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Abstract 
The aim of this thesis is to describe and analyze the geographical distribution of everyday 
criminality in the town of Borlänge during the year 2002 and to analyze which measures to be 
taken in the physical social planning to decrease this everyday criminality there. The term 
everyday criminality is here to be understood as those categories of crime that appear most 
frequently in the records of reports to the police every year. Here two kinds of crime have 
been in focus, thefts from cars and office burglary. 
 
In fulfilling this aim two main questions have been answered. The first one is how the 
everyday criminality was distributed geographically in the town of Borlänge during the year 
2002. The second one is which measures to be taken in the physical social planning to 
decrease this everyday criminality in the town of Borlänge. 
 
In order to answer the first question a spatial autocorrelation analysis, Local Moran LISA has 
been used. This method is based on the measurement  Moran´s I and shows the spatial 
autocorrelation for every single location. To answer the second question three different 
theories of crime prevention through environmental design have been studied and applied in 
the analysis. These are Jane Jacobs’ ideas about ”the living city”, Oscar Newman´s ideas 
about ”defensible space” and Ronald V. Clarke´s theories about crime prevention. 
 
The major conclusions that can be drawn from this thesis are that the risk of being exposed to 
thefts from cars, during the analyzed time period, was highest in Centrum and Hagalund and 
their surroundings. The lowest risk of being exposed to this type of crime was found in 
Domnarvet and Islingby, during the year 2002. The highest risk of being a victim of the crime 
office burglary was found in Hagalund and its surroundings and in the single area of 
Kvarnsveden. The corresponding lowest risk was found in Lergärdet and its surroundings and 
in Norra Backa and Kupolen. The measures that should be taken in order to decrease these 
types of criminality can be divided into overall changes and place-specific changes. When it 
comes to the crime thefts from cars a more attractive central business district, a better view of 
parking lots from nearby buildings, dividing of larger parking lot zones into smaller ones, 
migration of hidden parking lots and stronger access control to parking lots where problems 
with this kind of crime have occurred have been suggested as overall changes. The 
corresponding place-specific changes are to remove vegetation that is blocking the view, 
better lighting and to put up signs with information about increased risk of exposure to crime 
at parking lots with the most problems. To decrease the amount of office burglaries overall 
changes as to create a better view of the area from nearby surroundings, move bigger office 
compartments or divide them into smaller units, rebuild characteristic buildings and increase 
security by strengthening the access control to offices with these kinds of problems could be 
useful. Finally there are possibilities to decrease office burglary by using place-specific 
measures as surveillance cameras combined with signs containing information about these, 
high fences and better lighting around the buildings where a higher risk of being exposed to 
this kind of criminality is present. 
 
Keywords: Spatial autocorrelation, Moran´s I, Local Moran LISA, Borlänge, geographical 
distribution, everyday criminality, thefts from cars, office burglary, crime prevention, physical 
social planning.
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vardagsbrottslighetens geografiska 
fördelning i Borlänge tätort under år 2002 och att analysera vilka åtgärder som kan vidtas i 
den fysiska samhällsplaneringen för att minska vardagsbrottsligheten där. Med 
vardagsbrottslighet menas de brottstyper som förekommer mest frekvent i 
anmälningsstatistiken varje år. I den här studien utgörs de av två olika typer av tillgreppsbrott, 
stöld ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn och stöld genom inbrott i kontor, där 
tillgreppsbrott är detsamma som brott mot brottsbalkens åttonde kapitel. 
 
För att kunna uppfylla syftet har två frågeställningar besvarats. Den första behandlar hur 
vardagsbrottsligheten var fördelad geografiskt i Borlänge tätort under år 2002. Den andra 
handlar om vilka åtgärder som kan vidtas i den fysiska samhällsplaneringen för att minska 
denna vardagsbrottslighet i Borlänge tätort. 
 
I uppsatsens andra kapitel beskrivs en del av det arbete som genomförs av olika aktörer i 
Borlänge kommun i brottsförebyggande syfte. Här redogörs inledningsvis för Borlänges 
lokala brottsförebyggande råds arbete. Vidare följer en redogörelse om det 
brottsförebyggande centret i kommunen samt Borlängepolisens roll i det brottsförebyggande 
arbetet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Youth at Risk, ett projekt som skapats för att 
förebygga att ungdomar kommer in på brottets bana. 
 
Kapitel tre behandlar de teorier som fungerat som utgångspunkt för studien. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av två bebyggelseinriktade brottsförebyggande teorier, nämligen 
journalisten Jane Jacobs teori om ”Den levande staden” och arkitekten Oscar Newmans teori 
om Defensible space, vilka utgår från antagandet att arkitektur och rumslig organisation har 
betydelse för frågor om bland annat brottslighet. Efter detta följer en beskrivning av teorin om 
situationell brottsprevention som förespråkas av bland andra den amerikanske 
kriminologiprofessorn Ronald V. Clarke. 
 
Det fjärde kapitlet utgör uppsatsens metodavsnitt. Här ges en utförlig genomgång av 
undersökningens tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs datamaterialets ursprung och 
utformning. Statistiken som använts som underlag för analysen bygger på siffror hämtade ur 
polisens anmälningsregister RAR, Rationell Anmälningsrutin. Polisen har valt att geografiskt 
dela in kommunen i mindre områden som ungefär överensstämmer med gränserna mellan 
olika bostadsområden. Dessa områden har sedan tilldelats så kallade områdeskoder. I den här 
undersökningen är Borlänge tätort uppdelad i 67 stycken mindre områden baserade på 
subjektiva tolkningar av Borlängepolisens förklaring till områdeskodningen. Områdena har 
tilldelats benämningen RAR-områden. Vidare följer en förklaring av de statistiska mått som 
tillämpats i undersökningen och hur de använts här samt hur undersökningen har genomförts. 
Kapitlet fortsätter med en beskrivning av RAR-områdeskartan, valet av programvara, dess 
utformning och tillämpningen av den i analysen av vardagsbrottslighetens geografiska 
fördelning i Borlänge tätort under år 2002. 
 
Kapitel fem är det kapitel där resultaten av analysen presenteras. Det här kapitlet utgör 
analysen av hur vardagsbrottsligheten var fördelad geografiskt i Borlänge tätort år 2002 samt 
undersökningen av vilka åtgärder som kan vidtas i den fysiska samhällsplaneringen för att 
minska vardagsbrottsligheten där. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av staden för att 
sedan övergå i en redovisning av den geografiska fördelningen av dels anmälda stölder ur/från 
motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar och dels anmälda stölder genom inbrott i kontor. 
Det totala antalet anmälda stölder ur motordrivna fordon uppgick, år 2002, till 789 stycken i 
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Borlänge tätort. Motsvarande siffra för anmälda stölder genom inbrott i kontor var 142 
stycken. Brottskategoriernas geografiska fördelning visualiseras här med hjälp av en 
uppsättning koropletkartor. Grunden för dessa är resultatet av den rumsliga 
autokorrelationsanalysen Local Moran LISA, som tillämpats på de båda brottsvariablerna. 
LISA är en variant av Moran´s I som ger ett mått på den rumsliga autokorrelationen för varje 
enskilt läge. Återstoden av kapitlet är vigd åt undersökningen av vilka åtgärder som kan vidtas 
för att minska vardagsbrottsligheten i Borlänge tätort. I arbetet med detta har Jane Jacobs 
idéer om Den levande staden, Oscar Newmans idéer om Defensible Space och Ronald V. 
Clarkes teori om Situationell brottsprevention fungerat som utgångspunkt. Här har även vissa 
av Borlängepolisens egna åtgärder vävts in. 
 
