6–7 december 2001 och vars 
viktigaste inlägg redovisas i denna lilla bok.

Konferensen blev en mötesplats både för forskare 
och för handläggare inom Göteborgs kommun. Här 
fanns politiker, socialtjänst, stadsbyggare, folkhälso-
specialister och bostadsbolag närvarande. Men också 
frivilligsektorn var väl företrädd, liksom polismyn-
digheten och övrigt rättsväsende i Västra Götaland. 
Sammanlagt deltog ca 500 personer i konferensen. 

Tanken var att mångfaldiga kontaktytorna mellan 
forskare och myndigheter, och att visa vilken central 
ställning förebyggande arbete och brottsprevention 
har kommit att få nationellt och internationellt. 

Det visade sig också tydligt att någon enkel ”dialog 
mellan teoretiker och praktiker” knappast uppstod: 
praktikerna har sina teorier, och teoretikerna sin prak-
tik. En dialog blir med nödvändighet en komplex och 
utmanande process.

I detta avseende måste man säga att konferensen var 
en framgång. Folk möttes, åsikter fick ansikten, men 
också principiella motsättningar kom i dagen.

Flera forskare pekade på risken för att ett oreflek-
terat satsande på brottsförebyggande kan leda till 
en ökad social utslagning, till kommersialisering av 
stadsrummet, till skapande av nya fiendebilder och, i 
terrorbekämpningens spår, till ett förstärkt kontroll-
samhälle.

Vi väljer att i den här boken publicera några cen-
trala texter från konferensen som vi tror kan vara 
stimulerande både för forskare och för dem som är 
satta att utveckla det brottsförebyggande arbetetet i 
praktiken. 

Det gäller doktor Janet Fosters skarpsinniga analys 
av samspelet mellan lokalt och globalt och behovet av 
en demokratisk kriminalpolitik. Foster för här reso-
nemang som knappast ens börjat föras i Sverige. 

Idéhistorikern, professor Sven-Eric Liedman fram-
håller en viktig sida av konferensens problematik: det 
är faktiskt så att ökad säkerhet kan skapa mer otryg-
ghet, och inte, som många tycks tro, att säkerhet alltid 
skapar trygghet. 

Professor Sandra Walklates anförande kretsar kring 
vad vi egentligen menar med lokalsamhälle och kring 
nödvändigheten att noga analysera de ofta radikalt 
olika behoven av trygghet och säkerhet som finns i 
skilda urbana miljöer och landsbygdsmiljöer. 

Kriminologen Félipe Estrada pekar med utgångs-
punkt i svensk brottsstatistik och socialstatistik på en 
annan viktig aspekt av vårt problem: att brottslighet 
framför allt är ett socialt problem som drabbar de fat-
tigaste i samhället och alltid har gjort så – oavsett om 
dessa fattiga är etniska svenskar eller invandrare.

En av de mest färgstarka föreläsarna under dagen 
var professor Bill Hillier från University College of 
London. Hillier är upphovsmannen till den "rumsliga 
syntaxanalysen", som på basis av uppgifter om bebyg-
gelse, befolkningstal och kommunikationer anger ett 
slags flödesscheman för städer, där flödena i sin tur kan 
korreleras med risker för att utsättas för brott. Det är 
på platser med mycket folk, där det finns många ögon, 
som risken för att utsättas för brott procentuellt sett 
är minst. För en svensk, van att söka tryggheten i det 
ensliga, långt bort från ”massan”, är detta en nyttig 
påminnelse om att också vårt samhälle sedan några de-
cennier, framför allt är urbant och lyder under samma 
lagbundenheter som andra urbana samhällen. Men det 
är också en varning till dem som sysslar med brotts-
förebyggande verksamhet och tror att avstängningar 
av gator och så kallade gated communities på sikt kan 
öka trygghet och säkerhet.

Bill Hilliers analys kom emellertid också att best-
ridas i det block om säkerhet och trygghet i Majorna 
i Göteborg som var en annan av den första konfe-
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rensdagens höjdpunkter. I detta block redogjorde 
den dansksvenske urbanforskaren och arkitekten Bo 
Grönlund för sin syn på Majorna och dess problem 
och kulturforskarna Thomas Johansson och Jari 
Kuosmanen spårade de ”trygga” majbornas trygghet 
tillbaka i historien. Gerd Cruse Sondén, Eva Holm, 
Carina Listerborn och Nasrin Pakho hade gjort en 
film om kvinnor och trygghet i Majorna och professor 
Björn Klarqvist från Chalmers hade tillsammans med 
kollegan Jonas Thornberg gjort en Hillierinspirerade 
syntaxanalys av Majorna. 

Det var här som de kunskapsrika problemen up-
pkom. Det visade sig nämligen att Majorna, som den 
speciella Göteborgsmiljö stadsdelen är, inte ”stämde” 
överens med Hilliers scheman. De bäst ”integrerade” 
platserna och stråken föreföll också vara de mest brott-
sutsatta i procent räknat. 

En av de slutsatser som kan dras är väl den som Ca-
rina Listerborn drar i sin nyligen framlagda avhandling  
– Trygg stad – om kvinnor och trygghet i storstaden: 
att förnuftet i de här sammanhangen nästan alltid står 
att söka i de lokala miljöerna själva. 

Om forskare och planerare ger sig tid att föra en 
dialog med befolkningen om vad de faktiskt uppfattar 
som farligt, är mer toleranta mot lokala värderingar 
och värdestrukturer, så stärker det demokratin och 
minskar de skadeverkningar på den sociala vävnaden 
som en ”handlingskraftig” brottsprevention driven 
uppifrån annars riskerar att ge upphov till i form av 
social otrygghet, utslagning, segregation. Exempel 
på sådant saknas inte ens i det annars så trygga och 
mänskliga Göteborg.

För dagens avslutande kommentar stod en av 
folkhemmets solidaste grundpelare – socialstyrelsens 
mångårige generaldirektör Bror Rexed. Detta var 
faktiskt Rexeds sista offentliga framträdande. Det var 
inget fel på lyskraften och stringensen då han flätade 

samman sin analys av det svenska folkhemmets ut-
veckling med en analys av den innehållsdigra  kon-
ferensdagen. Kontentan av vad han sa är och var ett 
memento för alla som eventuellt skulle inbilla sig att 
ett modernt samhälle klarar sig utan en slagkraftig 
socialpolitik.

I kommittén för att förbereda konferensen satt pro-
fessor Björn Klarqvist, Chalmers arkitektur, arkitet-
ken Gerd Cruse Sondén, Chalmers/Tryggare och 
Mänskligare Göteborg, docent Sven-Åke Lindgren, 
sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet 
och dåvarande doktoranden, bebyggelseantikvarien 
och numer doktorn Carina Listerborn vid Chalmers 
arkitektur.

Ett varmt tack till dem, till kollegerna på Tryg-
gare och Mänskligare Göteborg, och till alla dem från 
Chalmers och Göteborgs universitet och Göteborgs 
kommun som såg till att konferensen fick en hög 
kvalitet och blev både lärorik och minnesvärd.

Vi hoppas alla att denna skrift kan komma till an-
vändning i utvecklingen av ett demokratiskt, nyanserat 
och för alla trygghetsskapande brottsförebyggande 
arbete.

JOHAN ÖBERG
Forskningssamordnare, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet
johan.oberg@kultur.gu.se
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10 GÖRAN JOHANSSON ORDF I KOMMUNSTYRELSEN, GÖTEBORGS STAD

Jag är ganska övertygad om att när vi nu så här mer 
formellt startar Rådet för ett Tryggare och Mänskli-
gare Göteborg, så är det ett arbete som vi kommer 
att leva med i många år framöver. Vi har förberett 
det länge och jag känner mig väldigt glad och nöjd 
när jag ser att den här konferensen har fått ett sådant 
otroligt genomslag. 

Vi som har förmånen att vara med i rådet har haft 
en väldigt trevlig tid tillsammans. Den föregicks av 
att samtliga partier i Göteborg bestämde sig för att 
det här med ”tryggt och mänskligt” är en stor och 
viktig fråga. Vi har bedrivit ett intensivt och bra ar-
bete mellan samtliga partier. Vi valde att skapa ett 
litet brottsförebyggande råd, och att som komplement 
till det se till att skapa en bred och djup samverkan 

genom att bygga på de nätverk som finns, men också 
att skapa nya nätverk och i väldigt hög grad samverka 
med frivilligorganisationer. 

Det finns fler än vi tror som tycker att den här 
frågan har en framskjuten plats men de syns inte alltid 
och får inte heller alltid komma till tals. Vi hoppas att 
det sätt som vi organiserar det här rådet på ska hjälpa 
till så att alla goda krafter som vill medverka till att 
göra Göteborg tryggare och mänskligare, faktiskt kän-
ner att de är uppskattade i sitt jobb. 

Man kan närma sig det här med trygghet och säker-
het på många olika sätt. Det har väldigt många dimen-
sioner och på något sätt är det så att ju mer kunskap 
man får, desto svårare blir frågan. De som kan lite har 
ofta enkla lösningar – att ta i örat. ”Varför kan inte 

EN MÄNSKLIGARE STAD 
– EN TRYGGARE STAD
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läraren klappa till ungen som de gjorde när jag gick i 
skolan”. Det finns så många enkla lösningar för dem 
som ser det ytligt. Ibland kan man gå tillbaka till egna 
upplevelser – jag tror aldrig att ett samhälle kommer 
att kunna utvecklas om inte trygghet och mänsklighet 
präglar den miljö vi lever i. 

Brasilien avskräcker

Jag hade förmånen att vara i Brasilien i mitten av 
sjuttiotalet. Om ni minns så skulle Brasilien då segla 
fram som den stora kometen, som skulle få stark till-
växt 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 glas-
skärvor och det satt en portvakt utanför som såg till att 
inga obehöriga kom in. Då tänkte jag, vem vill flytta 
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 arrangeras, 
så började man två år innan att rensa Rio för att de 
skulle våga ta emot deltagarna. 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.

Man kan också se det på ett annat sätt – om man 
tar den tragiska branden i Backa. Under rättegången 
så träffade man väldigt många människor som fällde 
omdömen om de här unga grabbarna. Man kan förstå 
dem. De som tände på, det är oförlåtligt, naturligtvis, 
men tittar man på grabbarnas personakter – vilka var 
de? Då får man också en annan bild av de grabbarna. 
Jag kan säga att personakten var mer eller mindre 
kolsvart. Frågan är om de någonsin hade fått ta emot 
empati. När vi följde dem under rättegången så var de 
känslolösa och många sa – hur kan man vara så kän-
slolös efter ett sådant ohyggligt dåd? Det är en ganska 

naturlig fråga. Men det är också ganska naturligt att 
fråga sig – kan man visa känslor om man själv aldrig 
har fått ta emot några? Det hamnar i en lite annan 
dager när man kan lite mer om individen och inte bara 
följer en sådan rättegång via rubriker i tidningarna. 
Jag tror att just den senaste frågan, den är kanske den 
allra svåraste.

Forskningen har gått så långt att man kan se ten-
denser redan vid ett års ålder. Vem ska göra någonting 
åt det barnet? Ja, den naturliga förklaringen är väl att 
det är föräldrarna. Men ofta finns det ju ett samband 
mellan ett barn i riskzon och föräldrarnas situation. 
Ska jag överdriva lite grann så kanske det är så att det 
är just de föräldrar som tror att de kan allt men kan 
ganska lite som gör att barnet hamnar i riskzonen. Det 
är svårt att kommunicera med dem om att just deras 
barn är på väg att glida ifrån dem, därför att de kan 
för lite för att förstå hur allvarlig situationen är. Jag 
tror att i det samhälle vi lever nu, där de som lyckas 
lyckas väldigt väl och de som misslyckas, för dem går 
det väldigt dåligt – knarket flödar, 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 
tidigare har varit. 

Därför tror jag att en av de viktigaste uppgifterna 
som vi har, vi tillsammans, är att stödja den forskning 
som kommit igång på Chalmers och universitetet, den 
är otroligt viktig. Men också att fråga – med vilka 
medel, med vilka metoder hjälper vi en tvååring i för-
skolan som vi ser är på väg ut, där föräldrarna inte är 
kapabla att ge barnet det stöd som barnet behöver? 
Kommunen kan inte ta hand om barnet. Det blir 
tyvärr ett konstigt samhälle om vi på något sätt skulle 
omhänderta barn i tvåårsåldern därför att föräldras-
kapet inte är tillräckligt väl utvecklat. Samtidigt kan 
vi inte heller blunda när vi nu vet hur det kan bli – för 
tio år sedan kunde vi inte se om ett barn var på väg 
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ut. I och med att vi inte kunde se det kunde vi inte ta 
ansvar för det. Vi var heller inte lika oroliga. Nu när 
vi kan se, så kommer det att plåga var och en av oss 
som känner att alla bör hjälpas tillrätta, alla behövs i 
samhällsbygget. Jag tror att just barnen kommer att 
vara en av våra allra största – och kanske också svåraste 
– uppgifter. Jag har inga förslag på lösningar – det 
kanske inte ni har heller – men jag vill nämna just detta 
med barnen, för jag tror att barnen måste stå i centrum 
när det gäller en tryggare och mänskligare stad. 

När vi säger tryggare och mänskligare, så kan vi 
erkänna att vi haft många diskussioner i det här rådet, 
”Trygg och säker” – vi har haft en massa namn – rek-
torerna får inte bli ledsna på mig när jag berättar att 
vi bytte bort ordet säker eftersom centrumbildningen 
på universitetet heter Trygg och Säker. Vi har respekt 
för det. 

Genomtänkt namnval

Jag ska förklara varför vi valde mänskligare. Tryg-
ghet tror jag att vi kan definiera, men när vi funderat 
på säkerhetsbegreppet; det används om säkerhetspoli-
tik, 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 vis-
tas när som helst. Var som helst utan att känna oro och 
titta bakom ryggen. Därav orden trygg och mänsklig. 
Jag tror att vi i Göteborg kommer att kunna lyckas 
ganska väl med vårt arbete. Vi har nämligen gjort mät-
ningar om det här med mänsklighet. Kan vi med gott 
samvete säga – Tryggare och Mänskligare Stad? Vi 
har mätt vad vi göteborgare och turister tycker. Det 
finns faktiskt en signifikant fördel som vi har skapat 
gemensamt, vi göteborgare – det är att framförallt de 

som kommer hit upplever oss som mänskligare. En 
bättre förutsättning och en bättre grund för arbetet 
med en tryggare och mänskligare stad kan man knap-
past få än att vi själva bär på mänskligheten.

Det uppdrag vi har nu, det är att det inte bara ska 
omfattas av oss som är här utan att mänskligheten ska 
omfatta alla som finns i den här stan. Jag hoppas att 
den här konferensen bidrar till att starta det arbetet 
på ett förtjänstfullt sätt och jag är helt övertygad efter 
att ha sett konferensprogrammet att det kommer att 
bli två mycket stimulerande dagar.

Tack för att ni kom hit och tack för att ni hjälper 
till och på ett sånt fint sätt hedrar starten av det trygga 
och mänskliga Göteborg.

bmr@stadshuset.goteborg.se



Jag vill peka på behovet av att utveckla en kunskaps-
baserad strategi mot brottslighet, även om jag inser 
att det förmodligen är att slå in öppna dörrar här i 
Göteborg. Det är ändå det ni arbetar med i det unika 
samarbetet mellan universitetsinstitutionerna och den 
praktiska verksamheten.

Utgångspunkten är att brottspreventivt arbete 
måste vila på kunskap om det ska bli framgångsrikt. 
Det gäller inte bara det preventiva arbetet, det gäller 
alla insatser inom såväl rättsväsendet som andra sam-
hällssektorer. Jag kommer nu att beskriva hur man 
kan utveckla en samlad strategi mot brott enligt det 
koncept som vi arbetar med på central nivå på Brotts-
förebyggande Rådet. Jag menar att vårt koncept också 
är tillämpligt på det lokala arbetet. Jag ska ta upp fyra 

områden som är centrala i en strategi mot brotts-
lighet och under varje punkt kommer jag att ge ett 
par konkreta exempel.

Viktigt med bra bild av brottsligheten

För det första, om man ska kunna arbeta effek-
tivt mot brottsligheten måste man ha en bild av hur 
brottsligheten ser ut. Detta låter självklart, men är det 
inte alltid. Särskilt viktigt är det eftersom allmänhet-
ens reaktioner och också de politiska initiativen inte 
alltid utgår från den kunskap och de fakta som finns. 
Det är därför glädjande att ni håller på att utveckla 
exempelvis trygghetsmätningar för att kunna beskriva 
hur det faktiskt ser ut. 

Media har en väldigt avgörande roll när det gäller 
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att ge bilder av brottslighet och vi ser ofta beskrivnin-
gar i tidningen av det växande våldet på gator och 
torg. Ur den typen av beskrivningar växer sannolikt 
krav på att strama upp påföljdssystemet fram. Man vill 
ha fler poliser eftersom man anser att brottsligheten 
ökar. Man vill tillsätta utredningar kring våld mot 
barn eftersom det många gånger anses vara ett väx-
ande problem.

Ibland är beskrivningarna korrekta och ibland inte. 
Det är viktigt att ta reda på hur det egentligen ser 
ut. Är det så att situationen successivt förvärras? Hur 
utvecklas olika typer av brott och hur ser den svenska 
brottsligheten ut jämfört med andra länders? 

Om man inte har en god kunskap kring hur brott-
sligheten utvecklas, vilka som begår brott och under 
vilka förhållanden brotten begås så finns det stora 
risker att resurserna används på ett felaktigt sätt och 
att man utvecklar felaktiga strategier. 

Låt mig ge två exempel. Det ena exemplet handlar 
om vilka unga brottslingar som riskerar att gå vidare 
i fortsatt brottslighet. För en tid sedan gjorde BRÅ en 
undersökning som heter ”Strategiska brott”. I den un-
dersökningen ställdes frågan: vilka av dem som lagförs 
för brott fortsätter i brottslig aktivitet och vilka slutar 
begå brott? Finns det några speciella brott för riskerna 
för fortsatt brottslighet är större än andra? Finns det 
några s.k "strategiska brott"? Vad kan vi lära oss?

Den bild som tydligt framträder i undersöknin-
gen är att de unga personer som begick biltillgrepp 
– alltså bilstölder, inbrott i bil och så vidare – löpte 
de ojämförligt största riskerna att fastna i brottsligt 
beteende. De som exempelvis begick misshandel eller 
hade snattat löpte en ganska liten risk att fortsätta med 
brottsligt beteende. 

Man kan fråga sig, vad en sådan kunskap ska an-
vändas till men jag menar att den är viktig för att man 
ska kunna utveckla resurseffektiva brottsförebyggande 

strategier. Från samhällets sida bör man satsa resurs-
erna på den grupp som är den största riskgruppen, 
alltså på den grupp som löper den största risken att 
fortsätta med kriminella aktiviteter.

Det andra exemplet handlar om Sverige i förhål-
lande till andra länder. Om man ska svara på frå-
gan ”Har vi ett stort problem med brottsligheten i 
Sverige?” är svaret – ja, vi har ett stort antal brott. Det 
anmäls årligen ungefär 1,2 miljoner brott och det är 
en stor volym. Men, hur ligger vi till i förhållande till 
andra länder? Vad är möjligt att uppnå när det gäller 
brottsbekämpning? 

Många gånger framträder Sverige, särskilt i in-
ternationell press, som ett väldigt brottsutsatt land. 
Samtidigt har vi andra gånger en tendens att tro att 
vi är världsbäst när det gäller välfärd och trygghet. 
En rapport, som vi inom kort kommer att publicera, 
jämför Sverige med andra länder i västvärlden. Av den 
rapporten framgår att Sverige ligger ganska genoms-
nittligt när det gäller den totala brottsligheten. Vissa 
typer av brott har vi många av jämfört med andra 
länder – vad gäller andra typer av brott ligger vi lågt. 
Totalt är vi ganska genomsnittliga i ett västeuropeiskt 
perspektiv. Men, samtidigt är det så att svenskarna 
känner sig tryggast av medborgarna i alla de länder 
som jämförs. I det avseendet kan vi känna oss väldigt 
nöjda. Människor i Sverige är mindre oroliga för att 
gå ut än de i många andra länder. 

Att få svar på den här typen av frågor är viktigt. 
Analyser av brottsligheten och brottslighetens utveck-
ling är den första byggstenen i en kunskapsbaserad 
strategi mot brottslighet.

Uppnås önskad effekt?

Nu kommer den andra punkten. I syfte att minska 
brottsligheten och öka tryggheten utvecklas och förän-
dras kriminalpolitiken. Det stiftas nya lagar och man 
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genomför olika typer av kriminalpolitiska reformer 
och förändringar. Syftet är många gånger att före-
bygga brott. Frågan som man ställer sig är – blev det 
som man ville? Har man uppnått de tänkta effekterna? 
Att utvärdera de kriminalpolitiska förändringar som 
sker, för att se om man har uppnått sina mål och sina 
syften, är centralt. Nu diskuteras till exempel en straff-
skärpning vad gäller klotter och då är det enligt min 
uppfattning oerhört viktigt att man också värderar vad 
den typen av straffskärpningar får för konsekvenser. 
BRÅ har gjort flera utvärderingar av detta slag och jag 
ska ta ett par exempel.

Vi har till exempel tittat på den omfattande när-
polisreformen som skett successivt under nittiotalet. 
Den generella slutsats som vi drog var att närpolis-
modellen har klara fördelar men att den också har 
inneburit problem. 

På plussidan finns att utredningsverksamheten är 
välfungerande och att det problemorienterade – eller 
man kanske har kallat det kunskapsbaserade – ar-
betssättet inom polisen har utvecklats väldigt posi-
tivt. På minussidan såg vi risker för utebliven special-
istkompetens inom vissa områden och också risk för 
effektivitetsförluster, då man många gånger har små 
närpolisområden. 

Vi tog också upp att man, i Stockholm i alla fall, 
inte lyckats särskilt väl med resursfördelningen mel-
lan olika områden. Man hade till exempel lika många 
poliser per hundra tusen invånare i Lidingö, som är ett 
högstatusområde, som i Botkyrka, som är ett mycket 
brottsutsatt område. Botkyrka hade dubbelt så många 
brott som Lidingö, satt i relation till antal invånare.

Ett annat exempel är en utvärdering av elek-
tronisk övervakning. Den slutsats som vi drog är att 
elektronisk övervakning i stället för fängelse är ett 
välfungerande alternativ. Där finns inte bara ekono-
miska utan även mänskliga vinster att göra. Möjligen 

behövde man utveckla kontrollinsatserna på dagtid, 
när den dömde var på arbetsplatsen och man behövde 
också inom kriminalvården utveckla ett gemensamt 
förhållningssätt angående vad som skall gälla vid ex-
empelvis återfall i brott och misskötsamhet.

Vad har då dessa utredningar betytt? När det gäller 
närpolisreformen, till exempel, låg utvärderingen till 
grund för regeringens beslut om att det är åt detta håll 
polisväsendet ska utvecklas i fortsättningen också. När 
det gäller elektronisk övervakning så har utvärderin-
gens resultat använts för att bygga upp den nya så kal-
lade ”backdoor-modellen”, det vill säga att sista delen 
av strafftiden ska kunna genomföras med elektronisk 
övervakning utanför anstalten.

Förebyggande åtgärder på individnivå

Den tredje viktiga uppgiften är att förebygga att 
enskilda personer hamnar i brottsligt beteende eller 
återfaller i brott – individinriktade åtgärder.

Till att börja med kan jag säga att det är vanligare än 
många tror att människor begår brott. Över en tredje-
del av alla män har någon gång begått ett brott. Kvin-
nor är faktiskt betydligt bättre, vi har inte alls begått 
lika många brott. De flesta faller aldrig mer tillbaka i 
brottslighet, utan det handlar om enstaka företeelser. 
Vi ser dem aldrig mer inom rättssystemet.

Att sätta in tidiga åtgärder är någonting som alla 
politiska partier är överens om. Det är också så det 
svenska välfärdssystemet är uppbyggt. Vi har en allmän 
mödra- och barnavård. Vi har gratis sjukvård för barn, 
vi har förskola och skola som en rättighet för barn över 
ett år, vi har fritidshem. Vi har ett utvecklat generellt 
välfärdssystem jämfört med många andra länder. Att 
arbeta med tidiga åtgärder i form av hjälp till föräldrar, 
till familjer, är en viktig och central uppgift men den är 
inte främst rättsväsendets, utan socialtjänstens, skolans 
och andra institutioners. Rättsväsendets uppgift är i 
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stället att arbeta med rehabilitering och återanpass-
ning av dem som redan har begått brott. 

I Sverige, precis som i alla andra civiliserade sam-
hällen, har vi påföljder av olika slag och fängelse är den 
kraftigaste påföljden. Kunskapen om att fängelse sällan 
rehabiliterar någon, att det är stor risk för fängelseska-
dor och så vidare, är väl utvecklad. Trots det så inser vi 
allihop att vi måste ha ett sådant straffsystem. 

BRÅ kom för några veckor sedan med en rapport 
där vi beskrev förebyggande åtgärder inom olika sam-
hällssektorer. Det vi redovisade där var vilka arbetssätt 
som givit goda resultat och vilka de centrala aktörerna 
är. Kunskaper från den här rapporten bör kunna ligga 
till grund för prioriteringsdiskussioner inom den kom-
munala socialtjänsten. I vår rapport skriver vi att det 
finns en hel del vetenskapligt baserad kunskap som 
skulle kunna användas ute i den praktiska verksam-
heten. Men att man använder inte kunskapen i till-
räcklig utsträckning. Samtidigt är vi väl medvetna om 
att kunskapen inte är tillräcklig. Det finns stora behov 
av ytterligare forskning inom det här området.

Ett annat exempel på en rapport som gäller återfall 
i brott, heter ”Efter muck – från anstalt till livet i fri-
het”. Där pekar vi på brister i anstalternas arbete inför 
frigivning. Man har inte något tillräckligt välutvecklat 
arbete med planering och samarbete med frivården 
och med socialtjänsten inför frigivningen. Men, säger 
vi, det är nödvändigt att det här samarbetet fungerar. 
Å andra sidan har socialtjänst, arbetsförmedling och 
sjukvård ett stort ansvar. Utan samarbete och utan ett 
ansvarstagande från alla dessa myndigheter är risk-
erna uppenbara att tidigare intagna på anstalt snabbt 
återfaller i brott. Alltså, det måste utvecklas metoder 
och kunskap när det gäller förebyggande insatser på 
individnivå. 

Se till det lokala 

Man måste utveckla ett lokalt förebyggande arbete 
som vilar på en fast grund. Detta är den fjärde och 
sista pusselbiten i en kunskapsbaserad strategi mot 
brottslighet. I de flesta kommuner i landet pågår nu 
lokalt brottsförebyggande samarbete. Över tvåhundra 
av landets kommuner har brottsförebyggande råd eller 
liknande organisationer. Det vi har lärt nu är att vissa 
kriterier måste vara uppfyllda för att arbetet ska vara 
framgångsrikt. Man bör till exempel ha klart för sig 
hur den lokala brottsstrukturen ser ut. När vi talar 
om hur brottsligheten utvecklats på nationell nivå, så 
ser det mycket sällan ut precis på samma sätt lokalt. 
Man bör inte heller bara veta hur brottsligheten ser 
ut, man bör också veta vilka brott som invånarna up-
plever som mest problematiska, inom vilka områden 
invånarna känner sig otrygga. Den här kunskapen, 
dessa kartläggningar, ska sedan ligga till grund för den 
konkreta strategi man väljer att utveckla lokalt. Man 
bör också självklart följa upp och utvärdera effekterna 
av det arbete som bedrivs. Det gäller inte bara det här 
arbetet utan alla verksamheter. Särskilt viktigt, när 
det gäller det lokala brottsförebyggande arbetet, är 
samarbete mellan olika sektorer. Ett konkret exem-
pel handlar om bilbrottslighet i parkeringshus som 
är väldigt vanlig. Alla inser att det inte är rimligt att 
polisen står och övervakar parkeringsplatser eller 
parkeringshus. Om man ska kunna minska bilbrotts-
ligheten måste man t.ex ha andra typer av skalskydd. 
Man måste exempelvis ha belysning på annat sätt än 
idag. Det är inte polisens uppgift, utan fastighetsägares 
och kommunens. Att samarbete är en ledstjärna man 
ofta tar upp inom olika verksamhetsområden. När det 
gäller lokalt brottsförebyggande arbete är det abso-
lut oundgängligt. Det går inte att bedriva att lokalt 
brottsförebyggande arbete utan samarbete mellan de 
olika samhällsaktörerna.

ann-marie.begler@rps.police.se
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Detta inlägg anger huvuddragen för en del av de möj-
ligheter och problem som uppstår vid polisbevakning 
och brottsprevention i modern tid. Artikeln är indelad 
i tre huvuddelar. Den första anger huvuddragen i den 
kontext där debatter om brottsprevention och polis-
bevakning förs, inklusive globalise-ringens påverkan, 
den farliga spänning som finns mellan det lokala och 
det globala samt individens plats i en global värld. Den 
andra delen undersöker nya trender inom brottspre-
vention, teknik och polisbevakning. Där diskuteras 
även hur den briställiga omsorgen om människor, både 
i områden med hög brottslighet och inom rättsväsen-
det, har hämmat de preventiva insatserna. Den sista 
delen belyser de utmaningar som yrkesverksamma 
inom rättsväsendet möter och betonar vikten av att 

ta itu med dessa utmaningar.  

Vilka är trenderna? Att sammanfoga 
det globala, lokala och individuella

Globaliseringen påverkar oss – i allt från namn 
på affärer och märken, som omedelbart känns igen i 
länder tusentals mil ifrån varandra, till den språkliga 
bekvämlighet som gör att vi kan kommunicera med 
kolleger och vänner världen över. Globaliseringens 
omfattning och bräcklighet (definierat som ”förbind-
elserna mellan olika regioner i världen – från det kul-
turella till det kriminella och det finansiella till det 
miljöbetingade – och så som de förändras och tilltar 
med tiden” Held m-fl 1999:7-8) framkallar ofta en 
känsla av maktlöshet när det gäller individers, orters 

ATT INTEGRERA DET GLOBALA OCH LOKALA
möjligheter och problem vid brottsprevention och polisbevakning
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och även nationers förmåga att tackla de problem de 
stöter på (se Foster 1999). Detta beror på att:

gränserna mellan inrikesfrågor och globala angelägen-
heter (…) blir mer och mer otydliga (...) avlägsna hän-
delser får ett större inflytande över våra liv (...) [och] till 
och med de mest lokala förändringar kan (...) få enorma 
globala konsekvenser. (…) Samma infrastruktur som 
har främjat ett globalt flöde av människ-or, varor och 
kapital har samtidigt skapat nya hot mot säkerheten 
i samhället. Hot som informationskrigsföring, inter-
nationell och ekologisk terrorism och internationellt 
organiserad brottlighet lyckas man varken lösa inom 
de enskilda nationerna eller med traditionella militära 
medel (Held m-fl 1999:8/16).  

Det finns globala krafter som ställt oss inför grun-
dläggande utmaningar när det gäller brottspreven-
tion och polisbevakning (se t-ex Sheptycki 1995, 
Rawlin-son 1998 och Taylor 1999). Dessa områdens 
komplexitet har illustrerats på ett träffande sätt i  
Loaders (2000:326-8) beskrivning av fem tydliga 
nivåer av polisbevakning som verkar sida vid sida: 

Polisbevakning av staten: Den ”traditionella” polisen 
som staten sanktionerar och avlönar för att använda 
befogat våld. I England och Wales ges denna typ av 
polisbevakning av 43 olika poliskårer, som hittills varit 
helt oberoende av varandra. Nybildandet av två natio-
nella polisorganisationer (NCS och NSIS) har utmanat 
föreställningen om poliskårens oberoende. 

Polisbevakning genom staten: “De polisiära tjänsterna 
tillsätts av staten, men tjänsten tillhandahålls av andra”, 
t-ex privata vaktbolag som tar häktade till domstol. 

Polisbevakning på överstatlig nivå: Överstatliga organi-
sationer hanterar de problem som orsakas av inter-
nationell brottslighet. T-ex utvecklingen av nätverk 
inom polisen och informationsutbyte inom Europa 

(Sheptycki 1998a), förändringar i lagstiftningen (t-ex 
Schengenavtalet) som svar på avskaffandet av gräns-
kontroller mellan olika länder inom EU, samt  bildan-
det av Europol. 

Polisbevakning utanför staten:  Privat anskaffning. Detta 
utgör numera en ansenlig andel av polisbevakningen 
i många länder.   

Polisbevakning på understatlig nivå: Tonvikten läggs på 
att uppmuntra andra former av polisbevakning där 
man främjar ett aktivt deltagande från medborgarna. 
Grannsamverkansorganisationerna Neighbourhood 
Watch och det nyare Neighbourhood Wardens är två 
brittiska exempel.  (Källa: Loader 2000: 326-8)

Som Loader (2000:328-9) påpekar påvisar dessa 
förändringar inte bara mångfalden inom polisbe-
vakningen, utan även de problem de orsakar i form 
av reglering och ansvarsskyldighet. Dessutom har 
många av dessa förändringar genomförts utan att 
man fört någon viktig samhällsdiskussion (Bayley och 
Shearing 1996:586). Men förändringarnas följder är 
betydelsefulla eftersom: ”En uppdelning av polisbev-
akningen kan, om den inte kontrolleras, ge upphov till 
ett hopkok av säkerhetssystem, som leder till en kom-
bination av ineffektivt arbete (på grund av bristande 
samordning mellan de olika elementen) och orättvisa 
(på grund av en ojämn fördelningen mellan säkerhet 
och risk)” (Johnston 2000:76). 

I modern tid har de globala krafternas komplexitet 
och ökande betydelse ofta lett till att man bortsett 
från, eller varit ouppmärksam på, betydelsen av den 
lokala förankringen. Men både det globala och det 
lokala är betydelsefullt (Bottoms och Wiles 1996). Så 
länge t-ex multinationella företag etablerar sig och 
lägger ner verksamheter över hela världen för att det 
är ”ett strategiskt val snarare än en geografisk nöd-
vändighet” (Bottoms och Wiles 1996:15) försöker 
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även andra företag förlägga sin verksamhet på vissa 
ställen hellre än andra (beroende på vilket kunnande 
som finns i området och hur attraktivt det är). Detta 
skapar skillnader och ”en påtaglig ojämnhet när det 
gäller lokal ekonomisk tillväxt” (Bottoms och Wiles 
1996:15). De förenade krafter som verkar för ekono-
miska omstruktureringar och investeringar på vissa 
utvalda platser har lämnat efter sig områden som en 
gång var blomstrande fabriks- och industriområden, 
men som nu är förstörda till följd av avindustrialiser-
ing och arbetslöshet. Något som skapat en utpräglad 
”geografisk utslagning” (Sibley 1995) i städer över 
hela världen. Men det är inte bara städer eller re-
gioner som påverkas. Det internationella kapitalets 
söndrande krafter har lett till en utslagning även i de 
områden som utsatts för internationella investeringar 
(inward investment) och stadsförnyelse. Docklands i 
London, där man genomfört ett mycket ambitiöst 
stadsförnyelseprogram, är ett klassiskt exempel på 
detta (se Foster 1999).  

Globaliseringens effekter och de snabbt förändrade 
ekonomiska förutsättningarna påverkar inte bara de 
medborgare som är fattiga och berövade sina med-
borgerliga rättigheter. Tvärtom hävdar Sennett (1998) 
att en intensifiering av ”den lokala förankringen” blivit 
”en av den moderna kapitalismens oav-siktliga kon-
sekvenser”, vilket ”väckt en längtan efter gemenskap”. 
Och att denna situation lett till en utveckling av förs-
varsreaktioner i olika socialgrupper:   

Alla yttringar av det psykiska arbetsklimatet … stim-
ulerar denna längtan: bristen på grundmurat förtro-
ende och engagemang, det förytligade lagarbetet, men 
framför allt det överhängande hotet att inte lyckas 
förverkliga sig själv i världen, att inte ’skaffa sig ett liv’ 
genom sitt arbete. Allt detta driver människor att söka 
sig en ny scen för tillhörighet och djupare mening. I 
den nya tidsanda som nu råder har bruket av ’vi’ [för 

att beteckna gemenskap] blivit en skyddsmekanism. 
Längtan efter gemenskap är defensiv och tar sig  ofta 
uttryck i en avvisande attityd gentemot invandrare eller 
andra utomstående (Sennett 1998:138).

De praktiska konsekvenser som dessa sociala och 
ekonomiska trender inom brottspreventivt arbete 
medför är omfattande:  

Konsekvenserna av den dubbelriktade satsningen på 
globalisering och lokalisering är ökade svårigheter för 
nationella organ att uppfylla de krav på brottspreven-
tion som finns på olika plan. Polisen i Storbritannien 
försöker t-ex att klara av så vitt skilda krav som å ena 
sidan kontrollen av internationell penningtvätt och å 
andra sidan serviceinriktad samhällspatrullering. Ef-
fekten av dessa dubbelriktade satsningar inom andra 
marknader har lett till en utveckling av olika produkter 
och tjänster samt att företag nischat sig. Statliga kon-
trollorgan, som polisen, försöker bemöta detta genom 
t-ex målinriktad polisbevakning och en serviceinriktad 
filosofi, i kombination med ett nationellt och transna-
tionellt samarbete mellan polisorganisationerna. Men 
det finns redan tecken på att den nu-varande statliga 
polisverksamheten i Storbritannien kommer att tvin-
gas till en förändring på grund av dessa dubbelriktade 
satsningar (Bottoms och Wiles 1996:29-30).

Senare kommer jag att diskutera hur väl förberedd 
polisen är på denna utmaning. Nu vill jag betona att 
trots den förklarliga och betydande tonvikt man lägger 
på globala faktorer är de lokala faktorerna fortfarande 
avgörande. Farrington (2000:5) konstaterade nyligen 
att trots ett omfattande arbete med att kartlägga 
brottsbanemönster och lagöverträdelserisk känner 
man till väldigt lite om ”den faktiska anledningen till 
lagöverträdelse i en given situation”. Min åsikt är att 
detta beror på just den bristande uppmärksamhet man 
riktar mot den lokala miljön där lagöverträdelsen sker. 



20 AT T  I N T E G R E R A  D E T  G L O B A L A  O C H  L O K A L A

Ändå står det klart att den lokala dynamiken spelar en 
viktig roll för brottsmönstret och hur man uppfat-
tar faran för brott. Walklate (1998) säger t-ex att det 
råder en väldigt skillnad i samhällsdynamik, rädsla för 
brott och trygghetskänsla i olika socialt eftersatta lo-
kalsamhällen. Mitt eget arbete med informella, sociala 
och samhälleliga brottspreventiva insatser har visat på 
liknande trender (Foster 1995) liksom andra studier (se 
t-ex Hobbs 1989). Forskningen belyser också vikten av 
kulturella skillnader. Japan är ett klassiskt exempel på 
detta. Där finns det en styrka i gruppmedvetenheten 
och känslan för orten, snarare än i individualismen, 
vilket tros spela en betydande roll när det gäller Japans 
låga brottsfrekvens (Komiya 1999:337). Detta tyder 
på att en del förändringar är oundvikliga medan vissa 
orter och vissa kulturella inramningar kan ha en mer 
isolerande och skyddande effekt än andra. Att fastställa 
vilken typ av skyddande faktorer som finns och hur 
de bäst kan utnyttjas för att maximera det brottspre-
ventiva arbetet är en försummad men dock väsentlig 
del av arbetet. 

Bortsett från de lokala och nationella olikheter som 
sammanfattats ovan har individualismens, fragmenter-
ingens och den förändrade tillitens påverkan (Giddens 
1990, Crawford 2000) tillsammans med påtrycknin-
gar i form av resultatstyrning (Faulkner 2001) och 
riskfaktorns ökande betydelsen (Beck 1992, Giddens 
1998) bidragit till att man använder en förvånansvärt 
likartad politisk retorik om rättssäkerheten i länder 
med väldigt skilda inriktningar och traditioner inom  
rättsväsendet (se Tham 2001, Stenson och Sullivan 
2001). Det har också bidragit till att man sett väldigt 
likartade och generaliserande lösningar på brottspre-
vention och polisbevakning, snarare än olika metoder 
och strategier. Detta får konsekvenser både på det lo-
kala och det individuella planet. Som Stenson och Sul-
livan (2001:24-25) noterar har effekten av en ”ökande 

rädsla och paranoia för risker” genererat en ”efterfrå-
gan på en allt mer sofistikerad riskinformationsteknik” 
och vissa former av riskhantering, medan de riskde-
batter som förts har medfört att man satt ”ett över-
drivet fokus på några av det moderna livets särdrag”. 
Tillsammans med resultatstyrnings-trender har detta 
fundamentalt förändrat ideologin inom rättsväsendet. 
Garland (2001) hävdar att:

i mitten av detta århundrade var rättsväsendet en del 
av ett bredare solidaritetsprojekt ... format av socialde-
mokraternas politik och ... ideal ... [baserat på en] al-
lomfattande välfärdsstat.  ... Om man i praktiken inte 
kunde leva upp till dessa ideal, vilket ofta inträffade, 
borde systemet åtminstone kritiserats med hänvis-
ning till dessa ideal och reformerats för att reducera 
bristerna. Idag spelar välfärdsinstitutioner fortfarande 
en stödjande roll för ekonomin och samhällslivet ...  
Men solidaritetsprojektet dominerar inte längre den 
politiska retoriken eller den beslutsfattande logiken. 
Solidaritetens höga ideal har överskuggats av de mer 
grundläggande kraven på säkerhet, ekonomi och kon-
troll  (Garland 2001:199).

Under sådana förhållanden menar Stenson och Sul-
livan att de individuella sociologiska och psykologiska 
undersökningsmetoder man använt för att kartlägga 
förbrytare har förlorat mark till förmån för statistiskt 
baserad riskanalysteknik. Med hjälp av tekniken görs 
individer och sociala kategorier om till en mängd 
resultat på ett riskanalysdiagram (Feeley och Simon 
1994 i Stenson och Sullivan 2001:25). Antonie Peters 
(1986) svidande kritik mot trenderna inom rättsväsen-
det pekar på en lika viktig sak: ”Inom kriminalpolitik-
en ägnar man sig inte längre i första hand åt konkreta 
lagöverträdare, inte heller åt rättviseproblem, utan åt 
att hantera alla samhällsaktiviteter, med ett kriterium 
för selektiv tillämpning av lagen och med kvantitativa 
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bestämmelser i den organisatoriska behandlingen av 
lagöverträdare” (citerad i Bottoms och Wiles 1996:25). 
Feeley och Simon (1992) påstår att denna situation in-
nebär att de styrandes reaktion är att ”göra om [män-
niskor] till ett kollektivt mål” så att individen reduceras 
till ”en enhet inom ett politiskt ramverk” (Bottoms 
och Wiles 1996:26). Detta får ett antal konsekvenser, 
inte bara för individens upplevelse och behandling av 
rättsväsendet, men också för den teknik som används 
mot dem. Det får även konsekvenser för de yrkes-
verksamma inom rättsväsendet, som har fått uppleva 
en försämring av legitimiteten tillsammans med vad 
Rose (1996) har myntat som ”den sociala döden”. Där 
har  ”föreställningen om en universell allmänhet vars 
behov tillfredställs av ’experten välfärdsstaten’ förs-
vunnit i nutida poliska debatter” (Hughes 1998:146-
52) och ersatts av en föreställning om ”samhällen, in-
divider och partnerskap” (Stenson 1995:103, citerad i 
Hughes 1998:146-52).

Effekterna av resultatstyrning och försöket att 
skapa ”en styrelseform på avstånd” (se Kramer och 
Tyler 1996 i Crawford 2000:206) har också haft en 
omfattande inverkan på människors tillitsmönster. 
Detta har medfört att man ”investerat i formella be-
vaknings-, registrerings- och övervakningssystem”, 
vilket minskat möjligheterna till diskretion (Crawford 
2000:207). Och ”medan experterna allmer förordat 
tilliten till abstrakta system har synen på experterna 
själva ändrats” och man ifrågasätter den ”profes-
sionella expertisen och deras ’mysiga’ självreglerande 
organisationer” (Power 1997:44). Som sådan ”skapar 
resultatstyrningen ... misstro” (Crawford 2000:207). 
Liksom många av dessa breda debatter om förändrin-
gens effekter är det inte nödvändigtvis förändringarna 
i sig som är dåliga. Självklart är det viktigt med ett 
sunt ifrågasättande av den professionella eliten och 
påtryckningar för att förbättra ansvarsformerna. Men 

rättsväsendets sätt att tolka dessa förändringar, vilket 
jag kommer att diskutera senare, fokuserar oftare på 
de negativa snarare än de positiva möjligheter sådana 
förändringar kan ge. 

Ifrågasättandet av expertisen, genomgripande 
förändringar när det gäller styrelseformen och vik-
tiga sociala och ekonomiska förändringars effekter 
på samhällsstrukturen – allt detta har bidragit till ut-
vecklingen av kommunitarianismen. Den har antagit 
två tämligen olika skepnader (se Hughes 1998). Den 
ena, som baseras på konservativa, moraliska principer 
och vars mest kända förespråkare är Etzioni (1994), 
påvisar behovet av ett gemensamt moraliskt ansvar 
och enighet (fast hur detta ska åstadkommas är högst 
diskutabelt, se Sennett 1998:142-143). Den andra 
återfinns i den vänsterradikala falangen och belyser 
vikten av en politik som tar itu med fattigdom och 
återställer samhällen som fördärvats av arbetslöshet 
och förfall (se t ex Jordan 1992). 

Trots att en del är tveksamma när det gäller kom-
munitarianismen, speciellt i dess mer konservativa 
form, har nya forskningsresultat i USA visat (Sampson 
m-fl 1997, citerad i Crawford 1999:518) att brotts-
frekvensen är lägre i områden som karakteriseras 
av en så kallad kollektiv effektivitet (definierad som 
sambandet mellan ”ömsesidig tilltro och en vilja att 
lägga sig i för allmänhetens bästa” (Sampson m-fl  
1997:919) och att kollektiv effektivitet skulle kunna 
utvecklas genom polisbevakning. Men författarna be-
tonar också att kollektiv effektivitet ”är inbäddad i en 
strukturell kontext och en mer omfattande politisk 
ekonomi som delar upp bostadsområden med hjälp 
av sociala särdrag” (Sampson m-fl 1997:919) t-ex 
bostadsbidrag, stabilitet i boendet och tillgång till 
arbete, utbildning etc. (Sampson m-fl 1997, citerad 
i Crawford 1999:518). 

Begreppet socialt kapital har också vunnit mark:
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Kärnan i teorin om det sociala kapitalet [är] att so-
ciala nätverk har ett konkret värde. Alldeles som en 
skruvmejsel (fysiskt kapital) eller en högskoleutbild-
ning (humankapital) kan öka produktiviteten (både 
den individuella och den kollektiva), påverkar sociala 
kontakter individers och gruppers produktivitet (Put-
nam, 2000:19). 

Precis som Putnam (2000:318) påpekar är socialt 
kapital särskilt viktigt i fattiga områden ”just därför 
att fattiga människor (per definition) har ett litet 
ekonomiskt kapital och stöter på nästan oöverstigliga 
hinder i sina försök att skaffa sig humankapital (d-v-s 
utbildning)”, så ”socialt kapital är oerhört viktigt för 
deras välfärd”. Enligt min erfarenhet av sociala nätverk 
finns det en viss förståelse för begreppet socialt kapital 
och dess inverkan på möjligheterna i livet i fattiga 
samhällen (Foster 1990, 1997). Men samtidigt som 
sociala nätverk kan fungera som viktiga stödgrupper 
kan de i lika hög grad vara negativa och uteslutande 
(se Crawford 1998). 

Bayley och Shearing (1996:600-1) ifrågasätter 
”västerländska samhällens förmåga att leva upp till 
kravet på att man genom frivillig brottsprevention 
ska upprätthålla ordningen”. De hävdar att trots vissa 
”imponerande och uppmuntrande” aktuella insatser 
”är det tveksamt vilken stamina och effektivitet” in-
satserna har, vilket beror på den individualism som 
dessa samhällen karakteriseras av och av den ”kortsik-
tighet” och instrumentella inriktning som dominerar 
det brottspreventiva arbetet. Men en del av lockelsen 
med brottspreventivt samhällsarbete ligger i män-
niskans djupa önskan att knyta kontakter och söka 
en identitet (se Anderson 1983, Crawford 1999). Ett 
större erkännande av dessa känslor, och de problem 
individualismen skapar, skulle kunna integreras mer 
påtagligt i det brottspreventiva arbetet  och medföra 
att man i större utsträckning kunde tillämpa så kallade 

bottom-up-strategier, som innebär ett nära samarbete 
med lokala organ i syfte att genomföra projekt som har 
direkt betydelse för den lokala befolkningen. 

Diskussionen ovan har fokuserat på de globala, lo-
kala och individuella faktorer som formar kontexten 
för vår tids brottsprevention och polisbevakning. Men 
diskussionen kan inte anses vara avslutad innan man 
tagit politiska faktorers sätt att forma brottspreven-
tioner och polisbevakning i beaktande. Brott är i sig 
en politisk fråga (se Stenson och Cowell 1991) även 
om den prioritering och tonvikt som frågan getts på 
den politiska dagordningen har skiftat genom åren 
(se Downes och Morgan 1997). Lobbyverksamheten 
för upprätthållandet av lag och ordning, som förut 
associerades med de konservativa, har på senare tid 
även vunnit gehör bland den politiska vänstern. Som 
Svenning (2000:244-5) konstaterar: ”finns det knappt 
ett vänsterorienterat dokument i Europa som inte in-
nehåller frasen ‘tuffa tag mot brott och brottsorsak-
erna’ någonting som skulle varit otänkbart för några 
decennier sedan” (Tham 2001:410). I och för sig är det 
inte nödvändigtvis dåligt att politiker prioriterar brott, 
speciellt inte om det innebär att fler investeringar går 
till några av de beprövade brottspreventionsmetoder 
som finns. Men både när det gäller retoriken och 
tonviken är det snarare ”tuffa tag mot brott” som får 
uppmärksamhet än ”tuffa tag mot brottsorsakerna” 
(Tham 2001:410). Kanske för att det inte är lika omt-
vistat bland väljare och lätt att säga utan att det behöver 
medföra komplicerade, dyra och långsiktiga lösningar 
som inte alltid sammanfaller med valperioderna. Re-
sultatet blir dock att man i diskussionen om brott ofta 
patologiserar lagöverträdaren snarare än fokuserar på 
de mer omfattande sociala och ekonomiska faktorer 
som formar miljön där brotten begås (Young 1999, 
Taylor 1999). Denna situation kan förvärras, därför att 
den omfattande kontext som jag sammanfattat ovan 
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påverkar våra rörelsemönster, våra upplevelser och 
våra uppfattningar om möjliga lösningar, vilka blir 
alltmer drakoniska (se Hough och Roberts 1998, Gar-
land 2001, Young 1999, Taylor 1999, Sennett 1998). 
Så drakoniska att man i länder med en tidigare liberal 
politik, som t ex Nederländerna (Stenson och Sullivan 
2001), sett en ökning av antalet interner i fängelserna. 
Och i tider då man i många länder till och med sett 
en minskning av antalet registerade brott har det inte 
funnits någon motsvarande diskussion om en liberali-
sering av kriminalpolitiken (Garland 2001).  

Även i Sverige menar Tham (2001:416-7) att det 
faktiskt funnits ”en tendens att gå mot en ... sym-
bolisk lagstiftning” inom kriminalpolitiken där ”poli-
tiker mer och mer använder kriminallagen som ett 
medel för att påvisa (uppfattade) centrala värderin-
gar”. Trots motverkande trender som pekar på en 
mer upplyst politik (t ex att försöka minska antalet 
intagna på fängelserna) fokuserar den politiska reto-
riken i Sverige liksom i Storbritannien på ”tuffa tag 
mot brott” (Tham 2001:411). Detta har lett till en 
utveckling av ”en ohelig allians ... mellan högern och 
vänstern, som ger en gemensam beskrivning av de 
växande sociala problemen i Sverige”. En beskrivning 
som inte baseras på empiriska bevis och som förekom-
mer under stabila brottsmönsterförhållanden (Tham 
2001:414).  Även om Tham inte diskuterar det är 
mediernas makt stor både när det gäller att sätta 
press på politikerna att reagera och när det gäller att 
underblåsa allmänhetens rädsla och missuppfattnin-
gar (se Reiner m fl 2001). Flyghed (2001) påstår  
t ex att mediabevakningen under EU-toppmötet i 
Göteborg 2001 bildade en plattform för en expan-
sion av stats- och polismakten i Sverige baserat på 
en exceptionell händelse. Medias och politikers på-
tryckningar var till lika stor hjälp när det gällde att 
få Londonpolisen att komma med ”lösningar” i 

Macphersonutredningen, som handlade om mordet 
på en svart tonåring (Stephen Lawrence) i London. 
Polisen pressades att ge svar redan innan det fanns 
en detaljerad bild av vilken typ av problem man hade 
att göra med (till viss del på grund av utredningens 
knappa resurser) eller än mindre hade lösningar på 
problemen som grundades på bevis (se Foster, kom-
mande).  

Jag hävdar inte att externa granskningar eller 
allmänna undersökningar är obetydliga katalysatorer 
när det gäller förändringar (se t ex Chan 1996, 1997). 
Inte heller att mediabevakning är enbart positiv eller 
negativ (se t ex Lawrence 2000) bara att det rådande 
klimatet innebär att politiska beslut ofta betraktas som 
mindre välbetänkta eftersom beslutsfattarna låter sig 
påverkas av de enskilda händelser som media fokuserar 
på, utan något försök att fastställa hur representativ 
denna händelse är i ett vidare perspektiv. Enskilda fall 
kan driva på makthavarna, men de utgör ingen bra 
grund för politiken. 

När det gäller t ex Lawrence-fallet var det uppenbart 
att några poliser uppträdde på ett rasistiskt sätt och att 
deras beteende var en del av det större problemet med 
institutionell rasism inom det brittiska polisväsendet. 
Men för att kunna bemöta detta på ett effektivt sätt är 
det nödvändigt att veta vad för slags problem man har 
att göra med. Är t ex en del av poliserna så rasistiska 
att de borde avskedas? Finns det en annan grupp som 
arbetar efter antaganden och stereotypa föreställn-
ingar som måste bestridas och ifrågasättas, men som 
är möjliga att behandla genom målinriktad träning 
och personlig utveckling? Ut-övar andra polistjän-
stemän, trots den institutionella rasismens kulturella 
och mer generella kontext, sin makt på ett otillbörligt 
sätt?  Vad kan vi lära oss av dessa tjänstemän när det 
gäller att utveckla en upp-riktigt antirasistisk poliskår? 
Varken före eller efter Lawrence-utredningen utförde 
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Londonpolisen någon undersökning av detta slag. I 
stället  uppfann man ett standardiserat träningspro-
gram som alla poliser, oavsett rang inom kåren, var 
tvungna att delta i. Dessutom var rasismen bara en 
del av Lawrencefallet. Kritiken pekade också på en 
bristande professionalism och kompetens hos polisen 
i jämförelse med andra mordutredningar. Ändå blev 
det ingen diskussion om hur typiskt eller annorlunda 
detta fall var, eller om problemen man sett var typiska 
för alla mordfall, eller om de hade ett särskilt samband 
med mord där offer och förövare inte känner varan-
dra, eller fall där offret är svart och så vidare. Det är 
nödvändigt att känna till alla dessa fakta för att kunna 
förbättra polisens verksamhet. 

Politiker och organisationer som står under intensiv 
mediabevakning kan känna sig tvingade att agera. Men 
konsekvenserna av obetänksamma eller reflex-artade 
reaktioner kan ytterligare bidra till att underminera 
allmänhetens förtroende, samtidigt som det är ett slö-
seri med tid och värdefulla statsfinanser. Händelserna 
som tilldrog sig efter attackerna den 11 september 
2001 är ett bra exempel på detta. Trots denna förö-
dande händelse utgör terrorismen en mycket liten del 
av alla brott – huvuddelen av alla brott begås fort-
farande lokalt och kräver fortfarande åtgärder. Som 
ett resultat av den 11 september har dock en snabbt 
och dåligt formulerad antiterroristlagstiftning införts 
i Storbritannien och man har omfördelat polisens 
resurser för att bekämpa terrorismen på sätt som inte 
är helt genomtänkta. I London har man t ex placerat 
ut poliser utanför järnvägsstationerna i de centrala de-
larna av huvudstaden och därigenom tagit värdefulla 
resurser från ytterområden med hög brottsfrekvens. 
Denna strategi är prohibitivt kostsam och kommer att 
ha en betydande effekt på finansieringen av polisens 
verksamhet lång tid framöver. Det är också troligt att 
detta får ringa effekt på bekämpningen av terroris-

men!
Med tanke på polisbevaknings- och brottspreven-

tionsarbetets bredd är det naturligtvis en svår up-
pgift att hålla alla bollar i luften samtidigt och jag 
under-skattar inte på något sätt komplexiteten eller 
omfattningen av uppgiften. ”Det finns inga enkla 
lösningar på de problem vi stöter på inom kriminal-
politiken” och polisen ”förväntas åstadkomma mer 
än det är möjligt för dem att klara av” (Morgan och 
Newburn 1997:160, 151). Men diskussionen om hur 
denna situa-tion ska skötas är bristfällig. Vi borde fråga 
oss: Vilka uppgifter bör prioriteras? Vilket inbördes 
förhållande bör uppgifternas ha? Vad kan de tänkas ha 
gemensamt? Vad skiljer dem åt?  Och hur kan dessa 
viktiga frågor hanteras med hjälp av forskning? Hit-
tills har det vanligaste varit att man valt den enklaste 
hellre än den bästa lösningen. Därmed har jag kom-
mit fram till den andra delen av denna uppsats som 
handlar om betydelsen av människor och mänsklig 
handlingsförmåga inom rättsväsendet och hur dessa 
handlingar formas av en bredare kontext. Jock Youngs 
arbete introducerar dessa frågor på ett bra sätt: 

... brottsfrekvensen påverkas av ett stort antal faktorer: 
av rättsväsendets förmåga att  avskräcka, förstås, men 
också av olika former av informell kontroll i samhället, 
av arbetslöshetsmönster, av olika slags barnuppfostran, 
av det kulturella, politiska och moraliska klimatet, av 
nivån på den organiserade brottsligheten, av mön-
stret för olaglig användning av droger etc. Att bara 
slå ihop alla dessa faktorer är nog så komplicerat men 
dock otillräckligt, för det inbjuder inte till mänsklig 
utvärdering och reflektion (Young 1999:130-131).

För att påvisa betydelsen av dessa mänskliga fak-
torer vill jag fokusera min diskussion på de debatter 
som innefattar brottspreventivt arbete, teknik och 
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polisbevakning.

Att infoga den mänskliga faktorn i brottspre-
vention och polisbevakning

Det är alltför tydligt även för den mest planlösa be-
traktaren av internationell litteratur som rör brotts-
prevention att de problem och framtidsutsikter som 
brottspreventionen står inför delar många universella 
drag (Wikstrom  & Torstensson 1999:461).

Man har funnit ett flertal gemensamma grunddrag 
inom brottsprevention i liberala demokratier på senare 
år: en förbättrad situationell brottsprevention både i 
hemmen och på företagen, ett aktivt deltagande från 
allmänheten (t ex grannsamverkan), ett samarbete 
mellan olika organ och nu på senare tid en ökad använ-
dning av teknik samt en utveckling av nya strategier 
för polisbevakning (Bottoms och Wiles 1996:2). Även 
om dessa trender är klart märkbara har det knappt 
diskuterats varför dessa preventiva trender har upp-
stått (Bottoms och Wiles 1996:3) och än mindre vilka 
eventuella konsekvenser de kan få.  

I den här delen vill jag ta upp ett antal problem 
som man stöter på inom brottsprevention och polis-
bevakning: de institutionella skillnaderna, de flesta 
initiativs rådande beskaffenhet (som är oklara, inte 
baseras på forskning eller är odifferentierade strategier 
som inte tar hänsyn till lokala förhållanden), bristen 
på sammanhängande och effektiva strukturer samt re-
toriken för den verksamhet som bygger på samarbete 
mellan olika organ. 

Vi vet från en mängd forskning i länder över hela 
världen att brott inträffar oftare på vissa ställen än 
andra och att brott också associeras med ett antal an-
dra sociala och ekonomiska faktorer, en åsikt som för 
närvarande är mycket impopulär (se Garland 2001). 
Det är viktigt att påminna sig om att fattigdom, ojäm-

likhet och begränsade möjligheter har bidragit till 
brott och samhälleliga oroligheter i årtionden. Bour-
gois (1995) undersökning av crackmissbrukare i New 
York beskiver strukturella problem liknande de man 
fann i den klassiska Chicagoskolan, en undersökning 
som gjordes ungefär 60 år tidigare. Walklate (1998) 
konstaterade att mönstren för brottsbenägenheten 
i ett av de två samhällena i Salford liknar det man 
fann i Cloward och Ohlins (1960) klassiska studie 
som publicerades 1960. Idag är det också allmänt 
accepterat att ’multipla problem kräver multipla 
lösningar’ (Bright 1996). Varför har man då, mot 
bakgrund av dessa ihållande och uppenbara trender, 
så ofta satt in de brottspreventiva insatserna i om-
råden som behövt dem minst och i stor utsträckning 
fokuserat på ett så begränsat antal tekniska metoder? 
Politik, pragmatik och, vilket jag diskuterar längre 
fram, bristen på en forskningsbaserad inställning till  
brottsprevention och polisbevakning spelar alla en stor 
roll. Graham och Bennett hävdar att:

Villkoren för att minska eller förebygga brott tycks 
vara minst gynnsamma i de samhällen som lider mest 
av brottslighet eller rädsla för brott. Mot bakgrund av 
detta dilemma måste  beslut som gäller målsättningen 
med brottspreventiva resurser – oavsett om det t ex 
gäller att koncentrera sig på de områden som bäst be-
höver resurserna eller de områden där insatserna har 
störst chans att slå väl ut  – fattas med omsorg (Graham 
och Bennett 1995, para 3.4.4.6).

Ändå har man av en mängd olika skäl, inklusive 
begränsad kunskap, invanda arbetsmönster, stor ar-
betsbörda och brist på kreativitet, inom de flesta nyck-
el-organisationer (t ex polis, socialtjänst, utbildnings-
väsende och även hälsovård) sällan möjlighet (eller 
kanske vilja?) att arbeta med (snarare än för) lokalsam-
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hällen och att lära känna och förstå de områden och 
de människor deras tjänster är tänkta att nå. Deras roll 
är självständig och denna situation kan, som Christie 
(1994) och Foucault (1977) varnade för, alltför snabbt 
urarta till självhävdelse och egenintresse. 

Resultatstyrning och framför allt prestandahanter-
ing har gjort att denna situation blivit mycket värre 
och främjar instrumentella tillvägagångssätt. Eller som 
en högre polistjänsteman sa till mig: I verkligheten 
är det ”det som kan mätas som blir gjort”. Nu för 
tiden håller man ”koll på de små kostnaderna” i stäl-
let för att se till kvalitet eller effektivitet. Ansvarss-
kyldigheten har också genomgått stora förändringar. 
Ericsons och Haggertys arbete (1997:125-6), som 
gränsar till Douglas (1990) och Becks (1992) arbete, 
menar t ex att de ”atomistiska, individualistiska och 
frihetsivrande” aspekterna av det västerländska sam-
hället innebär att individer ”bidrar till helheten genom 
att vara personligt ansvariga för sin del, inklusive de 
risker de skapar för sig själva och andra”. Men en av 
egenheterna med det här systemet är, som Beck på-
pekade, att även om det finns ett individuellt ansvar 
är det ansvaret  institutionellt styrt (Ericson och Hag-
gerty 1997:126), vilket gör det personliga an-svaret 
mer diffust. ”Det är som om man agerade medan man 
var personligt frånvarande. Man agerar fysiskt, utan 
att agera moraliskt eller politiskt” (1992:33 i Ericson 
och Haggerty 1997:126). Styrkan i detta argument 
demonstrerades skickligt i de vittnesmål som många 
högre polistjänstemän gav i Lawrence-utredningen 
(Macpherson 1999). 

Men innan vi låter oss nedslås allför mycket av 
detta vill jag göra läsaren uppmäksam på innehållet i 
Taylors (1998) artikel om manipulationen av brotts-
statistiken under mellankrigsåren i Storbritannien, 
som väcker anklang hos dagens aktuella debatter om 
prestandahantering. Detta borde påminna oss om att 

yrkesverksamma inom rättsväsendet kanske alltid haft 
ett egenintresse av att dölja de ”verkliga” arbetsförhål-
landen, filosofier och dagordningar som finns i deras 
organisationer. 

Således finns det en institutionell ojämlikhet när det 
gäller de tjänster som ställs till förfogande för olika 
platser och olika människor: 

Rika områdens högre förmåga att engagera sig i ak-
tiviteter för samhällssäkerheten kan bidra till att man 
snedfördelar de statliga medlen till dessa områden. 
Detta har man märkt när det gäller grannsamverkan 
i Storbritannien och USA där projekt – som lättare 
etablerats och upprätthållits i förmögna områden 
– drar till sig en större del av polisresurserna, både för 
att starta projekten och för att bemöta den efterfrågan 
som de skapar. Orättvist nog gör detta att statliga me-
del i högre grad ges till de platser som minst behöver 
dem och de människor som är mest kapabla att skydda 
sig själva. Försäkringsbranschen med sin försäkring-
stekniska logik kan ge näring åt denna process genom 
att undvika farliga områden med hög brottslighet och 
erbjuda rabatter för att installera brottspreventiv teknik 
och engagera sig i t ex grannsamverkan (Crawford 
1999:523-4).

En liknande process kan också iakktas när det gäller 
den privata polisbevakning som erbjuds. I USA finns 
det t ex många poliser som extraknäcker i den privata 
säkerhetsbranschen, som då i själva verket ”får under-
stöd direkt ... från staten. Privat polisbevakning använ-
der sig av poliser som har rekryterats, utbildats och 
finansierats av staten” (Bayley och Shearing 1996:590).  
Enligt Loader:

lever vi mitt i en potentiellt genomgripande förändring 
där man upprätthåller ordning och säkerhet i liberala 
och demokratiska samhällen. Något som ger upphov 
till en fragmentering och diversifiering av den polis-
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bevakning som erbjuds och leder oss in i ett överflöd 
av organisationer och företag, var och en med olika 
ansvar när det gäller att tillhandahålla polisbevakning, 
säkerhetstjänster och teknik (Loader 2000:323).

Etiken vad gäller denna utveckling är mycket 
tvivelaktig. Bayley och Shearing (1996:592-4) menar 
att:

Det viktigaste syftet med privat säkerhet är [att] minska 
risken för brott genom brottspreventiva insatser och 
det viktigaste syftet med statlig polis är att avskräcka 
från brott genom att fånga och straffa lagöverträdare. 
... Mångfalden inom polisbevakningen utlovar en 
ökning av den allmänna säkerheten, vilket också up-
pnåtts på vissa ställen. Problemet är att mångfald på 
marknadens villkor för närvarande inte förbättrar 
säkerheten lika mycket i hela samhället. Det gynnar 
institutioner och individer som har det bra ställt. Kom-
mersiell polisbevakning, som varken är jämnt fördelad 
mellan frivillig grannsamverkande brottsprevention 
eller statlig polisbevakning, till följd av en preventiv 
och presumtiv logik, leder till en skillnad i säkerhets-
fördelningen mellan olika socialgrupper. Om allmän-
hetens säkerhet anses vara statens ansvar, eller till och 
med en mänsklig rättighet, då innebär en ökad tillit 
till privat polisbevakning en växande orättvisa... En del 
av de omstruktureringar som polisen gör kan hjälpa 
till att lösa problemet med jämlikheten, men inte alla. 
Om polisen koncentrerar sig på att upprätthålla lag 
och ordning kommer dualismen mellan rik och fattig 
att förvärras. De rika kommer att få en ökad polisbe-
vakning i preventivt syfte som utförs av kommersiella 
företag, medan de fattiga får bevakning i motverkande 
syfte av statlig polis som upprätthåller lag och ordning. 
Eftersom det tycks finnas en kvalitativ skillnad i dessa 
inriktningars effektivitet – avskräckning kontra pre-
vention – kommer de fattiga dessutom att känna sig 
mindre säkra (Bayley och Shearing 1996:592-4).

Undersökningar visar att de flesta aktuella brotts-
preventiva insatserna varit ofokuserade (d-v-s inte 
definierat problemets natur), inte baserats på forskning 
och dessutom har programmen misslyckats med att 
ta hänsyn till lokala miljöer och förhållanden. Wik-
stroms och Torstenssons (1999:466-7) beskrivning 
av den svenska brottspreventionen, som hämmats 
av bristen på ”en klar inriktning och fokusering med 
uppbackning från expertis och långsiktigt tänkande. 
Och som saknat en noggrant konstruerad strategi och 
organisation på både det nationella och lokala planet”, 
är typiskt för brottspreventionsstrategier i ett antal 
länder. Det gäller även för polisbevakningsstrategier. 
Närpolisverksamhet (community policing) har t ex in-
förts, med varierande entusiasm, i ett stort antal län-
der världen över. Ofta har detta gjorts utan att man 
tagit tillräckligt stor hänsyn till dess lämplighet i vissa 
miljöer. Man har inte heller tagit hänsyn till om po-
liskårer eller avdelningar varit redo för och kapabla att 
genomföra de förändringar som behövts, eller om man 
har antagit och uppfattat verksamheten som en filosofi 
som kommer att förändra hela avdelningars sätt att 
arbeta (se Bennett 1994, Trojanowicz och Bucqueroux 
1998) snarare än en taktik som går hand i hand med 
en mer reaktiv taktik för polisbevakning. 

Under senare år har säkerheten i lokalsamhället, 
problemlösning och så kallad joined-up thinking, d-v-s 
ett större samarbete mellan olika myndigheter genom 
att man t ex samkör personregister, blivit slagord. I 
England och Wales har man även lagstiftat inom dessa 
områden (The Crime and Disorder Act 1998). Detta 
har inneburit att polisen och den lokala myndighet-
en måste att ha en offentlig överläggning om säker-
hetsfrågor i samhället och att de måste upp-rätthålla 
kontakten med varandra för att ta fram en Crime and 
Disorder-strategi vart tredje år. Trots sådana förändrin-
gar har retoriken för det brottspreventiva arbetet på 
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många sätt varit viktigare än tillämpningen av det 
(Gilling 1997:196). Så har det blivit därför att man 
oftare försökt glömma än konfrontera de kulturella 
skillnader som finns mellan olika organisationer (se 
Crawford 1998b, Hughes 1998 och Gilling 1997). 
Dessutom tar man sällan hänsyn till organisationers 
förmåga att sköta sig själva på sätt som möjliggör och 
ger dem befogenhet att göra något åt hög brottslighet 
och marginaliserade samhällen. Detta resulterar där-
för i en evig cykel av obemyndigande (se Tham 1995) 
och organisationerna tvingas ibland till, eller ger sig 
själva, helt orealistiska tidsplaner. Detta samarbete kan 
även ha ett stort inflytande på ansvarsskyldigheten, 
vilket Loader (2000:333) hävdar genererar  problem 
”vad gäller distribution, kvalitet och effektivitet inom 
polisbevakning och säkerhetstjänst. Och även när det 
gäller nya former av institutionell komplexitet som 
urholkar den demokratiska ansvarsskyldigheten ge-
nom att fördunkla vem som ansvarar för vad och är 
ansvarig mot vem”. Dessutom är de som ansvarar för 
att implementera säkerhetsarbetet i lokalsamhällena 
ofta samma människor som tidigare misslyckats med 
uppgiften. Detta är inte nödvändigtvis deras fel. De 
kanske inte är utrustade för eller har nödvändig kän-
nedom om vad som behövs för att göra detta jobb 
effektivt. Självklart är allt detta svårt att diskutera of-
fentligt i en miljö där varje eget initiativ är, som en 
högre polistjänsteman sa till mig, ”dömt att lyckas”. 

Wikstrom och Torstensson (1999:462-3) fann en 
liknande situation i Sverige. De citerar en rapport som 
beställts av regeringen och utförts av den så kallade 
Storstadskommittén, vars uppgift var att utvärdera ett 
antal sociala och ekonomiska programs inverkan ”på 
bostadsområden i storstadsregioner” De fick se: 

’en kampanj- och aspirinpolicy’, som karakterseras 
av förskönande åtgärder i form av kortlivade pro-
jekt [...] [där] ett flertal olika myndigheter kan starta 

projekt med begränsad varaktighet med samma goda 
intentioner, projekt som drivs parallellt inom samma 
geografiska område, utan att de som driver de olika 
projekten är medvetna om varandras existens [...] En 
generell lärdom man kan dra av att ha observerat dessa 
begränsade projekt som startats av olika myndigheter 
är att medan vi kan åstadkomma en del och har möj-
lighet att bromsa en negativ utveckling, är de inte 
kapabla att få till stånd någon fundamental förändring 
av människors levnadssituation. (Interimsrapport från 
’Storstadskommittén’ SOU 1995, p.7)

Wikstrom och Torstensson (1999:465) förordar be-
hovet av ett nära samarbete eller en ”symbios” mellan 
yrkesverksamma och forskare inom rättsväsendet för 
att kunna undvika realiserandet av olämpliga (för att 
inte nämna kostnadskrävande) interventioner, men 
även för att garantera att dessa människors ”erfaren-
het och kreativitet” kan utnyttjas fullt ut. Shermans 
(1998) arbete om forskningsbaserad polisbevakning 
visade hur effektivt ett sådant arbetssätt skulle kunna 
vara för de yrkesverksamma. Men det är också viktigt 
att erkänna att ett förverkligande av detta kräver en be-
tydande kulturell och filosofisk förändring av polisens 
sätt att tänka. Jag ska återkomma till detta senare. 

Det som gjorts i frånvaro av denna typ av stöd och 
kulturell förändring har gjorts gradvis, småskaligt 
och splittrat och speciellt i Storbritannien har man 
fokuserat på ett väldigt begränsat urval av preven-
tiva tekniker. Nästan som i den tidigare diskussionen 
om utvecklingen av privat polisbevakning lade man 
tonvikten på situationell brottsprevention snarare än 
”mänsklig dynamik” (Bottoms och Wiles 1992 i Craw-
ford 2000) utan att ha en motsvarande dis-kussion 
om dess ”kulturella och sociala effekter” (Crawford 
2000:193). Den brittiska staten har investerat nästan 
trehundra miljoner pund på interntelevision sedan 
mitten av 90-talet (Crawford 2000:196). Även om 
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situationell brottsprevention kan vara ett användbart 
verktyg i vissa miljöer och under vissa förhållanden 
är det inte en patentlösning och betydelsen av denna 
teknik kan, som Crawford påpekar, vara ”symbolisk” 
därför att:

Rational Choice-teorin förutsätter inte att interven-
tioner är effektiva i sig själva, bara att lagöverträdare 
uppfattar dem så. Därför kan tekniken ’fungera’ utan 
att vara effektiv. Ett exempel på det är internkameror, 
där de förbipasserande inte vet om det sitter någon 
film (eller en film av dålig kvalitet) i dem, eller om 
de är avstängda – men de kan ändå påverka deras up-
pfattning om risken att bli upptäck och mödan för 
att begå brottet, eller den förväntade belöningen för 
brottet (Crawford 2000:196).

Johnston (2000:76) menar att ”interntelevision är 
ett typexempel på riskbaserad (försäkringsteknisk) 
teknik, eftersom hela kollektiv blir utpekade som det 
’farliga’ samhället, snarare än vissa kriminella grup-
per”. Smith (2000) hävdar att tilliten till situationell 
brottsprevention kan ha skadliga effekter på vår kapac-
itet att använda informell och social kontroll medan:

Vissa sociologer (t ex Berger m fl, 1974) har hävdat att 
den ökade användningen av teknik i det vardagliga livet 
får betydande konsekvenser för det sätt vi uppfattar 
världen på – det påstås t ex att teknik tycks framkalla 
ett kognitivt mönster för ’komponentialitet’ snarare 
än en holistisk inställning till problemen (Bottoms och 
Wiles 1996:17).

Detta är mycket farligt i en värld där vi är så beroende 
av varandra och i en värld där man når framgång inom 
brottsprevention genom ”joined-up thinking” likaväl 
inom och mellan olika organisationer som lokalt, 
nationellt och internationellt, eftersom ”knarksmug-
glare, kapitalflöde, surt regn, pedofiler, terrorister och 

illegala invandrare inte känner några gränser. Det kan 
inte heller polisen göra om man vill lösa problemen” 
(Held m fl 1999:14-15). Om människor inom olika 
organisationer har svårt att arbeta effektivt på lokal 
nivå vad har vi då för hopp om att samarbetet på den 
överstatliga nivån ska fungera bättre?

Det är intressant att man inom brottsprevention 
och polisbevakning på senare tid lagt tyngdpunkten 
på att skapa lokala, regionala och nationella strukturer 
för att koordinera brottspreventiva insatser (se t-ex 
Wikstrom och Torstensson 1999). Loader (1999:337) 
förespråkar t ex att man skapar ”polisbe-vakningskom-
mittéer, vars syfte skulle vara att formulera en policy 
och att samordna polisiära tjänster över hela nätver-
ket. Och dessutom ge en demokratisk redovisning till 
de statliga, kommunala, kommersiella och frivilliga 
organisationer som ingår i det”. Genomsynliga sys-
tem och strukturer är nödvändiga förutsättningar för 
en effektiv brottsprevention. Men oavsett hur viktig 
strukturen är, är det människor som genomför och 
utformar tillvaron inuti den. Att överföra teori till 
praktik handlar om att förverkliga något, vilket var 
och en som studerat utvärderingar vet. I alltför många 
fall tillämpar man inte en hållbar teori tillräckligt bra 
i praktiken. 

På senare år har man lagt en betydande tonvikt på 
tekniska lösningar inom brottsprevention i Storbri-
tannien. Men man har i mycket mindre utsträckning 
uppmärksammat processerna bakom tekniken. Chan 
m-fl (2001) studie av elektronisk polisbevakning är ett 
lyckat och ovanligt exempel på denna strategi. Deras 
arbete är baserat på forskning som gjorts i Queensland 
i Australien och har fokuserat på ”i vilken utsträck-
ning genomförandet av informationsteknologi ... har 
förändrat polisbevakningsstrukturen när det gäller 
ansvarsskyldighet och arbetsform och om informa-
tionsteknologin påtagligt har förändrat polisens ar-
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betssätt på gatu-, tillsyns- och ledarskapsnivå” (Chan 
m-fl). De upptäckte att fastän tekniken hade underlät-
tat ”några befintliga uppgifter” hade införandet av IT 
inte resulterat i någon annorlunda strategi för att ta itu 
med Crime and Disorder.  I själva verket ”tyckte mindre 
än 40 procent av polistjänstemännen i undersökningen 
att informationsteknologin hade resulterat i ett mer 
problemorienterat polisarbete eller en mer förebyg-
gande polisbevakning” (Chan m fl, xiii). Som pionjärer 
inom informations- och riskhantering (se Ericson och 
Haggerty 1997) behöver polisen utveckla den kunskap 
och skicklighet som krävs för att faktiskt maximera sin 
effektivitet och inte enbart för att granska och mata 
in information. 

Ericson och Haggerty (1997:301-2) menar att ett 
dilemma med polisbevakning av risksamhället är att 
”kunskapssystem ... aldrig stagnerar.  En stagnation 
är omöjlig eftersom kunskapen inte har någon gräns 
eller platskänsla”. Denna frustration skulle varje högre 
polistjänsteman kunna identifiera sig med. De känner 
sig pressade och pådrivna av en förändringstakt där en 
ständigt växande samling krav ställs på dem, vanligtvis 
tillsammans med en minskning eller total avsaknad 
av extra resurser. Eller som en högre polistjänsteman 
sade till mig: ”Staten ger oss hela tiden mer och mer 
att göra, utan att stryka något från slutet av listan”. 
Konsekvensen är enligt en annan att: ”Jag har inte tid 
att vara strategisk”. 

Trots den oerhörda mängd uppgifter som polisen 
ständigt konfronteras med (vilket skulle kunna väcka 
tanken på rationalisering och ett försök att fördela 
vissa uppgifter) vill många högre polistjänstemän 
inte avsäga sig dessa uppgifter. När det gäller t ex 
dagordningen för Crime and Disorder har polisen varit 
den drivande kraften, i stället för att försöka fastställa 
vilken uppgift som passar polisen bäst och vilken up-
pgift som bäst utförs tillsammans med andra organi-

sationer, eller av organisationerna själva. 
Dessa känslor är en del av en bredare samhälls-

förändring där vår alltmer komplexa och osäkra värld 
framkallar ”endemiska osäkerhetskänslor” som man 
upplever ”inte går att hålla ordning på” (Ericson och 
Haggerty 1997:447).  Det finns ingen organisation 
som har all den nödvändiga kunskap som krävs. Ändå 
förekommer det ofta att högre polistjänstemän fortsät-
ter att framställa budskap om säkerhet som går stick i 
stäv med vår kunskap och erfarenhet om en osäker och 
komplex värld. Ju högre i organisationen man kommer 
desto större blir komplexiteten och osäkerheten. Och 
ju större osäkerhet desto större  kontrollbehov (vilket 
leder till att högre befäl kontrollerar där de borde 
bemyndiga och delegera).   

En del av attraktionskraften med brottspreventiv 
teknik är att den är lugnande och pålitlig. Men den 
kan lika ofta vara en del av problemet som en del av 
lösningen. Ett användbart exempel på detta är den 
statliga ordningspolisen. Efter att antal allvarliga kra-
valler i början på 80-talet i några av Storbritanniens 
innerstäder hade polisen varken lämplig utbildning 
eller utrustning för att upprätthålla den allmänna ord-
ningen eller garantera sin egen säkerhet. Naturligtvis 
försökte polisen värja sig från de föremål deltagare i 
kravallerna kastade på dem genom att hålla upp lock 
till soptunnor. Erfarenheterna av detta ledde med 
all rätt till att polisen tilldelades mer ändamålsenlig 
utrustning och fick börja med kravallträning. Men 
efter det uppfattades brittisk polis för första gången 
(med undantag av i Nordirland) som paramilitärisk 
och användningen av denna utrustning, även under 
förhållanden där det inte var nödvändigt, blev alltmer 
vanlig som en första snarare än en sista utväg. Detta 
förvärrade ofta situationerna och ledde till att man 
började diskutera rädsla, riskhantering och hotbilder. 
Effekten av det hela kom att skada den viktiga strävan, 
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vilket också fastställdes av Lord Scarmans utredning av 
kravallerna, efter att etablera ett bättre förhållande till 
fattiga stadsdelar. Stadsdelar som liknade de där man 
hade haft kravallerna och där man sett det otaktiska 
polisarbetet som en huvudorsak till att våldet trappats 
upp. Det visade sig vara svårt att uppnå ett sådant mål 
när alla bilder som kom ur våra TV-apparater visade 
kravallutrustad polis i sammanstötningar med allmän-
heten. Trots vissa äkta och betydelsefulla försök att 
införa inslag av närpolisverksamhet, tillsammans med 
andra åtgärder, underminerades allmänhetens förtro-
ende för brittisk polis fundamentalt av deras sätt att 
handskas med fortsatta kravaller. 

Trots svårigheten med att åstadkomma det är ar-
betet med social brottsprevention (som inriktar sig 
på ”insatser som ska förändra de sociala förhållanden, 
som tros vara orsaken till fortsatt brottslighet i bostad-
sområden” Hope 1995:21) avgörande i områden med 
hög brottslighet (se Foster 2002, kommande, Foster 
och Hope 1993, Hope och Foster 1992). Men alltför 
ofta verkar det genomföras enligt ett standardiserat 
mönster, som att man ändrar utformningen av ett be-
gränsat antal åtgärder. Man anser t ex att vissa gång-
banor och öppna platser är dåliga, oavsett vad män-
niskor som bor i området tycker om dem och utan 
att man tar någon hänsyn till lokala brotts-mönster, 
bostadsområdets profil och mönster för informell 
och social kontroll (se Foster 1995). Rosenbaum 
(1988:132) påpekade i slutet på 80-talet att ”det ak-
tuella teoretiserandet när det gäller brottspreventivt 
arbete fortfarande är ganska primitivt”. Man skulle 
kunna säga detsamma om dess tillämpning!  Detta 
för mig till den tredje delen av denna uppsats som 
kortfattat diskuterar en del av de utmaningar som 
yrkesverksamma inom rättsväsendet möts av när de 
försöker integrera det globala och det lokala. 

Att hitta en väg framåt

Den form av samarbete som krävs för att få en 
framgångsrik lokal, regional, nationell och interna-
tionell brottsprevention är mycket signifikativ och 
den  nödvändiggör fundamentala förändringar inom 
den allmänna sektorns beteende och sätt att tänka 
(Foster 2002, kommande). Detta är mycket svårt att 
åstadkomma när yrkesverksamma inom rättsväsendet, 
liksom många vanliga samhällsmedborgare, uppfattar 
sig själva som maktlösa inför så komplexa och mång-
dimensionella problem. Men det finns sätt för oss att 
gå framåt och det börjar med antagandet av ett for-
skningsbaserat system. 

Forskningsbaserat arbete (som ”låter sig vägledas 
av forskning för att utforma arbetet och utvärdera 
yrkesverksamma”, Sherman 1998:4) är avgörande för 
att lyckas med brottsprevention och polisbevakning. 
Men det finns övertygande bevis inom rättsväsendet 
att forskningen, som med fördel skulle kunna under-
lätta arbetet, sällan är tillgänglig, sällan används, eller 
inte används på ett systematiskt och noggrant sätt. 
Det finns ett flertal skäl till varför det är så. Jag tänker 
stödja mig på en del av mina erfarenheter av att arbeta 
med högre brittiska polistjänstemän för att illustrera 
några av dem. Många högre polisbefäl kan se det reella 
värdet med forskningsbaserat arbete när de väl utsätts 
för det. Men färre kan se en möjlighet att inlemma 
det i de krav som ställs på dem i deras stressiga arbete. 
Vissa poliser sa att de hade för lite tid för att identifiera 
problemets beskaffenhet eller för att ta fram bevis, 
utöver det som sker inom andra brittiska poliskårer. 
Man såg detta som en lyx snarare än en nödvändighet. 
Konsekvensen av detta är, som Morgan och Newburn 
(1997:195) påpekade i ett annat sammanhang, att ”det 
mesta av materialet som polisen arbetar med är högst 
trångsynt”. I USA upptäckte t ex Weiss (1997, citerad 
i Sherman 1998:13) att polischefernas huvudsakliga 
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källa för att få information om nyheter var via  tele-
fonsamtal med andra polischefer. 

Ett överväldigande antal undersökningar, den mest 
kända handlar om Neighbourhood Watch, visar det 
problematiska med att använda en strategi innan 
man identifierat problemet eller lyckats ta forskning-
sresultat med i beaktande, för att inte tala om hur 
kostsamt det är. Det resulterar i, vilket jag påtalat, 
odifferentierade strategier som har en tendens att få 
polisen att följa det senaste modet (problemlösning, 
nolltolerans, stärkande rättvisa för att bara nämna tre 
exempel), utan att man har en detaljerad förståelse 
för strategiernas filosofier, fallgropar, kort- och lång-
siktiga konsekvenser eller relevans i ett givet polisiärt 
sammanhang. Sherman (1998:8) gav detta den ganska 
träffande benämningen ”en one-size-fits-all policy”.