I uppsatsens sjätte och sista kapitel finner man de slutsatser som dragits utifrån den 
genomförda undersökningen. De huvudsakliga slutsatser som kan dras från denna är att risken 
för att utsättas för brottet stöld ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn, under den 
analyserade tidsperioden, var störst i RAR-områdena Centrum och Hagalund och deras 
omgivningar. Minst var risken att utsättas för den här typen av brott i RAR-områdena 
Domnarvet och Islingby, år 2002. Den största risken att utsättas för stöld genom inbrott i 
kontor löpte de företag som fanns lokaliserade i RAR-området Hagalund och dess 
omgivningar samt i det enskilda RAR-området Kvarnsveden. De företag som var mest 
förskonade från risken att drabbas av stölder genom inbrott i kontor fanns i RAR-området 
Lergärdet och dess omgivningar samt i de enskilda RAR-områdena Norra Backa och 
Kupolen. De åtgärder som bör vidtas för att minska den här typen av vardagsbrottslighet kan 
delas upp i övergripande förändringar och punktåtgärder. När det gäller stölder ur/från 
motordrivna fordon har ett mer attraktivt centrum, förbättrade möjligheter till insyn från 
byggnader som angränsar till större parkeringsplatser, uppdelning av större parkeringsplatser i 
mindre segment, flytt av skymda parkeringsplatser och skärpt tillträdeskontroll för utsatta 
parkeringsplatser föreslagits som övergripande förändringar. Motsvarande punktåtgärder är att 
ta bort skymmande buskage, förbättra belysningen och att montera upp informationsskyltar 
om ökad inbrottsrisk på utsatta parkeringsplatser. För att minska antalet stölder genom inbrott 
i kontor skulle man kunna tillämpa övergripande förändringar som att förbättra insynen från 
närområdet, avveckla större kontorskomplex eller dela upp dessa i mindre enheter, bygga om 
utmärkande byggnader och att förbättra tillträdeskontrollen hos utsatta företag. Slutligen 
skulle man som punktåtgärder mot stölder genom kontorsinbrott kunna sätta upp system för 
kameraövervakning samt informationsskyltar om att området övervakas, uppföra stängsel och 
förbättra belysningen runt de byggnader där det föreligger en ökad risk för företag att drabbas.



 

1. Problem 
Kriminalitet är ett stort problem i världen idag. I Sverige har det varit ett växande problem 
under hela 1990-talet. Överallt i vårt land begås varje dag både grövre brott och brott i mindre 
skala. Det går idag inte att varken öppna en dagstidning eller slå på TV- apparaten utan att 
mötas av stora rubriker om till exempel mord, våld, rån och inbrott. Kriminaliteten är med all 
sannolikhet också högre än vad statistiken visar. Bakom dessa siffror döljer sig ett mörkertal. 
Många brott som begås anmäls aldrig. Detta kan exempelvis bero på att de som utsätts för 
brotten, offren, inte vågar göra anmälan eller att de inte finner någon mening med att göra 
anmälan eftersom polisen inte har resurser varken för att ta sig till brottsplatsen i tid eller för 
att genomföra någon utredning som leder till åtal. Trots detta sker besparingsåtgärder inom 
polisväsendet som leder till att polisstationer, inte bara i glesbygden utan även i mindre städer, 
läggs ned och att de stationer som får vara kvar tilldelas större betjäningsområden, vilket i sin 
tur leder till att övervakningen försämras och att medborgarnas trygghet minskar. 
 
En stor del av forskningen på området kriminalitet handlar om de bakomliggande orsakerna 
till varför brott begås. Där undersöks till exempel betydelsen av faktorer som 
gärningsmannens uppväxtförhållanden och sociala bakgrund för dennes benägenhet att begå 
brott. Detta är den så kallade sociala brottspreventionen.(Listerborn 2000, 65) Den här 
aspekten av problemet med kriminalitet kommer inte att behandlas här. Denna studie belyser 
istället problemet ur en synvinkel från vilken betydligt mindre forskning genomförts. Här 
handlar det om vilken roll samhällsplaneringen har i arbetet med att stävja kriminaliteten. Det 
är i huvudsak den fysiska samhällsplaneringen som avses, det vill säga hur man kan ”planera 
bort” brottsligheten. Detta synsätt tar sin utgångspunkt i en specifik brottssituation och 
inriktar sig på att påverka de omständigheter i situationen som gör att en person beslutar sig 
för att begå ett brott. Det här är vad som kallas den situationella brottspreventionen (Ibid, 65-
66). 
 
Den här studien kommer att behandla den geografiska fördelningen av vad som kan kallas för 
vardagsbrottslighet i en svensk stad under ett år. Vardagsbrottsligheten utgörs av de 
brottstyper som förekommer mest frekvent i anmälningsstatistiken varje år, nämligen 
tillgreppsbrott, skadegörelse samt vissa våldsbrott (Brottsförebyggande Rådet 2002, 12). 
Våldsbrottsligheten har dock inte ansetts vara möjlig att påverka i någon större utsträckning 
genom åtgärder i den fysiska miljön, därför har denna uteslutits ur studien. Anledningen till 
fokuseringen på den geografiska fördelningen är att få en uppfattning om huruvida det finns 
stadsdelar som är mer utsatta för brott än andra samt om vissa typer av brott dominerar i vissa 
områden. Utifrån detta görs sedan en analys av vilka åtgärder som bör vidtas och var de bör 
sättas in för att kriminaliteten ska minska. 
 
Borlänge kommun har under många år befunnit sig i toppen av svenska kommuner med hög 
brottslighet.1Detta medför ofta att det, då det händer något, skapas stora rubriker i massmedia. 
En påföljd kan bli att människor i övriga landet förknippar Borlänge med hög kriminalitet 
vilket ger kommunen dåligt rykte. Det påverkar i sin tur kommunens ekonomi och sociala 
status eftersom färre människor kommer att vilja besöka kommunen som turister, flytta dit 
eller etablera företag där. De här förutsättningarna gör Borlänge kommun till ett intressant 

                                                 
1 Enligt Stig Brunell vid Borlängepolisen nåddes kulmen åren 1999-2000 då kommunen hade 205 brott/ 1000 
invånare. Det är i nivå med Stockholm. Fram till år 2003 hade Borlänges siffra sjunkit till 165 brott/1000 
invånare. Detta är fortfarande relativt högt men på väg åt rätt håll. Trots minskande brottslighet kommer ryktet 
om Borlänge som en kriminellt belastad stad ta lång tid att tvätta bort.  
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objekt att genomföra en sådan här studie på. En geografisk undersökning kommer således att 
genomföras där vardagsbrottslighetens geografiska fördelning i Borlänge tätort beskrivs och 
analyseras för en tidsperiod omfattande ett år, 2002. Därefter kommer en analys att göras av 
vilka åtgärder som kan vidtas i den fysiska samhällsplaneringen i Borlänge tätort för att 
minska denna vardagsbrottslighet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vardagsbrottslighetens geografiska fördelning 
i Borlänge tätort under år 2002 och att analysera vilka åtgärder som kan vidtas i den fysiska 
samhällsplaneringen för att minska vardagsbrottsligheten där. 
 
De frågeställningar den här studien avser att besvara är följande: 
 
• Hur var vardagsbrottsligheten fördelad geografiskt i Borlänge tätort under år 2002? 
• Vilka åtgärder kan vidtas i den fysiska samhällsplaneringen för att minska denna 

vardagsbrottslighet i Borlänge tätort? 