Ekblom (kommande), som i en utmärkt uppsats 
visar huvuddragen i de ”allvarliga och allmänt ut-
bredda hinder som finns för att överföra och tillämpa 
kunskap”, menar att ett antal huvudsakliga faktorer 
måste finnas för att garantera att forskningen blir en 
del av det praktiska arbetet:

En rigorös men ändå praktisk begräppsmässig inramn-
ing. Problemorienterade, innovativa och risktagande 
yrkesutövare som har goda kontakter med ett nätverk 
av praktik-orienterade forskare, lämpliga organisato-
riska strukturer och processer. En välutvecklad träning 
i multimedia och en välstrukturerad och bred kun-
skapsbas (Ekblom, kommande).

Enligt Ekblom kommer dessa faktorer att ge ut-
märkta kontextuellt sensitiva och innovativa former 
av brottsprevention. Men de kommer även att kräva 
förändringar när det gäller utbildningen, träningen 
och urvalet av yrkesverksamma inom rättsväsendet. 

Som svar på problemen med riskhantering, som 
Ericson och Haggerty (1997) sammanställt, föreslår 

Ekblom att ”vi måste komplettera denna kunskap ge-
nom att få fram ett arbetsklimat där de yrkesverksam-
mas chefer och sponsorer i sin tur accepterar den risk 
och minskade kontroll som följer med förändringarna. 
Och att de stöder det kollektiva intresset för evaluer-
ing, där det ingår att lära sig av sina misstag”.  

Ekblom belyser också forskarnas betydelse. Det är 
deras uppgift att övertyga de yrkesverksamma om for-
skningens betydelse och skapa ett kunskapsbegär. Det 
är ingen enkel uppgift, speciellt som den akademiska 
världens individualism, fragmentering och splittring 
inneburit att många dragit sig undan från den gråzon 
som beröringspunkten för teori och praktik utgör. 
Men Ekblom hävdar att ”om ... praktikorienterade 
akademiker och forskare – är seriösa när det gäller 
att få brottsprevention att fungera på gatan, då finns 
det inget alternativ”.  

Det krävs även liknande förändringar inom polis-
bevakningen. Låt oss ta ordningspolisen som ett ex-
empel. Waddington (2000:169) menar att polisens 
bemötande av vissa protestformer måste förändras 
därför att:  

det inte är troligt att de protesterande kommer att 
fortsätta hålla sig till ’regler’ i ett ’spel’ som blir alltmer 
oanvändbara för deras behov. Därför kommer polis-
strategier som baseras på existensen och bevarandet av 
dessa regler att bli överflödig. 

Man kan inte ignorera dessa processer därför att, 
vilket Bayley och Shearing (1996:597-8) hävdar, ”de 
förändringar som sker inom polisverksamheten är 
mer än en teknisk justering för hur arbetet utförs. 
De representerar den statliga omstrukturering och 
omfördelning av makt som genomförs i en av stat-
ens huvudsakliga verksamheter”.  Så oavsett om vi 
tycker om det eller inte har ”nationell säkerhet blivit 
en multilateral angelägenhet” och ”suveräniteten kan 
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nu bara skyddas om nationer går samman och förenar 
sina resurser, sin teknik, sin underrättelsetjänst och sin 
suveränitet” (Held m fl 1999:17). Tillit är nyckeln till 
denna process eftersom den:

är ett sätt att klara av ’andras frihet’ och knyter an till 
möjligheten att samarbeta” (Gambetta, 1998). Tillit 
ger en känsla av säkerhet och fungerar som ett gener-
ellt bytesmedel. ... Tillit gynnar samarbete, ömsesidigt 
beroende och riskfördelning, vilket främjar den sociala 
interaktionen och innovationen ... Tillit har i modern 
tid blivit svårare att bevara, men efterfrågan på det har 
också ökat (Crawford 2000:205-6).

Vi har en mycket lång väg att vandra innan en del 
av dessa ideal blir verklighet. Detta demonstrerades 
skickligt för mig då jag lät cirka 20 högre, brittiska 
polistjänstemän göra en övning, vid en tid då jag 
arbetade med ett försöksprogram i Cambridge som 
försökte överföra en forskningsbaserad policy på 
strategiskt och praktiskt polisarbete. Poliserna blev 
ombedda att urskillningslöst diskutera hur polisarbetet 
skulle kunna se ut år 2020 och framåt, om de lärdomar 
man dragit av social och situationell brotts-preven-
tion hade använts i praktiken. Deras slutsats var att 
polisarbetet skulle se ungefär likadant ut. Under ge-
nomgången uppdagades det att poliserna avstod från 
att göra val som skulle innebära att polisens roll mins-
kade eller där den inte längre var central. När jag pres-
sade dem var det en polis som till slut sa att ”jag antar 
att vi skulle göra många polistjänstemän övertaliga” 
och att det skulle vara detsamma som en ”framgång”. 
Denna kommentar provocerade fram svar som att 
”det är inte mitt jobb att göra poliser övertaliga” och 
”jag vill ha min pension”. Både Foucault (1977) och 
Christie (1994) pekade på det självintresse och den 
beskyddande natur som finns inom kriminalvårdsor-
gan, som har ett intresse av att brottsligheten fortsät-

ter att vara en näringsgren. Morgan och Newburn 
(1997:168) hävdar dock att ”polisverksamheten inte 
borde utformas för att skydda det egna intresset för 
befintlig personal. Den borde utformas på ett sätt som 
bäst tillvaratar allmänhetens intressen”. 

Men det finns en annan aspekt på detta som handlar 
om den avsaknad av omvårdnad som vår individualise-
rade värld genererar: 

’Vem behöver mig?’ är en fråga rörande karaktären 
som genomgår en radikal förändring i den moderna 

kapitalismen. Systemet utstrålar likgiltighet. Det visar 
sig såväl i resultatet av människors strävan som i win-
ner-take-all marknader, där det finns föga samband 
mellan risk och belöning. Vidare utstrålar det likgilt-
ighet genom att bristen på tillit sätts i system i en or-
ganisation, där det inte finns någon anledning att vara 
behövd. Och det utstrålar likgiltighet via omstrukture-
ringar där människor betraktas som utbytbara. Genom 
sådana strategier minskas påtagligt och brutalt känslan 
av att betyda något som människa, av att vara viktig för 
andra. (Sennett 1998:146)

Sammanfattning

Dagens globala utmaning är till syvende och sist poli-
tisk. Precis som den industriella revolutionen skapade 
nya former av klasspolitik, kräver globaliseringen att 
vi förändrar och omdefinierar det revirtänkande som 
finns inom demokratiska organisationer och arbetssätt, 
så att politiker kan fortsätta att inrikta sig på mänskliga 
strävanden och behov. Detta innebär ett nytänkande 
inom politiken. Vi måste ta våra etablerade idéer om 
politisk jämlikhet, social rättvisa och frihet och göra om 
dessa till ett sammanhängande politiskt projekt som är 
tillräckligt starkt att stå emot en värld där makt utö-
vas på en transnationell nivå och där risker delas av 
människor världen över. Och vi måste tänka på vilka 
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organisationer som kommer att låta oss tackla dessa 
globala problem medan de hörsammar den önskan som 
finns hos de människor de har till uppgift att tjäna. 
Nu finns ingen tid för pessimism. Vi är fångna mellan 
våra nostalgiska känslor för förlorade ideal och vår up-
phetsning över de nya möjligheter som väntar oss. Vi 
måste tänka i nya banor. Globaliseringen är inte på väg 
att förorsaka den politiska döden. Den ger nytt liv och 
kraft åt vår nutida politik (Held m fl 1999:24).

Även om David Held och hans kollegor har rätt 
är det inte förvånande att denna analys oftare bemöts 
med oro än iver! Men läget är också sådant att vi måste 
försöka komma tillrätta med dessa problem, för om 
vi nonchalerar dem gör vi bara saken värre. Det är 
bra om vi påminner oss själva om att den aktuella 
situationen inte varar för evigt. ”Politiker har”, vilket 
Garland (2001) påminner oss om, ”en tendens att välja 
det som är lättast” genom:

att  välja segregation och bestraffning i stället för att 
försöka införa sociala kontroller, reglera ekonomin 
och utveckla en politik som ska höja den sociala till-
hörighetskänslan och integrationen. Om det moderna 
samhället ska kunna värna om demokratiska ideal, jäm-
likhet åt alla och en lägsta nivå av ekonomisk tryg-
ghet för hela befolkningen kommer man att behöva 
bredda sig när det gäller den moraliska regleringen 
och sociala kontrollen och hitta en medelväg för eko-
nomisk beslutsfattning och marknadslokalisering – inte 
begränsa sig till lagöverträdarnas och fordringsägarnas 
värld. (Garland 2001:203).

Denna vision kan inte genomföras utan dialog inom 
och mellan rättsväsendets olika organ på det lokala, 
regionala, nationella och internationella planet och 
utan att nya system och strukturer skapas. Det är vik-
tigt att denna dialog inte bara är ”prat”. Den måste 
gripa sig an genomgripande och svåra frågor, fokusera 

sambandet mellan det globala och det lokala, imple-
mentering och mänskligt handlande. Men viktigast av 
allt är att låta detta arbete präglas av civilkurage och en 
förmåga att ta beslut på bred basis. Endast då kan en 
förändring genomföras som bygger på ett mer proak-
tivt och positivt tillvägagångssätt. Detta är en enorm 
utmaning, men så har man också mycket att vinna 
på det. En sak är i alla fall säker – om vi fortsätter att 
bortse från problemen, eller fortsätter att bemöta dem 
på ett fragmenterat och svagt förankrat sätt, kommer 
de bara att bli värre.   

j.a.foster@lse.ac.uk
Översättning: Ingela Nilsson
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”Den 11 september” har blivit en symbol. Symboler 
kan till skillnad från begrepp inte preciseras. De har 
sin styrka i sin känslomässiga laddning och sin visuella 
tydlighet. Korset är en symbol, liksom hakkorset eller 
hammaren och skäran. När någon säger ”den 11 sep-
tember” ser de flesta av oss bilden av ett brinnande 
torn och ett flygplan som liksom smyger sig in från 
höger, gör en gir och med full kraft rammar ett an-
nat torn. 

Men denna bild, eller rättare sagt denna bildsvit 
väcker en ström av associationer. Några av dem är 
djupt personliga: Var var jag när detta hände? Hur rea-
gerade jag när jag fick reda på det? Andra associationer 
förenar oss med många andra människor i världen: 
Usama bin Laden och Al Qaida, kriget i Afghanistan, 

nya lagar i USA och EU som brådstörtat stiftats i och 
för, som det heter, kampen mot den gemensamma 
fienden, terrorismen. Och inte minst George W Bush, 
den amerikanske presidenten, som fick sitt ämbete 
först efter ett antal oegentligheter och som till en bör-
jan betraktades som en belastning för USA men som 
efter den 11 september och i synnerhet efter kriget 
mot talibanregimen hyllas som en statsman.

”Den 11 september” betyder i dag entydigt den 11 
september 2001. Men om vi utmanar symbolen med 
en annan symbol, nämligen den 11 september 1973, 
händer något med den. Den 11 september 1973 var da-
gen då Salvador Allende och hans demokratiska regim 
störtades i Chile och landet kastades in i en brutal och 
blodig militärdiktatur. Bakom kuppen stod inte bara 
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general Pinochet utan också USA och i all synnerhet 
Henry Kissinger, Richard Nixons utrikesminister, som 
var synnerligen aktiv i kampen mot Allende.

Om vi ställer 1973 intill 2001 väcks en ny ström av 
frågor. Den viktiga är inte om terroristerna valde just 
den 11 september för sin attack för att påminna om 
vad som hänt 28 år tidigare. Deras dåd är invävt i ett 
nät av historiska allusioner och siffermystik, och den 
chilenska tragedin ligger säkert inte deras hjärta när-
mast. Den viktigare frågan är denna: Är det i samma 
anda som USA nu reagerar som det då agerade? Det 
vill säga: Försvarar USA demokratin i andra stater 
enbart så länge detta inte strider mot de egna maktpo-
litiska och ekonomiska intressena? Och vidare: Är den 
storpolitiska situationen år 2001 översättbar i 1973 
års termer?

Kraven på säkerhet ökar

Här ämnar jag inte försöka besvara så stora frågor. 
Jag nöjer mig med att konstatera att USA och dess 
fast och löst allierade – till vilka nu också Sverige hör 
– i sitt agerande förutsätter att kampen i dag kan föras 
på i princip samma sätt som på Allendes tid. Då hette 
huvudfienden Sovjetunionen, i dag heter den Den in-
ternationella terrorismen. Men båda kan bekämpas i 
krig, i Vietnam eller Afghanistan. 

Även många av de skarpaste kritikerna av USA:s 
politik gör samma tysta antagande: situationen i dag 
är i stort sett densamma som för trettio eller femtio 
år sedan. Krigen förblir som de alltid varit. Därför 
kan också de gamla slagorden, de gamla emblemen, 
de gamla fanorna plockas fram i kampen mot USA-
imperialismen. Demonstrationstågen blir ungefär som 
på FNL-rörelsens dagar. Den breda oppositionen – i 
Sverige och i andra länder – mot det som nu händer 
i ”kriget mot terrorismen” finner sig inte till rätta i 
dessa nötta former. Tills vidare kommer den därför 

inte till offentligt uttryck annat än i SIFO:s mätningar 
och i tidningarnas och radions insändarspalter. 

”Göteborg i juni 2001” är en symbol av långt mer 
begränsad räckvidd och intensitet än ”den 21 sep-
tember 2001”. Men åtminstone i Sverige har den en 
stark laddning, och för en svensk kan det som hände 
i Göteborg lätt fogas in i ett mönster som blivit än 
tydligare efter den 11 september. I båda fallen finns 
det en gäckande fiende som ordningsmakten – na-
tionell i det ena fallet, mondial i det andra – söker 
inringa och fånga. Fienden, dold i skuggorna, skall 
spåras och oskadliggöras. Hans steg skall övervakas, 
hans telefonsamtal avlyssnas, hans e-post läsas. Hans 
terroristiska anslag skall avslöjas i förväg, vare sig hans 
vapen är gatstenar eller kapade flygplan. 

Men vem är fienden? 
Det kan man inte veta utan ett minutiöst arbete. 

Fienden kan dyka upp när som helst, var som helst. 
Säkert befinner han sig där man minst anar. Därför 
måste säkerhetsåtgärderna vara minutiösa. Ingenting 
får lämnas åt slumpen, ty slumpen är fiendens bästa 
vän.

Redan i Göteborg i somras kunde vi se hur säker-
heten ser ut, när den skrivs med riktigt stora bok-
stäver. George W Bush kom till toppmötet med EU:
s stats- och utrikesministrar omgiven av minst 200 
säkerhetsvakter. Deras bössor pekade ut från taken 
runt presidentens hotell. Någon hade förskansat sig 
i en öppen bagagelucka på en bil. Andra var ännu 
bättre dolda för världens blickar. Svensk polis över-
vakade nervöst fredliga fotgängare i närheten så att 
de inte skulle ta några steg som kunde missuppfattas 
av gästerna med skjutvapen.

Det är paradoxalt: ju större krav på säkerhet, desto 
större ängslan. 

Det var, som vi minns, denna ängslan som mer än 
något annat präglade de junidagar då så många av 
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världens stora och mäktiga kom till Göteborg. Ingent-
ing skulle få hända som inte hörde till programmet, 
och så mycket hände.

Budskapen som riktades till både allmänhet och 
tillresande demonstranter var dubbla. Enligt den of-
fentliga retoriken skulle allt vara så vänligt och så öp-
pet. Skolor i staden ställdes till tillresandes förfogan. 
Göran Persson och några av hans regeringskolleger 
mötte sina kritiker i universitetets aula någon dag 
före toppmötet. Polismyndigheten sken av gemyt 
och framhöll sin osvikliga förmåga att skilja fredliga 
demonstranter från huliganer.

Dubbla budskap

Ändå fanns det något som inte stämde. Göran 
Persson var visserligen fryntlig vid frågestunden 
men hela tiden omgiven av så många säkerhetsvakter 
att han själv tycktes inneha en biroll. Och värre blev 
det, som bekant, med skolorna. Polisens kunskapare 
– Säpo förvisso – hade snappat upp rykten om tunga 
vapen bland de inneboende, som därmed i ett slag 
förvandlades från gäster till potentiella brottslingar 
och behandlades därefter. De tunga vapnen jagades 
sedan under hela toppmötet utan att någonsin påträf-
fas. Däremot blev det fritt fram för just de huliganer 
och våldsromantiker som man sagt sig så lätt kunna 
isolera. Festen blev deras. 

En rimlig slutsats skulle kunna vara att det dub-
bla budskapet – öppenhet och sekretess – skapade en 
orimlig situation. Konstapel Björk och Säpo-agenter 
kan inte finnas på samma arena. Världens stora kan 
inte isolera sig bakom en järnridå av tre meter höga 
stängsel och samtidigt hävda att de vill leva i ett öp-
pet samhälle.

Men saken är mer kompliceras än så. Själva kravet 
på fullständig säkerhet skapar växande osäkerhet. Ju 
större presidentens livvakt blir, desto större blir också 

risken att någon olämplig nästlar sig in i den. Genom 
historien har sannolikt fler furstar blivit mördade av 
sina närmaste beskyddare än av sina utpekade fiender. 
Ju hårdare kravet på absolut säkerhet innanför avspär-
rat område blir, desto mer blottställs områdena utan-
för säkerhetszonen. En stor och mäktig hemlig polis 
gör livet farligt för många; östtyska Stasi hade till sist 
snärjt in hela befolkningen i sina garn.

På samma sätt förhåller det sig med kraven på mil-
itär och ekonomisk säkerhet. USA bygger sin sköld 
mot missilanfall och tvingar sina potentiella fiender till 
upprustning. I en värld av ekonomisk osäkerhet söker 
allt fler finna säkerhet för sina pensionspengar. Men ju 
fler som trängs i de stora fonderna, desto våldsammare 
blir kasten. Ericsson drivs upp till svindlande höjder 
för att sedan störta mot avgrunden som Ikaros. 

Strävan efter säkerhet skapar inte bara osäkerhet. 
Den har själv en osäker värld till förutsättning. Sam-
spelet mellan osäkerhet och säkerhet blir som en up-
påtstigande spiral. Ju fler inbrott, desto fler lås. Och 
ju fler lås, desto listigare tjuvar. Ulrich Beck, den tyske 
samhällsvetaren, talar om ”risksamhället”, och han är 
inte ensam om det. Risker skapar behov av lugn och 
ordning. Securitas AB blomstrar. 

Latinets securitas är förresten ursprunget till vårt 
ord ”säkerhet”. Securitas är en sammandragning av 
sine cura, utan bekymmer, och har i klassiskt latin ofta 
en innebörd av sinnesfrid på gränsen till sorglöshet. 
Ordet har alltså färdats en lång väg innan det fått sin 
nuvarande innebörd i svenska språket. Den som söker 
hjälp av vaktbolagen har inte sinnesro utan plågas av 
bekymmer. Och ju fler vakter, desto farligare blir 
det.

Man skulle kunna skildra utvecklingen i Sverige 
(och länder som liknar Sverige) under de senaste 
decennierna som en väg från trygghet till säkerhet. 
Påståendet kan förefalla paradoxalt – ”säkerhet” och 
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”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, ”confidence”, är mer träffande. Etymolo-
giskt sett 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 Se-
curitas AB utan litar på andra människor och på den 
hygglige konstapel Björk. 

Det vore löjligt att idyllisera det samhälle som fanns 
för några årtionden sen. Hotet om ett slutgiltigt krig 
var större då än nu. Terrorbalansen gav en osäker-
het som blev den yppersta jordmånen för Säkerhet-
spolisen. Långtifrån alla slöts i Det allmännas famn 
ens i Sverige. 

Tryggheten kunde, där den fanns, också upplevas 
som tvångströja eller åtminstone tristess. Vägen till 
pension och grav tycktes redan utstakad: villa, vovve 
och Volvo men inga äventyr.

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”…) och redan i evangelierna 
är det en central tanke att människan skall förlita sig 
på Gud. Tilliten gäller mindre vad som kommer att 
hända i detta livet – Gud prövar sina trogna – än i det 
tillkommande.

Med den moderna utvecklingen växer människans 
tilltro till sin förmåga att påverka och förbättra sin 
situation, och det trygga livet och det trygga samhäl-
let blir ett av hennes politiska mål, låt vara omtvistat 
men ändå verkningsfullt. Drömmen om ”pie in the 
sky” bleknar bort och i samma mån tillväxer utopin 
om ett liv befriat från andra risker än dem som na-
turen själv – inklusive människans kropp och psyke 

– bjuder på. Skolan skall vara till för alla, sjukvården 
jämlik och ålderdomen inte som förr en tid av ovärdigt 
beroende. 

Ett otydligt motsatsförhållande

Tilltron till vad människan kan åstadkomma är inte 
mindre i dag än då men den gäller andra kapaciteter. 
Numera kan hon skapa intelligenta maskiner som 
övertar hennes uppgifter, och snart kan hon hands-
kas med sin egen och andra levande varelsers gener 
som om det varit klaviaturen på ett piano. Däremot 
har hennes tilltro att skapa ett tryggt samhälle avtagit. 
Strängt taget är det många som inte alls ser ett sådant 
samhälle som ett mål att sträva efter. Alla mår bra av 
att ta risker, säger kritikerna. Själva kapitalismen byg-
ger på risktagande. De som får allt serverat blir slöa 
– se bara på huskatterna.

Ändå är drömmen om det trygga samhället inte 
död. Den lever som en stark och lockande ide-
ologi, inte bara i Sverige. Tony Blairs och Gerhard 
Schröders valframgångar beror till sist på människors 
förhoppningar om en politik som, trots allt, skall ge 
dem ett mindre riskabelt liv.

I Sverige är kanske motsättningen mellan trygghet 
och säkerhet ovanligt oförmedlad. Under mötesda-
garna Göteborg ställdes den ut till offentlig beskådan. 
Trygghet skulle skapas, öppna hus, fria debatter och 
en leende polismakt. Men säkerheten var också ett 
oavvisligt villkor, Svenska Mässan där delegaterna höll 
till måste spärras av minutiöst, och säkerhetspoliser, 
stundtals iklädda rånarluvor bland de andra rånarlu-
vorna, måste eliminera alla risker. 

I mindre bjärta färger kan samma konflikt spåras 
på många andra områden. Sverige skall vara ett öppet 
och tryggt land, inte minst för flyktingar. Samtidigt 
stängs gränserna effektivare och brutalare än sedan 
andra världskriget. 
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Sjukvården skall vara öppen och lika för alla, men 
den som har pengar att betala med får snabbare och 
bättre vård. Drömmen om enhetsskolan, en väg för 
alla, håller på att krackelera. Den som inte kan satsa 
pengar på pensionsfonder får en otryggare ålder-
dom.

Till och med på forskningens område kan 
motsättningen bli märkbar. För några år sedan skulle 
Sverige, som tidigare Norge, äntligen lägga pappren 
på bordet angående den registrering och övervakning 
som gjorts av medborgare under kalla krigets dagar. 
Forskningspengar utlystes, gemytligt förklarade en rad 
stadsråd att alla arkiv skulle öppnas för forskarna.

När det kom till kritan blev det ingenting alls av 
löftena. De som trott på de fagra löftena kallades naiva 
när de gjorde anspråk på hemligstämplade handlingar. 
Öppenhetens trygghet vägde lätt mot slutenhetens 
säkerhet. I utbyte mot den öppna forskningen till-
sattes en kommission som visserligen får se allt men 
i gengäld skall hålla tyst om det som anses olämpligt 
för allmänhetens öron.

Så tvingas även här tryggheten tillbaka av säker-
heten i en värld som tydligen ter lika farofylld för 
makthavarna som för de maktlösa.

Låt oss till sist betrakta de direkta konsekvenserna 
av Göteborgshändelserna i juni. Åklagare och dom-
stolar har alltsedan dess varit i febril verksamhet. 
Resultatet av deras arbete är entydigt: polismakten, 
säkerhetens garant, får inte ställas till svars. En lång 
rad anmälningar om polisövervåld har lagts till han-
dlingarna. Däremot skall demonstranter, ja människor 
som tycks ha en viss anknytning till demonstranter, 
synas i sömmarna. Många har dömts, åtskilliga på lösa 
grunder. Någon har använt sin mobiltelefon flitigt 
under demonstrationsdagarna. Hans kroppsspråk har 
förrått upprördhet när han fått veta att polisen spärrat 
av en av de skolor som upplåts åt tillresande demon-

stranter. Detta och en annat löst gods ger honom två 
och ett halvt års fängelse.

Tröst för tigerhjärtan

Det är inte en tröst att andra i världen råkat ännu 
värre ut i kölvattnet av terrordåden den 11 september. 
Många oskyldiga har dödats av USA:s bomber och 
högeralliansens kulor under kriget i Afghanistan. Till 
och med kapitalismen kan, där den inte lever i symbios 
med den politiska makten, sättas ur spel: Bankrörelsen 
al-Barakaats alla tillgångar har frysts efter USA:s 
anklagelser och FN:s beslut. Det drabbar inte bara 
uppåtsträvande kapitalister i Somalia utan vanliga fat-
tiga människor runt om i världen.

Det är tydligt att kampen mot terrorismen är en 
kamp som försvåras av själva den högteknologi som 
annars är föremål för så många högtravande lovtal. De 
riktiga, stora pengarna är inte längre sedlar och mynt 
utan siffror på en reuterskärm. Ofantliga summor kan 
med ljusets hastighet slungas runt jordklotet. Med e-
posten skapas helt nya, snabbrörliga typer av kunskap-
sutbyten, åsiktsgemenskaper och opinioner. Till och 
med mobiltelefonen, denna annars rätt obehagliga, 
skrikiga lilla mojäng, blir en fara för säkerheten därför 
att den underlättar kommunikation.

Fienden kan dölja sig väl i denna djungel av nya 
tekniska möjligheter. Eller, för att uttrycka saken san-
nare: det blir svårt, kanske till sist omöjligt för den 
övervakande överheten att skilja vän från fiende. Poli-
tikerna, liksom de flesta av oss, lärde sig under åtskil-
liga decennier att göra sig hemmastadda i en värld som 
dominerades av två supermakter där gränsen mellan 
dem var lika tydlig som svår att forcera. En binär logik 
behärskade det politiska tänkandet: vi och de andra, 
vi eller de andra. Den logiken är lika svår att överge 
som det tidigare var att överge den föreställning som 
dominerat världen sedan början av 1800-talet, näm-
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ligen att världen rymde en hel rad stormakter och 
att balansen mellan dem var världspolitikens mål och 
mening.

Vem är terrorist?

Strax efter Murens fall var USA redo att utse en 
ny stor fiende, Saddam Hussein. Det hette att efter 
segern över Irak skulle alla problem vara ur världen. 
Så blev det inte. Men föreställningen att det nu går 
att fixera en eller ett fåtal klart identifierbara fiender 
lever vidare. Det finns, säger man nu, ett antal skurk-
stater. Det talibanska Afghanistan hörde dit, men än 
mer Irak, Libyen, Nordkorea och några till. Det är 
uttryckligen mot dessa stater – dvärgar intill USA 
– som det nya dyra antimissilförsvaret skall byggas. 
Det oproportionerliga i ansatsen har påpekats om och 
om igen men bemöts med samma entoniga argument: 
Det är terrorismen som skall bekämpas. Denna ter-
rorism måste tydligen knytas till ett antal länder för 
att bli hanterlig för den strategiska fantasin. Men 
vilken skurkstat härbärgerade Oklahomabombaren, 
en avdankad amerikansk soldat? Hade Aum Shinri-
kyo, den japanska sekt som spred saringas i Tokyos 
tunnelbanor, något med Kim Jong Il att skaffa? Up-
penbarligen inte.

Det är tydligt att terrorismen kan utvecklas än här, 
än där – det behövs inte en skurkaktig regim för att 
den skall blossa upp. Men själva denna insikt är för 
outhärdlig att bära för varje traditionellt säkerhet-
stänkande. Hur mycket terrorism kan då inte smyga 
omkring längs e-postens alla oöverskådliga vägar, hur 
mycket kan inte förmedlas via till synes oskyldiga mo-
bilsamtal, och hur mycket terroristpengar kan inte 
gömmas undan i den moderna ekonomins virtuella 
universum… 

Inte ens Echelon, den amerikanska säkerhetstjän-
stens öga som skall övervaka all världens elektroniska 

trafik, klarar av sin uppgift. Echelon kunde inte förutse 
vad som hände den 11 september.

Själva beteckningen ”terrorism” tycks undfly alla 
enkla kategoriseringar. Vem är egentligen terrorist? Är 
det Usama bin Laden som sätter standarden? Vem är 
terrorist på Västbanken och i Gaza? Inbegriper ordet 
som det nu används också de maskerade figurer som i 
somras krossade Avenyn i Göteborg? 

Kanske är också vi som inte ställer upp på Bushs 
sätt att bekämpa terrorismen ett slags potentiella ter-
rorister? I den amerikanska högerns föreställning är 
det uppenbarligen så. Enligt organisationen American 
Council of Trustees and Alumni utgör de universitet-
slärare som yppat minsta tvivel om Bushs krigföring 
farliga uppviglare. 

Kampen mot terrorismen blir i sin yttersta förlän-
gning ett dödligt hot mot de värden som den säger sig 
försvara: det öppna samhället och demokratin. 

Toppmötet i Göteborg framstår i efterhand som ett 
slags förberedelse, i beskedlig svensk skala, på vad som 
skulle hända senare under hösten. Polisen ansåg sig 
kompetent att skilja mellan våldsverkare och fredliga 
demonstranter men visade sig totalt inkompetent på 
den punkten. Bush och hans allierade uttalade sig med 
samma säkerhet om sin förmåga att skilja terrorist 
från oskyldig men drabbar nu långt fler oskyldiga än 
terrorister. Ännu idag har inte terroristernas terrorist, 
Usama bin Laden, fångats in, fastän man gång på gång 
sagt sig vara honom i hälarna. I Göteborg liksom i 
Washington brukar man sig av enkla och tydliga kat-
egorier: skyldig och oskyldig, krigisk och fredlig, ond 
och god. I själva verket rör man sig i ett landskap där 
så mycket ter sig osäkert och obestämt. I ett sådant 
landskap, så typiskt för världen efter 1989, söker både 
poliser, militärer och politiker tala stor, raka, tveklösa 
ord som skall lugna vänner och oroa fiender. Ändå 
lyckas de inte överrösta ens sin egen oro och tvekan. 
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Bland oss andra sår de genom sina krav på fullständig 
säkerhet en växande otrygghet. Kampen mot terroris-
men skapar sin egen terror.

idesel@idehist.gu.se

 S V E N - E R I C  L I E D M A N  45



46 SANDRA L WALKLATE  PROFESSOR, MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY

Precis som de båda inledande citaten antyder verkar 
det som om den senmoderna kapitalismen och all 
den osäkerhet som är resultatet av snabbt förändrade 
strukturer inom arbetsmarknad, teknik och kommu-

nikation nu tar ut sin rätt på mänskligheten. Ofta tar 
detta sig uttryck i en känsla av nostalgi. Människor 
vänder sig av gammal vana till det de redan känner till. 
De söker efter en känsla av syfte och mening i sina liv 

VEM ÄR DEN ENSAMME BOWLAREN?
Brottslighet, lokalsamhälle och politik

Vi förflyttar oss in i senmoderniteten likt ett skepp som 
har förlorat sin förtöjning. En stor del av besättningen 
vill återvända till sin välkända fristad i hamnen, men till 
deras bestörtning snurrar kompassen. Skeppet fortsätter 
framåt och när de ser sig om är hamnen inte längre säker: 
stundtals ser den ut att falla isär, som om dess struk-
tur bleknade och upplöstes. Sirenernas röster försöker 
uppgivet, högtidligt och dämpat övertyga dem om att 
det är möjligt att återvända, men de har fel (Young 
1999:193).

En av de oavsiktliga konsekvenserna av den moderna 
kapitalismen är att den stärkt den lokala förankringen, 
väckt en längtan efter gemenskap. Alla de yttringar av 
det psykiska arbetsklimatet som vi undersökt stimulerar 
denna längtan: bristen på grundmurat förtroende och 
engagemang, det förytligade lagarbetet, men framför 
allt det överhängande hotet att inte lyckas förverkliga 
sig själv i världen, att inte ”skaffa sig ett liv” genom 
sitt arbete. Allt detta driver människor att söka sig en 
ny scen för tillhörighet och djupare mening (Sennett, 
1998:138). 1
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eller som i Sennettcitatet ovan: ”en ny scen för till-
hörighet och djupare mening”. Starkast upplevs denna 
känsla av nostalgi när det gäller att förstå problema-
tiken kring brottslighet. Bröderna Kray, som begick 
ett flertal allvarliga brott i Londons östra stadsdelar 
på 1960-talet, hyllades snarare än fördömdes vid sin 
död på 1990-talet. Vi bör fråga oss varför.

Giddens (1991) menar att: 

Alla individer utvecklar någon slags stomme av ontolo-
gisk säkerhet, baserad på olika slags rutiner. Människor 
hanterar faror och den rädsla som är förbunden med 
dem utifrån känslomässiga och beteendemässiga form-
ler, som har kommit att bli en del av deras vardagliga 
beteende och tankar (Giddens 1991, s. 44).

För Giddens är hanteringen av ”ontologisk säker-
het” det huvudsakliga problemet i det senmoderna 
samhället. Han hävdar att detta delvis är en kon-
sekvens av att ”modernitetens riskklimat” i hög grad 
”bringar oss alla i obalans. Ingen undgår det” (ibid, 
s. 124), vilket gör att vi som individer ”koloniserar 
framtiden” (ibid, s. 125) för att kunna hantera vår oro, 
trots att vi inte kan minska den. Ett sätt att ”kolonisera 
framtiden” är att betrakta det förflutna för att skapa en 
känsla av kontinuitet och för att försöka se sambandet 
mellan det som har varit, det som händer just nu och 
det som ligger i framtiden. Bauman (2000) presenterar 
en annan infallsvinkel då han menar att vi letar efter 
”biografiska lösningar på systemiska problem”. Denna 
typ av biografiska lösningar kan resultera i att vi för-
skönar historien, både på det individuella och på det 
kollektiva planet. ”Man ser världen genom rosafärgade 
glasögon”, som det brukar heta.

Vår längtan efter ontologisk säkerhet för oss emel-
lertid bortom nostalgin, i synnerhet när det gäller att 
se den roll lokalsamhället spelar i det samtida brotts-
förebyggande arbetet. Begreppet lokalsamhälle har de 

senaste tjugo åren varit centralt för det brottsföre-
byggande arbetet i Storbritannien. Man har klamrat 
sig fast vid dess betydelse och ofta har man haft ett 
ovanifrånperspektiv, vilket har resulterat i en nostal-
gisk bild av samhället, med endast ringa förståelse för 
hur olika typer av lokalsamhällen egentligen fungerar. 
Detta är en aspekt av problematiken. 

Titeln på denna artikel kommer från Putnams 
(2000) bok Den ensamme bowlaren, som våren 2001 
rönte både offentlig och politisk uppmärksamhet åt-
minstone i Storbritannien. Grundläggande i hans ar-
bete var att beskriva och söka en förklaring till varför 
den medborgerliga delaktigheten har minskat i USA 
under de senaste femtio åren. Hans analys är varken 
enkel eller okomplicerad, då han fokuserar på den 
komplexa samverkan som råder mellan generation-
sförändringar, förändrade arbetsförhållanden, ökad 
urban och social spridning, massmedias förändrade 
roll och avsaknaden av den så kallade andra ingredi-
ensen. I sin analys poängterar han dock vikten av att 
förfoga eller inte förfoga över ”det sociala kapitalet” 
och menar att det häri ligger en möjlighet att förstå 
”lokalsamhällets” minskade betydelse i USA. Även 
Fukuyama (2000) gör en liknande analys. Denna typ 
av argument verkar vinna gehör inom regeringskretsar 
i Storbritannien. År 2000 innehöll The British Crime 
Survey2 för första gången uppgifter om medborger-
ligt engagemang och frivilligarbete i lokalsamhället 
(se HORS 142). Inrikesdepartementet har även ge-
nomfört en ny medborgarundersökning (Citizenship 
Survey), gentemot vilken resultatet av inrikesdeparte-
mentets egna uppsatta mål i form av ”en kraftig ökning 
år 2004, så att uppemot ytterligare en miljon männi-
skor blir aktivt engagerade i sina lokalsamhällen” ska 
kontrolleras. Detta återspeglar tilltron till betydelsen 
av att återetablera det icke-existerande lokalsamhället 
för att kunna hantera flertalet sociala problem, så även 
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brottslighet. Ett exempel på detta är nedanstående 
citat från ett Social Exclusion Unit-dokument3 : 

Lokalsamhällen har blivit alltmer polariserade och 
fragmenterade. Exempelvis är det i dag mindre tro-
ligt att fattiga och arbetslösa medborgare lever i ett 
samhälle där de har möjlighet att få ett arbete genom 
kontakter. (Preventing Social Exclusion, 2001:25)

Frågan är om det är rätt att fästa sådan vikt vid 
lokalsamhällets roll. I vilken utsträckning råder det 
brist på socialt kapital och för vem? Och hur är detta 
kopplat till brottsförebyggande arbete? 

Syftet med denna essä är därför att undersöka om 
det är praktiskt genomförbart att använda sig av lo-
kalsamhället i brottsförebyggande arbete. Frågor som 
kommer att ställas är vems brott, vems ansvar, vems 
säkerhet och vems beskydd vi arbetar för, genom att 
använda oss av lokalsamhället. Och hur och under vil-
ka förutsättningar detta arbete kan ske. För att kunna 
genomföra detta är det nödvändigt att nämna något 
om hur brottsförebyggande arbete i Storbritannien 
har förändrats sedan 1980-talet. 

Förändrad brottsförebyggande politik

... staten är eller kan inte ensam vara ansvarig för att 
förebygga och motverka brott på ett effektivt sätt. 
Fastighetsägare, boende, lokala affärsägare och till-
verkningsindustrier, stadsplanerare, skolmyndigheter, 
fraktare, arbetsgivare, föräldrar och enskilda medbor-
gare – alla måste inse att de också har ett ansvar på detta 
område och att de måste ändra sina rutiner för att öka 
den informella kontrollen och minska möjligheterna 
till att brott begås. I själva verket arbetar regeringen 
utifrån redan etablerade gränsdragningar som delar 
upp den privata och den offentliga världen, i ett försök 
att omförhandla frågan om vad som egentligen är stat-
ens funktion (Garland 1996:445).

Regeringens främsta uppgift är att skydda alla medbor-
gares liv och egendom och därigenom minska risken 
att medborgarna skall bli offer för brott (Ledarartikel, 
Police. Vol. xxxi, no. 4, April, 1999).
Ovanstående citat anspelar på sättet allmänheten 

har kommit att förvänta sig att rättssäkerhetssystemet 
beskyddar den (friheten att inte utsättas för brott), 
men även den ökade ansvarsgrad regeringen anser 
sig ha för att få till stånd mekanismer som möjliggör 
detta skydd. Men Garland menar att rättssäkerhets-
systemet i Storbritannien gradvis har kommit att syssla 
med mekanismer som är anpassade till det faktum att 
man har misslyckats med att kontrollera den ökade 
brottsligheten, underförstått att man har misslyckats 
med att erbjuda invånarna detta skydd. Denna an-
passningsprocess beskriver Garland som en ”respon-
sibiliseringsprocess”. Här uppmanas vi alla att aktivt ta 
vår del av den ökande börda som brottsproblematiken 
innebär. I dagens läge är det en allmän sanning att 
brottsförebyggande åtgärder i praktiken har kommit 
att innebära försök att undvika viktimisering (Karmen, 
1990). Vi uppmanas alltmer att skydda oss själva och 
detta visar sig vara typiskt inte bara för Storbritan-
nien. En viktig del i svensk regeringspolitik gällande 
lokalsamhällets delaktighet i brottsförebyggande åt-
gärder innebär att medborgarna måste göras delaktiga 
i frågor om brottsförebyggande arbete:

Innehållet och formen för lokala samarbetsplaner 
av den här typen är naturligtvis beroende av lokala 
förutsättningar och omständigheter. Åtgärdspro-
grammet innehåller dock ett förslag som har fått stort 
gensvar, nämligen att varje kommun ska inrätta ett 
lokalt brottsförebyggande råd som kan fungera som 
mötesplats för individer, företag, föreningar, polisen 
och skolor som vill bidra till det brottsförebyggande 
arbetet (s.4).
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Jag skall återkomma till frågan om de varierande 
lokala omständigheterna, men först vill jag diskutera 
varför fokuseringen på lokalsamhället har blivit så 
stor.

Historiskt sett, åtminstone i Storbritannien, har 
brottsförebyggande åtgärder alltid ansetts vara poli-
sens ansvarsområde. Detta starka historiska arv visar 
sig visserligen fortfarande genom att polisen är inblan-
dad i en stor del av landets brottsförebyggande arbete. 
Dessa åtgärder är dock inte längre ansedda som enbart 
ett område för polisen. Brottsförebyggande åtgärder 
som grundade sig i lokalsamhället tilldelades också 
en central roll av det konservativa partiet i början av 
1980-talet. Detta byte av fokus innebar ett nytt sätt 
att se på brottsförebyggande arbete. Det bör också 
förstås som en del av ett mer omfattande byte av fokus 
gällande hur regeringen uppfattade sin uppgift att till-
handahålla tjänster. I just detta avseende kunde man i 
en skrivelse från inrikesdepartementet 1984 läsa att det 
inte längre bara var poliskårens uppgift att förebygga 
brott. Denna skrivelse argumenterar för att effektiv 
brottsbekämpning endast kan uppnås genom ett sa-
marbete mellan olika organ. En skotsk skrivelse på 
samma ämne menar att:

Precis som brottsligheten kan påverka hela samhället 
är det också hela samhällets uppgift att bekämpa den. 
(Bottoms, 1990: 4).

Detta byte av fokus inom brottsförebyggande poli-
tik speglar åtminstone två skilda tankegångar, och jag 
hävdar att båda är komplicerade. För det första gäller 
det förståelsen av varför ett brott begås och därefter 
hur man kan förhindra det. För det andra gäller det 
hur man ser på olika lokalsamhällens beskaffenhet. 
Emellertid fanns det dock ett flertal mer specifika 
anledningar till att lokalsamhällets roll skulle göras 
framträdande i det brottsförebyggande arbetet i början 

av 1980-talet. Det är användbart att utforska några av 
dessa anledningar eftersom de relaterar till viktiga an-
taganden om brottslighet och lokalsamhällens natur. 

Första delen utgjordes av Scarmanrapporten 
som 1981 beskrev oroligheter i innerstadsområden 
och som rymde ett flertal råd om relationen mellan 
polisväsendet och lokalsamhället borde vara beskaf-
fad. Till exempel såg man här behovet av att inrätta 
lokala rådgivande kommittéer och behovet av att ge 
allmänheten ökade möjligheter till kontakt med, och 
insyn i polismyndigheten. Dessa åtgärder var tänkta 
att förbättra relationen mellan polisen och allmän-
heten. Att minska konflikterna dem emellan och up-
pbåda stöd för polisens handhavande var ett sätt att 
återupprätta samhällets  stöd för polisens arbete. Den 
andra delen utgjordes av den förebyggande policyn, 
criminal victimisation survey, som genomfördes första 
gången 1982 och som visade på att det begicks fyra 
gånger fler brott än de som polisen hade uppgifter 
om. Även om mindre allvarliga brott utgjorde den 
största delen av dessa visade undersökningen tydligt 
att polismyndigheten inte ensam kunde bekämpa den 
höga brottsligheten (se Muncie, 1995). Den tredje an-
ledningen var att inrikesdepartementet 1983 inrättade 
en brottsförebyggande enhet som gjorde det möjligt 
att kritiskt granska den nuvarande brottsförebyggande 
policyn. Denna granskning visade på det ineffektiva 
i att använda sig av rättssystemet för att motverka 
brottslighet. Avslutningsvis föresatte sig regeringen 
att på politisk nivå söka efter mer kostnadseffektiva 
sätt att tillhandahålla offentliga tjänster. Detta gällde 
även polisväsendet som tidigare traditionellt sett hade 
varit en samhällstjänst fri från den konservativa reger-
ingens inblandning.