1.2 Centrala begrepp 
Vardagsbrottslighet: omfattar de brottstyper som förekommer mest frekvent i 
anmälningsstatistiken varje år. I den här studien utgörs de av olika typer av tillgreppsbrott. 
(Brottsförebyggande rådet 2002, 12) 
 
Tillgreppsbrott: är detsamma som brott mot brottsbalkens åttonde kapitel exempelvis snatteri, 
stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. (Brottsförebyggande rådet 2003b) 

2. Brottsförebyggande arbete i Borlänge kommun 

2.1 Borlänges lokala brottsförebyggande råds arbete 
De lokala brottsförebyggande råden har ökat kraftigt i antal de senaste åren och år 2002 fanns 
det totalt omkring 250 stycken i landet (Brottsförebyggande rådet 2002, 24). Det lokala 
brottsförebyggande råd som verkar i Borlänge kommun kom till efter ett beslut i 
kommunfullmäktige år 1992 och består bland annat av företrädare från kommunstyrelsen, ett 
antal kommunala nämnder, socialtjänstens fältenhet och barn- och ungdomsenhet, 
kommunens säkerhetssamordnare, frivården inom kriminalvården, det kommunala 
bostadsbolaget Tunabyggen samt polisen. Sammanträden hålls fyra gånger per år och 
ärendena bereds av en arbetsgrupp. Från år 1995 finns en trygghetsplan där de strategier för 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som utförs i kommunen sammanfattas. 
(Grevholm 2000, 8-9) Rådets syfte är att: ”organisera, initiera, planera, stödja och följa upp 
det brottsförebyggande arbetet i kommunen.” Det är underställt kommunstyrelsen, 
ordföranden är förtroendevald och sekreterare för rådet är den kommunala samordnaren för 
det brottsförebyggande rådet. Ett 32-punkters åtgärdsprogram har tagits fram, vilket utgör 
grunden för rådets arbete. Löpande behandlas ärenden om till exempel ungdomar, återfall i 
kriminalitet, trygghet och drogproblem. (Brottsförebyggande rådet i Borlänge 2003) Enligt 
Stig Brunell vid Borlängepolisen vidtas även punktåtgärder som att förbättra belysningen på 
dåligt upplysta platser, röja undan skymmande buskage och öka bevakningen i utsatta 
områden. 
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2.2 Det lokala brottsförebyggande centrets arbete 
Under år 1999 skapades ett brottsförebyggande center i Borlänge kommun med uppgift att ta 
fram olika typer av kunskapsunderlag för det lokala brottsförebyggande arbetet. Detta 
omfattar bland annat kartläggning och analys av problem, förslag på åtgärder och uppföljning 
och utvärdering av dessa. Andra arbetsuppgifter omfattar till exempel utbildning och 
information. Centrets personal utgörs av en deltidsarbetande polis, en person från 
socialtjänsten och en projektanställd från kommunen. Vidare deltar det lokala 
brottsförebyggande rådets ordförande samt ordföranden för den lokala brottsofferjouren i 
centrets arbete. Detta dels för att det lokala brottsförebyggande rådet är styrgrupp för centret 
och dels för att den lokala brottsofferjourens verksamhet är lokaliserad dit. (Grevholm 2000, 
9) 

2.3 Borlängepolisens roll i det brottsförebyggande arbetet 
Polisens brottsförebyggande arbete har, enligt Stig Brunell vid Borlängepolisen, under senare 
år utvecklats från att det tidigare fanns speciella enheter som bara arbetade med 
brottsförebyggande åtgärder, som exempelvis att schemamässigt åka runt till skolor och olika 
organisationer varje år och informera, till att det brottsförebyggande tänkandet idag alltid ska 
finnas med i all polisverksamhet oavsett vad ärendena gäller. Detta betyder inte att 
informerandet har upphört utan att det idag istället sker när det kommer in förfrågningar till 
polisen om det. Information till allmänheten sprids också via en del trycksaker. 
Borlängepolisens brottsförebyggande arbete omfattar vidare ett samarbete med det lokala 
brottsförebyggande rådet i kommunen. Hösten 2002 tillkom även en ungdomsgrupp som 
samarbetar med olika kommunala organ, föräldrar och skolor. Denna riktar sig mot att polisen 
ska komma in tidigare i bilden om det börjar gå snett för ungdomar i 12-13 årsåldern. Man 
kommer att klart markera för dessa ungdomar att de är på fel spår exempelvis genom att göra 
föräldrarna uppmärksamma på vad deras barn ägnar sig åt genom att skjutsa hem dem och ”ta 
diskussioner vid köksbordet”. Det rent praktiska brottsförebyggande arbete som genomförs av 
polisen i Borlänge är ökad bevakning i centrum, kontroll av att krogar följer regler om att till 
exempel inte ta in minderåriga eller om utskänkningstillstånd av alkohol. När det gäller att 
förebygga den grövre kriminaliteten använder man sig av punktmarkering av de mest 
brottsaktiva. Dessa vet polisen ofta vilka de är. Punktmarkering innebär att man följer 
personer under en längre tid. Denna metod leder i vissa fall till att en del grövre brott 
uppdagas samt att de som följs blir medvetna om att de bevakas. Resultatet blir att en viss del 
av den grövre kriminaliteten stävjas. 

2.4 Youth at Risk (YAR) 
Youth at Risk (YAR) är ett program som riktar sig till ungdomar i åldern 16-21 år med 
tendenser att hamna i samhällets utkant på grund av exempelvis kriminalitet, missbruk, 
svårigheter i skolan/arbetet eller svåra relationsproblem. Programmet riktar sig också till de 
som redan hamnat snett. YAR har tidigare tillämpats i andra länder som USA, England, 
Holland och Australien och erfarenheterna därifrån uppvisar goda resultat. 
Socialförvaltningen i Borlänge var först i Sverige med att genomföra ett YAR-program under 
åren 2001 och 2002. Att delta i programmet är frivilligt. Alla som är med får först genomgå 
en förberedande fas med planering och utveckling av ett samarbete med YAR. Sedan följer en 
enveckaskurs en bit utanför staden som omfattar aktiviteter både inomhus och utomhus. Ett år 
efter den genomförda kursen görs en uppföljning. Under kursveckan utses en vuxen volontär, 
en så kallad committed partner för varje deltagare. Denna har till uppgift att stötta deltagaren 
under programmets gång. YAR lär ut att alla kan ta ansvar för sina liv och att det går att 
påverka hur den egna framtiden kommer att se ut. Programmet ger också deltagarna insikt om 
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vilka de är eller har blivit, förbättrar kommunikationen med andra människor och erbjuder 
gemenskap och vägledning från trygga vuxna. Ungdomarna får välja tre områden i sina liv 
som de vill förändra och fattar därefter beslut om att göra detta. (Bergens och Danielsson 
2003a och Bergens och Danielsson 2003b) 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Den levande staden 
Jane Jacobs, en amerikansk journalist som levde och arbetade i Greenwich Village i New 
York gav år 1961 ut boken The death and life of great American cities. Med denna försökte 
hon introducera nya stadsplaneringsprinciper eftersom hon var starkt kritisk till de då 
populära stadsplaneringsidealen som grundade sig på bland andra Ebenezer Howards, Patrick 
Geddes och Lewis Mumfords idéer om den så kallade trädgårdsstaden. Till skillnad från dessa 
såg hon storstaden som ett ideal i sig. Jacobs verkade för en öppenhet i samhället och 
betonade vikten av social kontroll som trygghetsskapande faktor för människor i staden. Hon 
ansåg att denna kontroll inte borde bygga på att människor visste allt om varandra utan att 
tryggheten låg i vetskapen om att det fanns andra människor där ute. Tanken bakom detta 
resonemang är att det kan finnas både trygghet och anonymitet samtidigt. (Listerborn 2000, 
53-55) 
 
I sin bok ställer Jacobs upp fyra kriterier för ett fungerande stadsliv: 
 
1. En kontinuerlig närvaro av människor. 
2. Kvarteren måste vara korta och gatorna många. 
3. Byggnaderna måste variera i ålder och kondition. 
4. En tillräckligt hög koncentration av människor. 
 