Från att ha varit en angelägenhet för enbart polis-
väsendet har dessa politiska frågor blivit föremål för 
samarbete och partnerskap mellan olika myndigheter 
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och organisationer. Partnerskap har till och med gjorts 
till krav enligt lag i Storbritannien i och med 1998 års 
Crime and Disorder Act. Det är även viktigt att notera 
att ett förändrat politiskt fokus också innebär att fokus 
har förflyttats från förövaren till offret och från offret 
till lokalsamhället och att det har lett till skilda sätt att 
verkställa förändringar (top down/bottom up). Alla 
dessa aspekter medverkar till den komplexitet som 
brottsförebyggande arbete innebär. Bristen på en ty-
dlig och konsekvent förståelse av hur brottsförebyg-
gande åtgärder skulle utvärderas på ett förnuftigt sätt 
har bidragit till tveksamheter gällande vad man före-
bygger när, var och hur. Detta komplicerar problema-
tiken ytterligare och bidrar troligen till att politiken 
inom området bedrivs mer med stöd av det man tror 
sig veta, än på grundval av evidens. 

Trots denna typ av svårigheter har tanken på en poli-
tik baserad på lokalsamhället fått en framskjuten posi-
tion i diskussioner om brottsförebyggande arbete. 

Hope (1995) kartlägger lokalt baserade åtgärder 
som har påverkats av de olika uppfattningar av lokal-
samhället som förekommer inom kriminologin. Denna 
analys innehåller brottsförebyggande strategier på lo-
kalnivå både baserade på Chicagoskolans Chicago Area 
project – som i sin tur byggde på ett antagande om ett 
desorganiserat lokalsamhälle, den höga graden av sam-
verkan i lokalsamhället som var vanlig på 1970-talet 
(det ekonomiskt missgynnade lokalsamhället) – och 
det sätt på vilket man under 1970-talet uppmanade 
invånarna i USA att övervaka sig själva (det skrämda 
lokalsamhället), vilket även skedde i 1980-talets Stor-
britannien till exempel i form av grannsamverkanspro-
jekt. Trots dessa brottsförebyggande paradigmers olika 
prägel menar Hope att de alla rymmer en gemensam 
övertygelse om att 

… lokalsamhälets struktur i sig formar den lokala brott-
sligheten – antalet brott på lokal nivå är resultatet av 

något mer än den samlade individuella benägenheten 
att begå brott eller viktimisera (Hope, 1995:129).

För att minska antalet brott i närområden har 
man därför försökt att förändra och förstärka lokalt 
förankrade brottsförebyggande åtgärder genom att 
använda sig av organisationer och aktiviteter som lo-
kalsamhällets medborgare redan är engagerade i. Man 
har förespråkat ett antal olika metoder för att förstärka 
lokalsamhällen och engagera invånarna i att förbättra 
sina egna villkor, till exempel lokalt förankrade arbet-
slöshets- eller ungdomsprojekt, grannsamverkanspro-
jekt och kommunkontor som har flyttats från stadens 
rådhus in i bostadsområden. Men vad är det som är 
grunden i denna tilltro till betydelsen av lokalsamhäl-
len? Vad innebär förebyggande åtgärder, lokalsam-
hälle, brottslighet och beskydd inom detta politiska 
område? Vart och ett av dessa begrepp kommer att 
diskuteras. 

Vad innebär förebyggande åtgärder?

Generellt sett anses förebyggande arbete vara 
något positivt, eftersom sociala problem är något 
dåligt (Freeman, 1992). Så är fallet vare sig det gäller 
folkhälsa eller brottslighet. Att förebyggande arbete 
innehåller två komponenter framstår klart och tydligt. 
Dels att förutspå en utveckling, dels att kunna förändra 
den förväntade utvecklingen. När det gäller brotts-
lighet förutsätter detta att vi kan identifiera orsaken/
orsakerna till att ett brott begås och därefter även 
förhindra att det begås. De positiva konnotationer 
som är kopplade till (brotts-)förebyggande åtgärder 
speglar emellertid en djupare samhällelig oro. Denna 
oro återfinner vi enligt Douglas (1992) inom vår sen-
moderna riskkultur där riskhantering har blivit likställt 
med att undvika risker. Walklate (1997) har identifierat 
vilka problem detta har inneburit för kriminologin. 
Denna typ av problem förekommer emellertid inom 
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brottsförebyggande arbete och avspeglar mer grun-
dläggande (generativa) mekanismer som underbyg-
ger samtida sociala förhållandens natur och struktur. 
Denna typ av förhållanden är mer eller mindre färgade 
av vår känsla av ”ontologisk säkerhet” (Giddens, 1990) 
och vår känsla av välbefinnande. Därför är vi också alla 
som kollektiv upptagna med förebyggande processer, 
vare sig det gäller hälsovård, brottslighet eller eko-
nomi. Så trots de motsägelsefulla, etiologiska bevisen 
varför brott begås försöker vi ändå att förutspå, ingripa 
och därmed också förhindra det. Och som tidigare 
har hävdats är begreppet lokalsamhälle en central 
komponent i dessa processer. Hur har man då lyckats 
samla lokalsamhället och hur framgångsrik har denna 
process varit? 

Vad innebär begreppet lokalsamhälle?

De sociala nätverkens upplösning och sönderfallet av 
aktiva organ för kollektiv handling betraktas ofta med 
stor oro, och man sörjer över deras försvinnande som 
över oförutsägbara sidoeffekter av den alltmer rörliga, 
ogripbara och undanglidande maktens nya lätthet och 
flytande tillstånd. (…) De globala maktstrukturerna 
är sysselsatta med att avrusta detta slags nätverk just 
för att öka sin egen tilltagande fluiditet, som är den 
huvudsakliga källan till deras styrka och garantin för 
deras oövervinnerlighet. Och det är i främsta 

rummet 
just skörheten, bräckligheten och förgäng-
ligheten i mänskliga relationer och nätverk som låter 

dessa makter göra sitt jobb (Bauman, 2000:14).

Willmott (1987) menade att ordet lokalsamhälle 
var ett förledande ord. Precis som när det gäller be-
greppet förebyggande åtgärder antas ett lokalsamhälle 
vara någonting bra. Detta är inte bara djupt förankrat 
i allmänhetens medvetande utan även inom sociolo-

giska kretsar. Bauman illustrerar ovan hur man inom 
sociologin ofta menar att moderniseringsprocessen har 
förstört inte bara det traditionella lokalsamhället utan 
även de utökade familjekonstellationerna, grannsäm-
jan och den personliga känslan av tillhörighet och 
känslan av att känna förankring i en plats och en iden-
titet. Trots att begreppet lokalsamhälle återkommande 
används som en ”beteckning och en referent i vilken 
komplexa och motstridiga resultat, innebörder och 
definitionsmässiga stridigheter sammanfaller” (Craw-
ford, 1995:98) är det inte tillräckligt utvecklat. New 
Labour anammade Etzionis tankegångar (1997) om 
att återuppfinna den form av lokalsamhällen som vi 
sett i det förflutna, d-v-s lokalsamhällen som före-
språkade moral och som främjade allmänintresset. 
Detta fräschade upp några traditionella, sociologiska 
frågor, vilket även blev följden av Putnams forskning 
som diskuterades i inledningen av denna essä. Vi ska 
inte här diskutera följden av att man på detta sätt tar 
till sig kommunitarismen i det brottsförebyggande ar-
betet (se till exempel Hughes, 1998) men det föran-
leder oss att ställa frågan om vad vi lägger in i själva 
begreppet lokalsamhälle. 

Willmott (1987) menar att man bör skilja på männi-
skor som bor i ett visst område (territorial community), 
människor som har något mer gemensamt än att de 
enbart bor i samma geografiska område (interest com-
munity) och människor som känner att de hör hemma 
på en plats (attachment community). Våra upplevelser 
av lokalsamhället kan givetvis förändras med tiden och 
vid olika tidpunkter kan vi känna tillhörighet i en eller 
flera av dessa olika kategorier. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att utgångspunkten för politiska initiativ 
eller politisk retorik inte nödvändigtvis är hur männi-
skor uppfattar lokalsamhället, i synnerhet inte när det 
gäller brottsförebyggande arbete. Zedner och Lacey 
uppmärksammar att motverkande krafter har agerat 
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i det samtida Storbritannien. De menar att: 

En rad av regeringar vars politik har berövat lokalsam-
hällena makt och resurser har, ställda inför de ökande 
och ohanterliga följderna av en socialpolitik som hyllar 
individen och nedervärderar det samhälleliga, ställts 
inför ett behov att vädja till lokalsamhället (Zedner och 
Lacey, 2000:158).

Denna motsättning är emellertidinte bara av sam-
tida relevans. Inbyggt i denna ligger att man betraktar 
lokalsamhällena ovanifrån snarare än inifrån (dvs. hur 
lokalsamhällen borde se ut snarare än hur människor 
uppfattar dem). Följden av ett sådant ställningstagan-
de blir att man antar att lokalsamhällen behöver hjälp 
utifrån snarare än att man ser att samhället i sig har 
inneboende, väletablerade eller inte så väletablerade 
mekanismer i form av socialitet och social solidar-
itet. Oavsett de olika sätt på vilka man kan dra nytta 
av begreppet lokalsamhälle politiskt sett, kan man 
känna styrkan i sociologins analys av den inverkan 
moderniseringsprocesserna har haft på lokalsamhäl-
let. Med andra ord har det förflutnas Gemeinschaft (ge-
menskap) ersatts med nutidens Gesellschaft (sällskap) 
vilket medför den oro som Bauman m-fl talar om. 
Denna åsikts legitimitet bör ifrågasättas, men innan 
dess återstår två frågor; vilken typ av brott fokuserar 
lokala brottsförebyggande åtgärder på och vilken typ 
av skydd menar man att man kan erbjuda?

Vad omfattar begreppet brott?

När det gäller de initiativ till brottsförebyggande 
åtgärder på det lokala planet har arbetet och debat-
ten i stort präglats av en förhållandevis konventionell 
syn på brottsproblematiken. Vare sig det har gällt det 
oorganiserade lokalsamhället, det ekonomiskt miss-
gynnade lokalsamhället eller det skrämda lokalsamhäl-
let har en stor del av det förebyggande arbetet varit 

fokuserat på brott gatubrottslighet snarare än brott 
inom hemmets väggar. Trots den uppmärksamhet 
som har fästs vid våld i hemmet sedan Storbritan-
niens inrikesdepartements skrivelse 60/1991, har re-
toriken kring lokalsamhället som varit så påtaglig på 
andra håll här varit helt frånvarande. Det gensvar man 
uppmärksammat har varit betydligt mer fokuserat på 
förövaren samt på stöd till brottsoffren snarare än på 
lokalsamhället. Detta är inte tillfället att försöka ge en 
förklaring till varför så är fallet, men det ger näring 
åt påståendet att lokala brottsförebyggande åtgärder 
varit konventionellt fokuserade på brott. Detta är till 
stor del resultatet av att det lokala arbetet antagit ett 
top-down-perspektiv. Detta ska vi återkomma till, men 
låt oss först tala om skydd.

Vad innebär beskydd?

På många sätt är begreppet beskydd outforskat 
inom kriminologin och sociologin även om jakten på 
skydd har kommit att bli en av de viktigaste aspekterna 
av riskkulturen. Ur ett kriminologiskt perspektiv är 
det lätt att hänvisa till ”beskydd” och alla de negativa 
associationer som följer av denna typ av företeelser. 
Men låt oss inte glömma de andra dimensionerna av 
begreppet beskydd. Precis som begreppet tillit som 
diskuteras nedan kan begreppet beskydd förstås på 
ett individuellt, mellanmänskligt, institutionellt, 
kollektivt eller socialt plan. En del aspekter av hur vi 
förstår eller upplever begreppet beskydd kan även bero 
av variabler som ålder, kön, etnicitet och geografisk 
tillhörighet. Dessa variabler utgör utan tvivel också 
en viktig dimension när det gäller vem vi vänder oss 
till för att söka skydd. Hur vi än ser på drivkrafterna 
bakom beskydd är det emellertid tydligt att fram tills 
nyligen har staten ansetts och ansett sig vara den som 
ska ge beskydd, härav det utseende välfärdsstaten kom 
att få i Storbritannien åren efter andra världskriget. 
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Det är i detta sammanhang som det också är möjligt 
att lägga märke till det begynnande engagemanget i 
brottsofferfrågan (se till exempel Miers, 1979; Mawby 
och Walklate, 1994). I detta intresse att erbjuda skydd 
kan man även lägga märke till det förändrade  förhål-
landet mellan medborgaren och staten i Storbritan-
nien. Detta har förändrats från att vara ett förhållande 
grundat på rättigheter och skyldigheter till ett som 
grundar sig på rättigheter och ansvarstagande (Gar-
lands tes om responsibilisering) där frågan om vem 
staten erbjuder skydd och gentemot vad i  sig har blivit 
alltmer diffus. Ändå har kraven på skydd mot dessa 
kriminella ”andra” (vilka detta nu är) ökat kraftigt när 
politik och debatter om brottsförebyggande arbete i 
Storbritannien mer och mer har fokuserats på skärpta 
straff. En process som Garland (2001) refererar till 
som kontrollkultur. Det är mot denna bakgrund av 
förändringsprocesser som frågor om lokalsamhället 
och dess betydelse måste förstås. 

*

Sammanfattningsvis kan man konstatera att omfokuse-
ringen på lokalsamhället i det brottsförebyggande ar-
betet i Storbritannien har starka drag av en nostalgisk 
bild av lokalsamhället. Den traditionella uppfattnin-
gen om vad som är problemen i lokalsamhällen, och 
för vem och hur man ska ge beskydd gör att man inte 
tar reda på hur lokalsamhällena egentligen fungerar. 
Hur skulle frågan om brottsförebyggande åtgärder 
kunna förstås bättre om vi betraktade dessa frågor ur 
ett underifrån-perspektiv (bottom-up) snarare än ur 
ett ovanifrån-perspektiv (top-down).

Begreppet tillit: 
En aspekt av tryggheten i ett lokalsamhälle

Begreppet tillit är relativt lite utforskat inom sam-
hällsvetenskapen. I sin diskussion om ”ontologisk 

säkerhet” hävdar Giddens (1991) att tillit i traditio-
nella samhällen framträder främst via släktskapsrela-
tioner, lokalsamhällen eller religiös förankring. Han 
framhåller dock därefter att frånvaron av sådana me-
kanismer i senmoderna samhällen gör tilliten till en 
fråga enbart för individuella kontraktsförhandlingar. 
Luhmann (1989) framför liknande tankegångar. Även 
Gellner (1989) menar att det urbana livet är oförenligt 
med tillit och social sammanhållning, då han menar att 
dessa processer har sina rötter i rurala traditioner och 
stamsamhällen. Ändå är tillit, som Fukuyama (1996) 
antyder, en grundläggande komponent också i det 
moderna livet. Han påpekar:  

Generellt ökar tilliten när ett samhälle har en up-
psättning moraliska värderingar som är gemensamma 
på ett sådant sätt att det skapas förväntningar om att 
människor i regel uppträder hederligt (Fukuyama 
1996, s. 153). 

Här talar han i huvudsak om ekonomiska relationer, 
som inte kan blomstra utan tillit. Detta är relationer 
som givetvis inte heller helt och hållet kan kontrolle-
ras. Tilliten är därför nödvändig. Under 1990-talet 
har dock mycket gjorts i form av kommunitarism, för 
att bemöta behovet av att återskapa någon form av 
moral sammankopplad med att människor ”i regel 
uppträder hederligt”. Den vision av lokalsamhället 
som återspeglas i dessa idéer kommer från Etzionis 
tankegångar och har i samtida regeringspolitik omta-
lats positivt som den mekanism som kan användas för 
att bemästra social utstötning (se bl-a Bringing Britain 
Together, Social Exclusion Unit 1998, Community Policy 
Action Report Group 9, 1999; Preventing Social Exclu-
sion, 2001). Den typ av tillit som verkligen existerar 
och fungerar behöver dock inte nödvändigtvis handla 
om att människor ”i regel uppträder hederligt” som 
Fukuyama hävdar. Det kan lika väl handla om att män-
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niskor i regel uppträder ohederligt, då man kan argu-
mentera för att regelbundenheten i ett beteende är 
det som upprätthåller eller hotar sociala tillitsförhål-
landen. Hur tar sig då tilliten uttryck?

Nelken (1994) lyfter fram vikten av att undersöka 
frågan om tillit i samband med att han förordar mer 
komparativ kriminologisk forskning. I sin översikt 
över vad en jämförande analys av ekonomisk brotts-
lighet skulle kunna ge, föreslår han ett antal frågor av 
relevans för kriminologin, nämligen; Vem kan man 
lita på? Hur känner man tillit? Hur mycket tillit kan 
man känna? När kan man känna tillit? Sådana frågor 
är inte bara aktuella beträffande de mäktigas brott. 
Walklate och Evans (1999) har undersökt hur denna 
typ av frågor utgör grund för människors känsla av 
”ontologisk säkerhet” i två områden med hög brotts-
lighet. Vad dessa mekanismer bygger på uttrycks i en 
”tillitskvadrat”. (figur 1)

Vem man kan lita på, hur man litar på någon och 
hur mycket man litar på någon (Nelken 1994) beror 
på var i denna tillitskvadrat  individen är lokaliserad 
mellan dess mekanismer. T.ex förefaller det som om 
befolkningen i ett av de undersökta lokalsamhällena 
(kallat Oldtown) känner så mycket tillit som den lokala 
grannskapsdogmen tillåter, samtidigt som man strävar 
efter att undvika ”offentlig skam” (att stämplas som 
”tjallare”). Detta tar sig framför allt formen av tillit 
till de andra i lokalbefolkningen, eftersom de bor i 
området (mekanismer för sociabilitet). Detta betyder 
definitivt inte att man inte litar på andra personer, 
men tilliten till dessa är av ett högst individualistiskt 
och bräckligt slag och beror på hur dessa individer 
hanterar den tillit som de tilldelas. Man kan till ex-
empel lita på enskilda polismän och tjänstemän från 
andra myndigheter, men det betyder definitivt inte att 
man generellt känner förtroende för myndigheterna 
(staten). Riskerna för offentlig skam är ett alltför högt 

pris att betala för varje fördel som ett sådant samarbete 
skulle kunna medföra. Det innebär inte för den skull 
att invånarna i lokalsamhället helt och hållet har tagit 
till sig de kriminella gängens anarkistiska politik (or-
ganiserad brottslighet). Men det betyder att vi kanske 
måste tänka om när det gäller några av de mekanis-
mer som skapar och underhåller samhällssolidariteten 
(grad av samhällelig organisation). Tillitsrelationerna 
ser dock något annorlunda ut i det andra samhälle som 
undersökningen omfattade (kallat Bankhill).

Reaktionerna här tycks antyda att äldre människor 
fortfarande är villiga att generellt lita på myndighe-
terna. Dessutom finns det vänskapsgrupper och lo-
kala samhällsgrupper som strävar efter att erbjuda 
någon slags motvikt mot en totalt atomiserad existens. 
Men övertygelsen om att ”det går snabbt utför med 
detta område” (graden av samhällelig organisation) 
och den uttalade rädslan för ungdomar (den lokala 
brottslighetens desorganiserade natur) underminerar 
den känsla av tillhörighet, på vilken potentialen för 
tillitsfulla relationer, inbyggd i ropet på hjälp från 
”tjänstemännen”, skulle kunna utvecklas. Det finns 
alltså en frånvaro av social solidaritet  och en reträtt 
från de processer, på vilka en sådan solidaritet skulle 

INDIVIDEN

STATEN (DES)ORGANISERAD
BROTTSLIGHET

(DES)ORGANISATION
 AV SAMHÄLLET

MEKANISMER FÖR 
SOCIAL STABILITET

Figur1. Tillitskvadraten  (Se Walklate and Evans, 
1999:135)
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kunna grundas. 
För yngre människor i detta lokalsamhälle ser 

bilden något annorlunda ut. De vet att de inte får 
synas i samspråk med ”tjänstemän” (staten), vilka för 
dem kan innefatta äldre människor. De vet också att 
de för att slippa bråk av olika slag måste klara ba-
lansgången mellan att vara känd (grannskapsdogmen, 
being local), men utan att vara en tjallare eller delta 
i kriminella aktiviteter (brottslighetens desorganise-
rade natur). För dem var det inte värre att leva i detta 
lokalsamhälle än att leva någon annanstans och tillit 
fanns mellan dem som kände varandra, även om den 
inte sträckte sig långt där bortom. (För utförligare 
diskussion om dessa exempel se Evans m fl 1996, 
Walklate, 1998, och Walklate och Evans, 1999.)

De olika sätt att ge uttryck för frågan om vem man 
litar på, när man gör det och hur mycket man gör det 
som presenteras i diskussionen ovan kan ha vara rotad 
i de två olika undersökta områdenas historia. Men 
även om denna tillit kan ha sina rötter i historien är 
den dock inte historisk. Det är en verklig mekanism 
utifrån vilken människor skapar ett sätt att hantera 
sina vardagsliv och som resulterar i olika relationer 
till stat, brottslighet, lokalsamhälle, sociala relationer 
och skydd. Invånarna i Oldtown till exempel skulle 
inte gärna gå till polisen för att söka skydd, utan skulle 
mer eller mindre automatiskt kontakta lokala resurser 
i form av organiserad brottslighet. I Bankhill däremot 
förlitade man sig inte på att vare sig polisen eller lokala 
strukturer skulle kunna erbjuda detta, vilket ledde till 
att allmänheten i allt högre grad undvek att ha något 
med dem att göra.  

De två undersökta områdena inte är ovanliga. Mots-
varande områden finns både i urbana miljöer och i allt 
fler landsbygdsområden, vilket jag kommer att åter-
komma till. En övervägande del av dessa är områden 
med vita invånare, där den traditionella arbetarklassen 

historiskt sett har levt vid sidan av ”stadens sociala avs-
kum” och dem som har ansträngt sig för att komma sig 
upp på marknadens villkor. Evans, Fraser och Walklate 
(1996:379) har påpekat att:

...ditt förhållande till brottslighet placerar dig i ett sam-
hälle bestående av integration och utslagning... Det 
är därför viktigt att inse vem det är som skyddar dig 
och på vilket sätt. För många människor är det inte 
polisen eller kommunen utan någon familj på orten 
och/eller Salfordfirman4. Det är bristen på förtroende 
för dessa formella organ som gör att dessa andra krafter 
ges spelrum. 

Citatet ovan gäller ett av de områden som omfattades 
av vår forskning, där staten har tagit bort en stor del 
av sitt ansvar. Det är sådana områden som har drab-
bats av oproportionerligt stort lidande när klyftan 
mellan rika och fattiga har ökat; vårt samhälle har i 
allt större utsträckning blivit ett 30/40/40 samhälle 
(Hutton, 1995). Men hur giltig är då denna analys för 
andra områden, områden där man inte alls har blivit 
lidande när klyftan mellan fattiga och rika har ökat? 
Och vad gäller i de områden där man har dragit nytta 
av förändringarna? Hur ser man här på frågorna om 
tillit och lokalsamhällets trygghet?

The Blue Lamp Campaign: 
En fallstudie från landsbygden i Cheshire

Moody (1999) har påpekat att: ”Landsbygden är be-
tydelsefull i samtida kriminologi, i huvudsak för att den 
inte finns med.” Med detta i åtanke och med sådana 
frågor som, i Storbritannien, brott på landsbygden är 
det värdefullt att diskutera ovanstående fråga utifrån 
ett landsbygdsperspektiv. Frågan började debatteras i 
samband med efterspelet till ett mycket omtalat brott 
som ägde rum i augusti 1999. 

Då mördade Norfolkbonden Tony Martin en sex-
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tonårig inbrottstjuv i sin trädgård. Alltsedan Tony 
Martin dömdes för sitt brott har mediedebatten varit 
intensiv om huruvida domen var rätt eller fel. Det är 
emellertid inte de speciella omständigheter som är 
kopplade till fallet som gör det så betydelsefullt, utan 
det sätt på vilket fallet har satt fokus på den angelägna 
frågan om brottslighet och polisarbete på landsbyg-
den. Strax före Norfolkmordet presenterade National 
Federation of Women's Institutes sin rapport ”Den förän-
drade byn”, där 71% av de tillfrågade framhöll att 
bristen på patrullerande poliser var en viktig angelä-
genhet. Sedan dess har landsbygdsfrågorna hamnat i 
fokus upprepade gånger. Delvis har detta givetvis fått 
sin näring från andra frågor som till exempel brän-
sleblockaden i september 2000 och rävjaktsdebatten, 
där Storbritanniens landsbygdsorganisation Country-
side Alliance höll hög politisk profil. Trots detta har 
man hela tiden återkommit till polisväsendets roll 
och oron för brottslighet, vilket visar att det inte bara 
handlar om en oro skapad av medierna. Inrikesde-
partementets statistik från 1999–2000 visar att antalet 
inbrott ökar snabbare i vissa landsbygdsområden än 
i urbana områden, även om mängden brott av detta 
slag ännu är relativt liten. Förändringar av det här 
slaget, tillsammans med den långsamma men tydliga 
utvecklingen mot att närpolisstationer alltmer sällan 
är bemannade, är påtagliga. Så påtagliga att den förre 
inrikesministern Jack Straw, i sitt tal på Labourpartiets 
konferens i september 2001, utlovade £30 miljoner 
extra till polisstyrkor i landsbygdsområden. The Blue 
Lamp Campaign i Cheshire måste ses mot bakgrund av 
denna mer generella utveckling och bör förstås som 
ett exempel på hur dessa mer övergripande frågor har 
tagit sig uttryck på lokal nivå. 

Cheshire är ett väldigt blandat grevskap. Dels ut-
görs det av städer som Chester, Nantwich, Crewe 
Northwich och Winsford (städer som sinsemellan 

är väldigt olika den klassiska turiststaden Chester, 
staden Crewe med lång tradition av järnvägs- och 
biltillverkning och Winsford som suger upp Mersey-
sideområdets befolkningsöverskott), dels innehåller 
grevskapet områden med nedärvt välstånd, som går 
tillbaka till industriella revolutionen, och det nya väl-
ståndet som utgörs av popstjärnor och idrottsmän. The 
Blue Lamp Campaign fokuserade på den centrala delen 
av Cheshire, som kallas Vale Royal och som av hävd 
är ett välbeställt jordbruksområde. För att skapa en 
känsla av detta område räcker det kanske att nämna att 
områdets största hotell är värd för den äldsta jakten i 
landet och att det dessutom är stängt för allmänheten i 
november varje år eftersom man då tar emot hertigen 
av Westminister och organiserar den stora jaktbalen. 
Denna del av Cheshire blev centrum för starkt lokalt 
engagemang strax före jul 1999. 

Katalysatorn var att man beslutade  ta bort den sista 
fasta polisresursen i området. Fram till dess hade man 
lyckats hålla kvar en permanent, fristående polistjänst 
i en av områdets byar. Denna nedskärning innebar 
att hela området förlorade sin sista resurs.  Detta re-
sulterade i stor lokal oro, vilket i ett inledande skede 
resulterade i att över 150 människor i byn slöt upp på 
att möte med en av polisens rådgivande kommittéer. 
Även många poliser var närvarande vid mötet och be-
mötte lokalbefolkningens oro genom att lyssna, men 
utan att ge efter för deras önskemål om att den lokala 
polistjänsten skulle återinföras. 

Detta och den allmänna oron över bristen på 
polisiär närvaro ledde till att boende i området beslu-
tades sig för att dra i gång The Blue Lamp Campaign. I 
lokaltidningen uppmanades man att delta i kampanjen 
och den växte fort. Den 14 januari hade man femton 
namnunderskrifter och den 17 mars ungefär 200. Hu-
vudkravet som man drev i kampanjen var att man ville 
ha en permanent polisresurs i området. Helst i Tarpor-
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ley där det fanns en polisstation som stod tom. Frågan 
kvarstår varför denna kampanj fick sådant gensvar. 

Kampanjledaren menade att: ”De stökiga killarna 
snackar med varandra om att polisstationer slår igen 
och sen vet de vart de ska ta vägen för att bråka” (Leila 
Potter: kampanjledare, Chester Chronicle, den 14 januari 
2000). Polisen bemötte inte denna typ av oro på ett 
sätt som framstod som särskilt tjänstvilligt. Den lokale 
poliskommissarien sa: ”Byns polis är borta och jag ber 
invånarna att acceptera det för vi behöver gå vidare.” 
Dessutom menade han att det faktum: 

 …att man ser en patrullerande polis kanske gör att 
man känner sig tryggare, men det är inte säkert att 
man är det… Här begås mindre än hälften så många 
brott som riksgenomsnittet, inom nästan alla brotts-
kategorier, och invånarna borde vara nöjda med den 
framgång vi har uppnått. I detta distrikt är brottsoffren 
2000 färre i dag än för fyra år sedan, eftersom vi har 
arbetat förebyggande och riktat in oss på flegångsför-
brytare… Dessa minskningar skulle vi inte ha uppnått 
om vi hade haft patrullerande lokala poliser.

Ett liknande gensvar gav poliskommissarien gäl-
lande Norfolkmordet. Han rapporteras ha sagt: 

Invånarna i the fenlands är räddare för att utsättas för 
brott än vad man är i andra delar av landet, men denna 
rädsla syns inte i brottsstatistiken. Deras livskvalitet 
påverkas av deras rädsla, men risken att de ska bli 
rånade är fortfarande betydligt mindre än för dem som 
bor i mer tätbebyggda områden där brottsfrekvensen 
är mycket högre. Rädslan för att utsättas för brott är 
troligtvis psykologisk. Många av bönderna bor i isol-
erade områden och tror att de är lätta byten.  (citerat 
i The Guardian, den 24 augusti 1999) 

Trots att Tony Martin hade blivit rånad vid tre 
tidigare tillfällen är det förståeligt att den lokala 

polisledningen försöker använda sig av metoden att 
beskriva människors rädslor som irrationella och poli-
sens reaktioner som rationella, eftersom de ständigt 
måste sätta frågan om tillgängliga resurser främst. I 
Cheshire däremot försvagades den potentiella effekten 
av dessa uttalanden då en 91-årig kvinna och den lo-
kale kyrkoherden rånades i en by som gränsade till det 
område där The Blue Lamp Campaign bedrevs. Dessa 
händelser fick stora effekter för kampanjen. Så stora 
att polisen i mars rapporterade att de hade iscensatt ett 
pilotprojekt för att utreda landsbygdspolisiära frågor. 
Samma månad tillsattes även en ny poliskommissarie 
i området. 

Sedan i mars 2000 har ledarna för The Blue Lamp 
Campaign fått in ett flertal förslag för att lösa proble-
men. Ett av dessa förslag var projektet ”Köp en polis”. 
Man gick ut i den lokala pressen och föreslog att män-
niskor kunde gå samman och investera i sin egen lokala 
polis. Detta förslag stötte på följande reaktion: 

Varför skulle invånarna tvingas att köpa en polis? Vi 
har rätt att få stöd från polismakten. Vi har rätt att inte 
utsättas för rädslan för brott. Vår lokale kyrkoherde sa 
till mig att rädslan för att utsättas för brott är ett brott 
i sig – och han har så rätt! Polismästaren måste börja 
visa sin makt. Vi har förståelse för att han har ont om 
resurser, men hur länge ska vi invånare behöva vänta 
på att regeringen ska agera och ge polisen resurser 
att kunna utbilda fler poliser? Kom igen polismästare 
Burgess! The Blue Lamp Campaign stödjer helt och hål-
let dina ansträngningar att bekämpa brottsligheten på 
landsbygden. Du behöver vår hjälp och vi behöver de-
finitivt din. (Leila Potter i ett brev till Chester Chronicle, 
den 12 maj 2000). 

Här har vi en grupp engagerade medborgare som 
är ivriga att ta sin del av ansvaret för att skydda sitt 
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närområde, men som även med stor emfas hävdar att 
också staten måste uppfylla sin del av avtalet. 

I vissa avseenden utgör den här kampanjen ett em-
piriskt exempel på de svårigheter som individer ställs 
inför när samhällets natur förändras. Dessa svårigheter 
poängteras i Youngs text (1999) som jag tidigare har 
refererat till. Människor vet att det inte går att åter-
skapa det förflutna i nuet. Trots det har människor i 
detta område en allmän tillit till polisväsendet och vill 
arbeta tillsammans med det för att hitta en lösning på 
sina lokala angelägenheter. Detta agerande speglar en 
förståelse för att den sociala verkligheten är under 
förändring, även om man inte tycker om dessa förän-
dringar. Dessutom vet dessa människor vad som pågår 
i deras område. Till exempel vet de att polisens utryck-
ningstid på ett telefonlarm här är uppemot 45 minuter. 
Och även om de vet att den typen av samtal inte är 
vanligt förekommande ger detta ändå näring åt kän-
slan av utestängdhet. Inte från arbetstillfällen, affärs-
världen eller ekonomiska resurser, utan från tjänster 
som de anser sig ha rätt till. På framsidan av tidningen 
The Chester Chronicle kunde man den 19 maj 2000 läsa 
”Mest av allt känner de (invånarna i Cheshires lands-
bygdsområde) sig övergivna av polisen”. 

Givetvis innehåller denna känsla av övergivenhet 
ytterligare en dimension. Den rädsla och oro för brott 
som invånarna i detta område uttrycker speglar också 
den arketypiska reaktionen för människor från denna 
typ av områden: rädsla för utomstående, de okända, 
bråkiga killarna som vet att det inte finns någon polis 
på plats och därför siktar in sig på sådana områden. 
”Brottslingar från stan fokuserar på landsbygdsom-
råden” är Daily Telegraphs rubrik den 20 augusti 2000. 
Oberoende av hur exakt denna rubrik nu är speglar den 
trots detta folks uppfattning om brottslighet (debat-
ten om den ekonomiska brottsligheten till trots). Det 
här är inte de metaforiska bilderna av oro som enligt 

Taylor (1996) är kopplade till brott. Inte heller de som 
det talas om inom psykoanalysen och som är kopplat 
till Hollway och Jeffersons forskning (1997). Detta är 
en äkta oro som människor som lever under trygga 
ekonomiska förhållanden upplever. Människor vars 
gemensamma intresse är att upprätthålla denna kän-
sla av trygghet och sin ekonomiska ställning, men som 
upplever att deras traditionella möjligheter att hantera 
problemen har tagits ifrån dem. För dessa människor 
finns det inga alternativa tillvägagångssätt att upprät-
thålla känslan av välbefinnande, än de som de alltid 
har förlitat sig på.

 
Trygghet i lokalsamhället: 
Vad är det och för vem?

Ett sätt att börja besvara denna fråga är att under-
söka likheterna och olikheterna mellan de tre olika 
områden som här tas upp som exempel. Dessa kan 
iakttas utifrån ett flertal dimensioner. (Diagrammet 
är ett exempel snarare än en komplett analys.) 

Om man sätter in analysen i ett sammanhang av 
tillit och tillitsförhållanden kan man argumentera för 
att människorna i Cheshire litar på varandra och på 
officiella organ, men inte på utomstående. Kittet i 
deras sociala relationer ligger i deras gemensamma 
intressen, som invånare i ett specifikt lokalsamhälle 
ställda inför ett specifikt problem och med ett förflutet 
med möjlighet att påverka de lokala beslut som fattas. 
De ställs inför olika, men icke desto mindre verkliga, 
typer av problem. Historiskt sett är invånarna här vana 
vid stora möjligheter att påverka på det lokala planet: 
vana vid att ha makt. De informella påtrycknings-
metoder som traditionellt sett har genomsyrat lokalt 
beslutsfattande i områden som dessa är emellertid inte 
lika effektiva som de en gång var. Människorna här är 
inte vana vid socialt utanförskap. Det handlar inte om 
socialt utanförskap i ekonomisk mening utan i fråga 
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om politik: informell makt och inflytande. De ser sig 
själva inte bara som medborgare med ansvarsåtagan-
den utan även med rättigheter. Därför drev de en kam-
panj som i själva verket omfattande alla berörda parter, 
även polisen. En kampanj som polisen tvingades ta på 
allvar på grund av läget då den genomfördes. Dessa 
tillitsrelationer är mycket annorlunda jämfört med de 
i Oldtown och Bankhill som beskrevs tidigare. 

Så vilken roll spelar då dessa specifika fallstudier 
och denna typ av analys i allmänhet när det gäller hur 
vi ser på brottsproblematik och brottsförebyggande 
åtgärder i det senmoderna samhället? Denna roll bör 
i första hand förstås genom den strukturella dynamik 
som det anspelas på i fallstudierna och som är grunden 
för invånarnas välbefinnande i dessa områden. 

En strukturerad känsla av välbefinnande

Det föregående avsnittet belyste vissa viktiga frågor 

med relevans för framtiden. Frågor som inte är specifi-
ka för Oldtown eller Bankhill, utan för varje större 
stad och växande landsbygdsområde som har sina egna 
motsvarigheter till Oldtown och Bankhill. Hur skulle 
det se ut om vi tog lokalsamhällets struktur på allvar 
och beredde plats för denna på den brottsförebyg-
gande agendan? 

Först och främst skulle det innebära att vi inte län-
gre kan anta att det finns ett färdigt koncept som går 
att applicera på alla lokalsamhällen, vilket även det 
svenska regeringsdokumentet påpekar. Detta är fallet 
vare sig man fokuserar på ett speciellt brottsförebyg-
gande initiativ, en särskild typ av brottsproblematik 
eller ett visst tillvägagångssätt. Om denna första 
iakttagelse är riktig krävs det att man utvecklar en 
avancerad förståelse av hur specifika lokalsamhällen 
är uppbyggda; vem som har makt och varför; vilken 
typ av ingripande som skulle kunna få stöd och varför. 

Att hantera brottslighet på lokal nivå

 UPPFATTNING AV Insiders Insiders Utomstående
 BROTTSLIGHETEN  

 SAMHÄLLSTYP a) Släktskapsorienterad Desorganiserat Organiserat kring   

   gemensamma intressen  
 

 b) Försvarsstrukturerad Skrämt Präglat av rädsla,
   men proakivt 

 SOCIALT  Utanförskap På väg mot  Rädsla för politiskt                    
 UTANFÖRSKAP  utanförskap utanförskap

 ALTERNATIVA Alternativa strukturer Inga alternativa  Inga alternativa 
 MEKANISMER  strukturer strukturer

 SKYDD Kriminellt gäng Inget Polisen  

 Oldtown Bankhill Cheshire
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Givetvis kan detta resultera i att olika områden får 
förhållandevis olika handlingsplaner för att minska 
brottsligheten och att de kan behöva förhandlas fram 
på olika sätt mellan till exempel lokalt företagande, 
ungdomar och bostadsföreningar. I vissa områden kan 
detta även innebära att man måste erkänna den roll or-
ganiserad brottslighet spelar i ett område. En sådan roll 
behöver inte nödvändigtvis bygga på rädsla eller skräck 
utan kan också få en plats i en alternativ arbetsstruktur 
där exempelvis olaglig brottslig verksamhet kan omvandlas 
till lagligt säkerhetsarbete. Det är ett annat sätt att se på 
möjligheter till anställning än den som antyds i The 
Social Exclusion Unit (2001). 

Brottsförebyggande arbete som grundar sig på kun-
skaper om en strukturerad känsla av välbefinnande 
borde därför ta människors ”upplevda verklighet” 
på största allvar (Crawford et. al. 1990). Detta skulle 
kunna innebära att man går bortom debatten om be-
tydelsen av det offentliga och det privata (utan att 
nödvändigtvis ignorera den) och befattar sig med det 
som berör människor. Detta skulle kräva en äkta dia-
log mellan dem som sitter vid makten och dem som 
inte gör det. Det är då viktigt att åtminstone förstå 
den betydande roll som människor med makt i lokal-
samhället spelar och att sikta på att ge dem resurser. 
Det kan också innebära att man måste erkänna och 
acceptera att det i vissa lokalsamhällen, som präglas 
av statens borttynande kanske fär rätt att uppmuntra 
redan etablerade tillvägagångssätt att skapa ontolo-
gisk säkerhet. Med andra ord är det viktigt att inte 
anta att lokalsamhällen lider brist på socialt kapital. 
Hagan och McCarthys (1997) inflytelserika arbete 
visar snarare att unga hemlösa som lever under stora 
påfrestningar är utrustade med socialt kapital och ett 
nätverk som gör det möjligt för dem att överleva. Det-
samma gäller lokalsamhällen. Emellertid behöver vi 
finna vägar att förstå hur detta sociala kapital fungerar 

eller inte fungerar för dem. Givetvis leder denna typ 
av försök att förstå brottsförebyggande åtgärder till 
att man lyfter fram grundläggande frågor om statens 
roll, dess legitimitet på lokal nivå, social rättvisa och 
demokratifrågor. 

Sammanfattning: 
Lokalsamhälle, politik och beskydd

Det är tydligt att även om man i Storbritannien kan 
se att förhållandet mellan medborgarna och staten har 
ändrat fokus sedan 1945 så finns det en stark historisk 
kontinuitet i denna relation. Det är fråga om historiska 
förlopp som grundar sig på en åtskillnad mellan dem 
som har gjort sig förtjänt av något (the deserving) och 
de som inte har gjort det (the undeserving), och på prin-
cipen om mindre berättigande och på idén om farliga 
samhällsklasser. Dessa farliga klasser förser givetvis en 
stor del av rättsäkerhetssystemet med arbete och bara 
det är en anledning att försöka skaffa sig klar förståelse 
för hur dessa djupt rotade processer tar sig uttryck på 
ytan. Vissa framträder tydligt i de beskrivningar som 
olika lokalsamhällen ger av den lokala brottsproblema-
tiken. Om man tar hänsyn till de upplevelser som män-
niskor som bor i områden med hög brottslighet ger 
uttryck för, kan vi överväga ytterligare några frågor: 
vad fungerar, för vem, hur, varför, när och var? För 
att sådana frågeställningar ska dyka upp är det viktigt 
att forskare, politiker, beslutsfattare och de med makt 
på lokal nivå ständigt är vaksamma på frågorna om 
vems politik och vems samhälle det handlar om. Som 
Giddens (1998:88) påpekar:

För att det ska fungera fodras samverkan mellan re-
geringsorgan, domstolsväsendet, lokala sammanslut-
ningar och organiserade gemensamma intressen – alla 
ekonomiska och etniska grupper måste vara med. … 
För att leda till gynnsamma resultat måste sådana 
arrangemang vara förenade med långsiktiga sociala 
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målsättningar.

Vidare menar han att sådana strategier inte nödvän-
digtvis behöver betyda att man förnekar kopplingarna 
mellan arbetslöshet, fattigdom och brott, utan snarare 
att politiken måste koordineras med gemensamma 
målsättningar. 