De här fyra kriterierna måste, enligt Jacobs, vara uppfyllda för att staden inte ska utarmas 
ekonomiskt, socialt, psykologiskt och estetiskt på längre sikt. (Ibid, 54-56) 
 
Jacobs menade att det är främlingar, variation och mångfald som gör en storstad. Detta 
innebär att gatorna aldrig får vara öde. För att denna ödeläggelse inte ska uppstå bör det finnas 
ett stort utbud av caféer, småbutiker, folkliv och bostäder i innerstaden. (Ibid, 55-56) 
 
Tryggheten anser Jacobs vara av stor betydelse. Den uppstår vid närvaro av andra människor. 
Närvaro av andra människor förhindrar i sin tur att brott begås. I detta spelar gator och 
trottoarer en stor roll och en trygg gata skapas genom tre kvaliteter: 
 
1. En tydlig markering mellan offentliga och privata sfärer. 
2. ”Eyes on the street”- innebär en naturlig övervakning av stadslivet bland annat genom att 

byggnader bör vara vända mot gatan så att människor i husen kan se vad som händer på 
gatan utanför. 

3. Ett någorlunda frekvent utnyttjande av gatan. (Ibid, 57) 

3.2 Defensible space 
Arkitekten Oscar Newman gav år 1972 ut boken Defensible space; Crime prevention through 
environmental design. I denna ligger efterkrigstidens bostadsområden i fokus. Newman 
förespråkade slutenhet i samhället och ansåg att bostadsområden skulle byggas som zoner 
som var möjliga att försvara och påverka, så kallade defensible spaces. Enligt honom är 
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kriminaliteten kopplad till byggnaders fysiska form. Små områden med låga hus har bättre 
defensible space än områden med höghusbebyggelse eftersom det i de höga husen bor fler 
människor, vilket försvårar igenkännandet av grannar och andra personer med behörighet att 
vistas där. Även avståndet mellan de boende och deras utemiljö är större i de här områdena. 
Detta förvärrar situationen ytterligare. (Ibid, 59) 
 
I sin bok ställer Newman upp fyra principer för att defensible space-konceptet ska kunna 
fungera: 
 
1. Grannskapet bör uppdelas i mindre enheter som är möjliga att överblicka, kontrollera, 

försvara och påverka för att motverka brottslighet. I detta ryms fyra kategorier av enheter 
med olika grader av ansvar för individen: privata, halvprivata, halvoffentliga och 
offentliga enheter. De privata enheterna medför högsta ansvar och de offentliga minst. 

 
2. Fönster bör placeras både in mot bostadsområdet och ut mot gatan för att underlätta en 

naturlig övervakning av den närliggande omgivningen. 
 
3. Hus måste byggas så att den sociala övervakningen även omfattar gatorna. 
 
4. Bebyggelsens utformning får inte utmärka området som konstigt eller speciellt. (Ibid, 59 

och Schneider 2002, 92) 
 
Newman förespråkade vidare att en blandad befolkningssammansättning av människor i olika 
åldrar, med skilda livsstilar, bakgrunder, familjestrukturer och inkomster ger upphov till den 
mest effektiva sociala kontrollen. (Listerborn 2000, 59) 

3.3 Situationell brottsprevention 
Brottsprevention är ett annat ord för brottsförebyggande arbete. Att förebygga brott innebär i 
sin tur att åtgärder vidtas, vilka syftar till att minska antalet tillfällen till brott, öka riskerna för 
upptäckt och att med olika medel försöka förmå unga människor att inte komma in på brottets 
bana. Den situationella formen av brottsprevention tillkom i mitten av 1970-talet och inriktar 
sig på att påverka förutsättningar i situationer då brott begås enligt principen att ”tillfället gör 
tjuven”. Med detta menas att det ska bli svårare för en individ att överhuvudtaget få chansen 
att begå ett brott. Den här typen av brottsprevention tar sin utgångspunkt i specifika 
brottssituationer i motsats till social brottsprevention, där individens förutsättningar för 
kriminella handlingar studeras på längre sikt. (Brottsförebyggande rådet 2003d och Listerborn 
2000, 65-66) 
 
En av de främsta förespråkarna för teorin om situationell brottsprevention är Ronald V. 
Clarke, amerikansk professor i kriminologi. Hans idéer om brottsförebyggande arbete har haft 
stort inflytande över den svenska brottsförebyggande planeringen på senare år (Listerborn 
2000, 55). Teorin utgår från att kriminella gör rationella val att antingen begå ett brott eller att 
inte göra det. Från det perspektivet har fyra inriktningar utformats inom den situationella 
brottspreventionen: 
 
1. Att göra det svårare att begå brott. Detta omfattar åtgärder som att stärka 

tillträdeskontrollen till vissa platser genom lås, portkoder med mera. Vidare omfattar det 
att åtskilja vissa grupper, exempelvis idrottssupportrar och slutligen också att göra det 
svårare att få tillgång till vissa saker som sprayburkar för klotter och dylikt. 
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2. Att göra det mer riskabelt att begå brott. Med detta menas att öka risken för att bli 
upptäckt genom att förbättra både den formella och den informella sociala kontrollen. Den 
formella kontrollen utförs av bland andra polis, vaktbolag och butikskontrollanter medan 
den informella kontrollen sköts av till exempel lärare, taxichaufförer, brevbärare och 
portvakter. 

3. Att minska brottets lönsamhet. Denna kan minskas genom att stöldmärka föremål, ta ur 
bilstereon ur bilen med mera. 

4. Att motverka bortförklaringar som underlättar brott. Detta kan till exempel innebära att 
samhället på ett tydligt sätt markerar vilka handlingar som är oacceptabla där. Sänkt 
toleransnivå av alkoholintag på offentliga platser kan vara ett exempel på en sådan 
markering. (Ibid, 66) 

 
För att åskådliggöra detta har Clarke framställt en matris bestående av sexton 
”tillfällesreducerande tekniker2”. 
 
För att sammanfatta detta kan sägas att den situationella brottspreventionen verkar för att 
minska tillfällen till brott genom att öka priset och minska vinsten för kriminella val i 
specifika situationer. (Ibid och Brottsförebyggande rådet 2002, 11) 
 
Clarke betonar vikten av att de brottsförebyggande åtgärderna fokuseras på specifikt utvalda 
brottstyper och att åtgärderna föregås av noggranna förstudier av problemen och de områden 
där problemen existerar. Han tror inte på idéer om att tillämpa standardprogram för 
exempelvis grannsamverkan eller TV-övervakning i brottsförebyggande syfte eftersom 
åtgärder som fungerar på en plats inte nödvändigtvis måste fungera på andra. En nackdel med 
teorin är att den är både plats- och brottsspecifik vilket gör den praktiskt taget oanvändbar när 
det gäller att göra generaliseringar på högre nivåer än den lokala. På den lokala nivån är den 
dock högst användbar till exempel vid analyser av speciella fall som biltillgreppsbrott i 
specifika bostadsområden. Vidare ger situationell brottsprevention ofta snabba resultat till 
skillnad från den sociala preventionen där åtgärder ger resultat på längre sikt. (Listerborn 
2000, 67, Schneider 2002, 104 och Malm 2000, 16-17) 
 
I den här uppsatsen studeras vardagsbrottslighetens geografiska fördelning i mindre områden 
inom Borlänge tätort, det vill säga analysen kommer uteslutande att genomföras på den lokala 
nivån. Vidare kommer det i denna studie att undersökas vilka åtgärder som är lämpliga att 
vidta för att minska vissa typer av denna vardagsbrottslighet. I arbetet med detta kommer 
återkopplingar till de här teorierna att göras. Dessa kommer att redovisas i uppsatsens 
resultatdel. 