En genuin önskan att genomföra en förändring-
spolitik kräver dock att man är medveten om vikten 
av det lokala sammanhang i vilket politiken bedrivs. I 
vissa omgivningar kan detta betyda att könsaspekten 
bör vägas in, i andra omgivningar är andra variabler av 
större värde. Först och främst bör dock politiken gå i 
linje med, snarare än emot de historiska och socioeko-
nomiska omständigheter som bildar det lokala sam-
manhangets strukturer. Det krävs också att önskan att 
politiken ska fungera är autentisk och äkta i själva lo-
kalsamhället. En sådan önskan kan också kräva att man 
kritiskt närmare granskar vad vi lägger in i begreppen 
brottslighet, lokalsamhälle, förebyggande arbete och 
beskydd och vilka som ska tillhandahålla detta och hur 
det ska genomföras. Medan Putnam (2000) kan ha rätt 
när han hävdar att det medborgerliga engagemanget 
har minskat har vi inga bevis för att lokalsamhällets 
minskade betydelse skulle vara den naturliga följden. 
Inte heller har vi några bevis för att lokalsamhällen 
har blivit mer svaga och sköra. Vissa har blivit det: 
andra definitivt inte. Detta betyder att vi både när det 
gäller forskning och politiskt beslutsfattande behöver 
stor ökad förståelse för hur lokalsamhällen fungerar 
för människorna själva. Hur ser deras nätverk ut? Hur 
fungerar det sociala kapitalet i deras område och för 
vem? Många av svaren på liknande frågor kan vara 
obehagliga politiskt sett, men att ignorera dem är inte 
heller någon lösning. 

Jag avslutar med en talande anekdot från Fletcher 
(2000):

...när jag skrev denna artikel kom jag ihåg en person 

som var med om ett inbrott i sin bil i en av de mer 
ökända bostadsområdena i Salford. Ett område där 
det sägs att lagöverträdarna bevakar varandra. Istället 
för att rapportera förseelsen till polisen rapporterade 
han det till familjeöverhuvudet i en av familjerna som 
hade starka kriminella kopplingar och som bodde i 
området. Den skyldige hittades i området och sägs ha 
åkt på en omgång. Detta föranleder en fråga: Är detta 
vad man menar med Ett säkrare Salford. (Polisrapport, 
mars, 2000:27)

Det är inte detta regeringen menar med en säkrare 
stad, men det är vad en del människor i vissa områden 
tryggt kan vända sig till som ett sätt att sätta gränser 
för vad de tycker är acceptabelt, och samtidigt bli er-
bjudna skydd rakt i ansiktet på statens anpassning till 
sitt eget nederlag. Detta är deras sociala kapital och det 
som är kvarstår i det förändrade förhållandet mellan 
medborgarna och staten. Även på den här nivån ”lig-
ger demokratins utveckling i vågskålen” (Oskarsson 
and Peterson (2001:19).

snwalklate@aol.com
Översättning: Karin Johansson

NOTER
1 Marianne Öjerskogs översättning. (Öa)
2 The British Crime Survey (BCS) är en stor brittisk un-
dersökning som rapporterar om förekomsten av våld 
och andra kriminella handlingar (inklusive händelser 
som inte har rapporterats till polisen och de som har 
rapporterats men inte blivit registrerade). (Öa) 
3 The Social Exclusion Unit har i uppgift att rapportera 
hur man ska utveckla samverkande och hållbara strat-
egier för att hantera brottslighet, drogproblematik, 
arbetslöshet, lokalsamhällens kollaps och dåliga skolor 
etc. (Öa)
4 Salfordfirman är ett välkänt kriminellt gäng/nät-
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verk med kvasipolitiska egenskaper. (Översättarens 
anmärkning.) 
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LANDSKAP MED GRANAR /LANDSCAPE WITH SPRUCE  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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VID VALHALL /AT VALHALL  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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LANDSKAP MED ROMER /LANDSCAPE WITH ROMANIES  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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SPEGELN OCH ROTEN /THE MIRROR AND THE ROOT  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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BÖNOR /BEANS  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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HEALING GARDEN  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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Jag ska ta upp frågan om brottslighet som samhäll-
sproblem. Att brottsligheten är ett uppmärksammat 
problem i Sverige och vår omvärld är väl ganska upp-
enbart för alla, om inte annat så är väl dagens och 
morgondagens konferens ett uttryck för det. 

Först vill jag börja med att nämna vad jag inte ska 
ta upp här. I andra sammanhang är jag mer konkret 
kring frågor som hur mycket brottslighet svenska 
folket utsätts för, vilka samhällsgrupper som utsätts 
mer än andra och hur utvecklingen ser ut. Här kom-
mer jag mer att beröra varför vår samtid upplever att 
brottsligheten är ett av de viktigaste och inte sällan, 
enligt opinionsundersökningar, det viktigaste sam-
hällsproblemet. Min diskussion ska ha två frågor som 
utgångspunkt, dels hur den stora uppmärksamheten 

på brottsligheten som samhällsproblem ska förstås, 
och dels så vill jag något provocerande ställa frågan 
om det bara är av godo att brottsfrågan får företräde 
i samhällsdebatten.

Jag vill lyfta fram tre förklaringar för hur vi ska 
förstå den stora uppmärksamheten. Den första förklar-
ingen som väl är den mest självklara och enkla, handlar 
om att det är brottsutvecklingen som ligger bakom 
den stora uppmärksamheten. Men jag kommer också 
att diskutera massmedias roll. Jag vill även ta upp 
någonting som jag kallar för brottsproblemets rasifi-
ering. Jag är öppen för att det finns fler förklaringar, 
men jag kommer att fokusera på de här.

Om vi börjar med den självklara förklaringen, 
brottsutvecklingen, så är det väl så att vi borde ha en 

BROTTSLIGHETEN I SVERIGE 
Vår bild av ett samhällsproblem



förändrad utsatthet för brott i vårt samhälle. Jag ska 
lite kort gå igenom hur brottsutvecklingen har sett ut 
i Sverige de senaste decennierna. 

Angående anmälda brottsbalksbrott 1975–2000 har 
vi en tydlig ökning från 1975 fram till 1990. Hade vi 
istället börjat den här serien 1950 så hade det varit 
en tydlig ökning under hela efterkrigstiden, fram till 
ungefär 1990 då den här brottskurvan bryts. Under 
nittiotalet har vi ingen ökning enligt den här statis-
tiken över anmälda brottsbalksbrott. Huvuddelen av 
brotten är stöld och skadegörelse. Som ni säkert har 
hört kriminologer säga många gånger förut så är det 

inte enkelt att tolka brottsutvecklingen utifrån krimi-
nalstatistik. 

I Sverige har vi en alternativ indikator som är väl-
digt användbar. Det är statistiska centralbyrån som se-
dan 1978 frågar ett urval av den svenska befolkningen 
om deras levnadsnivå. Där ingår frågor om trygghet 
och utsatthet för brott. 

Om vi tittar på hur den utvecklingen ser ut och jäm-
för med stöld och skadegörelse, som utgör merparten 
av de anmälda brotten så ser de här kurvorna ungefär 
likadana ut. Vi har en ökning i utsattheten fram till 
1990 och under nittiotalet så rapporterar den svenska 

SCB:s levnadsnivåundersökningar (ULF) 1978–1999
16–74 åringar som uppgett att de utsatts för olika typer av våld under de senaste 12 månaderna

Årtal Utsatts för våld/hot Utsatts för våld Utsatts för våld som Avstått att gå ut på kvällen 
  som lett till sjukvård orsakat synlig kroppsskada av oro för att bli överfallen 

1978 6,1 0,8 1,9 12,6
1979 5,7  1,8 13
1980 5,8 1 2,2 11,6
1981 5,1 0,6 1,8 10,6
1982 6,1 0,8 2,3 10,7
1983 5,7 0,8 2,3 10,8
1984 5,4 0,7 1,8 12,4
1985  5 0,7 1,7 12,3
1986 5 0,5 1,6 .
1987 6,1 0,7 1,8 12,9
1988 6,2 0,7 1,9 13,4
1989 5,8 0,6 1,7 15
1990 7,2 0,9 2,6 14,3
1991 7 1 2,5 13,6
1992 7,4 0,8 2,5 16,6
1993 7,7 0,8 2,1 16,2
1994 6,8 0,9 2,4 13,9
1995 8,5 1,3 3,1 14,2
1996 6,4 0,7 2,3 12,7
1997 6,8 0,7 2,4 12,6
1998 7,3 0,8 2,5 15,6
1999 7,7 1 2,7 13,7
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befolkningen en stabil nivå av utsatthet för stöld och 
skadegörelse.

Om vi istället tittar på våldsbrotten så ser det väl-
digt annorlunda ut. I kriminalstatistiken ser vi tydliga 
och kraftiga ökningar av våldsbrotten, framför allt 
misshandel. Om vi istället tittar på vad den svenska 
befolkningen upplever sig vara utsatta för i de här 
undersökningarna, så får vi en annan bild av utveck-
lingen. Minst vanligt är  inte oväntat det allvarligaste 
våldet, alltså våld som leder till att man behöver up-
psöka någon form av läkarvård. Det har legat tämligen 
stabilt under hela perioden 1978 till 1999. Tittar vi 
på våld som leder till synlig kroppsskada, så är det 
även där tämligen stabilt. Tittar vi på våld eller hot, 
den sammanslagna kategorin, så ser vi att vi har två 
olika nivåer, en något lägre nivå under första delen 
och en högre nivå under nittiotalet, men vi ser ingen 
kontinuerlig och kraftig ökning under nittiotalet, utan 
nivåerna är ganska stabila. 

Felaktiga bilder av våldet

Jämför vi med oron för våld, om man avhåller sig 
från att gå ut på grund av oro för våld till exempel så 
ser vi även här en nivåhöjning, men ingen egentlig 
trend på nittiotalet. Om vi tittar på det allra grövsta 
våldet, det dödliga våldet, där vi inte har några prob-
lem alls med det som vi kriminologer brukar prata 
om som problem med anmälningsbenägenhet och 
problem med förändrad reaktion och känslighet, så 
får vi en bekräftelse på att det ser tämligen stabilt  ut 
vad gäller antal döda de senaste decennierna. 

Generellt sett så kan vi säga att det inte finns någon 
påtaglig ökning av brottsligheten i Sverige under nit-
tiotalet, däremot har vi en tydlig ökning decennierna 
innan. Kopplingen mellan brottsutvecklingen å ena 
sidan och synen på brottslighet som samhällsproblem 
och hur det här problemet ska förstås och åtgärdas är 

alltså inte helt självklar. Under 1970-talet hade brott-
sligheten ökat i över två decennier och den ökade hela 
decenniet. 

Samtidigt kan man nog slå fast att den tidens syn på 
brottsproblemet var en annan än dagens, som bygger 
på ett årtionde där utsattheten är ganska stabil. Det 
är alltså inte givet att ökad brottslighet per automatik 
måste leda till en politisering av brottsproblemet eller 
till krav på hårdare straff. Det gällde inte på sjuttiotalet 
i alla fall.

Det här betyder också att vi, för att kunna förstå 
den stora uppmärksamhet som brottsproblemet får i 
dagens samhälle, måste söka efter andra alternativa 
förklaringar än brottsutvecklingen. 

Massmediernas betydelse

Så kommer jag då till min andra punkt, eller min 
andra förklaring, men min första alternativa förklar-
ing. Och den gäller massmedias betydelse som verk-
lighetsförmedlare. 

Om man frågar allmänheten om hur det ser ut med 
brottsligheten i Sverige så är jag tämligen övertygad 
om att vi skulle få höra att den ökar, den blir allt grövre 
och den går ner i åldrarna. En undersökning gjord 
av Våldsskildringsrådet visade att hälften av de unga 
kvinnorna i Sverige upplever/tror att fler än tvåhundra 
kvinnor mördas varje år i Sverige. Så är det inte – den 
riktiga siffran håller sig kring trettio mördade kvinnor 
i Sverige varje år, och den siffran har varit tämligen 
stabil de senaste tjugo åren.

Men, hur kommer det sig då att vi, eller så många 
av oss, upplever att det inte är så utan att det är mycket 
värre? Hur vet vi hur det förhåller sig i vårt samhälle? 
Här tror jag media har en stor betydelse som verk-
lighetsförmedlare. Det är i media den vanlige med-
borgaren ofta kommer i kontakt med den allvarliga 
brottsligheten, så vad som återges i dagspressen och i 
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TV kommer att ha stor betydelse för hur allmänheten 
uppfattar brottsproblemet.

Jag har gjort en undersökning om hur dagspressen 
i ledarartiklar behandlar ungdomsbrottslighet under 
efterkrigstiden. Det har skett en tydlig förändring i 
vad dagspressen uppmärksammar. Från att tidigare 
framförallt ta sin utgångspunkt i stöldbrott, så han-
dlar texter om ungdomsbrott idag i princip bara om 
ungdomsvåld. Ungdomsvåldet är inte någonting som 
alltid uppmärksammas lika mycket, utan att det dyker 
upp tydligt i mitten av åttiotalet. Om man tittar mer 
kvalitativt på vad som skrivs i ledarartiklarna innan, 
under och efter den här stora uppmärksamheten, så 
kan man också se tydliga förändringar. Något förenklat 
kan man säga att innan ungdomsvåldet uppmärksam-
mades handlade artiklarna om ungdomsvåld om un-
gdomar som hade begått grova våldsbrott, om att det 
här var ungdomar med sociala problem och svåra 
hemförhållanden som samhället måste ta hand om 
och man kommenterade ofta att domarna var för hårda 
och så vidare. Efter den här stora uppmärksamheten 
får man en annan bild när man läser ledarartiklarna. 
Det handlar oftare om att det här är en förhärdad 
värsting; ungdomar som begår de här våldsbrotten 
för sitt eget nöjes skull.

Politiska orsaker

Den här förskjutningen gör att den sociala bakgrun-
den tenderar att hamna allt mer i bakgrunden under 
perioden efter den stora uppmärksamheten. Det är 
självklart svårare att visa någon förståelse för och lättare 
att uppröras över, ungdomar som i allt större utsträck-
ning väljer att begå brott utan att vara tvungna. Sam-
hällets ansvar uppfattas allt oftare vara att skydda offret 
snarare än att rehabilitera brottslingen. Om den bild 
som förmedlas är att ungdomsbrottsligheten ökar, att 
ungdomsvåldet blir allt grövre så är det i allt väsentligt 

det här som blir verkligheten som vi måste reagera på 
– oavsett vad som sker därute.

Mediernas betydelse ligger alltså i att de är verk-
lighetsförmedlare. Massmedia har betydelse som 
självständig aktör. Massmedieforskningen har länge 
pekat på att nyheter om brott utgör en stor del av 
pressens nyheter eftersom brottslighet har ett up-
penbart nyhetsvärde. Jag tror att i takt med att vi 
får nya media, har det skett både en kvantitativ och 
en kvalitativ förändring i hur mycket och vad media 
beskriver. Vi kan nu sitta i våra vardagsrum och mer 
eller mindre i direktsändning följa polisens arbete när 
de tar fast brottslingarna. Men massmedia är inte bara 
en aktör utan också en arena. Det är alltså uppenbart 
att det som media förmedlar inte är frikopplat från 
det omgivande samhället. Jag påpekade tidigare att 
medias uppmärksamhet på ungdomsvåld ökade vid 
mitten av åttiotalet men också att det sker en kvalitativ 
förändring i vad man förmedlar, i vad man ska göra 
åt ungdomsbrottslingar och hur man beskriver dem. 
Det här är en förändring som jag tror ligger utanför 
massmedia och istället kan återföras till den politiska 
arenan.

Brottsproblemet är ett bra problem i den meningen 
att det är ett fenomen som det går att visa handling-
skraft i, att det kan göras begripligt vad man ska göra. 
Det gäller bara att göra på rätt sätt, vilket det är finns 
det ju många uppfattningar om, dessutom varierar vad 
som är rätt över tid. Det som är rätt idag är inte det 
som tidigare ansågs vara rätt.

Men det ger i alla fall möjlighet att visa att man vill 
ta tag i ett samhällsproblem.

Ett problem med media är att de leder till en ytlig 
diskussion. Det som föreslås och det som kan dis-
kuteras i media måste vara slagkraftigt, det måste for-
muleras kortfattat och det måste göras begripligt. Det 
går inte att hålla på och snöa in i längre resonemang. 
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Det hinner man inte med på trettio sekunder eller 
på två spalter. Samtidigt är det viktigt att peka på att 
det finns en mottaglig publik också. Media skriver 
inte om de här sakerna i ett vacuum. En stor fördel 
som rapporteringen kring brottsproblemet här är att 
de verklighetsbilder som återges möter en mottaglig 
publik. Det finns en mängd människor i Sverige som 
är otrygga, som upplever osäkerhet i sin tillvaro och 
beskrivningen av brottsproblemet bekräftar bilden av 
den ökande brottsligheten och den allt grövre brotts-
ligheten bekräftar en sådan verklighetsuppfattning.

En socioekonomisk bakgrund

Allt detta leder över till min andra fråga: Är det 
bara av godo att brottsfrågan får företräde i samhälls-
debatten? Jag menar att det finns en hel del saker som 
pekar på att brottsligheten såväl i Sverige som i andra 
länder har kommit att förknippas med invandrarna. 
Det här har förändrat uppfattningen om brottsprob-
lemets orsaker och de reaktioner de bör mötas av. Jag 
tror att det finns två förklaringar till att det har blivit 
på det här sättet.

Det första handlar om invandrarnas levnadsförhål-
landen. Personer med utländsk bakgrund lever idag 
under socioekonomiska förhållanden som är väsentligt 
sämre än för den övriga befolkningen. Om det har vi 
väldigt mycket kunskap och statistik. Däri ligger den 
första förklaringen. Det här har att göra med att i takt 
med att Sverige blev ett invandringsland – vi var ju ett 
utvandringsland i början av nittonhundratalet – så har 
invandrarna hamnat i de minst attraktiva bostadsom-
rådena, bostadsområden som kännetecknas av högre 
arbetslöshet, lägre utbildningsnivåer och sämre eko-
nomiska förutsättningar. Den här samhälleliga segre-
gationen, som tidigare byggde framförallt på socioeko-
nomiska grunder, har alltmer börjat ses som etniskt 
grundad. Man förknippar inte de här bostadsområdena 

med arbetarklass, utan med invandrare. Det väsentliga 
här är ändå att barn, ungdomar och vuxna med utlän-
dsk bakgrund lever under sämre levnadsförhållanden 
än övriga medborgare i det här landet. Förutom att det 
här är ett problem i sig, så vet vi också då, från väldigt 
mycket forskning, att sämre levnadsvillkor också är 
förknippade med högre risk att begå och utsättas för 
brott. Vi får ofta höra att det finns en överrepresenta-
tion av invandrare i brottslighet – och så är det. Det 
handlar om ungefär dubbelt så många registrerade 
invandrare som begått brottsbalksbrott sett i relation 
till deras andel av befolkningen jämfört med svenskar 
och tre gånger så mycket vad gäller våldsbrott. 

Det är intressant att ställa den här väldigt välkända 
och debatterade överrepresentationen mot en annan 
överrepresentation, nämligen om vi jämför arbetark-
lass och överklassbakgrund. Där finns motsvarande 
skillnader. Så visst är förhållandet att personer med 
utländsk bakgrund är överrepresenterade i det som 
vi kan kalla brottsproblemet, sant – men det är en 
sanning som döljer ett mer väsentligt förhållande, 
nämligen att den här överrepresentationen delas med 
andra människor som har motsvarande levnadsförhål-
landen. I brottslighetens rasifiering, som jag kallar det 
för, så ligger en tendens till att vi idag väljer att inte 
se den sidan av saken. Vi pekar framför allt på den 
andra halvan när vi diskuterar brottslighet. Ett bät-
tre exempel, med tanke på att jag är här i Göteborg, 
är följande text. Det här är en text som jag hörde en 
hiphop-grupp rappa i somras:

Vaktbolagen kommer snart, 
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Då blir det en jävla fart, 
De har betalt för att jaga ungar, 
Gården har stängt för länge sen, 
snuten jagar tonårsgäng,
Natten är så hård, 
för betongens kungar. 
Kom igen lilla Svensson,  
sätta hårt emot hårt, 
är vår stil 
hatar du oss 
så hatar vi dej 
betongfeeling

Den här texten är intressant av två anledningar. För 
det första för att folk som inte är från Göteborg brukar 
tycka att den är väldigt nutida. De kan inte känna igen 
varifrån den härstammar, göteborgare vet att det här 
är en klassisk text av Nationalteatern från 1977. Den 
har tjugofem år på nacken. Det är det första som man 
kan göra en poäng av. Men det som är intressant är 
den här texten "kom igen lilla Svensson, sätta hårt 
emot hårt är vår stil". Vart går våra tankar idag när vi 
hör den texten? Tänker vi klass mot klass, eller gen-
erationsmotsättning, eller tänker vi kultur mot kultur? 
Jag tror att väldigt många tänker kultur mot kultur; 
att det här handlar om ett invandrargäng som säger 
"kom igen lilla Svensson". Följderna av att vi tänker 
så här kultur mot kultur är intressant att fundera kring 
– alltså att vi tänker kultur istället för klass. Jag tror 
att det här har möjliggjort en förflyttning av den of-
fentliga debatten. Från att handla om social utjämning 
och goda levnadsförhållanden åt alla till argumentet 
att de andra måste integreras och bli som oss.

Det är den första punkten med rasifiering. 
Bakgrunden till det andra förhållande som gjort att 
brottsligheten har sammankopplats med etnicitet 
är att brottsligheten, från att ha uppfattats som ett 

socialt problem, mer har kommit att uppfattas som 
ett individproblem. De sociala orsakerna har alltmer 
kommit att betraktas som ursäkter och undanflykter. 
Det är individen som begår brottet, det är individen 
som måste straffas och som man måste skydda sig if-
rån. Parallellt med den här individualiseringen visar 
det sig ofta att den här brottslingen, han är inte av 
svenskt ursprung. 

Men, genom att man inte lyfter fram de sociala 
orsakerna skapar man ett utrymme för förståelse av 
den här överrepresentationen i just det förhållande 
att brottslingen är främmande, hans kultur är inte 
som vår och det är därför han begår de här allvarliga 
brotten. Att prata om brottslighet och ungdomsvåld 
till exempel blir ett kodat språk för att prata om de 
problem som vi har med de där andra. 

En grund för rasism

Här ligger också en rasifiering av brottsligheten och 
också ett svar på varför det inte bara är av godo att 
brottsligheten uppfattas som ett allt allvarligare sam-
hällsproblem. En konsekvens av detta är nämligen det 
som vi har sett i vår omvärld, att den här frågan utnyt-
tjas och exploateras i samhällsdebatten. Det sker runt 
om i Europa, vi behöver bara gå till våra grannländer, 
som Danmark. Danskt folkeparti som är Danmarks 
tredje största parti, hade en valaffisch där det stod 
"Trygghet nu – våldet ut ur Danmark". Den, tycker 
jag, lyckas väldigt väl sammanfatta det jag försöker 
förklara. Här finns en väldigt tydlig ihopkoppling av 
brottsproblemet med ”de andra”. 

Även i Sverige har vi självklart sådana kopplingar. 
Om vi läser tidningsnotiser får vi ofta läsa att "efter 
avtjänat straff så utvisas gärningsmannen från Sverige". 
Varför får vi den informationen, egentligen? Är det för 
att vi då ska känna oss trygga, att det blir en mindre 
i alla fall? Ett argument är förstås att det är sant, han 
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kommer att utvisas. Det finns mycket som är sant, det 
är också sant att de flesta brottslingar när de släpps ut 
ur fängelset varken har bostad eller arbete. Det står 
sällan som avslutning i tidningsnotiserna.

Alltså, fokusering på etnicitet snarare än socioeko-
nomiska förhållanden riktar intresset mot vilken sort 
personen är, snarare än på vilken social kontext per-
sonen kommer ifrån. Brottslingen kommer därmed 
att skilja sig mer från oss, mer från normen. Med 
större avstånd mellan vi och dom, så minskar såväl 
möjligheterna till som behovet av att ha förståelse, och 
vi kan istället fördöma. Det är en uppenbar negativ 
konsekvens av det här att vi engagerar oss i brott-
sproblemet, en konsekvens som jag tror att vi måste 
förhålla oss till, ett paradoxalt förhållande. Samhällets 
fokusering på brott löper alltid risken att skapa klyftor 
mellan de grupper som uppfattas som bärare av brott-
sproblemet och oss andra. Det här är en olycklig och 
farlig klyfta, eftersom den leder till motsatsen till just 
vad vi vill uppnå, nämligen ett tryggare och mänskli-
gare samhälle.

Avslutningsvis, så att ingen missförstår mig, menar 
jag alltså att brottsligheten är ett allvarligt välfärd-
sproblem och jag menar att den är ett problem som i 
störst utsträckning drabbar de grupper som är svagast 
i samhället. Det drabbar dem dubbelt, dels genom att 
de oftare än andra får se sina barn hamna i destruktiv 
livsföring, men också för att de här grupperna oftare 
än andra drabbas av brott. 

Att skapa goda och jämlika livsvillkor för alla med-
borgare och i synnerhet för barn och ungdomar, som 
sällan väljer de uppväxtvillkor de växer upp under, är en 
både rimlig och mänsklig princip och jag tror också att 
det är av stort värde om man vill bekämpa brottsligheten 
och öka tryggheten. Det här kräver, menar jag, en foku-
sering på brottslighetens sociala sammanhang. Tyvärr 
finns det idag otaliga exempel på att uppmärksamheten 

kring brottslighet istället för att utgöra en kraftsamling 
för skapandet av rättvisa uppväxtvillkor, blir ett reds-
kap i den politiska exploateringen och exkluderingen 
av samhällets svagaste grupper.

felipe.estrada@crim.su.se



Man kan lätt få intrycket att brottsligheten bara ökar 
och ökar, och att den också blir allt grövre och mer or-
ganiserad och svårbekämpad. Den massmediala brott-
srapporteringen är omfattande, men den förmedlar 
mest utsnitt och fragment, ofta med uppmärksamhet-
en riktad på dramatiska och avvikande händelser och 
kortsiktiga trender. Kriminaljournalistiken domineras 
generellt av en fokusering på våldshandlingar och tra-
ditionell individanknuten brottslighet (Kidd-Hewitt 
1995; Reiner 1997; Pollack 2001). Medias roll vid ska-
pandet av moralpaniker, bl-a på teman om oroligheter, 
upplopp och våld är numera välbelyst (Cohen 1972; 
Hall m-fl 1978; Thompson 1998). Men det är inte 
bara media som ”talar” om brott. Många av oss har 
själva drabbats av brott, och vi har närstående och 

vänner som gjort samma erfarenheter. Dessa erfar-
enheter blandas med den medieframställda brotts-
lighetens olika aspekter, med nyhetsrapporteringens, 
krönikornas och ledarkommentarernas utsagor, såväl 
som med den rent fiktionaliserade iscensättningen. 
I det privata såväl som det offentliga rummet kom-
municeras denna mix av erfarenheter och fantasier, 
kategoriserade och värderade inom tolkningsramar 
som betonar allvar, vrede, rädsla, avsky men också 
fascination och attraktion inför det moderna brott-
spanoramats många skiktningar (Sasson 1995; Best 
1999). Av betydelse för förmedlingen av uppgifter om 
brottsrisker och utsatthet är också ett växande antal 
aktörer – inom både den offentliga och privata sektorn 
– direkt verksamma som entreprenörer inom vad vi 
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kan kalla ”trygghetsbranschen”, eller med politiska 
intressen i denna ”bransch”. Deras affärsidé handlar 
om erbjudanden av olika ”trygghetslösningar”, en 
verksamhet som bygger på att para ihop budskapet 
om en växande brottslighet med människors uttryckta 
behov av ökad trygghet och säkerhet.

Syfte och disposition

Syftet med denna artikel är att presentera en ty-
dligare och mer nyanserad bild av brottslighetens 
sammansättning och dess utveckling i ett lite längre 
tidsperspektiv. Ambitionen är att ge en mer substan-
tiellt underbyggd beskrivning baserad på en samman-
vägning av uppgifter från flera olika, kompletterande 
datamaterial. Den fortsatta framställningen ser ut så 
här: Först beskrivs vilka olika empiriska material som 
finns att tillgå och deras begränsningar diskuteras.

Det för denna artikel aktuella datamaterialet re-
dovisas. Därefter beskrivs och kommenteras huvud-
dragen i brottslighetens struktur och utveckling för 
Göteborgsområdet för åren 1975–2000, exempel 
ges på brottstyper som minskat över tid, varefter 
våldsbrottslighetens utveckling och karaktär särskilt 
problematiseras. Avslutningsvis förs en sammanfat-
tande diskussion som innefattar några reflektioner 
om angelägna framtida uppgifter i syfte att förbättra 
kunskapsläget.

Material

Merparten av vår information om olika aspekter av 
brottsligheten är av typen registerdata. Kriminalstatis-
tiken med uppgifter om anmälda brott, misstänkta 
personer, lagförda personer m-m är av detta slag. Det 
gäller också uppgifter om gärningsmän och offer från 
rättspsykiatriska register och den somatiska vårdens 
dödsorsaks- och patientregister. Andra uppgifter här-
rör från surveyundersökningar som exempelvis SCB:

s landsomfattande offerundersökningar (utgör en del 
av deras undersökningar om befolkningens levnads-
förhållanden) och lokalt (på kommun- och stadsdel-
snivå) inriktade frågeundersökningar om människors 
utsatthet, upplevda otrygghet och syn på myndighet-
ernas insatser. Andra exempel är s-k självdeklarations-
studier som ofta är relativt avgränsade, exempelvis 
enkäter med frågor om egen brottslighet till elever 
i årskurs nio.

Informationen från alla dessa typer av registreringar 
och undersökningar är förstås av varierande kvalitet till 
följd av brister i metodernas tillförlitlighet och datas 
representativitet. Även mer basala insamlingsförfaran-
den ger felaktigheter beroende på att olika uppgifter 
kodas fel till följd av missförstånd och slarv. Jämför-
barheten över tid försvåras av att statistikrutiner läggs 
om, lagändringar påverkar brottskategorierna, gamla 
länsindelningar blir nya, organisationsförändringar ri-
tar om den kommunala kartan över polisområden, an-
talet vårdplatser minskar och kriterierna för intagning 
i sluten vård respektive vård inom öppenvården förän-
dras etc. Men det finns därtill några andra, särskilt 
viktiga problem att ägna utrymme: Betydelsen av att 
statistiken över registrerade brott bygger på en an-
mälan, offerundersökningarnas exkludering av brott-
sutsatta grupper samt svårigheterna att minnas och 
tala om brott man utsatts för.

Förhållandet att registrering av brott bygger på an-
mälan skapar en del problem. För det första finns det 
brott som bara undantagsvis anmäls av någon drabbad 
person, t-ex narkotikabrott, bokföringsbrott, skatte-
brott. Den här typen av brott registreras på basis av 
myndigheternas spanings- och utredningsverksamhet, 
vilken varierar över tid. I dessa fall är registreringarna 
snarare ett mått på myndigheternas insatser (prior-
iteringar, resursallokering, effektivitet) än förekom-
mande lagstridiga handlingar. För det andra varierar 
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människors benägenhet att anmäla brott de utsätts för. 
Generellt gäller att grova brott anmäls i högre grad 
än lindriga, våldsbrott med okänd gärningsperson har 
högre anmälningsgrad än fall där gärningsperson och 
offer har en personlig relation. Beträffande tillgrepps-
brotten påverkas anmälningsbenägenheten starkt av 
försäkringsreglerna.

SCB:s offerundersökningar bygger på frågor som 
per telefon ställs till människor i åldrarna 16–84 år (Häll 
1997). Det betyder att några årskullar med sannolikt 
brottsutsatta tonåringar samt d:o äldre inte kommer 
med. Detsamma gäller personer som inte har telefona-
bonnemang och personer intagna på olika institutioner, 
varav en del med hög sannolikhet ofta är utsatta för 
brott. En annan begränsning att beakta i denna typ 
av undersökningar är människors minnesförmåga och 
oviljan att berätta om brott som man utsatts för av 
närstående, eller händelser och situationer där man 
själv agerat på ett mindre fördelaktigt sätt. Man kan 
inte heller bortse från att värderingsförändringar som 
slår igenom i form av variationer i anmälningsbenä-
genheten också gör sig gällande i detta datamaterial. 
Människor relaterar sina subjektiva upplevelser och 
berättelser till en pågående brottsdiskurs. Om denna 
innefattar alltfler fenomen – händelser som tidigare 
betraktades som bagateller definieras och fördöms 
efterhand inom ramen av en straffrättslig vokabulär 
– kommer människor sannolikt också när de tillfrågas 
att tolka sådana situationer och sin egen involvering i 
termer av utsatthet och offerskap.

Sammantaget ger dessa begränsningar och brister 
i metoder och material anledning till försiktighet vid 
tolkningarna (Coleman & Moynihan 1996; May 1997; 
BRÅ 1998).

Innan vi går över till resultaten behöver några fakta 
tas upp kring det här aktuella datamaterialet. När det 
gäller den anmälda brottsligheten så baseras den på 

tidsserier för åren 1975–2000 och med Göteborgs- 
och Bohus län som geografisk basenhet.1 För en del 
brottskategorier är uppgifterna begränsade till färre 
år och med enbart Göteborgs kommun som geograf-
isk enhet (exempelvis det dödliga våldet). Uppgifter 
från SCB:s offerundersökningar baseras på tidsserier 
för åren 1980/81–2000 och avser boende i Göteborgs 
A-region (män och kvinnor).2 Procenttalen utgörs av 
medelvärdet för två års undersökningstillfällen (för att 
öka urvalets storlek). Datamaterialet om det dödliga 
våldet i Göteborgs kommun härrör från kriminologen 
Mikael Ryings undersökning om det dödliga våldet i 
Sverige och avser omfattning och särdrag med gilt-
ighet för 1990-talet (Rying 2000; Rying 2001). Här-
till kommer data från Socialstyrelsens patientregister 
angående vårdade patienter inskrivna i sluten vård 
åren 1987–1999 till följd av våldsrelaterade skador.

Den totala brottsligheten

Låt oss börja med den totala brottslighetens struk-
tur. Figur 1 nedan visar sammansättningen i Göte-
borg år 2000. Som vi ser dominerar tillgreppsbrotten 
stort, följt av brott mot person (våldsbrott) och skade-
görelsebrott. Det överensstämmer med den nationella 
brottslighetens sammansättning, låt vara att andelen 
tillgreppsbrott där är mindre, medan skadegörelse-
brotten utgör en något större andel. Även för övriga 
kategorier kan det slå på någon enstaka procentenhet, 
men grunddraget är detsamma. Proportionerna mel-
lan olika brottskategorier är viktiga att hålla i minnet. 
Våldsbrotten utgör som framgår en mindre del av den 
totala mängden brott. 

Nedan ges en översikt över den anmälda brotts-
lighetens (enbart brottsbalksbrott) utveckling i ett 
längre tidsperspektiv, från 1975 till 2000 [figur 2].

Under den aktuella perioden har de anmälda brotts-
balksbrotten fördubblats. Ökningen är särskilt påtaglig 
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från år 1975 till 1986. Under 1990-talets första hälft 
sker en nedgång och under slutet av decenniet sker en 
viss stabilisering på en något högre nivå. Under den 
aktuella 25-års perioden har befolkningen i regionen 
ökat påtagligt (från 715-000 invånare till 793-000 in-

vånare), eller rättare sagt den minskade under de tio 
första åren för att sedan öka markant, särskilt under 
1990-talet. Genom att fördela antalet anmälda brotts-
balksbrott på antalet individer och använda ett mått 
om anmälda brott per 100-000 invånare får vi en mer 
rättvisande bild av brottsutvecklingen [figur 3].

Uppgångskurvan i början av perioden är här lite 
brantare (de anmälda brotten ökar samtidigt som be-
folkningen minskar) medan kurvan i slutet blir något 
flackare (den mer måttliga ökningen under denna pe-
riod ”äts” delvis upp av befolkningsökningen).

Tillgreppsbrotten

Som vi tidigare sett dominerar tillgreppsbrotten. 
Det betyder att de i kraft av sitt antal styr den totala 
brottslighetens nivå och trender. En nedgång av dessa 
ger följaktligen en nedgång av den anmälda brott-
sligheten i stort. Det är också vad som skett under 
1990-talet i Göteborgsområdet. Figur 4 visar den sam-
mantagna utvecklingen för några olika kategorier av 
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Figur 2: Anmälda brott (brottsbalksbrott) i Gbg- och Bohus län 1975–2000.

 

 

Figur 1 : Brottslighetens sammansättning i Göteborg 
år 2000.



tillgreppsbrott, utslaget per 100 000 invånare.3

Uppgången för tillgreppsbrotten nådde en topp 
1986. Därefter har brottskurvan för denna typ av brott 
gått nedåt, även om den i slutet av 80-talet och mitten 
av 90-talet periodvis indikerar en tillfällig uppgång. Ser 
vi mer i detalj till ingående brottskategorier (ej utslaget 
per invånare) kan konstateras att inbrottsstölderna låg 
som högst år 1978. Från och med 1986 har de minskat 
till en nivå år 2000 som ligger i paritet med nivån år 
1976 (drygt 14-000 anmälda brott). Biltillgreppen har 
i det närmaste tredubblats från år 1975 till 1990, då 
de låg i topp. Därefter minskade de rejält under några 
år för att åter öka från år 1994. Cykelstölderna, som 
framför allt ökade under perioden 1988 till 1996, har 
under 90-talets sista år minskat till den nivå de hade i 
mitten av 80-talet. Stölder och snatterier i butik och 
varuhus fördubblades grovt sett från slutet av 70-talet 
till början av 90-talet, varefter de påtagligt minskat. 
Antalet anmälda stölder/snatterier var år 2000 till 
antalet 5-500 (samma nivå som i början av 80-talet). 

Även om anmälningsbenägenheten vid tillgreppsbrott 
av flera skäl kan tänkas minska – egendom av lågt värde 
anses inte motivera en anmälan, man anmäler inte 
därför att polisen ändå inte utreder bagatellbrott, den 
försäkrades självrisk höjs, alltfler är oförsäkrade – så 
innebär försäkringsreglernas krav på polisanmälan för 
ersättning av det stulna att mörkertalet för tillgrepps-
brotten generellt får anses vara relativt litet.

Uppgifter från SCB:s offerundersökningar är i detta 
sammanhang av begränsat värde som korrektiv, dels 
därför att de enbart fångar upp den del av tillgrepps-
brotten som drabbar hushållen, dels därför att man 
i frågor och redovisning inte separerar utsatthet för 
stöld från utsatthet från skadegörelse. Till skillnad från 
tillgreppsbrotten ökade skadegörelsebrotten fram till 
år 1990 (en fördubbling), därefter planade de ut un-
der 90-talets första del, för att från och med år 1996 
återigen öka kraftigt. Ökningen av andelen boende i 
Göteborg som uppger att de blivit utsatta för stöld 
eller skadegörelse – från i genomsnitt 29 % under 
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80-talet till i genomsnitt 33 % under 90-talet – kan till 
stor del avse en ökad utsatthet för skadegörelse.

Våldsbrotten

Vi ska nu gå över till våldsbrottslighetens utveckling 
och som startpunkt visas ett diagram över antalet an-
mälda misshandelsbrott utslaget per 100 000 invånare. 
[figur 5]

Ökningen av anmälda misshandelsbrott per 
100-000 invånare är betydande. Antalet är ungefär 
2,5 gånger så stort i slutet av perioden som i början. 
Två markanta ökningsperioder kan noteras-–-den 
första från år 1982 till 1988 och den andra från år 
1992 till 1999. Ser vi till relationen mellan misshan-
delsbrott och grovt misshandelsbrott kan vi notera en 
relativ minskning av det anmälda grova våldet under 
slutet av 90-talet – från 11% år 1995 till 8 % år 1998. 
Ökningen av anmälda våldsbrott under denna period 

kan med andra ord primärt skrivas på det lindrigare 
våldets konto. Antalet anmälda misshandelsbrott mot 
kvinnor har antalsmässigt ökat från 1-112 år 1982 
till 2-080 år 2000, en knapp fördubbling. Men som 
andel av de totala anmälda misshandelsbrotten har 
den anmälda kvinnomisshandeln minskat – från 40% 
år 1982, till 38% år 1990 och 36% år 2000. Det är 
en trend som vi återfinner om vi söker oss till den 
nationella brottsstatistiken. Enligt den minskade an-
delen anmälda misshandelsbrott mot kvinnor för de 
aktuella åren från 38 % (1982), 36 % (1990) till 35 
% (2000). Ökningen av det anmälda våldet under de 
senaste decennierna har föranlett frågan om det rör 
sig om en statistisk eller en reell ökning, eller möjligen 
både och. De olika argument som brukar anföras är 
främst dessa:

Argument för en statistisk ökning:
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 Figur 4 : Anmälda tillgreppsbrott (se fotnot 4) per 100 000 inv. i Gbg- och Bohus län 1975–2000.



•-Vår tid kännetecknas av en påtaglig toleransmin-
skning för fysiska/psykiska kränkningar (våld/hot), 
vilket leder till ökad benägenhet att anmäla även mer 
bagatellartade incidenter; ändrade åtalsregler beträf-
fande misshandel i hemmet (1982) har synliggjort en 
större andel av denna dolda brottslighet (våld mot 
kvinnor);  det dödliga våldet har inte påtagligt ökat. 
Om våldet ökat och dessutom blivit allt brutalare 
(vilket påstås) borde fler fall med dödlig utgång reg-
istreras. Ett kontraargumentet är att akutsjukvården 
blivit mycket effektivare, vilket innebär att fler all-
varligt skadade numera räddas till livet.
Argument för en reell ökning:

•-alkoholkonsumtionen är relativt hög med ten-
dens till ökning bland ungdomar, vilket får betydelse 
när ca 70-80% av gärningspersonerna och ca 40-50% 
av offren beräknas vara alkoholpåverkade vid brott-
stillfället;  

•-nöjeslivet har tillvuxit markant under senare de-
cennier, med ett ökat antal näringsställen med server-
ingstillstånd och med allt senare öppettider, vilket får 
betydelse för en viss del av våldsbrottsligheten;  

•-den allmänna kriminalitets- och missbruksut-
vecklingen förmodas ge upphov till våld koncentre-
rat till subkulturer – ett våld som även sprids till och 
drabbar andra grupper;  

•-uppgifter från de nationella offerundersöknin-
garna indikerar en viss ökning under 90-talet – från 
5–6% under 80-talet till 8% under 90-talet som up-
pger att de utsatts för våld/hot.

Vi ska i detta sammanhang pröva det sistnämnda 
argumentet, genom att se om offerundersökningar-
nas resultat på nationell nivå överensstämmer med 
resultaten från samma frågor ställda till boende i 
Göteborgs kommun under perioden 1980/81 till år 
2000. Vi gör det genom att koncentrera oss på våld 
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av något slag (hoten lämnas för tillfället därhän). Ta-
bell 1 visar andelen bland boende i Göteborg (16-84 
år), samt fördelningen på kvinnor och män, som up-
pger att de utsatts för något våld under de senaste 
tolv månaderna.

Hur många personer döljer sig då bakom dessa 
procenttal? 3–4 procent av de boende i Göteborg4 
innebär mellan 17-000–23-000 personer i början av 
1980-talet och mellan 20-000–27-000 personer i slu-
tet av 1990-talet/början av 2000-talet. 4–6 procent av 
männen i Göteborg innebär omräknat till deras antal i 
befolkningen mellan 11-000–16-000 män i början av 
1980-talet och 13-000–20-000 män i slutet av slutet av 
1900-talet/början av 2000-talet. 1–3 procent av kvin-
norna i Göteborg innebär omräknat till deras antal i 
befolkningen mellan 3-000–8-800 kvinnor i början av 
1980-talet och 3-300–9-900 kvinnor i slutet av 1990-
talet/början av 2000-talet. 