4. Metod 

4.1 Datamaterialets ursprung och utformning 
De data som ligger till grund för analysen av vardagsbrottsligheten i Borlänge tätort är 
statistik som bygger på siffror hämtade ur polisens anmälningsregister RAR. RAR står för 
Rationell Anmälningsrutin och enligt Erik Gatu vid Borlängepolisen används registret till att 
skriva brottsanmälningar, anmälningar på förlorat gods och om försvunna personer. Även 
sådant som bränder och dödsfall utan misstanke om brott registreras i RAR-systemet. Här 
lagras för varje anmälan olika typer av adressuppgifter, tidsuppgifter och personuppgifter. 

                                                 
2 Clarke kallar det för ”opportunity-reducing techniques” 
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Vidare lagras information om bland annat misstänkta och eventuella vittnen. Varje anmälan 
tilldelas också en fyrsiffrig brottskod. 
 
Hos polisen i Borlänge har man valt att geografiskt dela in kommunen i mindre områden som 
ungefär överensstämmer med gränserna mellan olika bostadsområden. Dessa områden har 
sedan tilldelats så kallade områdeskoder. Det anmärkningsvärda med denna områdeskodning 
var att det inte verkade finnas en enda karta i polisens ägo som visade denna 
områdesindelning. Indelningen fanns istället beskriven i text, i form av en förklaring om vilka 
gatunamn som rymdes inom varje områdeskod. Första uppgiften blev således att göra en karta 
över denna områdesindelning. Uppgiften medförde dock vissa svårigheter, dels på grund av 
att vissa gator löper över flera områden och dels för att vissa områden bara består av en gata 
som ligger inbäddad i ett större område. Detta är en anledning till att studien är avgränsad till 
att omfatta endast Borlänge tätort. Karteringen var mycket tidskrävande. 
 
I den här undersökningen är Borlänge tätort uppdelad i 67 stycken mindre områden baserade 
på subjektiva tolkningar av Borlängepolisens förklaring till områdeskodningen. I den fortsatta 
framställningen kommer dessa områden att gå under den samlande benämningen RAR-
områden, efter namnet på Borlängepolisens anmälningsregister RAR. 
 
Som tidigare nämnts tilldelar polisen varje anmälan om brott man tar emot en fyrsiffrig 
brottskod. De brottskoder som kommer att behandlas i den här studien är: 
 
Brottskod 0840 - stöld ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn, och 
 
Brottskod 0820 - stöld genom inbrott i kontor 
 
Dessa brottskategorier har valts ut på basis av att dylika brott ofta begås på platser där den 
sociala kontrollen är bristfällig och för att man kan anta att dessa brott uppvisar någon form 
av geografiskt mönster som går att analysera med de metoder som används i den här studien. 

4.2 Rumsliga statistiska mått 
Den första av studiens frågeställningar gäller vardagsbrottslighetens geografiska fördelning i 
Borlänge tätort år 2002. För att visa denna finns det ett antal rumsliga statistiska 
analysmetoder man kan använda sig av. Här kommer en analysmetod som baseras på rumslig 
autokorrelation att tillämpas. Denna metod går under namnet Local Moran LISA3 och är en 
variant av indexet Moran´s I. Nedan följer en förklaring av några för sammanhanget 
essentiella begrepp. 

4.2.1 Kluster och outliers 
Ett kluster är en grupp eller klunga i vilken enheter indelas så att likartade eller näraliggande 
enheter med avseende på något mått förs till samma grupp. Gruppen eller antalet grupper 
anges inte i förväg. (Nationalencyklopedins Internettjänst 2005a) 
 
En outlier innebär ett avvikande värde i ett observationsmaterial där förutsättningen om 
normalfördelning inte är uppfylld. (Nationalencyklopedins Internettjänst 2005b) 

                                                 
3 LISA står för Local Indicators of Spatial Association (Anselin 2001). 
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4.2.2 Rumslig autokorrelation 
Detta fenomen uppstår när ett antal platser, där till exempel incidenter inträffat, har samband 
mellan sig. De är med andra ord inte statistiskt oberoende av varandra. Man kan även beskriva 
fenomenet som ett rumsligt förhållande där det rumsliga oberoendet har störts. När händelser, 
människor eller byggnader är klustrade råder en positiv rumslig autokorrelation. Omvänt är 
den rumsliga autokorrelationen negativ när händelser, människor eller byggnader är 
geografiskt spridda. Detta är ett förhållande som är av mer sällsynt art men det kan dock 
existera. (Levine 2003, 47) 
 
Motsatsen till rumslig autokorrelation betecknas rumsligt oberoende. Detta innebär att det 
finns en uppsättning platser där incidenter inträffat men där incidenterna inte har några 
rumsliga samband sinsemellan. Ett exempel kan vara då platsen för en incident, t.ex. ett 
kontorsinbrott, saknar samband med platsen på vilken ett annat kontorsinbrott inträffat. 
 
Om ett storstadsområde studeras upptäcker man snart att de flesta kontinuerliga variabler är 
rumsligt autokorrelerade. Det kan vara allt från antalet människor, etniciteter och arbetslöshet 
till lokaliseringen av byggnader och utbildningsnivåer. Dessa olika kategorier är inte rumsligt 
oberoende av varandra utan tenderar att vara koncentrerade. Dock skiljer sig avstånden för 
vilka det finns ett rumsligt beroende och autokorrelationens styrka åt mellan de olika 
variablerna. (Ibid och Eklundh 2001, 177) 

4.2.3 Moran´s I (index) 
Moran’s I är ett index, framtaget av den australiensiske statistikern Patrick Alfred Pierce 
Moran (1917-1988), genom vilket graden av rumslig autokorrelation kan mätas. Det fungerar 
för både punkter och polygoner men brukar oftast tillämpas för polygoner (Eklundh 2001, 
246-247). Moran´s I är en enkel indikator som försöker identifiera om rumslig autokorrelation 
existerar för en ensam variabel. Indexet tillämpas på ytor eller punkter som har kontinuerliga 
variabler kopplade till sig. Kortfattat kan man säga att för en kontinuerlig variabel, Xi, kan ett 
medelvärde beräknas samtidigt som avvikelsen för en observation från medelvärdet också kan 
beräknas. Metoden jämför sedan variabelns värde vid en position med värdet vid alla andra 
positioner. 
Man kan beskriva Moran´s I med följande formel: 
 

∑ ∑ ∑
∑ ∑

−

−−=
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där 
 
N: antalet utfall 
Xi: variabelvärdet vid en särskild position, i 
Xj: variabelvärdet vid en annan position, där i ≠j 

elnför variabt medelvärde:X
Wij: en vikt som tillämpas för jämförelsen mellan positionerna i och j. (Levine 2003, 48-49) 
 
Vikterna, Wij, kan beräknas genom att man för polygoner använder en etta om de är grannar 
med varandra och en nolla om de inte är det. Man kan även använda sig av det omvända 
avståndet mellan exempelvis två polygoners tyngdpunkter. (Eklundh, 247) 
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Det viktade Moran´s I varierar mellan –1.0 och +1.0. Ett högt I-värde indikerar större rumslig 
autokorrelation än ett I-värde som är lågt. Vid avsaknad av rumsligt beroende är dock inte det 
teoretiska indexvärdet noll utan ett negativt tal som ligger mycket nära noll: 
 

1
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−
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N
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I-värden över det teoretiska medelvärdet, E(I), indikerar positiv rumslig autokorrelation 
medan I-värden under det teoretiska medelvärdet indikerar negativ rumslig autokorrelation. 
(Levine 2003, 49) 
 
Det går att signifikanstesta det viktade Moran´s I genom att jämföra den empiriska 
fördelningen med den teoretiska. Dessa divideras med en uppskattning av den teoretiska 
standardavvikelsen: 
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där 
 