Andelen personer som uppger utsatthet ökar be-
tydligt om man lägger till hot och använder sig av 
ett mått som innefattar både utsatthet för något våld 
eller något hot. För Göteborg är andelen utsatta för 
något hot genomgående högre än andelen utsatta för 
något våld – i genomsnitt 4,8% utsatta för något hot 
under den aktuella 20-års perioden mot 3,7% utsatta 
för något våld.

Genomgången av data om människors uppgivna 
utsatthet för våld pekar bl-a på följande: Bland de bo-
ende i Göteborg var det i genomsnitt 3,3% per år som 
angav att de utsatts för något våld under 1980-talet, 
medan 4,2% per år angav samma sak under 1990-
talet – en ökning med en knapp procentenhet således. 
Ökningen är något större för män än för kvinnor.

Utvecklingen i Göteborg påminner om den i 
Malmö, där den genomsnittliga andelen 2,4% per år 
under 1980-talet ökat till 3,4% under 1990-talet. I 
Stockholm minskade andelarna något, från genom-

snittliga 4% under 1980-talet till 3,9% under 1990-
talet. Viktigast att beakta är den stora skillnaden mel-
lan anmälningsstatistikens antal brott och det antal 
människor som uppger att de utsatts för något våld 
under det senaste året. De anmälda brotten ligger 
inom ett intervall på drygt 2-400 anmälda brott år 
1980 till drygt 5-800 år 2000. Eftersom fler än ett 
brott kan ha drabbat samma person är antalet per-
soner som framträder i denna statistik lägre än an-
talet brott. I SCB:s offerundersökning ligger antalet 
personer inom ett intervall på mellan 17-000–27-000 
personer. Om vi går efter vad människor själva uppger 
i denna typ av undersökning skulle våldsincidenterna 
i Göteborg, beräknat utifrån drabbade personer, i 
själva verket vara minst mellan 4 till 7 gånger fler än 
vad statistiken över anmälda brott berättar.5 En an-
nan från anmälningsstatistiken oberoende datakälla 
är det patientregister som omfattar patienter vårdade 
i sluten vård till följd av våldsrelaterade skador. Det 
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Tabell 1 Andel boende i Gbg som under de senaste 
12 månaderna utsatts för något våld, åren 1980/81–
2000.

År  Alla boende  Män  Kvinnor

1980-81  3,6  6,0  1,4
1982-83  4,0  4,6  3,5
1984-85  2,6  3,1  2,1
1986-87  4,5  6,5  2,5
1988-89  2,1  3,5  0,9
1990-91  4,3  5,3  3,3
1992-93  4,6  6,8  2,4
1994-95  4,7  6,9  2,4
1996-97  3,1  3,0  3,2
1998-99  4,6  6,5  2,8
2000  3,0  3,4  2,7



torde här röra sig om skador till följd av grov mis-
shandel [tabell 2].

Vi kan notera en uppgång kring mitten av 1990-
talet, följt av en nedgång i slutet av decenniet, särskilt 
för männen. Det genomsnittliga antalet är något större 
för periodens första hälft än för den andra hälften 
– 192 patienter/år respektive 228 patienter/år. Kvin-
nornas andel ligger i grova tal på 20–30%, vilket är en 
lägre andel i förhållande till statistiken över anmälda 
misshandelsbrott (36–40%). Förutsättningarna för att 
vi ska kunna avgöra om förändringarna av inskrivna 
patienter under den aktuella tidsperioden speglar det 
grova våldets faktiska utveckling är bl-a att förändrin-
gar i antal vårdplatser och kriterier för användning av 
sluten vård respektive öppen vård är kända och kan 
beaktas. Så är nu inte fallet, även om informationen 
från sjukvården talar om färre antal vårdplatser och 
högre trösklar för inläggning under 1990-talet. Om 
antalet inlagda patienter med skador relaterade till 
våldsincidenter trots det blir fler, skulle vi kunna se det 
som en indikation på att det grova våldet ökat.

Det dödliga våldet

Vi ska nu gå över till de grövsta brotten, det dödliga 
våldet, och beskriva och kommentera utvecklingen 
och särdragen under 1990-talet. 

Det faktiska antalet fall per år av dödligt våld (mord, 
dråp och misshandel med dödlig utgång) i Göteborgs 
kommun är relativt litet. Antalet anmälda brott är för 
denna brottskategori betydligt större än det faktiska 
(mer än dubbelt så stort). Anledningen till denna skill-
nad är att fallen reduceras under förundersökningens 
gång. Åtskilliga anmälda fall visar sig efter den rätts-
medicinska undersökningen vara självmord, överdos-
er, sjukdom, olyckshändelser, och efter den rättsliga 
prövningen reduceras antalet ytterligare. Misstänkta 
fall av dödligt våld klassificeras ibland, efter prövning 

av omständ igheterna, som ett lindrigare brott. Den 
misstänkte kan t-ex ha handlat i självförsvar. Utveck-
lingen under 1990-talet i Göteborg kommun beskrivs 
i figur 6.

Totalt har 75 personer bragts om livet under 1990-
talet. Av dessa var 49 (65%) män och 26 (35%) kvinnor 
(en fördelning som är densamma som för riket i hel-
het). Endast tre av offren var under 20 år. Av offren var 
merparten – 49 (65%) – födda i Sverige. Av dem som 
var föd da i andra länder var 13 (17%) födda i övriga 
Europa medan resterande 12 (16%) var födda i länder 
i andra delar av världen. Den vanligaste våldsmetoden 
var användning av kniv (37 fall), medan skjutvapen an-
vändes i 9 fall och hugg/slagvapen i 9 fall. I resterande 
fall förekom misshandel, strypning/kvävning och 
brand. Beträffande motivomständigheterna domin-
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Tabell 2: Antal vårdade i sluten vård med våldsrelat-
erade skador i Gbg kommun 1987–1999.

Utskrivningsår  Män  Kvinnor  Totalt

1987  109  42  151
1988  129  46  175
1989  145  46  191
1990  136  41  177
1991  135  47  182
1992  174  37  211
1993  204  60  264
1994  229  64  293
1995  221  75  296
1996  178  39  217
1997  174  67  241
1998  115  39  154
1999  115  57  172
Totalt  2-064  660  2-724



erade vad som benämns bagatellbråk (23 fall) medan 
svartsjuka/separation utgjorde motivet i 15 fall. Till 
övriga kända motiv hör bl.a. psykisk sjukdom, sam-
band med brott, hatbrott (4 fall) och hämnd.

Gärningspersonerna till de 75 fallen av dödligt 
våld var till antalet 63, varav 56 (89%) var män och 7 
(11%) var kvinnor. Alla utom 5 var över 20 år. Av gärn-
ingspersonerna var 37 (59%) födda i Sverige, medan 
16 (25%) var födda i andra europeiska länder och 10 
(16%) var födda i länder i andra delar av världen. 

Sammanfattande diskussion 

Redogörelsen för brottslighetens struktur och ut-
veckling i Göteborgsområdet har visat följande:

•-Den totala anmälda brottsligheten utgörs till 
största del av tillgreppsbrott (ungefär två tredjedelar), 
medan våldsbrott svarar för en mindre del (ungefär 
en tiondel);  

•-under perioden 1975–2000 har de anmälda 
brottsbalksbrotten fördubblats, med en särskilt stark 

ökning åren 1975 till 1986. Under 90-talet har den 
anmälda brottsligheten planat ut på en relativt hög 
nivå;

•-tillgreppsbrotten ökade fram till år 1986. Från 
år 1991 har de minskat, även om minskningen under 
90-talet varit ojämn;

•-minskningen har varit mest påtaglig för in-
brottsstöld och stöld/snatteri i butik/ varuhus;

•-anmälda misshandelsbrott har mer än fördubblats 
1975–2000, och ökningen har varit särskilt markant 
åren 1982–1988 samt 1992–1999;

•-under slutet av 90-talet är det i första hand de 
lindriga misshandelsbrotten som ökat;

•-anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har i 
stort sett fördubblats under den aktuella perioden, 
men samtidigt har deras andel minskat från 40% till 
36%;

•-mellan 3–4% av de boende i Göteborg uppger 
att de under de senaste tolv månaderna utsatts för 
något våld, med en större andel män än kvinnor (4–6% 
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Figur 6: Antal fall av dödligt våld i Gbg kommun 1990–1999.



respektive 1–3%);
•-under 80-talet uppgav i genomsnitt 3,3% per år 

av de boende i Göteborg att de utsatts för något våld 
mot 4,2% per år under 90-talet – omräknat betyder 
det i genomsnitt ca 20 000 personer/år under 80-talet 
mot i genomsnitt 26 000 personer/år under 90-talet;

•-offerundersökningarna indikerar att de faktiska 
våldsincidenterna i Göteborgsområdet under 1980- 
och 90-talen är mellan 4 till 7 gånger fler än vad statis-
tiken över anmälda brott visar;

•-det faktiska antalet fall av dödligt våld per år är 
relativt litet – under 90-talet har det legat på mellan 
3 till 11 fall per år och det finns ingen tendens till 
ökning under slutet av 90-talet;

•-merparten av de dödade (75 personer) var män 
(65%), endast 3 var under 20 år, merparten var födda 
i Sverige (66%), den vanligaste våldsmetoden var 
knivanvändning och dominerande motivomständighet 
var s-k bagatellbråk. Av gärningspersonerna (63 per-
soner) var nästan 90% män, alla utom 5 var över 20 
år och merparten var födda i Sverige (59%).

Med reservation för tidigare nämnda begränsningar 
och brister i metoder och material kan följande slut-
satser dras: Den anmälda brottsligheten har i grova 
drag fördubblats sett till hela perioden. Samtidigt har 
en utplaning skett under 90-talet. Det beror i första 
hand på en minskning av vissa tillgreppsbrott, exem-
pelvis inbrottsstöld, stöld/snatteri i butik/varuhus, 
cykelstöld.

De anmälda misshandelsbrotten har mer än för-
dubblats. Åtminstone under slutet av 90-talet är det i 
första hand de lindriga brotten som ökat. Offerunder-
sökningarna tyder på att åtminstone delar av vålds-
brottslighetens ökning är reell, och de visar också att 
mängden faktiska våldsincidenter är betydligt högre 
än vad statistiken över anmälda brott antyder. Det 
dödliga våldet ligger på en relativt låg nivå och det 

finns under 90-talet ingen tendens till ökning.
Kriminalstatistikens registerdata har, trots påtalade 

brister, en stark ställning inom kunskapsområdet. 
Det är därför angeläget att inte bara försöka förbät-
tra kvaliteten på detta material, utan också utveckla 
både insamling och analys av från kriminalstatistiken 
oberoende material.

SCB:s offerundersökningar är exempel på en sådan 
kompletterande källa. Det är ett rikt material som bara 
i begränsad utsträckning hittills har analyserats och 
tolkats. Kriminologerna Estrada och Nilsson (2001) 
har dock med en analys av bl-a ingående socioeko-
nomiska faktorer visat vad förändringar i välfärdsre-
laterade förhållanden betyder för brottsutsatthetens 
sociala spridning. Andra möjligheter ligger i mer ut-
förliga bearbetningar och analyser av Socialstyrelsens 
patientregister, även om detta material är begränsat till 
skador till följd av grövre våld. Ett mer givande alter-
nativ för beräkning och analys av misshandelsbrottens 
utveckling ligger i upprättandet av skaderegister inom 
öppenvården. I ett projekt inom Skaraborgs län har 
man från folkhälsoenhetens sida skapat ett skaderegis-
ter, som bl.a. omfattar våldsutsatta personer som sökt 
läkar-/tandläkarvård vid akutmottagningar, jourcen-
traler, vårdcentraler och folktandvård i Skaraborgs län 
åren 1999 och 2000. Här finns förutom uppgifter om 
kön, ålder också uppgifter om skadeplats.

Det framstår som en angelägen uppgift för ans-
variga politiker och myndigheter i Göteborgs kom-
mun och Västra Götaland att ta initiativ till en bättre 
framtida samordning av bl-a polis-, sjukvårds- och 
folkhälsoverksamheterna i syfte att få fram ett mer 
giltigt kunskapsunderlag om brottslighetens och 
brottsutsatthetens karaktär och faktiska utveckling.

sven-ake.lindgren@sociology.gu.se
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NOTER
Jag vill framföra ett stort tack till de personer vid olika 
myndigheter som hjälpt mig att få fram det statistiska 
material som utgör underlag för framställningen: Lars 
Petersson, BRÅ; Lars Häll, Uno Davidsson och Lars 
Persson, SCB; Anders Åberg vid Socialstyrelsens Epi-
demiologiska Centrum; Bo Lenberg, Anders Ögren 
och Mikael Oskarsson vid Polismyndigheten Västra 
Götaland; Mikael Rying, kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet samt Maj Ader, Folkhälsoen-
heten inom Västra Götalandsregionen.

1-Det betyder att registrerade brott från 1998 och 
framåt manuellt har räknats om från de kommuner i 
nuvarande Västra Götalands Polismyndighet som ti-
digare ingick i Göteborgs- och Bohus län. Befolkning-
sunderlaget för perioden ligger på ca 715.000–793.000 
invånare.
2-A-regionen är en arbetsmarknadsrelaterad indelning 
som förutom Göteborgs kommun omfattar kommu-
nerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, 
Vårgårda och Öckerö. Befolkningsunderlaget för 
perioden ligger på ca 565-000–665-000 invånare.
3-Avser biltillgrepp, cykelstöld, inbrottsstöld, stöld/
snatteri ur och från motordrivet fordon samt stöd/
snatteri i butik/varuhus.
4-Avser Göteborgs A-region.
5-De faktiska våldsbrottens antal brukar beräknas till 
i grova drag 10 gånger fler än vad kriminalstatistiken 
anger, se Kühlhorn (2001).
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90 BILL HILLIER PROFESSOR I URBAN MORFOLOGI, UNIVERSITY OF LONDON

Om den rumsliga utformningen av vår urbana miljö 
kan minska brottsligheten kan man förmoda att den 
åstadkommer detta genom att öka graden och effekten 
av det ’naturliga upprätthållandet av lag och ordning’ 
– det vill säga på det sätt som vardagslivets rörelser och 
handlingar förhindrar tillfällen till brott. Frågan är: 
existerar då detta slags åt naturliga upprätthållande av 
lag och ordning? Och om ja, vilket är det bästa sättet 
att maximera dess effekter?

Först måste vi erkänna att det finns två ytterst 
skilda meningar om detta. Den första kan spåras till-
baka till Jane Jacobs bok The Death and Life of Great 
American Cities från 1961 där hon förespråkar öppna 
och genomsläppliga miljöer där såväl de främlingar 
som passerar genom rummet, som lokala invånare, 

är en del av en naturlig ordningsuppehållande me-
kanism. Den andra, som kan spåras tillbaka till Oscar 
Newmans bok Defensible Spaces från 1972, förespråkar 
slutna och ogenomträngliga miljöer, där det bara är 
invånarna själva som är den naturliga polisen, och den 
grundläggande mekanismen är att invånarna identifi-
erar främlingar som inkräktare och utmanar dem.

Vi får inte underskatta skillnaderna mellan dessa 
två synsätt. Det första betraktar främlingar som en 
källa till säkerhet, det andra som en källa till fara. 
Arkitektoniskt förutsätter den första inställningen 
en klassisk urban utformning med ett kontinuerligt 
nätverk av ”dubbelt konstituerade” gator (husens in-
gångar vetter åt gatan på bägge sidor), den andra ett 
lappverk av ”försvarbara” inåtvända enklaver – där det 

KAN STADSPLANERING
FÖRHINDRA KRIMINALITET?
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Det uppenbara svaret är forskning. Vi måste helt 
enkelt studera brottslighetens struktur och mängd i 
dessa olika typer av miljöer och bestämma vad som är 
bäst på grundval av fakta. Olyckligt nog är detta inte 
särskilt enkelt. Alla de rumsliga processer som gener-
erar vår bebyggda miljö är också sociala processer, och 
alla rumsliga strukturer hos brottsligheten är också 
sociala strukturer. Den närhet med vilken sociala och 
rumsliga processer är kopplade till varandra – det må 
vara på grund av marknader som får rika människor 
att röra sig åt ett visst håll, och fattiga människor åt 
ett annat, eller byråkratier som ser till att hysa dåliga 
familjer på en plats och bra familjer på en annan, be-
tyder att vi aldrig kan undersöka den rumsliga fördel-
ningen av brottsligheten mot bakgrund av ett socialt 
och ekonomiskt tabula rasa.

Rumslig syntax

Hur kan vi då gå till väga? Ni kommer att bli föga 
överraskade av att höra att jag anser att den rumsliga 
syntaxen, ett slags datormodellering av rummet i be-
byggda miljöer som har utvecklats av mig och mina 
kolleger på University College of London, kan tjäna 
som en kraftfull basresurs för att undersöka rummets 
inflytande på brottslighetens struktur. Vad är då rums-
lig syntax? (Hillier & Hanson, 1984, Hillier, 1996). 
Rumslig syntax är en uppsättning datortekniker för 
modellering av byggnader och städer, där den rumsliga 
layouten först återges som ett system av sammankop-
plade geometriska element – linjer när man studerar 
rörelse, konvexa element när man studerar interaktion, 
synfält när man studerar mer komplexa beteendemön-
ster – och som sedan analyseras i termer av relationer 
mellan varje enskilt rumsligt element och sedan de 
andra rumsliga elementen i samma layout. Figur 1 
är till exempel, en framställning av London såsom de 
fåtaligaste och längsta linjer som sträcker sig genom 

hela dess offentliga rum, analyserade matematiskt för 
att ge en bild av den relativa komplexiteten av rutter 
från varje linje till alla andra inom ramen för tre än-
dringar av riktning. I realiteten visar den någonting i 
stil med vår intuitiva känsla för hur lätt det är att röra 
sig runt i ett lokalt rumsligt nätverk. Vi kan kalla den 
för en ”lokal integrationsanalys” och trots att detta är 
en rent rumslig analys har den visat sig vara en kraftfull 
metod för att förutsäga rörelsemönster, både sådana 
som sker till fots och sådana med fordon. Sotröda lin-
jer är mer integrerade i det lokala nätverket, och har en 
större rörelsepotential, och blå linjer är ’segregerade’, 
och har den lägsta rörelsepotentialen.

Det finns flera skäl till varför vi tror att rumsliga 
syntaxmodeller är det rätta instrumentet för att un-
dersöka urbana brottslighetsstrukturer:

– För det första för att undersöka det ’naturliga 
upprätthållandet av lag och ordning’. Vi kan defini-
tionsmässigt sällan veta vem som finns i närheten när 
brott begås, men då den rumsliga syntaxen ger en 
relativt tillförlitlig indikation om potentiella rörelser 
i rummet, kan vi använda den som ersättning för att 
undersöka den förmodade effekten av rörelser på 
brottslighet;

– För det andra, tenderar sociala processer att vara 
relativt grovskaliga, de kan skilja ett givet urbant om-
råde från ett annat, men de är mindre informationsrika 
på mikroskalan av skillnader mellan olika individuella 
rum.

Den rumsliga syntaxen låter oss med samma strän-
ghet analysera inte bara skillnaderna mellan områden, 
utan också mikro-mönstren av skillnader inom om-
råden, med hjälp av samma metodologi. Eftersom de 
senare kan förmodas vara mycket mindre påverkade 
av sociala processer än de förstnämnda, så kan vi, om 
vi finner jämförbara rumsliga effekter på bägge plan, 
anta att dessa effekter inte kan karaktäriseras som ka-
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mouflerade sociala effekter.
– För det tredje kan vi använda oss av en rumslig 

syntax för att ge rumsliga variabler samma numeriska 
status som icke-rumsliga sociala och ekonomiska vari-
abler i våra analyser och på så sätt göra rummet till en 
jämbördig partner i en multivariat analys. På så sätt 
kan vi jämföra effekterna av rummet och effekterna av 
de socioekonomiska variablerna – även om svårighet-
erna att få fram detaljdata vanligtvis inskränker en så-
dan analys till att omfatta endast en översiktlig nivå. 

Dolda faror

Olyckligtvis döljer sig analytiska risker alldeles un-
der ytan här – trots ett så kraftfullt instrument som den 
rumsliga syntaxen – i synnerhet vid storskaliga analy-
ser. Först och mest uppenbart råder alltid en mycket 
ojämn fördelning av tillfällen till brott, eftersom städer 
har en ojämn fördelning av människor och aktiviteter 
med mer människor, bilar och så vidare i centrala om-
råden än i andra. Om man gör en alltför förenklad 
analys, kommer man alltid att finna de högsta brott-
stalen i stadskärnorna, därför att det är där som den 
överlägset största ansamlingen av brottstillfällen finns, 
och detta kan – som vi ska se felaktigt – uppfattas som 

LONDON local  or radius-3
 integration

FIGUR 1. Londons rumsliga syntax, som har visat sig vara en kraftfull metod att förutsäga rörelsemönster. 
Röda linjer har större rörelsepotential än blå.
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ett stöd för idén att människor är en riskkälla.
Figur 2 visar till exempel fördelningen av all brott-

slighet under en tjugomånadersperiod i en stad i West 
Midlands i Storbritannien. Den högsta koncentra-
tionen av brott finns utmed High Street (uppe till 
höger på kartan, den går från nordväst mot sydost). 
Emellertid är nästan alla dessa brott riktade mot af-
färsverksamheter, och detta kan definitionsmässigt 
endast ske där det finns affärer, och brott mot affärs-
verksamheter är definitionsmässigt vanligare än brott 
mot bostäder. Brottslighetsnivån måste sålunda alltid 
relateras till möjliga tillfällen, det som jämförs måste 

vara jämförbart, till exempel måste stadskärnor jäm-
föras med stadskärnor, inte med bostadsområden.

Detta är tillämpligt inte bara på antalet fastigheter 
som erbjuder tillfälle till brott. I till exempel Valerie 
Alfords utmärkta arbete om väpnade rån från personer 
i Deptford, finns den största förekomsten av brotts-
lighet på High Street, men de högsta nivåerna i förhål-
lande till antalet fotgängare – fanns i vissa segregerade 
gator som förband olika bostadsområden. Återigen 
skulle en naiv analys ha givit ett ofullständigt och till 
och med missledande svar.

Denna inneboende svårighet i rumslig analys 

CRIME MAPPING
FIGUR 2. Fördelningen av brottslighet under en tjugomånadersperiod i en stad i West Midlands.
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förvärras ytterligare av den rumsliga fördelningen av 
sociala och ekonomiska faktorer. Det är till exempel 
välbekant från sådana utmärkta undersökningar som 
British Crime Survey att inbrottsstatistiken bland de 
fattigaste grupperna i samhället tenderar att ligga en 
bra bit högre (6,5%) än bland mer välbeställda grup-
per (3,9%), att talen för centrala stadsområden ligger 
mycket högre (10,3%) än i förorterna (6,3%) eller på 
landsbygden (3,9%) samt att de som äger sina bostäder 
(5,3%) med goda inkomster (5,6%) löper mycket min-
dre risk att råka ut för inbrott än hyresgäster (8,9%) 
med låga inkomster (8%). Eftersom dessa sociala 
fördelningar också framstår som rumsliga, eftersom 
fattiga människor tenderar att koncentreras till inner-
staden och att de mer välbeställda lever längre ut (med 
många undantag, i synnerhet i städer som London) 
följer att en naiv syntaxanalys helt enkelt leder till att 
man identifierar rumsliga brottslighetsstrukturer som 
i själva verket bara reflekterar de sociala strukturerna. 
Denna svårighet döljer sig under den skenbart enkla 
frågan: är återvändsgator säkrare än genomfartsvägar? 
Eftersom återvändsgator är koncentrerade till nyare 
ytterområden och tenderar att bebos av husägare med 
högre inkomster, medan äldre områden har äldre ge-
nomfartsgator med fler hyresrätter och låginkomst-
tagare så kan sociala effekter lätt uppfattas som rums-
liga effekter (se Hillier och Shu, 2000).

En tredje svårighet är att olika brott har olika rums-
liga logiker: ficktjuvar får hjälp om det finns mycket 
folk på gatan, gaturånare söker ett offer åt gången, 
inbrottstjuvar behöver obevakat tillträde till bostäder, 
osv. Återigen visar Alfords arbete att olika sorters 
brottslighet har olika slags fördelning och dessutom 
olika på dagen och på natten – men att alla  på ett 
tydligt sätt är relaterade till rummet. En alltför aggre-
gerad analys kan mycket väl ha gjort att hon har missat 
de genuint rumsliga influenserna på brottslighetens 

distribution som hon uttrycker så väl.
En fjärde svårighet härrör ur det välbekanta sökan-

det efter ”brottsliga hot spots”. Att man klarlägger 
sådana platser kan naturligtvis vara mycket användbart 
för polisen när det gäller att fördela sina resurser, men 
om man reflekterar över problemet med att identifiera 
rumslig påverkan på brottsligheten tenderar de att leda 
fel eftersom de flesta hot spots visar sig ha sociala 
förklaringar. Figur 3 visar till exempel ett mönster 
för inbrott – de röda punkterna – mot bakgrund av 
en rumslig formgivning med markerade gångvägar, 
men där byggnaderna har tagits bort för klarhetens 
skull – i en del av en stad i Storbritannien, med en 
blandad men i allmänhet relativt gles befolkning. Det 
finns en tydlig ”hot spot” i de två återvändsgatorna 
längst ner på karten, till vänster om mitten på kartan. 
Skulle vi av den anledningen misstänka att ett liv i en 
återvändsgränd skulle göra er benägen att drabbas av 
inbrott?

Det finns två skäl till varför detta vore ett mis-
stag. För det första avslöjade ett samtal med den lo-
kala polisen att de här återvändsgatorna var en lokal 
avstjälpningsplats för fattiga, ofta stora familjer och att 
stölderna var i hög grad endogena: barn stal videoap-
parater och annat från grannarna. Som så ofta hade 
således denna hot spot en social förklaring. Men också 
rumsligt är saker ofta inte vad de synes vara. Dr Simon 
Shu som var den som genomförde forskningen i detta 
område kopplade inte bara samman varje stöld med en 
viss bostad, han studerade också polisrapporterna och 
rekonstruerade hur tjuven vid varje stöldtillfälle hade 
tagit sig in i byggnaderna från det offentliga rummet, 
vilket anges av de ”svansar” som är fästade vid varje 
punkt i figuren. Hans intresse handlade om i vilket slag 
av offentlig miljö tjuvar vanligen skaffar sig tillträde till 
bostäder, med argumentet att det inte var någon idé 
att bo på en ”säker” gata eller återvändsgata om man 
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i själva verket var sårbar från något slags sekundärt 
tillträde till sin bostad. I det här området kan vi se att 
i vart och ett av fallen fick tjuven tillträde till bostaden 
inte från återvändsgatan själv, utan från nätverket av 
gångvägar som omgav bostaden på baksidan och på si-
dan. Den läxa man kan lära av detta handlar alltså inte 
om återvändsgator, utan om tillträde till byggnader 
från gångvägar. 

På jakt efter spridda mönster

I själva verket antyder en vidare granskning av Figur 
3 att det slag av rumslig struktur som vi ska söka efter 
inte är rumsliga kluster, utan en rumslig spridning 
av vissa typer av platser. Om vi betraktar mönstret 
av röda punkter och svansar ovan och vänster om 
den hot spot det här är frågan om kan vi iaktta några 
anmärkningsvärda samband. För det första finns det 
inga inbrott längs den första siktlinjen in i återvän-
dsgatorna från genomfartsgatorna sett. Inbrotten är 
spridda, men återfinns vanligen längre in i återvän-
dsgatorna, och särskilt längst in. Om detta mönster 
skulle upprepas – vilket har varit fallet i alla de studier 
vi har företagit, så motbevisar det Newmans centrala 
argument, eftersom de säkraste platserna enligt hans 
resonemang skulle vara i slutet av återvändsgatorna 
där små grupper av boende tillsammans kan övervaka 
det enda rum från vilket deras bostäder är tillgängliga, 
medan brottsligheten skulle vara högre vid de mer 
anonyma tillfarterna där främlingar passerar på sin 
väg in i de djupare liggande återvändsgatorna. Detta 
är alltså motsatsen till vad som faktiskt sker. 

Och en ytterligare analys av Figur 3 visar att 
detta inte kan vara hela förklaringen. Den tätaste 
inbrottsstrukturen – som emellertid inte är någon 
hot spot på samma sätt som de två återvändsgatorna 
– finns längst upp till vänster i de djupa delarna av ett 
större komplex återvändsgator, och särskilt där man 

kan se de sammanbindande gångvägarna. En antydan 
till varför det kan vara så kan visas om man ersätter 
denna karta med den analyserade axialkartan, som i 
Figur 4 (lägg märke till att paret av återvändsgator där 
vår hot spot är belägen inte framträder som återvän-
dsgator, eftersom vi här analyserar hela systemet av 
gator och gångvägar). Detta visar grafiskt att inbrotten 
i allmänhet sker i blå- och grönfärgade områden, det 
vill säga de områden som har en låg rörelsepotential 
och korta siktlinjer. Det är kanske ingen överraskning 
att inbrottstjuvar försöker få tillträde till och flyktvägar 
från fastigheter där de kan antas få vara ensamma och 
som har en begränsad insyn från andra platser.

Vi kan betrakta problemet från ett annat håll ge-
nom att titta på ännu ett av Shus fall i Figur 5, som 
visar utformningen av ett bostadsområde i en nybyggd 
brittisk förort med en relativt homogen social sam-
mansättning, och återigen med inbrott markerade som 
röda punkter med svansar. Det mest frapperande med 
fördelningen av dessa röda punkter är att de saknas på 
vissa ställen. Mest slående är väl att inte en enda sådan 
punkt finns utmed den långa huvudgata som kantas 
av bostäder. Det är här fråga om en relativt bred och 
linjär gata, som är konstituerad av bostadsentréer på 
bägge sidor, så att den ger en ovanligt god sikt mel-
lan bostadsentréerna. Detta förefaller vara en signifi-
kant egenskap när det gäller att hämma brottslighet. 
Figur 6 visar den motsvarande axiala kartan, och visar 
fördelningen av inbrott i relation till integrationsmön-
stret. Återigen framträder skillnaden ifråga om inbrott 
mellan linjära, integrerade rum, vars linjaritet också 
medger god sikt från flera håll, mot de blå och gröna 
områdena med kortare siktfältenoch färre bostadsen-
tréer. och sämre konstituerade avseende.

Är då gator säkrare?

Innebär detta att huvudgator är säkrare? Inte nöd-
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vändigtvis. Figur 7 visar en plan, med inlagda inbrott, 
från en annan av Shus områdesstudier. Denna gång 
är det fråga om en välmående stad i Storbritannien. 
Vi ska nu jämföra två genomfartsgator, bägge går från 
högra nederkanten till vänster överkant, men den ena 
går i utkanten och den andra går genom det största 
bostadsområdet. Den genomfartsgata som går genom 
området, där man överallt har en utmärkt sikt mellan 
bostadsentréer på bägge sidor, har inte ett enda fall 
av inbrott. Däremot, på den genomfartsgata som går 
i utkanten av området och med villor för mer väl-
beställda, kan man inte se husen, de flesta är dolda 
bakom fyra meter höga häckar och har långa uppfarter. 

I vissa delar av området har de stora husen rivits och 
ersatts av små grupper av hus intill det som Shu kallar 
för ”cul du sac-uppfarter”, av vilka de flesta är dolda 
från gatan. I kontrast till den första gatan så är denna 
en veritabel hot line, med en hög nivå av inbrott, i 
förhållande till det lilla antalet hus.

Detta illustrerar kombinationseffekter hos integre-
rade gator. När en gata konstitueras av intilliggande 
byggnader på bägge sidor, och är tillräckligt rak för 
att ge god sikt på bägge sidor från och mot bostadsen-
tréerna och husen saknar extraingångar från sido- eller 
baksidesvägar eller inte kännetecknas av utsatthet från 
andra offentliga platser som parker eller parkering-

1

2

3

FIGUR 3. En stad i Storbritannien med blandad men gles befolkning. Inbrotten är spridda men återfinns vanligen 
längre in i återvändsgatorna.
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splatser, då tenderar integrerade gator att vara rela-
tivt säkra. Men då den integrerade gatan företer dessa 
”sårbarhetsfaktorer” så kan den bli mer sårbar än an-
dra rumsliga typer. Detta pekar på en viktig läxa som 
man kan lära av rumslig kriminologisk syntaxanalys. 
Rumsliga faktorer arbetar inte ensamma för att öka 
eller minska brottslighet: de interagerar. Och vad som 
är än viktigare: lokala och globala rumsliga faktorer 
interagerar, och bägge måste anpassas till varandra om 
säkerhet ska kunna höjas.

Vi kan analysera denna kombinationseffekt på ett 
mycket tydligt sätt om vi går tillbaka till den stad som 
visades i Figur 2. Figur 8 visar ett inbrottsmönster 

mot bakgrund av en axial karta. Vid ett första på-
seende visar den mycket höga inbrottssiffror där de 
två viktigaste integrerandelinjerna skär varandra. Om 
vi emellertid undersöker varje inbrott längs den linje 
från vilken man tog sig in i byggnaderna finner vi att i 
alla fall vann man tillträde från nätverket av gångvägar 
runt och mellan husen. Om vi ser till vänster mot det 
vida, relativt segregerade området med gröna och blå 
linjer, finner vi att i detta område sker många fler in-
brott från bostadens framsida. Om vi sedan rör oss mot 
den yttersta vänstergränsen av detta område, finner 
vi två parallella lijer av hus med en integrerad gata 
som går nord-syd på ena sidan, och en öppen park 

0.936

0.509

Measure = n

FIG 5c  CRIME  DISTRIBUTION PATTERN - AXIAL MAP Rn (TOWN C)

NOTE : 1. AXIAL MAP IS BASED ON EMBEDDED SYSTEM , Rn

 --- CAR CRIME (DWELLING)

 --- BURGLARY (DWELLING)

2. CRIME RECORDS PERIOD 1994 - 1995

FIGUR 4. Inbrotten sker i blå- och grönfärgade områden, i de områden som har låg rörelsepotential.
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FIGUR 5. Ett 
bostadsområde i 
en nybyggd brittisk 
förort med relativt 
homogen social 
sammansättning. 
Inbrott (röda punk-
ter) saknas längs 
den huvudgata som 
kantas av bostäder.
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på andra sidan. Också här förefaller det att finnas ett 
relativt högt inbrottstal. Men om vi åter undersöker 
inbrotten utifrån de tillträdesvägar som har använts 
finner vi återigen att varje inbrott längs gatan begicks 
från passagerna mellan husen. Av de hus som vette 
mot parken utsattes emellertid två för inbrott från 
parksidan, på samma sätt som andra hade utsatts från 
gångvägen – ett exempel på hur sårbarheten ökar om 
bostadsingången inte vetter mot andra ingångar, även 
om man har en vacker utsikt!

Slutsatsen är att den relativa tryggheten utmed 
gator i hög grad beror på lokala rumsliga fenomen. 
Men om de lokala förutsättningarna är de rätta – en 
kontinuerlig rad av bostäder på bägge sidor, linearitet 
och god ömsesidig sikt och inget sekundärt tillträde till 
fastigheterna – då kan traditionella gator bli betydligt 
säkrare. Men vi måste vara medvetna om kombina-
tionseffekten då förändringar i lokalsamhället plötsligt 
kan göra dem betydligt mindre säkra.

I själva verket finner vi också en sådan kombina-
tionseffekt när det gäller återvändsgator. När återvän-
dsgator är enkla, linjära, och har ett visuellt samband 
med en genomfartsgata (och således är en del av en 
klassisk, urban planlösning) och dessutom de lokala 
förhållandena är normala när det gäller gatorna – då 
kan också återvändsgator bli mycket trygga platser. 
Då de emellertid kombineras och formar hierarkier av 
sinsemellan sammankopplade återvändsgator kan de 
bli extremt sårbara, i synnerhet om de djupt liggande 
delarna av återvändsgrändskomplexet i sin tur knyts 
ihop av segregerade gångvägar.

En färsk kontrollstudie

Sedan Shus studie gjordes kom ett tillfälle att testa 
dessa idéer om utformning på en större mängd av data 
från Australien, där de socioekonomiska förhållandena 
var relativt homogena och bostadsdata var i stort sett 
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FIGUR 6. Samma område som i figur 5, med motsvarande 
axiala karta, med fördelning av inbrott i relation till inte-
grationsmönstret.
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konstanta, det var i stort sett bara fråga om grupperade 
friliggande hus med trädgårdsmurar (och dessa murar 
åstadkom ingen ökad säkerhet, förmodligen för att 
de var enkla att klättra över och gömma sig bakom). 
Figur 9 visar planen över området med inbrott indik-
erade som röda punkter, och med varje bostad försedd 

med sitt integrationsvärde i staden. I detta fall var det 
inte möjligt att erhålla data om tillträdesvägar från 
det offentliga rummet, men vi hade möjlighet att ta 
med alla sekundära tillträdesvägar till fastigheterna 
som en variabel, inklusive placering i gathörn, belä-
genhet intill strövområde, intill informella gångstråk 

FIGUR 7. En välmående stad i Storbritannien. Två genomfartsgator med olika grad av inbrott.



 B I L L  H I L L I E R  101

eller vägar osv. Graden av konstituering räknades så 
att man skulle ha bostadsingångar mittemot sin egen 
tvärs över gatan. Figur 10 utgörs av den analyserade 
axiala kartan, återigen med inbrotten visade och en 
uppdelning i olika områden (se nedan). 

I detta fall kunde vi bygga en databas med alla 
11000 enskilda hus i området och tilldelade vart och 
ett av dem  alla möjliga rumsliga variabler. Vi kunde då 
använda oss av en logistisk regressionsanalys, som är 
en form av multivariat analys som kan skatta påverkan 

av en grupp av olika faktorer på ett binärt resultat, 
sådant som huruvida huset råkade ut för inbrott eller 
ej (en teknik som ofta används av läkare där utfallet 
är om en patient överlever eller inte!). Resultaten vi-
sas i Figur 11. Nyckeltalen är kolumn 6, som är den 
statistiska signifikansen (som för att räknas måste ligga 
under 0,05) och kolumn 7 som visar ökningen eller 
minskningen av risken som härrör från den varia-
beln. Variablerna på dessa listor är restfaktorer från 
en mycket större lista och en betydligt mer komplex 

CRIME MAPPING

FIGUR 8. Samma stad som i figur 2 med inbrottsmönster mot bakgrund av en axial karta.
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analys. Till exempel är det fråga om en hel serie vari-
abler som beskriver någon form av sekundär utsatthet 
hos bostaden på grund av intilliggande grönyta, från 
sidan eller från gångbana, eller att man bor i ett hörn 
vilket ger en variabel som innehåller någon form av 
sekundärt tillträde.

Resultaten visar att detta att om man bor vid en 
integrerad gata reduceras brottsrisken med 42%, men 
om man bor på en plats som är nära kopplad till an-
dra system (highly connected) ökar detta risken med 
31%. Detta är ett mycket viktigt resultat, eftersom 
det antyder att en överförsörjning med permeabil-
itet där denna inte ökar integrationen – i huvudsak 
ett tillskott av genomströming utan egentlig nytta – i 
bostadsområden är en säkerhetsrisk. Resultaten visar 
också att om man har någon form av sekundär utsat-
thet så ökar detta risken med 38%, medan om man 
har sin bostadsentré placerad mittemot andra entréer 
tvärsöver gatan så reducerar detta risken med 27%.

Resultaten påvisar också en kombinationseffekt 
ifråga om återvändsgator. Det överlägset högsta in-
brottsfrekvensen finns i ett område i engelsk stil med 
en grupp återvändsgator som förenas med gångvägar i 
den nordöstra delen av område 4 i Figur 10 (se Figur 9 
för utformningen av återvändsgatorna, eftersom Figur 
10 är en axialkarta över all tillgänglighet till fots och 
således också inkluderar gångvägarna). I andra om-
råden– till exempel område 1, där mönstret är tydligast 
–  tenderar återvändsgator emellertid att vara enkla, 
linjära, dubbelt uppbyggda och direkt förbundna med 
genomfartsgator – det betyder den sortens struktur 
som uppfattades som säker i det brittiska exemplet. I 
dessa fall kan återvändsgator vara den säkraste rums-
liga typen, även om de i detta fall drar fördel av att 
ligga nära en integrerad linje. Vi fann också, precis 
som i det brittiska exemplet, att det är säkrare att 
ligga på den första siktlinjen in i återvändsgränden 

än att bebo en djupare belägen del. Generellt för hela 
staden gäller att de återvändsgator som är kopplade 
till gångvägar är mindre säkra än genomfartsgator. 
Men återvändsgator utan kopplande gångvägar är bra 
mycket säkrare, i synnerhet i sina yttre delar. Vi börjar 
nu se hur återvändsgator, liksom genomfartsgator, kan 
göras säkrare. 

Jämförelser mellan områden

Dessa data från Australien gav också en utmärkt 
möjlighet till jämförelser mellan områden, efter-
som det mesta av bostadsbeståndet är av en likartad, 
friliggande karaktär, och därmed mer eller mindre 
likformig, samtidigt som områdena var frapperande 
olika ifråga om sin utformning, så som framgår av 
Figurerna 8 och 9. Område 1, det mest linjärt or-
ganiserade området, både när det gäller genomfarter 
och återvändsgator, har det lägsta inbrottstalet (det 
är dock mycket mindre skillnad mellan områdena när 
det gäller bilstölder), med ett något högre tal (som 
är statistiskt signifikant) i område 2 som gränsar till 
område 1 i nordväst, och än högre i område 3, som 
gränsar i sydväst – och har en betydligt mer uppbruten 
utformning. Det högsta talet finns i område 6 (men 
inte så högt som i ”återvändsgrändskomplexet” som 
är en del av område 4) som är ett långsträckt område 
vars huvudgata sträcker sig utmed dess sydvästra sida 
och har ett öppet parklandskap på sin nordvästra sida, 
och har den mest uppbrutna, minst ”strukturerade” 
utformningen. Olikt områdena 1,2 och 3 saknar det 
tydliga inre rörelselinjer, det är till exempel mycket 
svårt att hitta från nordväst till sydöst inom området, 
till skillnad från i dess utkanter. Områdena 4 och 5 
har också höga inbrottstal. 

Om vi korrelerar de geneomsnitliga integrations-
värdena i områdena mot inbrottstalen finner vi att 
brottsnivåerna avtar med större integration, och re-
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area 5
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area 4

FIGUR 9. En stad i Australien. Röda punkter indikerar inbrott.
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area 5
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area 2

area 1

area 4

FIGUR 10. Samma område med en analyserad axial karta.
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som förutsätts kunna äga rum mellan dessa enklaver 
förblir höljt i dunkel.

Vi får inte heller underskatta de beteendemässiga 
innebörden av de två betraktelsesätten. Om man bor 
vid en normal stadsgata och kommer ut ur sitt hus 
och ser en främling passera intill sin ytterdörr så 
upplever man inte någon otrygghet. I själva verket 
förmänskligar närvaron av främlingar gatan och gör 
att den känns tryggare. Om man skulle ifrågasätta 
främlingen så skulle man uppfattas som någon som 
stör den allmänna ordningen. Om man emellertid 
skulle råka göra samma typ av möte på en trottoar i 
ett fint område, där närvaron av främlingar skulle up-
pfattas som någonting abnormt, skulle man bli nervös 
och frestas att ifrågasätta främlingen. Under sådana 
omständigheter skulle man inte uppfattas som någon 
som störde den allmänna ordningen, utan som någon 
som betedde dig som en god medborgare. Det är inte 
bara vårt beteende som är annorlunda, också sätten 
att legitimera det skiftar under olika rumsliga om-
ständigheter, och dessa skillnader härrör från vad våra 
läsningar av vad de rumsliga omständigheterna låter 
oss förvänta. En helt och hållet ”newmaniserad” miljö 
kan aldrig förväntas stödja normala urbana beteenden 

så som de kommer till uttryck i vanligt gatubeteende 
och detta skulle – som framgår av hennes text – ha 
gjort Jane Jacobs förtvivlad.