I: det empiriska värdet framräknat från ett urval. 
E(I): det teoretiska medelvärdet för en slumpmässig fördelning. 
S E(I): den teoretiska standardavvikelsen för E(I). (Ibid, 50) 
 
Det vanligaste antagandet är att variabeln Z(I) har en urvalsfördelning som följer en 
standardnormalfördelning, alltså en med medelvärde noll och variansen ett. Det här är det så 
kallade normalitetsantagandet4. I en annan tolkning antas att varje observerat värde kan ha 
ägt rum vid vilket läge som helst, givet att värdenas lägen och rumsliga organisering antas 
vara oberoende av varandra. Detta kallas slumpmässighetsantagandet5. (Ibid, 52) 

4.2.4 Local Moran LISA6 
Local Moran LISA är en form av rumslig autokorrelationsanalys som utförs på den lokala 
geografiska nivån. LISA är en variant av Moran´s I som ger ett mått på den rumsliga 
autokorrelationen för varje enskilt läge. Man kan välja mellan att genomföra en univariat eller 
en multivariat LISA-analys där univariat/multivariat innebär att man gör analysen antingen på 
en enskild eller på flera olika variabler. För analysen krävs ett eller flera variabelnamn med en 
uppsättning lägen som har attributvärden kopplade till sig och en rumslig vikt. (Anselin 2003, 
99) Beräkningen genererar ett antal koropletkartor, dels en signifikanskarta och dels en 
klusterkarta. Dessa visar i stort sett samma information men på lite olika sätt. 
Signifikanskartan visar de lägen på kartan som har signifikant Local Moran-statistik. 
Klusterkartan visar de här lägena klassindelade efter typ av rumslig autokorrelation: 
 
- Hög-hög 
- Låg-låg 
- Låg-hög 
                                                 
4 The normality assumption (Levine 2003, 155) 
5 The randomization assumption (Ibid) 
6 Local indicators of spatial association (Anselin 2001) 
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- Hög-låg (Anselin 2003, 100 och Anselin 2005, 140-141) 
 
Hög-hög- och låg-låg-lägena föreslår att rumsliga kluster av likartade värden finns (alltså en 
positiv rumslig autokorrelation) medan låg-hög- och hög-låg-lägena indikerar rumsliga 
outliers (alltså en negativ rumslig autokorrelation). Rumsliga outliers är enskilda lägen på 
kartan. Rumsliga kluster är inte det. De så kallade kluster som visas på LISA-klusterkartan är 
egentligen endast klustrens kärnor. Ett kluster existerar då ett läges värde (antingen högt eller 
lågt) är mer likt sina ”grannar” (summerat från det viktade genomsnittet för de näraliggande 
värdena) än vad skulle vara fallet vid rumslig slumpmässig fördelning. Alla dessa lägen är 
markerade med färg på klusterkartan. Själva klustret omfattar troligtvis även de lägen som 
ligger ”granne” med det. Således ger klustrens rumsliga utbredning intrycket av att de är 
mycket större än vad kärnorna visar. (Anselin 2005, 145-146) 
 
Kartorna som beräkningen resulterar i kan skilja sig åt något. Detta inträffar eftersom 
resultaten baseras på en slumpvalsprocedur som kan ge något olika signifikansnivåer, 
beroende på det antal permutationer7 som använts i slumpvalsproceduren. I en 
slumpvalsprocedur beror den högsta signifikansnivån som kan uppnås på antalet 
permutationer som använts. (Anselin 2003, 100) 

4.3 Undersökningens genomförande 
Den här undersökningen består av två delar. Den första delen behandlar hur två olika 
brottstyper, inbrott i motorfordon och kontorsinbrott, var geografiskt fördelade i Borlänge 
tätort under år 2002. För att få svar på detta kommer en rumslig statistisk analys, som kallas 
Local Moran LISA, att genomföras. Undersökningens andra del handlar om vilka åtgärder 
som kan vidtas i den fysiska samhällsplaneringen för att minska dessa typer av brott i 
Borlänge tätort. Baserat på resultaten av Local Moran LISA-analysen kommer ett antal 
förslag på åtgärder att presenteras. Grunden för dessa förslag är omfattande litteraturstudier på 
området. 

4.3.1 RAR-områdeskartan 
RAR-områdeskartan, som kan beskådas på sidan 11, har tillverkats med hjälp av GIS8-
programvaran ArcView och baseras på den digitala varianten av Röda kartan över Borlänge 
kommun. Ovanpå denna har ett nytt polygonlager, innehållande de digitaliserade RAR-
områdesgränserna, skapats. I digitaliseringsprocessen har en tilläggsapplikation för ArcView, 
geobearbetning, använts. Med detta verktyg har de olika RAR-områdena, tillsammans med 
kommunens tätortsdel, klippts ut från den omkringliggande Borlängekartan med kommandot 
”klipp tema baserat på ett annat tema”. Sedan har RAR-områdena slagits samman till ett enda 
tema med kommandot ”merge”. 
 
Brottsstatistiken som hämtats ur Borlängepolisens anmälningsregister, RAR, har bearbetats 
och sammanställts i ett antal tabeller i Microsoft Office-programvaran Excel. Ur dessa tabeller 
har information om antalet stölder ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn (brottskod 
0840) och om antalet stölder genom inbrott i kontor (brottskod 0820) per RAR-område 
framtagits. Dessa data har sedan kopplats till den attributtabell som ligger till grund för RAR-
områdeskartan i GIS-programvaran. 

                                                 
7 kombinationsmöjligheter 
8 Geografiskt informationssystem 
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Figur 4.1 Karta som visar RAR-områdesindelningen för Borlänge tätort. (Röda kartan, egen bearb.) 
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4.3.2 Om valet av programvara och hur den använts i analysen 
För att kunna genomföra den rumsliga statistiska analysen Local Moran LISA har en 
programvara för rumsliga statistiska analysmetoder, GeoDa (Anselin 2004), nerladdats från 
Internet. GeoDa är framtaget och utvecklat av Dr. Luc Anselin och hans medarbetare på 
Spatial Analysis Laboratory, Department of Agricultural and Consumer Economics vid 
University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
 
I den inledande fasen av arbetet med studien användes en annan liknande programvara, 
Crimestat (Levine 2002). Denna övergavs dock till fördel för GeoDa eftersom Crimestat 
fungerar bättre tillsammans med punktdata än med polygondata och för att GeoDa tydligare 
visualiserar den här studiens problematik. GeoDa har även ett bättre gränssnitt som är enklare 
att arbeta med. 
 
GeoDa hanterar shapefiler. Det är samma typ av filer som används i GIS-programvaran 
ArcView. Det som lagras i de så kallade shapefilerna är den rumsliga information som dessa 
programvaror visualiserar. I den här studien har två univariata Local Moran LISA-analyser 
genomförts. En som visar den rumsliga autokorrelationen för stöld ur/från motorfordon och en 
som visar den rumsliga autokorrelationen för stöld genom inbrott i kontor. Det som krävs för 
att kunna göra dessa beräkningar är dels en shapefil med variabelnamnen i och dels en fil som 
innehåller en rumslig vikt. Den rumsliga viktfilen kan i GeoDa skapas antingen baserad på 
angränsande9 läge eller beräknad utifrån avståndet mellan punkter (Anselin 2003, 82). 
Eftersom analysen i det här fallet tillämpats på polygondata har en vikt baserad på 
angränsande läge använts här. I GeoDa har den rumsliga vikten ”Rook10 contiguity” valts ut 
som passande viktmetod. Denna använder polygonernas gemensamma gränser för att 
definiera vilka som ligger granne med varandra (Ibid). 
 
Den rumsliga viktfilen är uppbyggd av variabelvärden från den aktuella shapefilen och en ID- 
variabel som garanterar att de två filerna kommer överensstämma fullständigt med varandra. 
Kriteriet för ID- variabeln är att den måste ha ett unikt värde för varje observation, t ex en 
områdeskod som i det här fallet. Programvaran genomför en beräkning som resulterar i en 
viktfil med information om vilka polygoner som ligger granne med varandra. (Ibid) 
 
För att göra Local Moran LISA-analyserna har följande tillvägagångssätt använts: 
 
Det första man måste göra är att skapa ett nytt projekt. För projektet behövs en shapefil att 
utföra analysen på och en ”Key Variable”, en nyckelvariabel, som måste innehålla unika 
värden för varje observation. När man valt ut dessa är det dags att starta Local Moran LISA-
analysen. Den utgörs här av en så kallad univariat LISA, eftersom analysen görs på en enda 
variabel. I nästkommande steg får man välja vilken variabel som ska ligga till grund för 
analysen. I den här studien är detta variabeln som innehåller informationen om antalet stölder 
ur/från motorfordon alternativt variabeln som innehåller antalet stölder genom inbrott i kontor 
per RAR- område i Borlänge tätort. Efter detta väljer man sin viktfil och slutligen hur man vill 
att resultaten ska visualiseras. 
 
Resultatet av Local Moran LISA-analysen kan, som tidigare nämnts, visas på flera olika sätt. 
De två viktigaste och mest användbara för den här studien är signifikanskartan och 
klusterkartan. 

                                                 
9 Contiguity 
10 Den engelska termen för tornet på ett schackbräde. 
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Signifikanskartan visar de lägen på kartan som har signifikant Local Moran-statistik. I fältet 
till vänster i kartbilden kan man se teckenförklaringen som består av färgkoder för olika 
signifikansnivåer. 
 
På klusterkartan finns i stort sett samma information som på signifikanskartan. Skillnaden är 
att klusterkartan presenterar de signifikanta lägena klassindelade efter typ av rumslig 
autokorrelation. Här innehåller teckenförklaringen de olika klasserna åtskilda med olika 
färger. 
 
I GeoDa går det att kalibrera beräkningarna av signifikanskartan och klusterkartan med hjälp 
av verktygen ”Randomization” och ”Significance filter”. Med det första verktyget kan antalet 
permutationer11 ändras och ett nytt slumpval beräknas. Varje ny uppsättning permutationer 
genererar både en ny signifikanskarta och en ny klusterkarta som får ett lite annat utseende än 
de föregående. Man kan t.ex. ändra antalet permutationer från programvarans grundinställning 
på 99 stycken till 999 eller 9999 för att uppnå stabilare resultat. ”Randomization”-verktyget 
utgör en möjlighet att fastställa hur känslig indikationen av signifikans är för valet av antal 
permutationer. Med det andra verktyget, ”significance filter”, kan man ändra tröskelvärdet vid 
vilket lägen med signifikant Local Moran-statistik visas på de båda kartorna. Med hjälp av 
filtret går det att ange ett tröskelvärde som ger en högre signifikansnivå, t.ex. genom att ändra 
från grundinställningen p< 0.05 till p< 0.01. Resultatet blir att färre lägen visas som 
signifikanta på kartorna. Lägen som är signifikanta vid p=0.001 kan sägas vara ytterst riktiga 
indikatorer för kluster eller outliers. (Anselin 2003, 99-103 och Anselin 2005, 138-141, 142-
146) 

5. Vardagsbrottslighetens geografiska fördelning i Borlänge tätort år 
2002. 

5.1 Om staden Borlänge 
Första gången namnet Borlänge, eller Borlaengio by som det hette då, påträffas är i dokument 
från 1390-talet. Vid 1500-talets mitt fanns ett tiotal bondgårdar i byn som var belägna kring 
området som idag går under namnet Sims myr. Som ort fick Borlänge inte någon betydelse 
förrän under 1870-talet, då järnvägen mellan Falun, Borlänge och Ludvika drogs fram. Under 
samma årtionde stod även Domnarfvets Jernverk färdigt för användning. Vidare bildades 
Borlänge stationssamhälle år 1883 och vid 1890-talets början hade detta vuxit till att bli 
Borlänge municipalsamhälle. År 1898 skildes Borlänge ut från Stora Tuna socken och fick 
köpingsrättigheter. Nära nog 50 år senare, år 1944, slogs Domnarvets kommun samman med 
Borlänge och detta ledde till att Borlänge stad bildades samma år. I början av 1970-talet gick 
Stora Tuna kommun samma öde tillmötes som Domnarvets kommun gjort ett kvarts sekel 
tidigare. Följden av detta blev Borlänge kommun, år 1971. (Rosén 2003, 1) 
 
Idag är Borlänge med sina ca 40 000 invånare landskapet Dalarnas största stad och tillika dess 
viktigaste industri- och handelscentrum. Historiskt har staden beskrivits som en utpräglad 
industriort med fokus på stål- och papperstillverkning, främst genom de två stora aktörerna 
SSAB Tunnplåt AB och Stora Enso Kvarnsveden AB. På senare tid har dock såväl den 
privata som den offentliga tjänstesektorn fått allt större betydelse för stadens näringsliv. 
Förutom järnverket och pappersbruket finns Kommunen, Landstinget och de två statliga 
verken Vägverket och Banverket med i listan över större arbetsgivare. Sedan utlokaliseringen 

                                                 
11 Se förklaring sid 10. 
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av de statliga verken och uppförandet av köpcentrat Kupolen har Borlänge nischat sig som 
regionens transport- och handelscentrum med goda lands- och järnvägsanknytningar samt 
flygplatsen Dala Airport. I staden finns även ett forsknings- och utbildningsscampus, 
Teknikdalen, där bland andra Vägverkets huvudkontor och delar av Högskolan Dalarnas 
verksamhet är placerade. (Nationalencyklopedins Internettjänst 2005c och 
Nationalencyklopedins Internettjänst 2005d) 

5.2 Brottskategoriernas geografiska fördelning i Borlänge tätort 
I det här delkapitlet redovisas resultaten från beräkningarna av de båda brottskategoriernas 
geografiska fördelning i Borlänge tätort år 2002. Dessa beräkningar baseras på data rörande 
antalet stölder ur/från motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar (brottskod 0840) och antalet 
stölder genom inbrott i kontor (brottskod 0820) som anmälts i de 67 st RAR-områden som, i 
den här undersökningen, fått utgöra Borlänge tätort. Datat har i sin tur hämtats från polisens 
anmälningsregister RAR och sedan sammanställts för varje aktuellt RAR-område. Det totala 
antalet anmälda stölder ur/från motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar uppgick år 2002 till 
789 st i Borlänge tätort. Motsvarande siffra för anmälda stölder genom inbrott i kontor var 
142 st. 
 
Brottskategoriernas geografiska fördelning i Borlänge tätort visualiseras här i form av en 
uppsättning koropletkartor som producerats i programvaran GeoDa. Grunden för dessa kartor 
är resultatet av den rumsliga autokorrelationsanalysen Local Moran LISA, som tillämpats på 
de båda brottsvariablerna. LISA är en variant av Moran´s I som ger ett mått på den rumsliga 
autokorrelationen för varje enskilt läge. 

5.2.1 Anmälda stölder ur/från motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar 
Local Moran LISA-analysen genererar som tidigare nämnts två koropletkartor, en 
signifikanskarta och en klusterkarta. Signifikanskartan visar de lägen på kartan som har 
signifikant Local Moran-statistik. Klusterkartan visar dessa lägen klassindelade efter typ av 
rumslig autokorrelation. 
 