Den fråga vi idag står inför handlar inte så mycket 
om vilken kombination av rumsliga omständigheter 
och beteenden som är bäst för stadslivet, utan om 
den kombination som är bäst för säkerheten. Det 
skulle vara bra om Jane Jacobs hade rätt både ifråga 
om säkerhet och om medborgaranda, men vi vet inte 
om så är fallet. Åsikterna är delade. I Storbritannien 
har den historiskt sett dominerande inriktningen på 
Newmans lösningar på senare tid försvagats, inte bara 
på grund av forskningsresultat som antyder att gatu-
systemen kan göras relativt säkra, utan också på grund 
av agendan för hållbar utveckling. Om det är så att vi 
ska förnya det urbana livet, och minska bilresandet, 
då måste vi också göra våra städer enklare att bruka 
för fotgängare. Den brittiska tolkningen av Newmans 
lära – en hierarki av sinsemellan länkade återvänds-
gator med en enda infart uppmuntrar på ett alldeles 
tydligt sätt – och nästan kräver – att man använder 
bilen också för enkla resor. Frågan är då: kan öppna 
och genomträngliga miljöer göras säkra? Eller enklare: 
kan gator göras säkra?

FIGUR 11. Logistisk regressionsanalys av området figur 9-10.
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sultatet är statistiskt signifikant (=0,072) trots det lilla 
antalet fall. Om vi emellertid skulle korrelera de syn-
taktiska mätvärden som försöker fånga ”läsbarheten” 
(hur svårt det är att hitta i området) och ”synergin” 
(hur är den lokala rörelsepotentialerna inom områ-
det är relaterad till rörelsepotentialer genom området) 
finner vi än starkare resultat. Om vi så lägger samman 
inbrott och bilbrottslighet och korrelerar dem med 
”synergin” få vi en nästan perfekt negativ korrelation, 
som i Figur 12: ju mer läsbarhet och synergi, desto 
mindre brott. Intressant nog är effekterna av de här 
områdena mycket starkare när det gäller genomfarts-

gator än när det gäller återvändsgator, vilket antyder 
att det är utformningen av själva genomfartssystemet 
som är allra känsligast när det gäller att skapa säkerhet 
i ett område.

Shu genomförde också en områdesanalys på sitt 
urval av nio områden. Först tilldelades varje område 
ett värde på en skala från 1-5 där 1 innebar att man 
hade ett traditionellt linjärt gatusystem och 5 innebar 
en modern, visuellt uppbruten och ”återvändsgatig” 
(en dålig nybildning, men det är inte lätt att hitta ett 
alternativ) utformning. Han gjorde också en skattning 
gav den genomsnittliga levnadsnivån i området där 
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FIGUR 12. Ju mer läsbarhet och synergi, desto färre brott. Utformningen av genomfartssystemet är viktigt för 
säkerheten i ett område.
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kategori 1 var den mest välsituerade och kategori 5 
den ekonomiskt svagaste. Han beräknade också den 
genomsnittliga bostadstätheten i området. Han jäm-
färde därefter dessa data med den genomsnittliga in-
brottsfrekvensen, bilbrottsligheten och skadegörelsen 
i områdena. Frapperande nog fann han inget samband 
mellan brottsligheten och bostadstätheten, även om 
denna täthet var tydligare relaterad till den ekono-
miska levnadsnivån. Endast ett svagt samband fanns 
mellan välstånd och brottsnivå. Däremot fann han en 
stark korrelation mellan utformningstyp och alla slags 
brott, där den traditionella planmönstren var den bästa 
och olika ”moderna” utformningar var de värsta. Ännu 
mer frapperande var att de traditionella planmönstren 
beboddes av de mest välsituerade och av de fattigaste 
invånarna. Medan mindre förmögna personer bodde 
vid gator i traditionell viktoriansk stil förefaller brott-
snivån hos dem att vara lägre än som skulle vara att 
vänta från British Crime Survey. Därför kombinerade 
Shu indexen för utforming och ekonomisk nivå till ett 
index och kom då fram till att den korrelationen med 
alla slags brottstal var än starkare när de ekonomiska 
faktorerna togs med i beräkningen, Figur 13. Både 
rika och fattiga har uppenbarligen glädje av att bo vid 
traditionella gator. De resultat som kopplar samman 
de socio-ekonomiska faktorerna med de rumsliga är 
än så länge preliminära, men vi ska se på dem mer i 
detalj i nästa fas av våra undersökningar.

Vad säger forskningen om brottslighet och 
rumslig utformning?

Vad kan vi nu uttala oss om när det gäller sam-
bandet mellan brottslighet och rumslig utformning? 
För det första ger forskningen oss en metodologisk 
varning. För att kunna frilägga det reella inflytandet 
från rummet på brottsligheten behöver vi exakta, 
platsspecifika data och vi behöver metoder för rums-

lig analys som är kapabla att med någon precision 
greppa interaktionen mellan de lokala (sårbarheten 
hos ett visst hus eller ett visst rum) och globala (ut-
formningen av ett visst område) rumsliga faktorerna. 
Vi behöver bägge, eftersom exakta data är meningslösa 
om den rumsliga analysen inte kan handskas effektivt 
med den här relationen. De GIS-program som till 
exempel bearbetar brottsfördelning och skapar så kal-
lade tredimensionella ”brottsytor”, sysslar, om man 
ser det hela utifrån en förståelse av relationen mellan 
brottslighet och utformning, med att bearbeta exakta 
data och göra dem obegripliga. Det enkla inplottandet 
av brott på en karta är vanligen mer informativt än 
”brottsytan”, i synnerhet om vi vet vad det är vi är ute 
efter och vilka faror som hotar analysen.

I praktiken håller emellertid en provisorisk bild 
på att uppstå, och som även om den är komplex, har 
förmågan att stötta ett slags rådgivning i bebyggelse-
frågor grundad på den nu säkraste kunskapen, med 
reservation för att vi måste inse att den behöver up-
pdateras på basis av alla de nya studier som nu kommer 
(Space Syntax Laboratory bygger nu upp ett arkiv med 
studier över relationen mellan brott och rum som vi 
erhåller från kommuner, och fler resultat är att vänta 
snart). Vad vi kan säga med viss säkerhet på basis av nu-
varande data ligger på tre nivåer: själva bostaden och 
dess relation till dess grannar (vi inbegriper inte här 
ett förstärkt skalskydd eller larmanordningar, vilket 
är särskilda frågor); det slags rumslighet där bostaden 
är belägen – genomfartsgata, återvändsgata, integre-
rad (mer rörelsepotential) eller segregerad (mindre 
rörelsepotential) och så vidare; och den rumsliga om-
rådestyp där bostaden är belägen – ett traditionellt ga-
tumönster, ett komplex av trafikerbara återvändsgator 
hopkopplade av gångvägar, osv.

På bostadens nivå är resultaten ganska entydiga. 
British Crime Survey visar att om man undantar de 
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sociala och ekonomiska variablerna – dvs om man tar 
samma familj och placerar den i olika typer av bostäder 
– då är den säkraste bostadstypen en lägenhet, dä-
refter the mittradhuset, därefter ändradhuset, därefter 
parhuset, och slutligen det friliggande huset, som är 
minst säkert. Med andra ord, ju färre antal sidor av er 
bostad som vetter mot det offentliga rummet, desto 
säkrare är ni antagligen. Detta resultat pekar på den 
stora betydelsen av en multivariat analys, eftersom de 
obearbetade data visar exakt motsatt mönster (tyvärr 

har denna grova bild tagits upp av flera journalister 
som inte läste de svåra delarna av den, med resulta-
tet att ett helt felaktigt resultat spreds i pressen). Vi 
har kommit fram till exakt samma sak, i exakt samma 
ordning, med ytterligare ett vitalt faktum dock att det 
inte bara är lägenheter som är den säkraste typen av 
bostäder och friliggande hus den minst säkra, men 
också att man i lägenheter är betydligt säkrare på de 
övre våningsplanen än på bottenplanet.

Om vi kombinerar detta med våra fynd rörande 
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sekundär exponering och med att ha ingångarna plac-
erade mittemot grannens ingång, så förefaller det att 
några viktiga och enkla faktorer som begränsar utsat-
thet för brott och som har att göra med bostadens 
omedelbara omgivning, vilket kan sammanfattas i 
några mycket enkla råd när det gäller utforming: bygg 
ihop byggnader, undvik sekundära ingångar (också in 
i en hög vägg, om den vetter mot offentlig plats), se 
till att alla offentliga rum kontinuerligt ”befolkas” av 
bostadsingångar (inklusive ingångar till hyreshus) och 
maximera den ömsesidiga sikten mellan dessa ingångar 
med en linjär snarare än en uppbruten utformning.

På den nivå av rumslig typ där bostaden är inbädad 
är bilden mer komplex, på grund av den kombination-
seffekt för både genomfartsgator och återvändsgator. 
Men även om vi inte kan säga att återvändsgator eller 
genomfartsgator är bra i sig själva så kan vi hävda att 
det finns sätt att utforma dem som kan tänkas optimera 
säkerhet. Både huvudgator och återvändsgator måste 
a) vara relativt väl integrerade (om man lägger till 
en enkel linjär återvändsgränd till en genomfartsgata 
minskar inte detta integrationen, i själva verket ökar 
detta integrationsvärdet på gatan, se Hillier 1996, kap. 
8), och b) vara väl konstituerade med entréer på båda 
sidor. Alla återvändsgator ska bestå av enkla linjer som 
förbinder dem visuellt med genomfartsgator och inte 
bilda några hierarkiska komplex som är segregerade 
från det centrala lokala trafiksystemet. Den sämsta 
typen av utformning förefaller vara en hierarki av 
återvändsgator förbundna av segregerade gångvägar 
som gör området gå igenom för fotgängare, men också 
integrerade gator med betydande lokal sårbarhet, till 
exempel systemet med bakomliggande alléer som visas 
i Figur 2, kan vara ett ganska dåligt val.

På nivån för den övergripande utformningen kan vi 
entydigt hävda att ett relativt regelbundet gatusystem 
med relativt stora kvarter (för att strukturera rörelser 

och reducera onödig permeabilitet) är bäst, under 
förutsättning att kombinationseffekter kan undvikas 
i de lokala rumsliga detaljerna. Om en sådan utformn-
ing sedan kompletteras med enkla linjära återvänds-
gator som är direkt anslutna till genomfartsgatan, då 
kan återvändsgatorna rentav bli de säkraste delarna 
av planen – men bara på villkor att gatusystemet först 
finns där så att återvändsgatorna blir enkla och lin-
jära.

En utformning fungerar alltså som en helhet. Vi 
kan inte isolera element och säga att detta är bra och 
detta är dåligt. Allt beror på hur elementen är kom-
binerade sinsemellan och hur de tillsammans formar 
en översiktlig helhet. Även om ficktjuvar behöver be-
folkade gator, och gaturånare platser där integration 
övergår i segregation så att offren är tillgängliga ett 
i taget, så är det klart att inbrottstjuvar – och i något 
mindre grad biltjuvar – behöver är ett avskilt tillträde. 
Ju mindre vi skapar av detta, antingen genom att bryta 
upp utformningen i svagt utnyttjade offentliga rum 
med dålig sikt, eller skapa avskilda sekundära entréer 
till fastigheter, desto svårare kommer tjuvarnas arbete 
att bli.

b.hillier@ucl.ac.uk
Översättning: Johan Öberg
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Jag är arkitekt och undervisar på Arkitektskolan i 
Köpenhamn och har bott i Danmark sedan slutet på 
sextiotalet. I mitten på åttiotalet kom jag in i en ar-
betsgrupp som skulle försöka utarbeta riktlinjer för ett 
tryggt stadsbyggande och ett tryggt bostadsbyggande 
och vi kom rätt så långt med det i Danmark. Redan 
i början på nittiotalet  hade vi färdiga publikationer 
om det här och just i dagarna har det från stockhol-
mspolisen med Björn Klarqvists hjälp utkommit en 
svensk rekommendation för bra stadsplanering och 
bra bostadsbyggande som heter "Bo tryggt 01". Jag ska 
fatta mig kort, så jag kan inte berätta om bakgrunden 
till varför jag ser på Majorna som jag gör, men det 
kommer väl förhoppningsvis implicit att komma fram 
igenom min presentation.

Jag ska berätta om trygghet och säkerhet i Majorna 
ur ett situationellt perspektiv, alltså om hur omstän-
digheterna i rummet på något sätt kan påverka hur 
folk handlar i en given situation. Det är ju en lång 
diskussion i det brottsförebyggande arbetet om där 
finns en slags deterministisk relation mellan miljö och 
människors beteende, vilket jag inte alls tror på, men 
det finns sannolikheter, situationer där vi har större 
sannolikhet att vi uppför oss på ett sätt och andra situ-
ationer där vi har större sannolikhet att uppföra oss 
på ett annat sätt. Vi står ju i valsituationer hela tiden, 
varje sekund ska vi välja vad vi ska göra i nästa sekund 
och det är där det situationella perspektivet kommer 
in. Det gäller inte minst för några få av våra ungdomar 
– innan de har blivit riktigt förhärdade brottslingar så 
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spelar det situationella en stor roll.
Jag ska peka på frågor som rör rummens be-

folkning, överskådlighet och trygghet och se om det 
finns tecken på att staden är otrygg och i så fall var de 
här tecknen finns.

Byggnader med två ansikten

Majorna är en kvartersstad som senare har fått till-
fogat nya bebyggelsemönster, speciellt på höjderna. 
Den gamla bebyggelsen med landshövdingehus med 
kvarter och gator och torg ligger nere på de låglänta 
områdena och så ligger de nya, ur stadsplaneringssyn-
punkt mer moderna, områdena högre upp i terrängen. 
Det finns också en stor motorled ut mot älven som 
skär av staden från älven och från hamnen och från 
ett kulturreservat som heter Klippan och ligger vid 
Älvsborgsbron. Mot söder finns det en kyrkogård och 
villakvarter och i sydöst finns den stora Slottsskogen 
som är bra för rekreation men samtidigt är en barriär 
i staden.

Majornas bebyggelse startade på låglänt mark och 
började ungefär från andra världskriget klättra upp 
på höjderna. Den äldre bebyggelsen är ofta land-
shövdingehus med de övre våningarna i trä. Rivnings-
vågen som började på femtio- och sextiotalen nådde 
bara i mindre grad hit ut, andra delar av Göteborg 
blev hårdare drabbade. Kvarteret Vita björn är ett rätt 
tidigt resultat av stadsförnyelse i Majorna. Vid Karl 
Johansgatan längre ut finns en ny stadsomdaning av 
åttiotalstyp som jag ska återkomma till. 

Enligt polisen är det ganska lugnt uppe på höjderna 
och mer problem i resten av stadsdelen, nere på de 
låglänta områdena.

Mitt allmänna intryck av Majorna är ganska positivt. 
Jag tycker att stadsdelen i det stora hela verkar trygg. 
Fastigheterna ser ofta välskötta ut och stämningen 
bland folk verkar vara bra. Kvartersstadens rumsliga 

struktur bidrar nog delvis till tryggheten med över-
skådlighet, befolkade gator samt hus med blandade 
funktioner och närhet mellan människorna inne i 
husen och människorna ute på gatorna. Otrygghet-
skänslan finns enligt min mening mest i förbindelse 
med en del nyare byggnader och trafik-anläggningar 
samt på grund av skräpighet på marken och bristande 
renhållning. Där är väldigt skräpigt vill jag påpeka för 
Göteborgs kommun.

Stadsdelsförvaltningen och polisen fokuserar myck-
et på problem relaterade till tillhåll för ungdomar och 
för missbrukare. De fokuserar också på platser med 
dålig belysning och platser med bilbrott. Några platser 
har jag fått utpekade som tillhåll, exempelvis Klip-
pans kulturreservat, Systembolaget, Mariaplan [bild 
1], Stigbergstorget och Slottsskogen för att nämna 
ett par exempel.

En stor koncentration av tillgreppsbrott finns i 
parkeringshusen. Det finns bara två stora parker-
ingshus i området. Det ena ligger i anslutning till 
Rimi-affären vid Karl Johansgatan, på baksidan. Ett 
annat stort parkeringshus finns mitt i området uppe på 
höjden. Där sker det mycket, för man ser inte utifrån 
vad som händer inne i parkeringshusen. Inbrott är 
också vanliga i Majorna, både i den täta staden och i 
den mera glesa. 

Galler för fönstren i butikerna är bland annat resul-
tat av det. Försäkringsbolagen pressar på och vill ha 
fler och fler galler om man ska kunna hålla någorlunda 
låga försäkringspremier eller överhuvudtaget ge lov 
att ha försäkrad affär.

Det går en våg av gallermani genom Sverige och 
ofta finns det galler vid kiosker, elektronikaffärer 
och modeaffärer och liknande. Galler påminner oss i 
vardagen om brott och bidrar till otrygghet utanför. 
Majorna har hittills, tror jag, färre galler än normalt i 
större svenska städer. Jag har varit i många kommuner 
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och gjort liknande studier och jämförelsevis ser det 
rätt så bra ut i Majorna. Men man ska vara försiktig 
– gallren kommer och det gäller att man bromsar det 
i tid. Det är som att vara på en fotbollsstadion; någon 
ser dåligt och reser sig upp, sedan måste alla resa sig 
upp. Detsamma händer med gallren.

Utanför kvartersstaden finns det ett villakvarter 
nere i söder. Där finns en del inbrott, men annars är 
det bra. Inbrott förekommer också i begränsad om-
fattning i koloniträdgårdsområdet som heter Slottssk-
ogskolonin, speciellt en del inbrott utanför säsongen, 
men Securitas är på plats med hund och grinden var 
låst när jag var där i november. 

Andra tecken på att saker fungerar mindre bra kan 
vara graffiti, "tagging", klotter och sådant. Det finns 

i Majorna, men det finns bara på vissa ställen och inte 
som allmän tendens, enligt min mening. Att tagga är 
väldigt snabbt gjort, på några minuter kan man sätta 
sin prägel på stan. På spårvagnar kan man å andra 
sidan nästan tala om ett slags offentligt klotter som 
uttryck för de offentliga myndigheterna och firmorna. 
De själva får lov att klottra med reklam, men ungdo-
marna får inte lov.

Ungdomsgäng åker också med linje fyra via Frid-
hemsgatan till Mariaplan [bild 1]. Längs den spår-
vagnslinjen är det därför smart att visa fram sitt klot-
ter eftersom så många kan se det från spårvagnen. 
Vid Sannakonditoriet är det en massa klotter, men 
går man bara två meter ner på sidogatorna så är där 
inget klotter.
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BILD 1
Mariaplan, vid spår- 

vagnshållplatsen, är en 
samlingsplats för stadsdel-
ens ungdomar. Här domin-

erar de för Majorna så  
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husen, med en våning i sten 
och två i trä.



Det värsta klottrandet är nere under Älvsborgsbron. 
Där finns en utställningslokal som heter Röda Sten. 
Där ser det ut som om det nästan är legalt att klottra, 
men ändå är det så att en graffitimålare som jag träf-
fade tillfälligtvis när jag gick runt ändå inte ville visa 
ansiktet. Han var klar över att det inte var tillåtet. 

Samtidigt pågick bara hundra meter därifrån under 
bron en avrensning av bropelare där en kille skulle stå 
och jobba i flera timmar för att ta bort graffitin.

Situationen är alltså tvetydig. Får man lov eller får 
man inte lov? I Köpenhamn har vi diskuterat detta 
mycket. Där finns en "Stop graffiti"-kampanj som ni 
också kan hitta på Internet. De kör benhårt med noll-
tolerans. Det får inte vara någon graffiti någonstans. 
Det får inte finnas ett plank på en skolgård där barnen 

får lov till att öva sig. Enda sättet att komma tillrätta 
med det här är att inte tolerera det. 

Så kommer vi till bilbrotten. Många problem är 
relaterade till trafikmedel och trafiksystem. Bilbrott är 
vanliga, speciellt på ställen där bilen inte kan ses från 
hus i närheten och där det passerar få fotgängare på 
natten. Parkeringshus har ofta bilbrott och bilbrott är 
ofta början på en kriminell karriär. Det är bra att kun-
na se bilen från fönstret. Så kanske man kan bromsa 
den här utvecklingen. Problemet i Majorna är att det 
är för lite gatumark för att man ska kunna ställa alla 
bilar på gatan. En del bilar måste därför ställas långt 
borta där det inte bor några människor i närheten, 
och på morgonen är bilrutan krossad.

Cyklar stjäls också, dubbelt så många som på annat 
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Majorna var förr en 
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håll. Jag tittade efter cykellik och hittade en del rätt 
så fort, men de var inte så många, trots allt. De flesta 
cyklar får lov att vara ifred om de inte står för länge 
på samma ställe. Det är det som är viktigt, att man ser 
till att cyklarna flyttas hela tiden. 

Sedan är det då trafikplaneringen som delar upp 
staden och som faktiskt begränsar genomströmningen 
av fotgängare. Det finns många exempel på trafikbar-
riärer och det är inte bara motorleder som Oscarsleden 
som skapar stora barriärer. Barriärerna dyker upp i alla 
möjliga varianter. En sidogata till Karl Johansgatan är 
exempelvis avstängd för biltrafik. Det betyder att det 
kommer mycket färre bilar och det betyder också att 
fotgängarna blir mer ensamma på natten.

Lägger man staden riktigt tillrätta så blir det inte 

mer trafik av genomfarter. Det är en slags halv lös-
ning på trafikproblemet att stänga gator eller stoppa 
genomfart med fysiska avspärrningar.

Vi har i vår danska rekommendation sagt att det 
är väldigt viktigt att de olika trafikarterna ska kunna 
se varandra, inte minst på natten. En trafikdifferen-
tiering där de olika trafikarterna blir skilda åt är inte 
bra. Den här typen av trafikplanering, med att stoppa 
genomfart, är ett steg på vägen att skilja de olika trafi-
karterna åt.

Likadant är det med gångvägarna genom park och 
skog från spårvagn och stadsdelscentrum som genaste 
vägen till bostaden. Det är ett felgrepp som man ofta 
upplever i Sverige och så även på några ställen i Ma-
jorna. Dålig belysning gör det ännu värre. Tunnlarna 
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Karl Johansgatan är en 
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som ska öka trafiksäkerheten är också ett problem. 
Samtidigt som de ökar trafiksäkerheten så ökar de 
otryggheten när det gäller fysisk säkerhet mot våld. 
Det känns också tryckande att röra sig igenom dem, 
man blir klämd av väggar och tak och ljuset är dåligt. 
Ni vet att man kan bygga bra tunnlar i Göteborg, 
det finns ett bra exempel ute på Hisingen (Hjalmar 
Brantingsplatsen). Tunnlarna [bild 2] finns i förbin-
delse med Oscarsleden som skiljer staden från vattnet, 
men också i närheten av Chapmans torg, som är ett 
viktigt torg i stadsdelen. 

Ödsligheten i staden 

Ödslighet och dålig miljö finns ibland mitt inne i 
staden. Varför griper staden, eller kommunen, inte 
in, kan man fråga sig? Äldre hus har ofta levande bot-
tenvåningar mot gatan med dörrar, portar, butiker och 
butiksfönster. De nya hus som man har byggt på sido-
gator till Karl Johansgatan, har ofta döda och stängda 
eller tråkiga bottenvåningar och ibland också likgiltiga 
planteringar närmast husen.

Det är faktiskt ett steg på vägen mot "Gated com-
munity" på kvartersnivå, praktiserat i det här nya 
stadsbyggandet från åttiotalet och nittiotalet. Det är 
sämre hus än de man hade i Majorna förr i tiden. 
Man kan fråga sig varför man bygger så; om det är 
arkitekterna som har svårt att lära av det som redan 
finns eller om det är ekonomiska orsaker?
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BILD 4
Bortre delen av Karl Jo-
hansgatan sedd in mot 
stadsdelen.



Vi fortsätter ut längs Karl Johansgatan som är det 
viktigaste stråket i stadsdelen. Ute mot väster finns 
det långa sträckor med döda bottenvåningar eller 
stråk utan hus med bara bensinmackar och sådant. 
Det känns också väldigt ödsligt om man ska färdas här 
som fotgängare. Det enda sättet som man kan färdas 
någorlunda rimligt på här, det är att ta spårvagnen 
[bild 4–5].

På ett stadsförnyat avsnitt av det centrala stråket 
av Karl Johansgatan vid den tidigare nämnda mat-
varuaffären med parkeringshuset bakom har stadsby-
ggnadsidealen skiftat. Man har försökt att återskapa 
kvartersstadens kvalitéer genom att bygga i kvarter. De 
lösningar som man rent faktiskt har valt i detaljerna 
passar inte på Karl Johansgatan på det här stället. Vi 

har återigen döda bottenvåningar på båda sidorna. 
Dels har vi den stora livsmedelshallen som inte vill 
ha några fönster och på andra sidan är det någon 
slags missförstådd trädgårdsanläggning på nordsidan 
av husen, där det är mörkt. Man frågar sig – varför 
finns det inte mindre butiker och varför finns det inte 
kontor i bottenvåningarna? Den nya bebyggelsen är 
rent faktiskt stadsfientlig, för vem bryr sig om att gå 
här om man inte är tvungen? 

Trafiklösningarna på Karl Johansgatan är att man 
prioriterat hårt till fördel för bussar och spårvagnar 
vilket underminerar näringslivet eftersom det håller 
bilarna borta.

Ödsligheten i stadsrummet är någonting som man 
ska försöka motverka för att främja tryggheten. Det 
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gäller då också att det finns bra överblick om man ska 
känna sig trygg, det vill säga nischer och gömställen 
bör undvikas på vägen till och från bostaden. 

På en av höjderna har överskådligheten blivit sämre 
efteråt än när husen var nya. Avfallshanteringen har 
fått nya tillbyggnader vid entréerna som skymmer sik-
ten där den är viktigast, nämligen precis vid entréerna. 
På många håll i Sverige är det nu avfallshanteringen 
som får sista ordet i stadsplaneringen – tidigare var 
det trafikingenjörerna. I båda fallen talar vi om sub-
optimering, det vill säga det är ingen total optimering 
utan det är en part som får lov att gå hela vägen och 
sedan får de andra anpassa sig till den. 

Stadsdel med tillhåll?

Nu kommer vi till sist till frågan om tillhållen. I 
Sverige spelar ett relativt litet antal missbrukare och 
ungdomsgäng en stor roll i diskussionen om trygg 
miljö. Man hör mycket om tillhåll. En del av de här 
problemen är reella, men en del av dem är ett uttryck 
för det svenska kravet på normalitet. Stadsfientlig 
stadsbyggnad är en del av problemet. Om stadens of-
fentliga rum är fattiga på folk så syns problemen mer. 
Alltså – två missbrukare på en plats i Majorna är ett 
jättestort problem medan tio missbrukare i Nyhavn 
i Köpenhamn tillsammans med tusen andra är inte 
något problem. Det som spelar roll är vilket förhål-
lande de här personerna, som dricker lite för mycket 
och på fel ställe, har till andra.

Det är typiskt att när jag åkte runt med polisen, så 
fick jag veta att en av kioskerna säljer illegal sprit. En 
liten restaurang kallas för opiumhålan. Man har också 
en mängd problem ute i Slottsskogen på somrarna. 
Det är sådant man får reda på när man går runt. Jag 
är inte säker på att det är särskilt väsentlig informa-
tion, det här.

Stigbergstorget vid Karl Johansgatan som är när-

mast centrala Göteborg som torg i Majorna är också 
utpekat som ett tillhåll. Det är skräpigt när man tittar 
efter, det finns tomma flaskor på flera ställen [bild 
6].

Grundproblemet här är inte att det är ett tillhåll, 
grundproblemet är att torgets utformning är fel. Det 
är uppdelat i tre delar med buskar och det är dålig 
koppling mellan gathörnet, torgets huvudyta, kio-
skerna och toaletterna. Där är brist på avfallskorgar, 
där saknas en vattenkonst och där saknas blommor 
som får fler människor att vilja vistas här. Det är det 
som är problemet!

Sedan kommer vi till Systembolaget, ett typiskt 
svenskt problem. Jag vill påpeka, jag som har bott i 
Danmark i åratal och där spits säljs överallt, att System-
bolaget genom sitt monopol och fåtal butiker skapar 
speciella koncentrationer av missbrukare på bestämda 
ställen. I Majorna finns det nu bara ett bolag och det är 
längst ute på Karl Johansgatan, bland bensinmackarna. 
Det är en lokalisering som liknar spritbutikernas lo-
kalisering i USA, längs med vägarna. I närheten finns 
det då naturligtvis en del tillhåll. Man har galler för 
fönstren på Systembolaget. På spårvagnshållplatsen 
precis vid sidan om kan man också hitta påsar med 
tomflaskor. Det finns ingenstans att göra av de här 
flaskorna. Går man sedan igenom en av de mörka 
tunnlarna och kommer ut i Klippans kulturreservat, 
kommer man till ett annat utpekat tillhåll. Både borta 
vid kyrkan och i parken man kan se någon enstaka 
ölburk om man tittar noga efter.

Jag tror att frågan om tillhåll, ungdomsgäng och 
missbrukare i det offentliga rummet är överdriven i 
Sverige. Den är ett uttryck för att det offentliga livet 
på gator och torg i allmänhet fungerar dåligt. Det 
fungerar dåligt även om missbrukarna inte är där! Så 
man ska ta tag i problemet på ett annat sätt, tror jag.

Älvsborgsplan är också utpekad som ett tillhåll. Där 
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hittade jag bara en enda ölburk! Nästan alla torg och 
platser i Majorna utpekas som tillhåll av polisen och 
av stadsdelsförvaltningen. Men, orsaken är som sagt 
mest brist på vanligt folk på grund av felaktig rumslig 
utformning. 

Tar vi Älvsborgsplan till exempel, så emellan gatan 
och det område där man kan sitta med den stora öppna 
ytan, där finns träd och buskar och någon underlig 
betongkonstruktion som är mer till för att avskilja 
det området från gatan. Älvsborgsplan ska kopplas 
rumsligt mycket mer direkt till gatan utanför och bli 
en del utav gatulivet istället för att bli till någonting 
bakom. Om man sedan vill ha öldrickarna att inte 
kissa i buskarna utan kissa på toaletterna, så ska man 
inte ha betalningstoalett, då ska man göra en pissoar 

på helt gammaldags sätt!
Mariaplan utpekas också ofta som ett tillhåll för 

ungdomar. Platsen ligger rätt centralt i gatunätet och i 
spårvagnsnätet, men själva platsen är dålig att vistas på. 
Fotgängarna har bara platsens kanter, som är väldigt 
uppsplittrade och som har dåliga villkor för trevligt 
uteliv, att vara på. 

Var möts då ungdomarna här, kan man fråga sig. 
Jag frågade polisen, ni säger att det är ett tillhåll, var 
möts de? Jo, de möts på själva spårvagnshållplatsen, för 
där kan man sitta ner i lä. Dålig rumslig utformning 
är alltså en del av problemet. 

Tillhåll kan också orsakas av en medveten koncen-
tration av problem hos folk i vissa hus. I några av husen 
i området bor det nästan bara problemhushåll som är 
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speciellt lokaliserade dit. Sedan klagar man över att 
man får problem på lekplatsen på andra sidan gatan! 
Det är väl klart, att när de går ut ur huset, så måste 
de sitta någonstans. Det är inte säkert att det är några 
farliga gubbar, men bara det att där sitter några äldre 
män, som inte är föräldrar till barnen på lekplatsen är 
otäckt. Det är inte alls säkert att det behöver vara så att 
de ofredar barnen, men man kan hitta toalettpapper i 
buskarna där när man tittar efter.

Trots allt det här med tillhåll och sådant som jag 
har fått inproppat i mig via polisen och grupper un-
der stadsdelsförvaltningen är mitt huvudintryck av 
Majorna att det är en rätt trevlig och en rätt trygg 
stadsdel. En hel del detaljer kan dock förbättras, bland 
annat behövs bättre möjlighet för gatuparkering intill 
husen, en del körbanor kunde vara smalare, det re-
ducerar hastigheten och man får mer plats till annat. 
Planteringarna kunde ofta vara mer upplevelserika. 
Viktigast är ändå att gator och torg är befolkade och 
Majornas rumsliga struktur understöder delvis det i de 
äldre kvartersstadsdelarna. Här finns caféliv utomhus 
i november i närheten av Älvsborgsplan. Befolkade 
rum, överskådlighet och en klar och väl sammanhän-
gade rumslig struktur är viktig för tryggheten. Ett väl-
genomtänkt förhållande mellan offentligt och privat 
kan också bidra till det. 

Den som vill veta mer om min syn på dessa frågor 
är välkomna besöka min hemsida –
http://bo.gronlund.homepage.dk

bo.gronlund@vip.cybercity.dk
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Brott är ett intressant socialt fenomen. Asociala be-
teenden, liksom andra sociala fenomen, sker någon-
stans i rummet. Därmed kan man kanske förklara 
varför de inträffar på vissa ställen och inte på andra. 
I förlängningen av detta borde det vara möjligt att 
föreslå åtgärder för att förebygga brott. Professor Bill 
Hillier har just presenterat en studie av hur brott kop-
plas ihop med den rumsliga organisationen. Inspir-
erade av honom har vi försökt göra en liknande studie 
av den rumsliga fördelningen av brott i Majorna. 

Jonas Tornberg och jag har utgått från brott som 
skett under åren 1998–2000. Bland dessa har vi valt 
brottstyper som troligen hänger ihop med  organi-
sationen av utomhusmiljön i staden. Det är sex kat-
egorier: inbrott, stöld i bil, bilstölder, skadegörelse på 

bil, klotter och våldsbrott. Vårt urval omfattar ungefär 
hälften av samtliga anmälda brott i stadsdelen.

Vi använder ett geografiskt informationssystem 
(GIS) som heter Arcview. Kartan över Majorna lig-
ger i botten. På den lägger datorn ut brottsdata som 
vi fått från polisen. Den första körningen utgår från 
den fullständiga adressen, det vill säga gatunamn och 
gatunummer. Då kan datorn placera ut ungefär fem-
tio procent av brotten i sina geografiska lägen. Om 
vi accepterar en lägre noggrannhet och godtar även 
brott med enbart gatunamn (utan gatunummer) får 
vi en acceptabel andel träffar, cirka 90%. Den första 
körningen (adressmatchningen) ger de mörkgröna 
prickarna och vid den andra tillkommer de ljusare 
prickarna [bild 1].

 BJÖRN KLARQVIST  PROFESSOR I ARKITEKTUR, TEMA STADSBYGGNAD, CHALMERS 121

BROTTENS RUMSLIGA 
FÖRDELNING I MAJORNA



Hur fördelar sig då de olika brottstyperna rumsligt 
i Majorna? Bild 2 baseras på inbrottsdata. Vi har då 
konstruerat ett slags täthetsmått, brott per hektar. De 
blåa ytorna med vitt på toppen är de platser som har 
mest inbrott (i butiker, bostäder etc). Dessa tyngd-
punkter (s�k hot spots) ligger främst vid Stigbergstor-
get och vid Chapmans torg. 

Även våldsbrotten [bild 3]  har en liknande fördeln-
ing. Chapmans torg och Stigbergstorget utgör även 
här tyngdpunkter, men nu dyker även Mariaplan 
upp.

När det gäller bilrelaterade brotten (stöld av bil, 

stöld ur bil, skadegörelse på bil) finns ett självklart 
samband med var bilarna står parkerade. Tyngdpunk-
ter finns alltså vid parkeringshus och större parkering-
splatser [bild 4]. Därmed finns visst samband med de 
tidigare nämnda torgen, dock inte lika tydligt.

Klottret (skadegörelse) [bild 5] är huvudsakligen 
koncentrerat till områdena kring Älvsborgsgatan och 
Bangatan. Det visar alltså en annorlunda rumslig 
fördelning än övriga brott. 

De här visade kartbilderna är en bra utgångspunkt 
för bedömning av var polis och sociala myndigheter 
skall göra sina insatser. Samtidigt väcker de frågor om 
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varför mönstren ser ut som de gör. Därför har vi gått 
vidare. På samma sätt som professor Hillier gör vi en 
syntaxanalys på gatusystemet. Beräkningarna bygger 
på hur gatorna är kopplade till varandra. Då kan vi 
t�ex se vilka gator som ligger ”närmast” alla andra ga-
tor i stadsdelen. Denna ”närhet” visar sig som röda 
linjer eller s�k integrerade linjer. De mest segregerade 
linjerna är blå och ligger alltså ”längst bort” från alla 
andra. Däremellan ligger övriga sorterade i den van-
liga färgskalan. 

Tidigare forskning visar att utefter högt integrerade 
linjer brukar det röra sig mest människor. I Majorna 

är Karl Johansgatan en sådan linje.
I nästa skede kopplas brottstätheten vi beräknat 

tidigare (uppdelad i en sexgradig skala) till linjernas 
integration (därmed till ”närhet” och trafikintensitet). 
Syftet är att påvisa eventuella samband mellan den 
rumsliga organisationen och brotten. 

Den genomsnittliga integrationen för alla linjer 
i området är ungefär 0,64. Det visar sig nu att för 
alla brottstyper ligger deras tyngdpunkter (hot spots) 
alltid på linjer som ligger över genomsnittet i inte-
gration [bild 6–7]. Det är alltså tätast med brott där 
den högsta integrationen finns. Bilskadegörelsen har 
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ett mycket starkt samband med integrationsmåttet. 
Även klotter visar på ett positivt samband, men inte 
fullt så starkt. 

Vad vi redovisat är ett preliminärt resultat. Jag blir 
ändå så frustrerad över att det strider mot vad profes-
sor Hillier nyss presenterade för er. Han är den som 
utvecklat teorin om rumslig syntaxanalys och är en 
auktoritet som jag ser upp till. Jag utgår ifrån att det 
som professor Hillier har gjort är korrekt. Hans studie 
är noggrant genomförd. Samtidigt är det en teori som 
också jag arbetat med under flera decennier. Slutsat-
serna borde inte vara diametralt motsatta.

Jag tvekade i morse om jag skulle presentera vår 
studie. Ännu sent i går kväll försökte vi kolla om vi 
gjort något fel. Vi hann därför inte diskutera resultatet 
med professor Hillier. Med presentationen har jag 
tagit en akademisk risk. När jag nu ändå gjort det är 
den oundvikliga frågan: Varför skiljer sig resultaten 
åt? 

Den första möjliga felkällan är att jag använder ett 
helt nytt beräkningsprogram för syntaxananlys. Vi 
har försökt få tillgång till samma programvara som 
professor Hillier använt sig av men misslyckats. Vi 
blev därmed tvungna att utveckla en egen. Vår pro-
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gramvara kan ha sina brister, men det förefaller inte 
troligt eftersom beräkningarna av integrationsvärdena 
verkar vara helt rimligt fördelade. 

Det andra felet som ofta uppkommer är när man 
gör syntaxanalysen på alltför snävt område. Man ska 
egentligen bädda in sitt analysområde i ett mycket 
större system för att undvika kanteffekter. Vi tror dock 
inte att det kan vara en allvarligt fel här, eftersom jag 
valt avgränsningen i omkringliggande huvudleder. 
Med sådana naturliga ”gränser” brukar resultatet bli 
rimligt korrekt.

Den tredje möjliga felkällan är de brottsdata som vi 

haft tillgång till. Vi har inte, till skillnad från Hillier, 
gått in på djupet och kollat varje enskilt brott. Som 
vi sa inledningsvis saknar många rapporterade brott 
fullständig information om var de inträffat. Naturligt-
vis kan dåliga ingångsdata ha spelat en roll i detta 
fall, men knappast så att de driver resultatet i en helt 
annan riktning. 

Den fjärde möjliga felkällan är att vi inte har justerat 
för att det finns många olika typer av hus i Majorna. 
Professor Hillier har arbetat med relativt homogena 
småhusområden. I Majorna är det flerfamiljshus från 
olika tider och med några mindre småhusområden. 
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Arcax (Integration)
0.365 - 0.427
0.427 - 0.49
0.49 - 0.552
0.552 - 0.614
0.614 - 0.677
0.677 - 0.739
0.739 - 0.801
0.801 - 0.864
0.864 - 0.926

Syntax-analys av Majorna

Medelvärde av  integration 0.61BILD 6  Syntax-analys av Majorna.
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Därtill finns många andra funktioner än boende här. 
Detta är en möjlig felkälla. Vid kontroll av enbart 
bostadsinbrotten (som har en relativt hög träffpro-
cent) ändras inte våra resultat nämnvärt. Det betyder 
att felet förmodligen inte ligger här.

En femte förklaring kan vara så att svenska tjuvar 
beter sig på ett helt annorlunda sätt än engelska tjuvar. 
De kanske inte vet att de ska begå brott på de minst 
befolkade platserna. Skämt åsido; även om människor 
i olika länder och kulturer ibland har olika rumsliga 
beteenden är det knappast en förklaring i detta fall.

Slutligen kan felet bestå i vår statistiska analys. 
Möjligen övervärderar vår metod koncentrationen 
av brott i förhållande till totala mängden brott.  En 
första kontroll tyder dock inte på att så är fallet. Men, 
vi måste naturligtvis gå in djupare och pröva olika sätt 
att korrelera brotten med de rumsliga egenskaperna.

Professor Hilliers resultat har jag trots detta ingen 
anledning att ifrågasätta. De överensstämmer med 
syntaxteorins synsätt. Mig veterligt har dock inte 
hans studie upprepats av andra forskare. Tills jag, 
eller någon annan, bevisat motsatsen utgår jag från 
att bostadsinbrott (till skillnad från många andra brott) 
är vanligare på mer segregerade platser. Att kullkasta 
satsen om att befolkade gator är viktiga för att före-
bygga bostadsinbrott kräver en noggrannare analys 
än vi haft möjlighet till här. 

Vår studie formade inte det utropstecken vi hop-
pats på. Detta krökte sig snarare till ett frågetecken. 
Därmed är det som upplagt för en akademisk dispyt. 
Hoppas bara att den blir givande och trevlig!

klarq@arch.chalmers.se
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Thomas Johansson:
– Vi ska utgå från ett projekt som handlar om lokalt 
medborgarskap i Majorna. Det här projektet är en 
del i ett större sammanhang och tanken är egentligen 
att studera förändringar i det samtida Göteborg. Det 
stora ramverket heter "Kultur identitet och livsformer 
i det samtida Göteborg" och är förlagt till Forum för 
studier av samtidskultur, FFSK. Där har vi jobbat dels 
med seminarier kring det urbana; stadens omvandlin-
gar, förändringar men också ett antal projekt som är 
kopplade dit. 

Tanken är att ta ett grepp om Göteborg och fram-
förallt att fokusera segregation, framväxt av nya kön-
sidentiteter, alternativa politiska rörelser, det urbana 
rummet, nya livsstilar mm. Jari inleder med att tala 

med fokus på trygg och säker stad och sedan ska jag 
göra en kort avrundning där jag pratar om hur man 
kan förstå det som händer i Majorna nu i anslutning 
till begreppen trygghet och säkerhet, hur man kan 
förstå just det kollektiva, nästan själsliga som finns i 
Majorna. 

Jari Kuosmanen:
– Vår studie bygger huvudsakligen på ett tjugotal in-
tervjuer av majbor, i åldrarna arton till åttioåtta år. 
En del av de frågor som vi har ställt dem har handlat 
om trygghet och säkerhet i Göteborg och framförallt 
trygghet och säkerhet i Majorna. 

När vi intervjuade de äldre kunde man ibland bli 
irriterad när man fick höra att "det var bättre förr". 
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Vi fick verkligen göra vårt yttersta och försöka reda ut 
– var det verkligen så eller är det minnet som sviker så 
att man bara kommer ihåg de positiva händelserna? 
Var det inte fattigt i Majorna som man hör berättas? 
Vad betydde i så fall fattigdomen? 

Vid ett antal intervjuer framträdde någonting in-
tressant. Före sextiotalet fanns i Majorna en intressant 
informell institution, hemmafruarna. De utgjorde, i 
dubbel bemärkelse, en väldigt viktig del i det sociala 
landskapet. De stod bland annat för tryggheten. En 
kvinna berättade att om inte ens egen mamma var 
hemma när man kom hem, så var alltid någon annans 
mamma det, och man kunde gå till henne och be om 
någonting eller vara där tills ens egen mamma kom 
hem. 

Pojkarna däremot kunde uppfatta de här mammor-
na som oerhört kontrollerande. Man kallade dem för 
skvallerkärringar, för att de hade så bra koll på vad 
man gjorde. 

Gamla vanor lever kvar

Att hemmafruarna hade denna kontroll hade det 
positiva med sig att tryggheten ökade i stadsdelen. 
Jag hade en intressant intervju med en kvinna som 
sa: ”När vi till exempel gick hemifrån med mamma 
och pappa så kunde de låsa dörren och skriva en lapp 
på dörren att nyckeln finns under dörrmattan”. Jag 
blev lite förundrad, varför man överhuvudtaget låste 
dörren? Denna handling kan ses som ett uttryck för 
en stark tillit till medmänniskorna och den sociala 
kontroll som fanns i grannskapet: "Vi är inte hemma, 
men ifall ni råkar komma så varsågod, stig in". 

Var det bättre förr i den här bemärkelsen? När jag 
var och intervjuade i Majorna så hände det ett par 
gånger att när jag knackade på dörren, så var det någon 
som ropade "kom in", jag öppnade dörren, som var 
olåst, och klev in. Detta har jag inte upplevt i  andra 

bostadsområden. Kanske är det något av det gamla 
som ännu lever kvar i Majorna. 

Hur var det då med de så kallade avvikarna, origina-
len eller alkoholisterna som tidigare fanns i Majorna? 
I många berättelser uppfattar man dem ofta som en-
samma men väldigt viktiga i det sociala landskapet. 
De tillhörde området på ett sätt, och framförallt i 
efterhand, har många av dem blivit något slags lokala 
kändisar. De har alla sina smeknamn och det finns 
massor av historier om dem. Fler än kring en vanlig 
medelsvensson på den tiden. Man kan fråga sig: ”Vil-
ka går till historien?” Jo, det är originalen, de andra 
glöms väldigt fort bort.

Rädslan för det okända

Förr fanns det "farliga" områden, speciellt i po-
jkarnas liv. Vi har hört berättelser om gränserna mot 
andra stadsdelar, revirstrider och dylikt. Ibland på skoj, 
ibland mer på allvar. Framförallt var Masthugget ett 
område dit man inte riktigt vågade sig. Där fanns an-
dra pojkgäng som försvarade sitt revir. Det var ett 
farligt område för majgrabbar.

Majorna har varit en arbetarstadsdel med problem 
kopplade till fattigdom. Och vissa delar var speciellt 
fattiga – bland annat barackbyn, som låg vid Gråber-
get, uppfattades som ett sådant område. Om man gick 
dit kunde man bli "rispad" av kniv. Jag som finländare 
i Sverige har erfarenhet av den här typen av mytbild-
ning. Det är inte ovanligt att människor projicerar sina 
rädslor på dem man inte känner eller på områden där 
man aldrig har varit. 

”Är det då sämre idag?” Vi har hämtat siffror från 
SOM-undersökningen, gjord vid Göteborgs univer-
sitet. Det intressanta är att jämföra olika stadsdelar: 
Majorna, Centrum, Angered och Frölunda. Tjugotvå 
procent av majborna tycker till exempel att det bästa 
med stadsdelen är lugn atmosfär, småskalighet och 
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trivsamhet. I Centrum tyckte tre procent detsamma, 
i Angered fem och i Frölunda nio procent. När det 
gäller människorna, gemenskapen och grannarna så 
svarar så många som femton procent av majborna 
att det är det bästa med stadsdelen, jämfört med sex 
procent i Centrum, åtta i Angered och tre procent i 
Frölunda. 

Vad är det sämsta med att bo i stadsdelen? Tolv pro-
cent av majborna tycker att missbruk, utslagning och 
droger är det sämsta med att bo i stadsdelen, jämfört 
med Centrums en procent, Angereds en procent och 
Frölundas fem procent. När det gäller kriminalitet och 
våld så är det sex procent av majborna som tycker att 
det är en av de sämsta sakerna, fem procent i Centrum, 
sju i Angered och nio procent i Frölunda. 

Två vitt skilda bilder av Majorna

Här framträder två helt olika bilder av Majorna. 
Man uppskattar sin stadsdel men uppfattar också att 
här finns många problem. Hur ska vi tolka detta? Man 
kan tänka sig att det delvis handlar om den starka 
massmediala fokuseringen på Majorna under nit-
tiotalet, framförallt på grund av protesterna mot be-
sparingarna, men också på grund av brottsligheten. 
Samtidigt bör det nämnas att många av våra intervju-
personer uppfattade sin nära omgivning som väldigt 
lugn och fin. Det var bara några få som tyckte att 
det hände för mycket på den egna gården, att det var 
farligt på något sätt. Man kan tolka detta som att Ma-
jorna till viss del är en polariserad stadsdel där vissa 
områden är problematiska, medan andra är väldigt 
lugna, harmoniska och trevliga att bo i.

Vilken syn har man då på avvikare idag? Vid in-
tervjuerna har det framstått att det finns stor tolerans 
mot skilda livsstilar. Detta tror vi har att göra med att 
många av dem som bor i Majorna tillhör den kulturel-
la, vänsterorienterade medelklassen och ofta själva har 

en annorlunda livsstil. Detta bidrar till att majbor, i 
alla fall i princip, är toleranta mot avvikare. Men när 
de bor på den egna gården prövas denna tolerans i 
praktisk handling. Människor som till exempel an-
vänder narkotika uppfattas inte sällan som farliga av 
de övriga boende. 

Våra barn och andras ungar

En annan fråga som ofta lyfts upp, när man dis-
kuterar Majorna, är ungdomsgäng. Det intressanta är 
att när jag har pratat om ungdomar med de boende, 
inte bara i Majorna utan även i andra stadsdelar, så 
gäller oftast inte problemen de ungdomar som bor i 
området utan andra – de som kommer utifrån. Vid in-
tervjuerna framträder också att ungdomarna i Majorna, 
eller ”414” som de också kallar sig för – de använder 
sig av de tre första siffrorna i postnumret – har fått 
något slags rykte om sig att vara lite farliga.  Det är 
kanske därför det Ibland dyker upp främmande gäng i 
området. Med andra ord det är alltså inte bara förr man 
hade den här typen av revirhävdande handlingar!  

När det gäller klotter har vi inte oväntat kunnat 
notera att det finns stora generationsskillnader. Vi 
talade med ett par tjejer som var under arton år som 
tyckte att det finns en viss spänning och tjusning i det 
här med klotter. De är intresserade av att se: ”Vilken 
strid är det som pågår på väggen? Ibland är den gul 
och ibland är den taggad och målad med graffiti och 
sedan nästa dag är den gul och enfärgad igen.” Det är 
uppenbart att kring graffitin finns spänningar mellan 
de unga och gamla majborna.

Sammanfattningsvis kan sägas att Majorna är en dy-
namisk stadsdel med flera ansikten och stora resurser 
bland befolkningen. Inte minst är den kollektiva ori-
enteringen, som länge funnits och fortfarande finns, 
en viktig resurs Majorna. Majbor har en förmåga att 
skapa nätverk och protestera mot saker som de ogil-
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lar, samt värna om det som de uppfattar som positivt. 
Detta är en oerhört viktig tillgång som Thomas kom-
mer att prata lite mer om.

Ett riktigt nätverkssamhälle

Thomas Johansson:
– Vi har intervjuat en speciell grupp som i stor ut-

sträckning är resursstarka, högutbildade och väldigt 
engagerade människor. Det tonas väldigt mycket ner 
att det skulle vara farligt och osäkert. De flesta som vi 
pratat med säger att ”Ja, det är jättetryggt och säkert 
och jag kan gå var jag vill här”. Det finns en oer-
hört stark upplevelse av trygghet bland dem vi har 
träffat och intervjuat. Då ska man också tänka på att 
det handlar om människor som äe engagerade i olika 
proteströrelser och som står för det här med att skapa 
den sociala sammanhållningen genom att bygga upp 
nätverk och liknande.

En sak är slående med Majorna. Det har någon 
slags småstadskaraktär i mångas ögon. Det finns vissa 
karaktäristika som man kan räkna upp. 

Många säger att man känner alla, man träffar folk 
och hejar på dem . Någon sa: ”Ska man köpa mjölk så 
tar det en halvtimma, det är så mycket folk på vägen att 
prata med”. Arkitekturen hyllas av många som bor här, 
de tycker att det är mysigt, vackert och trevligt. De 
njuter av de vackra landshövdingehusen. Det finns en 
slags laddning i arkitekturen och det rumsliga. Bland 
de vi intervjuar är många vänsterfolk, för att använda 
en schablonterm och de hyllar det kollektiva. Det är 
något viktigt för dem, att hålla ihop.

Orden "historia" och "nostalgi" har jag skrivit i 
mina minnesanteckningar. Det handlar mycket om att 
man tillmäter historien betydelse. Det har människor 
sagt i många stadsdelar, men det finns en extra stark 
laddning till historien här, tycker jag.

Invånarna tycker att stadsdelen är självförsörjande. 

Det finns allt som behövs, affärer, caféer och lite res-
tauranger. I stort sett så klarar man sig i den här stads-
delen på något sätt.

Detta är självuppfattningen, någon slags habitus, 
hos dessa människor och frågan är hur bred den är 
här. Om det är de här grupperna som sprider denna 
självuppfattning, är någonting man får fundera över. 
Det kollektiva återskapas ännu tydligare under nittio-
talet med alla nedskärningar som upplevs som oerhört 
orättvisa av dem som bor i Majorna. Den starka up-
plevelsen av orättvisa leder till ett stärkande av den 
sociala sammanhållningen. Den finns där redan men 
blir ännu starkare. Det bildas nätverk, man ringer 
varandra och man kopplar upp sig mot varandra, man 
skapar hemsidor och man bygger upp nätverk, där 
man snabbt kan mobilisera om det är någonting som 
är på gång i stadsdelsnämnden – så att man kan gå dit 
och protestera. 

Gemenskap i en gemensam kamp

Man gör det ibland, går direkt dit, ringer hem till 
politiker på kvällarna, man plågar livet ur dessa stack-
ars politiker, är på dem hela tiden. Det var någon som 
beskrev hur: ”De ringer politikerna så mycket att de 
knappt hinner gå på toa. De är på dem hela tiden i 
vissa lägen.” 

Medierna har en oerhört viktig del i det här. Många 
majornabor känner folk inom medierna, de har kon-
takter och de har också en slags förmåga att förmedla 
saker till medierna, att göra sin kamp medial. Det 
handlar mycket om deras kulturella kapital. Det är 
människor som är vana att jobba med ord, är verbala 
och vana att lägga ut texten.

Sammantaget mobiliserar man all den här energin 
och skapar samtidigt en starkare social sammanhåll-
ning. Folk som inte kände varandra innan lär känna 
varandra. Det blir en väldigt stark gemenskapskänsla 
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som sprider sig bland ganska stora grupper i Majorna 
och som ger spinoff-effekter till många andra, kan jag 
tänka mig. 

Mycket av det här handlar om en kritik av stads-
delsnämnden och den lokala demokratin som man 
tycker fungerar väldigt dåligt. Någonstans finns det 
en slags ambivalens. Å ena sidan protesterar man och 
tror verkligen på förändring. Man engagerar sig men 
det går lite i dalar upp och ner. Samtidigt känner man 
att hur mycket man än jobbar så slår det tillbaka i att 
man sitter där ändå. De där nedskärningarna kanske 
inte kommer om ett halvår eller om ett år, men de 
kommer definitivt!

”Småstadens” sociala kontroll

Några citat från undersökningen. Om  småstads-
känslan sa en kille så här: 

”En kompis till mig var tillsammans med en kille 
från Gambia, som sa till mig att 'Majorna is the best 
place in the world' och jag gillar verkligen Majorna. 
Kanske är det landshövdingehusen, de är små och my-
siga. Jag känner andra som nästan är rädda för att bo 
i Majorna för att de tror att de ska bli rånade av busar 
eller någonting.”

Det finns alltså en märklig bild, som också syntes i 
statistiken, att det kan vara hotfullt i Majorna. De här 
grupperna som vi intervjuar vill sprida en motbild. De 
sprider bilden av att det är oerhört tryggt och säkert, 
men bland vissa andra grupper kan det finnas en annan 
bild och de grupperna har ju inte vi nått, träffat eller 
pratat med. Så frågan är vilka är de grupper som står för 
de tolv procenten som tycker att missbruk, utslagning 
och droger är det sämsta med att bo i Majorna? För 
de vi intervjuat vill hellre tona ner detta.

Det finns en slags retorik att det är viktigt att accep-
tera avvikare, att man ska ha ganska hög toleransnivå, 
det ingår i den självbild man har som en tolerant och 

rättvis människa. 
Ett citat till om ekonomin som avslutning. En 

kvinna på fyrtio år säger så här:
– Vi ska väl inte säga att de är inkompetenta, men 

på något sätt är det ingen som styr skutan. Man tätar 
alla hål och tappar kursen. Man har glömt varför man 
har den här verksamheten. Det handlar bara om att 
spara pengar och att få ihop till den där skulden (som 
nästan får en mytologisk karaktär här) som inte min-
skar heller. För varje nedläggning de gör så blir det 
bara större hål i kassan. Vi som lekmän tycker kanske 
att det här inte är rätt väg, man kanske inte bara ska 
spara och spara. Vi kanske måste börja satsa på att 
det blir attraktivt att komma till Majorna och börja 
skolan där.

Det finns en oerhört stark känsla av social samman-
hållning här och konklusionen blir att det här också 
ligger i grunden för en självuppfattning som också 
säger någonting om att man upplever att det är en 
trygg stadsdel att bo i. Majornaborna upplever också 
att man har en slags, nästan social kontroll, i nätver-
kandet och i skapandet av de sociala gemenskaperna 
– där man kan hjälpa varandra att ha koll på ungar och 
skapa en trygg miljö, helt enkelt. 

Men, problemet och frågetecknen med de tolv pro-
centen som upplever att det är mycket droger kvarstår. 
Vilka är det? Jag vet inte.

jari.kuosmanen@socwork.gu.se
thomas.johansson@socwork.gu.se
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DEN BLÅ VÄGGEN /THE BLUE WALL  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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BALKONGEN /THE BALCONY  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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SINSEN I  CIBACHROME 120X150 CM 2002
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140 BROR REXED F-D GENERALDIREKTÖR FÖR SOCIALSTYRELSEN

Jag känner mig som en djupdykare på ena sidan av en 
ocean av vilken man begär att han ska komma upp på 
andra sidan med en fullmatad fiskrätt i munnen om 
jag vågar göra den djärva liknelsen. Jag har ju inte haft 
någon tid att bearbeta intrycken här mellan de olika 
föredragen och ingen tid efteråt heller, utan jag blir 
uppkallad nu för att säga någonting.

Det första jag skulle vilja göra är att berätta en liten 
anekdot för er, som en middagstalare som vill bli pop-
ulär, med en god historia. Den här lilla incidenten 
hände när jag var generalsekreterare i forsknings-
beredningen och hade arbetsrum i statsrådsbered-
ningen hos Tage Erlander.

Detta var början på sextiotalet. Då fanns ju inte alls 
den här bevakningen av departementen och händelsen 

utspelar sig i gamla kanslihuset som ligger på andra 
sidan kanalen som ni kanske vet, i kanten av Gamla 
stan med porten till inträdet till kanslihuset mot slottet 
och parlamentet.

För att komma till Tage Erlanders ämbetsrum gick 
man över gården och sedan upp en trappa och förbi 
en vakt, det fanns en sådan faktiskt. Så gick man yt-
terligare en liten trappa och knackade, så kom man in 
i Erlanders del av huset.

Den här vakten var enda bevakningen. Det är helt 
annorlunda nu med alla säkerhetsslussar och guider 
som följer en. Man ska kunna bevisa att man har 
beställt tid och allt möjligt. 

En dag hände det att en man ringde till polisen och 
sa att han skulle mörda Tage Erlander och tänkte tydli-

DIALOGEN MELLAN FORSKARE OCH 
POLITIKER BÅDAR GOTT INFÖR FRAMTIDEN
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gen också utföra detta dåd. Polisen tog, som ni förstår, 
detta på allvar och skickade en snabb kommendering 
till kanslihuset. Men när de inträdde så småningom 
och rusade upp för trapporna och in i Tage Erlanders 
rum, så satt Tage Erlander i soffan med mannen och 
talade lugnt med honom. Tage Erlander hade en så 
absolut säregen kontaktförmåga med människor. Han 
var allmänt positiv till att tala med och ha kontakter 
med folk, och han hade säkert mött mannen och sagt, 
”Goddag, vad vill du då?” Det var faktiskt så att Tage 
Erlander brukade ordet du, han var en läromästare på 
det sättet. Sedan kunde den här mannen inte annat än 
att säga att han hade något klagomål eller vad det var, 
och de satte sig. Den här episoden är intressant på två 
olika sätt åtminstone. 

Speglar samhällsförändring

Det första är vilken samhällsförändring som skett 
sedan den här alldeles öppna attityden som landets 
statsminister fortfarande kunde ha, som gjorde att vem 
som helst faktiskt kunde gå upp och i normala fall tala 
med vaktmästaren eller den som skötte mottagningen. 
I bästa fall kunde man då faktiskt, om Tage Erlander 
hade tid, få tala med honom. Det var inga andra cer-
emonier som behövdes. 

Nuförtiden är det säkerhetsvakter och allting. Det 
är en helt annan karaktär på samhället som har utveck-
lat sig. Det som är märkvärdigt är väl det värde som 
människorna sätter på våldet som opinionsförstärkare, 
förmedlare av åsikter och som påtryckare. Det gäller 
ju i alla avseenden, upp till den allra grövsta terror-
istattack som den vi nyss har upplevt (New York 11 
september 2001).

Det här innebär en grundläggande värderings-
förändring hos människor, vilket vi också har hört 
om här idag – hur brottsbilden har ändrat sig. Men 
vi har också lärt oss att det märkvärdiga faktiskt är att 

brotten totalt sett, åtminstone här i Sverige, inte har 
ökat. Alla brottstyper uppför sig inte likadant, till ex-
empel inte egendomsbrott. Där sker inte någon större 
förändring, medan våldsbrotten däremot har en sakta 
stigning som vi fick klart för oss. 

Detta är någonting som präglar hela samhället och 
som förändrar människors inställning. Det tar bort 
det som man kan kalla tillit – en del av tryggheten, 
att man inte tror att människor kan vara så elaka, eller 
så illvilliga, eller redo att göra så otäcka saker, som de 
faktiskt kan vara, kanske både då för tiden men i allra 
högsta grad nu.

Den andra sidan av saken är naturligtvis Tage Er-
landers egen reaktion. Hur kunde det komma sig att 
en statsminister, en upptagen och högt uppsatt man, 
van att umgås på det allvarligaste sätt med människor 
och bli bemött av alla med aktning och varnad en lång 
tid i förväg om han skulle få viktiga besök; hur kan det 
komma sig att en sådan man utan vidare kan gå fram 
till dörren, säkert skaka hand med denne person som 
han aldrig hade sett och inte kände och ändå fråga vad 
han ville? Och så satte de sig ner i soffan och talade. 

Ja, det fanns naturligtvis hos Tage Erlander en 
särskild kontaktvilja, men hans reaktion var väl också 
typisk för människans reaktioner, i varje fall i början av 
det här seklet och fram till efterkrigstiden. Nämligen 
en vilja att ta gemensamma kontakter, att känna ett 
ansvar för den som man talade med – att släppa män-
niskor inpå livet, att vara öppen. Det var ett värde i 
sig att vara öppen. 

Jag har ju varit instrument för att genomföra en 
du-reform, i alla fall gjorde jag det med min personal 
då en gång i tiden när jag var generaldirektör, och 
jag tror att detta enkla tilltalsord – du – lägger bort 
auktoriteten, man står inte på titeln. Man känner inte 
nödvändigtvis den som man duar, men man är redo 
att öppna sig så mycket att man tar emot honom på 
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det närmaste sätt man kan göra, nämligen som du som 
vill fråga, vill tala, vill säga någonting.

Reflektioner nödvändiga

Vad har vi lärt oss här idag? Ja, vi har lärt oss att 
brott är någonting som är mycket komplicerat. Jag 
tror att det första man ska säga om detta, och som 
också har skymtat i flera av de här talarnas anföranden, 
det är att brottet i sig naturligtvis kan vara avskyvärt. 
Det kan också vara betydelselöst. Men om man ska ta 
ställning till brottet och dess påföljder och vad man 
ska göra när man blir utsatt för ett brott, eller när ett 
brott händer, som det fruktansvärda terroristbrottet i 
New York, då måste man ögonblickligen komma ihåg 
– och någon av föreläsarna påminde också om detta 
– att den första reaktionen på ett brott naturligtvis 
är att överdriva viljan att omedelbart gå tillrätta med 
den som har gjort det; bestraffa den, och i värsta fall, 
om man är alldeles förvillad utav sin känsla, utnämna 
den här personen till ondskan själv – någon som är så 
fördärvad i karaktären att han eller hon inte kan utföra 
någonting gott. Detta är väl det allra farligaste. Det 
var någon av föreläsarna som sa ”A tough attitude to 
crime is also a tough attitude on the world”. Ju tuffare 
man blir desto mindre är man redo att förstå varför det 
här hände och vad det är som man kanske egentligen 
borde göra. 

Man kan säga så här, och vi har väl lärt oss det idag, 
att brottet i regel är mycket komplicerat, det har väl-
digt många faktorer. Man kan jämföra det med symp-
tom hos en patient som kommer till läkaren. Det är 
klart att om det är en smärtsam historia så vill läkaren 
omedelbart hjälpa patienten, han sätter in medel mot 
smärtan. Men han vore en dålig läkare om han vore 
nöjd med det, att ha avlägsnat smärtan, han måste ju 
också ta reda på vad som åstadkom denna smärta. Vad 
det var som låg bakom. Hur kan man definitivt göra 

så att smärtan försvinner och inte kommer tillbaka? 
Precis så är det med brottslighet och enstaka brott. 

Det första man måste göra är naturligtvis att tänka 
– vad gör man på kort sikt? Ja, det ligger nära till 
hands att önska sig straff, att gärningen blir bestraf-
fad och tycker man inte att man har tillräckliga medel 
för det så begär man lagändring. Men, det är ju en 
dålig lösning egentligen, för man vet att ju mer våld 
man sätter in i olika samhälleliga situationer, desto 
mindre positiva effekter har ändå det här våldet. Det 
framkallar i sin tur reaktioner och man får en sämre, 
en hårdare och en omöjligare situation än förr. Det 
ska man alltså inte göra, utan så mycket som möjligt 
ändå försöka stilla sin vrede och sin önskan att straffa. 
Här i Sverige har vi en lång tradition där vi ändå har 
velat försöka se brottslingen som någon som – om inte 
som en psykiater ville en gång i tiden i Sverige bara 
betrakta honom som någon som är sjuk, en person som 
man kunde bota – så i alla fall som en människa som 
har ett problem som det är möjligt att hjälpa honom 
eller henne ur. Det vill vi åstadkomma på olika sätt. 
Så döpte vi om fängelserna till vårdanstalter, krimi-
nalvårdsanstalter, vilket kanske fortfarande är lite 
överdrivet, men det är i alla fall ett gott tecken på vad 
det är vi vill göra.

Det andra man bör göra är naturligtvis den långsik-
tiga tanken. Vad är det vi ska göra på lång sikt? Vad är 
det som man kan göra på lång sikt? Var ligger de kom-
plicerade orsakerna till detta brott? Här har framställts 
flera olika faktorer som spelar en stor roll för brottets 
uppkomst och för kriminalitetens fortsättning. Det 
viktigaste kanske är den pågående förändringen av 
samhället i stort, genom globaliseringen. Globaliser-
ingen skapar naturligtvis ett tryck på de nationella 
samhällena. Det splittrar dem, det kräver en ändrad 
inställning till de egna reglerna och lagstiftningarna. 
Det skapar mindre grupper som samverkar med an-
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dra och med internationella på ett annat sätt och blir 
splittergrupper och leder till osäkerhet. Det gör även 
individen osäker, han tappar kontakten med sitt lokala 
samhälle, han/hon blir existenslös, de får känslan, som 
en av föredragshållarna sa, av att deras liv är värdelöst 
förstärkt. Människor tycker inte längre att det betyder 
någonting vad de är, de har ingen påverkan längre på 
statens utveckling, tycker de. 

Det gamla demokratiska representativa systemet 
är inte tillräckligt längre och denna känsla av exis-
tentiell förlust är så stark så att den naturligtvis också 
bidrar till den här brottsligheten som utvecklar sig. 
Inte minst då naturligtvis den här känslan av att till 
slut måste man tillgripa våldet. Det är ju ett urgammalt 
problem, det här med tyrann-mordet. Det vet ni väl 
att även i gamla tider, i den klassiska tiden diskuterade 
man vad man ska göra i ett samhälle som råkar ut för 
en tyrann? En farlig människa som tar till sig makten 
med vad för sorts medel som helst? 

Schiller har skrivit om detta och i en dikt skildrar 
han hur människor i situationer av förtryck i samhället, 
som han säger måste "räcka handen upp mot himlen 
för att kräva sina mänskliga rättigheter". Han skildrar 
det mycket utförligt, men till slut säger han, att "om 
nu detta ändå inte hjälper, vad gör man då? Ja, då 
finns bara svärdet." Det här är naturligtvis en gräns 
för vad man kallar terrorism, det har vi inte talat om 
här i dag, vi har talat om en definition av brott, men 
inte av terrorism. Terrorismen är någonting oerhört, 
är man hårt träffad av den så vill man naturligtvis kalla 
allt för terrorism. Det finns ju också uppror som så 
att säga är nödvändiga, inte i våra demokratiska stater, 
men på andra platser.

Göran Johansson talade i början klokt och insikts-
fullt, som han alltid gör och han sa någonting som jag 
skulle vilja påminna er om. Han sa att kunskap om 
brott, om brottslighet, gör allting mycket svårare. Och 

det är faktiskt sant, nämligen att ju mer man vet och 
förstår om brottets orsaker desto krångligare. Det är 
alltid lätt med den omedelbara bestraffningen, den kan 
man låta bli hur hård som helst, men det är svårt att 
finna ut vad man ska göra i andra ledet, på lång sikt för 
att ta bort de förutsättningar som den komplicerade 
brottsligheten har bakom sig. 

Det är faktiskt svårare att förstå hur man ska angri-
pa detta ju djupare man kommer in i kunskapen, och 
den paradoxen får man leva med. Man kämpar efter att 
göra det svårare för sig själv att hantera brottsligheten. 
Det är inte nog med att se brottslingen som en ond 
människa, som någon som är behärskad av ondskan. 
Människor är alla delade och det finns mycket man 
kan se utan att förklara med ett sådant begrepp. 

Men det man kan göra är naturligtvis ändå att 
försöka förstå de faktorer som man ser bakom det 
hela och göra något åt dem.

Majorna intressant stadsdel

Den lilla analysen som vi såg om Majorna tyckte 
jag var mycket intressant. Jag vet inte om ni känner till 
att ”maja” är ett ord som kommer från de finska in-
vandrarna, som tidigt gick till Göteborg för att arbeta. 
Det var före nutiden, och en maja i finsk bemärkelse 
är en liten koja eller ett litet hus. Så det var en liten 
förstad på lagom avstånd från centrum där de första 
invandrarna, finländarna, byggde sina små hus, sina 
kojor, sina major så att säga, och därav kommer nam-
net. Det är alltså en invandrarbeteckning från lång tid 
tillbaka. Förmodligen när segelskeppen ännu behär-
skade tiden och man hade master som skulle tillverkas. 
Ja, den här översikten av Majorna, den tyckte jag var 
oerhört intressant och givande – därför att den visade 
att med en vänlig och kunnig information om ett sam-
hälle kan man ganska väl analysera det och dess olika 
förutsättningar för att människor ska kunna leva ett 
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tryggt liv. Det är ju det vi ändå vill åstadkomma, vi 
vill åstadkomma ett tryggt, ett människovärdigt, ett 
fridfullt liv, ett liv där människor har tillit till varandra, 
där man kan samverka och arbeta gemensamt.

Som gammal samhällsutvecklare från lång tid till-
baka, måste jag säga att det kliade i mina själsliga fin-
grar att försöka tänka ut – vad skulle man nu kunna 
göra med Majorna efter den här intressanta, insikts-
fulla bedömningen som vi fick? Jag tror att det vore 
möjligt att, om inte precis önska sig väldiga resurser 
för att göra det till ett idealsamhälle, i alla fall ta bort 
de värsta sakerna som man nu hittade. De var ju inte 
så farliga här men ändå något. Man kan försöka rätta 
till lite grann av bebyggelsen och göra någonting för 
ungdomen, så att de inte behövde leva i tillhåll och på 
klottring. Det går ju ändå att ha fritidsgårdar och sam-
lingsgårdar för ungdomen, det kanske finns redan, vad 
vet jag, men då behövs det förmodligen något mer.

Det leder mig fram till mina sista spekulationer här 
i tankarna om detta, nämligen: 

Sådana här möten som det vi haft idag är alldeles 
utmärkta. Det är en fantastisk prestation att åstad-
komma det och ett väldigt gott initiativ att liksom sätta 
sökarljuset på samhället och försöka analysera igenom 
det; med tanke på de vådliga effekter som brottsut-
vecklingen ändå har haft, trots att den har varit ganska 
så stillsam. Den lever i alla fall sitt eget liv och vi borde 
rätta till även den låga nivå som finns. Då tycker jag 
inte att det räcker med den här uppställningen idag, 
hur bra den än har varit. Men den måste följas av 
andra, där man ska ta fasta på det jag tidigare kallade 
det andra, långa perspektivet på brottet. 

Fördjupad analys behövs

Det räcker inte att bara beskriva hur det utvecklar 
sig och vad det finns för faktorer bakom, man måste 
också gå vidare och fortsätta analysen. Då får man 

angripa de olika sektorerna av brott, man får analysera 
våldsbrotten, egendomsbrotten, våldet mot kvinnor 
och så vidare, de måste få sin särskilda analys. Om 
man gör det  med de medel som nu finns, tror jag att 
man också kan komma fram till det som vi väl inte 
har närmat oss här idag, nämligen konkreta åtgärder. 
Det måste sättas in resurser till slut för att  någonting 
ska hända i det här spelet som utlöser brott. Det är 
inte nog att analysera, ange faktorer, tala om det teo-
retiskt, det ska också bli verklighet och den konkreta 
verkligheten är resurser, materiella och personella som 
måste sättas in. Ska det svenska samhället och de lo-
kala samhällena komma tillrätta med brottsligheten, 
vilken form det nu än är de vill angripa, så måste man 
vara redo att sätta in ytterligare resurser utöver de 
som nu finns. 

Jag tror att man på något sätt måste prioritera. 
Skulle jag efter dagens övningar prioritera någonting, 
så skulle det vara kvinnovåldet. Jag tycker att vi inte 
kan tala om att Sverige är ett bra samhälle när det mör-
das cirka trettio kvinnor i hemmet eller av närstående 
eller på annat sätt varje år? och att tusentals kvinnor 
misshandlas. Dessutom pågår barnmisshandel av om-
fattande grad, som vi inte riktigt vet hur stor den är 
och som läkarna skyggar för lite grann. De vill inte 
gärna se att det verkligen har hänt, detta fruktansvärda 
att ett litet barn kan bli utsatt för en sådant grymt och 
meningslöst beteende. 

Jag skulle också vilja att man nämnde ordet alkohol. 
Det har nämnts en gång här idag. Det är klart att den 
inte spelar någon roll för till exempel cykelstölder, i 
alla fall inte uppenbart. Den är heller inte invecklad i 
den större ekonomiska brottsligheten i någon högre 
grad, men den är absolut avgörande för våldsbrotten. 
Den är säkert avgörande för brott mot och våld mot 
kvinnor i hemmet och avgörande vid en rad andra 
tillfällen också, till exempel trafikförseelser. 
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Jag talar om det här därför att det ligger mig så 
nära om hjärtat och det har också att göra med att 
nykterhetsrörelsen har förlorat lite av den ställning 
som den hade bland folkrörelserna tidigare. Det lockar 
inte ungdomen längre att bekämpa alkoholen genom 
nykterhet. Vi kan inte begära att tidningar ska vara 
uppfostrare av mänskligheten; de är det genom det 
sätt de kan agera, men de har det naturligtvis inte 
som sin huvuduppgift. Men vi kan begära att de sätter 
fokus, sätter sökarljuset på de krafter som i många fall 
är uppenbara när det händer vidriga saker eller stora 
olycksfall eller annat. Det gör man inte idag. Det är 
inte ofta som alkoholen nämns i diskussionerna i me-
dia. Narkotika nämns ofta och det är bra, men det är 
inte tillräckligt för den är trots allt inte den verkligt 
stora skadegöraren. Den är en skadegörare, men inte 
så stor som alkoholen. 

Det sista jag skulle säga är att den här dagen är 
märklig och unik på det sättet att det är enda gån-
gen, som jag vet, som ett universitet och en teknisk 
högskola har samverkat med en kommun för att dis-
kutera, 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 mera grundläg-
gande 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 att det är 
stort, för det visar universiteten idag i Sverige 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 verk-
ligen 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.





Tryggare och Mänskligare Göteborg
Göran Johansson, ordf Göteborgs kommunstyrelse

Forum för forskning om trygg och säker stad
Bo Samuelsson, rektor Göteborgs universitet 
Jan-Eric Sundgren, rektor Chalmers Tekniska Högskola

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
Ann-Marie Begler, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Integrating the global and local: The possibilities 
and problems for crime prevention and policing in a 
complex world
Janet Foster, Dr of Criminology, London School of Economics

Samtiden, tryggheten och säkerheten

Sven-Eric Liedman, professor, idé- och lärdomshistoria, Göte-
borgs universitet

From zero tolerance to community tolerance:
Managing crime from within
Sandra L. Walklate, professor, Manchester metropolitan Uni-
versity

Brottsligheten som samhällsproblem
Felipe Estrada, fil-dr i kriminologi, huvudsekreterare i kom-
mittén "Välfärdsbokslut"

Brottslighetens utveckling och struktur i Göteborg-
sområdet
Sven-Åke Lindgren, doc, sociologiska institutionen, Göteborgs 
universitet
Crime and Urban Layout – open or closed environ-
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ments? 
Bill Hillier, professor, Urban morphology, 
University of London

5 PERSPEKTIV PÅ TRYGGHET OCH SÄKERHET
I STADSDELEN MAJORNA I GÖTEBORG

•-Ett situationellt perspektiv
Bo Grönlund, arkitekt, lektor vid avd för stadsbyggnad, Institut 
for By- og Landskabsplanlægning, Kunstakademiets Arkitekts-
kole i København, Center for Tværfaglige Urbane Studier i 
København

•-Ett kriminalstatistiskt perspektiv
Sven-Åke Lindgren, doc, sociologiska institutionen, Göteborgs 
universitet

•-Ett rumsligt perspektiv
Björn Klarqvist, professor i arkitektur, Tema Stadsbyggnad, 
Chalmers

•-Ett genusperspektiv
Gerd Cruse Sondén, arkitekt, Centrum för byggnadskultur, 
Chalmers
Carina Listerborn, forskare, Tema Stadsbyggnad, Chalmers
Eva Holm, samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Göte-
borg

•-Ungdom, demokrati, stadsplanering, trygghet
Jari Kousmanen, fil dr FFSK, socialt arbete, Göteborgs univer-
sitet
Thomas Johansson, fil dr, FSSK, Göteborgs universitet,  
professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde
Ove Sernhede, doc, föreståndare för FFSK, Göteborgs univer-
sitet, Goldsmith's College

Några lärdomar av dagen
Bror Rexed, debattör, f-d generaldirektör för socialstyrelsen

SEMINARIUM 1a

Göteborgskravallerna ur ett sociologiskt perspektiv 
Abby Peterson, doc i sociologi, Göteborgs universitet
Mikael Oskarsson, forskare i kriminologi, Stockholms univer-
sitet 
Håkan Thörn, fil dr i sociologi, Göteborgs universitet
Samtalspartner:
Per Cramér, doc juridiska institutionen, Handelshögskolan, 
Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 1b
Samhällelig tillit, legitimitet, korruption och krimi-
nalitet
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs univer-
sitet
Samtalspartners: 
Ove Sernhede, doc, föreståndare för FSSK, Göteborgs univer-
sitet
Björn Malbert, Temaföreståndare, forskningsledare, tekn-dr, 
arkitekt SAR, Chalmers
Jenny Stenberg, forskare i arkitektur, Chalmers

SEMINARIUM 1c 
Om rätten att slippa skyddas: en diskussion om 
tillgänglighet till stadens offentliga rum utifrån kvin-
nors respektive ungdomars perspektiv
Björn Andersson, forskare, institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet
Carina Listerborn, forskare, Tema Stadsbyggnad, Chalmers
Samtalspartner: 
Sören Olsson, professor, institutionen för socialt arbete, Göte-
borgs universitet 

SEMINARIUM 1d
Normalizing the exceptional – The riots in Gothen-
burg from a criminological point of view 
Janne Flyghed, doctor of criminology, University of Stockholm
International and Swedish approaches to Sexual 
Trafficking
Sari Kouvo, researcher, Faculty of law, Göteborg university 
Diskussand to both:
Janet Foster, Dr of criminology, London school of economics 
SEMINARIUM 1e 
Brottsförebyggandet som samtidsfenomen 
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Ingrid Sahlin, doc, sociologiska institutionen, Göteborgs uni-
versitet
Magnus Hörnqvist, forskare, kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet, RFHL 
Ulf Malm, jurist och brottsofferspecialist
Samtalspartner: 
Johan Öberg, FSSK, Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 1f 
"Slagen dam" – om mäns våld mot kvinnor i det 
jämställda Sverige
Eva Lundgren, professor i sociologi/genusvetenskap, Uppsala 
universitet 
Jenny Westerstrand, forskningsassistent, sociologiska institu-
tionen, Uppsala universitet
Mari-Anne Tobiasson, Kriminalvårdsmyndigheten – Hisingen 
förorter 
Thomas Johansson, fil-dr, professor i socialpsykologi vid Högs-
kolan i Skövde, FSSK, Göteborgs universitet

SEMINARIUM 1g 
Var finns tryggheten? Om sexuella övergrepp 
Ninni Carlsson, doktorand i socialt arbete, Göteborgs univer-
sitet 
Maria Nyman, FSSK, Göteborgs universitet
Inger Grahn, specialpedagog, verksam vid Stödcentrum Beda, 
för kvinnor utsatta för incest och andra sexuella övergrepp

SEMINARIUM 1h
Hur den ekonomiska nedgången påverkade brotts-
lighet och utsatthet för brott under 1990-talet
Felipe Estrada, fil-dr i kriminologi, huvudsekreterare i kom-
mittén "Välfärdsbokslut", Stockholms universitet
Samtalspartner: 
Sven-Åke Lindgren, doc, sociologiska institutionen, Göteborgs 
universitet

SEMINARIUM 2a
Gänget som hot eller möjlighet. Ungdomskultur, ter-

ritoriell stigmatisering och moralpanik
Ove Sernhede, doc, föreståndare för FSSK, Göteborgs univer-
sitet 
Samtalspartners: 
Bo Rothstein, professor i statskunskap, Göteborgs universitet 
Gabriella Olshammar, forskare i arkitektur, Chalmers
Björn Andersson, forskare, institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 2b
Den delade staden. Aspekter på segregation, offent-
lighet och kriminalitet
Mats Franzén, doc i sociologi, Institutet för bostads- och ur-
banforskning, Gävle
Samtalspartner:
Urban Herlitz, fil dr, universitetslektor, institutionen för socialt 
arbete, Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 2c 
Extremistiska rörelser och brottslighet. Om for-
skningsmetoder, respekt och integritet
Mattias Gardell, forskare, Centrum för invandrarforskning, 
Stockholms universitet 
Samtalspartners: 
Abby Peterson, doc i sociologi, Göteborgs universitet
Anna-Lena Lodenius, författare och journalist 

SEMINARIUM 2d
Skatteparadis, globalisering och ekonomisk brotts-
lighet
Oskar Engdahl, forskare, sociologiska institutionen, Göte-
borgs universitet
Samtalspartner: 
Mikael Franzén, företagsekonom, FSSK, Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 2e 
Brottslighet, kriminalpolitik och medialisering
Ester Pollack, fil-dr, institutionen för journalistik, medier och 
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kommunikation, Stockholms universitet
Samtalspartners: 
Ingrid Sahlin, doc, sociologiska institutionen, Göteborgs uni-
versitet
Stig Fredriksson, SVT/Aktuellt samt institutionen för journalis-
tik och masskommunikation vid Göteborgs universitet 

SEMINARIUM 2f 
Våld mot homosexuella
Heléne Lööw, fil-dr i historia, Brottsförebyggande rådet
Samtalspartners: 
Anneli Svensson, RFSL, Stockholm 
George Svéd, representant för HomO, Stockholm. 

SEMINARIUM 2g 
Narkomani och identitet 
Philip Lalander, fil-dr, institutionen för socialt arbete, Högs-
kolan i Kalmar
Bengt Svensson, fil-dr, universitetslektor, Hälsa och samhälle, 
institutionen för socialt arbete, Malmö högskola
Samtalspartners: 
Börje Olsson, professor, Centrum för socialvetenskaplig for-
skning om alkohol och droger, Stockholms universitet 
Annette Skårner, forskare, institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet

SEMINARIUM 2 h 
Kan brottsligheten byggas bort? 
Björn Klarqvist, professor i arkitektur, Tema stadsbyggnad, 
Chalmers
Mir Azimzadeh, doktorand i arkitektur vid Chalmers
Samtalspartner: 
Sören Olsson, professor i socialt arbete, Göteborgs univer-
sitet

PLENUM
Moderator: Ulf Wickbom

EU:s perspektiv på de brottsförebyggande frågorna

Monika Olsson, ämnesråd, ansvarig för brottsförebyggande 
frågor vid justitiedepartementet

Slutsatser och kommentarer
Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, Regionkontoret i 
Göteborg, ledamot av Rådet för Tryggare och Mänskligare 
Göteborg
Michael Ivarsson, enhetschef, Cityenheten, Göteborgs stad
Christer Karlsson, KRIS – Kriminellas revansch i samhället
Ylva Norén Bretzer, forskare, statsvetenskapliga institutionen, 
Göteborgs universitet
James Waore, brottsförebyggare, SDF Gunnared
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En blick på svenska och internationella medier låter omedelbart förstå att vår värld är 
en värld av risker, otrygghet, hot, kriminalitet och terrorism. Vårt samhälle har också kallats för 

ett risksamhälle. I en sådan tid är det lätt att ropa på mer säkerhet, mer lås och larm, 
fler poliser och mer kontroll. 

Men leder ett ensidigt säkerhetsarbete verkligen till ökad trygghet? 
Den otrygghet många känner idag har också sin grund i tidens snabba politiska och ekonomiska 

förändringar och i den ovisshet många känner inför framtiden.

I denna konferensrapport diskuterar svenska och internationella specialister sambanden
mellan segregation och integration, social utslagning, stadsplanering, kriminalpolitik och  
brottsprevention. I bakgrunden framträder frågor om demokrati, tillit och välfärdsstat.

Boken är tänkt att vara ett stöd i utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i Göteborg 
i samarbete med högre utbildning och forskning.
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