För att uppnå stabila resultat och för att kunna fastställa hur slutsatser är beroende av den 
valda signifikansnivån går det att kalibrera beräkningarna kartorna baseras på. Det går dels att 
ändra antalet permutationer, omräkningar, programvaran genomför och dels att ändra 
tröskelvärdet vid vilket lägen med signifikant Local Moran-statistik visas på de båda kartorna. 
För den här analysen av anmälda stölder ur/från motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar har 
antalet permutationer ställts in på 9999 st istället för programmets grundinställning på 99 st, 
vilken har ansetts ge alltför osäkra resultat. Tröskelvärdet för lägen med signifikant Local 
Moran-statistik har ställts in så att signifikanskartan visar de signifikanta lägena vid 
signifikansnivåerna p= 0.05, 0.01, 0.001, 0.0001. De lägen som fortfarande visas som 
signifikanta vid p=0.0001 är mycket starka indikatorer för kluster eller outliers. 
 
Figur 5.1 på sidan 15 visar signifikanskartan för de anmälda stölderna ur/från motordrivna 
fordon/släpfordon/husvagnar (Brottskod 0840) i Borlänge tätort år 2002: 
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Figur 5.1 Signifikanskarta tillhörande beräkningarna av variabeln stöld ur/från motordrivet 
fordon/släpfordon/husvagn i Borlänge tätort år 2002.(GeoDa, Anselin et al, egen bearb.) 
 
Ur figur 5.1 kan utläsas vilka RAR-områden i Borlänge tätort som år 2002 innehöll 
signifikant Local Moran-statistik angående stölder ur/från motordrivna fordon. Kartan visar 6 
st vitt spridda områden där signifikansnivån p= 0.05 har uppnåtts. Vidare har två RAR-
områden som gränsar till varandra uppnått signifikansnivån p= 0.01. Dessa resultat visar 
sammantaget på en tämligen svag rumslig autokorrelation vilket således ger en svag 
indikation av att kluster och outliers existerar för den aktuella variabeln. Detta bekräftas också 
av programvarans beräkning av Moran´s I, som uppgår till I= 0.1035. Som bekant varierar 
Moran´s I mellan –1.0 och +1.0 och ett högt I-värde indikerar större rumslig autokorrelation 
än ett lågt. 
 
Figur 5.2 på sidan 16 visar klusterkartan för de anmälda stölderna ur/från motordrivna 
fordon/släpfordon/husvagnar (Brottskod 0840) i Borlänge tätort år 2002. Kartan anger de 
signifikanta RAR-områdena klassindelade efter typ av rumslig autokorrelation. Tolkningen av 
denna ger vid handen att programvaran dels funnit fyra RAR-områden där förhållandet hög-
hög råder och dels två områden i klassen låg-låg. Innebörden av detta är att de här områdena 
är positivt rumsligt autokorrelerade. De framstår alltså som rumsliga kluster. Kartan visar 
också att det finns två RAR-områden i kategorin hög-låg. Dessa områden uppvisar negativ 
rumslig autokorrelation. Det innebär att de är rumsliga outliers. 
 
Ett annat sätt att förklara klusterkartans mönster är genom att beskriva områdena i kategorin 
hög-hög som koncentrationer av platser där det anmäldes stölder ur/från motordrivna 
fordon/släpfordon/husvagnar i Borlänge tätort år 2002. I dessa områden var det alltså, enligt 
statistiken, mest riskabelt att ha sitt motordrivna fordon parkerat med tanke på inbrottsrisken. 
De RAR-områden som på klusterkartan återfinns i kategorin låg-låg kan beskrivas som 
koncentrationer av platser med avsaknad av anmälda stölder ur/från motordrivna fordon. Här 
var det, enligt statistiken, säkrast att ha sitt motordrivna fordon parkerat under det aktuella 
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året. Områdena som klassas som hög-låg är enskilda RAR-områden där det år 2002 anmäldes 
många stölder ur/från motordrivna fordon jämfört med i omkringliggande områden. 
 
Vilka områden det handlar om rent konkret kommer här att visas med hjälp av tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Tabell som visar de RAR-områden på klusterkartan över stöld ur/från motordrivet fordon som har 
signifikant Local-Moran statistik. 
Områdeskod Namn Klass Signifikansnivå (p=) 
02011100810025 Centrum: Resecentrum, Borganäsv. mm hög-hög 0.01 
02012100810015 Tjärna Ängar: Tjärna centrum, Plogstigen hög-hög 0.05 
02011100810021 Hagalund: Banverket, Stora Björn mm hög-hög 0.01 
02011100810028 Östermalm hög-hög 0.05 
02011400810040 Domnarvet: Anders Lars g, Lövängsg. låg-låg 0.05 
02012500810041 Islingby låg-låg 0.05 
02011400810043 Domnarvet hög-låg 0.05 
02012300810060 Skräddarbacken hög-låg 0.05 
 
Tabell 5.1 visar en sammanställning av klusterkartan för anmälda stölder ur/från motordrivet 
fordon i Borlänge tätort år 2002. Tabellen är uppbyggd av fyra kolumner. Områdeskod-
kolumnen innehåller RAR-områdenas koder. Kolumnen Namn innehåller en kortfattad 
beskrivning av områdenas utsträckning i textform. Klass-kolumnen innehåller information om 
till vilken kategori de olika RAR-områdena hör på klusterkartan. Den största risken för att få 
någonting stulet ur/från sitt motordrivna fordon/släpfordon/husvagn utsattes man, år 2002 i 
Borlänge tätort, för om man parkerade sitt ekipage antingen i RAR-området Centrum eller 
Hagalund och deras omgivningar. De två säkraste områdena att parkera sitt fordon i var 
antingen i Domnarvet eller i Islingby. 
 

Figur 5.2 Klusterkarta tillhörande beräkningarna av variabeln anmälda stölder ur/från motordrivet 
fordon/släpfordon/husvagn i Borlänge tätort år 2002.(GeoDa, Anselin et al., egen bearb) 
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5.2.2 Anmälda stölder genom inbrott i kontor 
För att kunna jämföra resultaten från den här Local Moran LISA-analysen, av anmälda stölder 
genom inbrott i kontor i Borlänge tätort år 2002, med den föregående har antalet 
permutationer även här ställts in på 9999 st. Tröskelvärdet för lägena med signifikant Local 
Moran-statistik har också ställts in på samma värden som i den första analysen. De lägen som 
fortfarande visas som signifikanta vid p=0.0001 är mycket starka indikatorer för kluster eller 
outliers. 
 
Figur 5.3 visar signifikanskartan för de anmälda stölderna genom inbrott i kontor (brottskod 
0820) i Borlänge tätort år 2002: 

Figur 5.3: Signifikanskarta tillhörande beräkningarna av variabeln stöld genom inbrott i kontor i Borlänge 
tätort år 2002.(GeoDa, Anselin et al., egen bearb.) 
 
Enligt figur 5.3 fanns det, år 2002, 16 st RAR-områden med signifikant Local Moran-statistik 
angående variabeln stöld genom inbrott i kontor i Borlänge tätort. I jämförelse med 
signifikanskartan i figur 5.1 finns här fler områden som uppvisar signifikant Local Moran-
statistik och dessa uppnår i huvudsak högre signifikansnivåer överlag. Kartan i figur 5.3 
föreslår att det existerar en tydlig rumslig autokorrelation för variabeln stöld genom inbrott i 
kontor. Beräkningarna har även resulterat i att det finns två lägen på kartan där den mest 
pålitliga signifikansnivån p= 0.0001 uppnåtts. Dessa lägen kan sägas vara ytterst riktiga 
indikatorer för kluster och outliers. Programvarans beräkning av ett Moran´s I-värde på I= 
0.4027 för den aktuella variabeln visar också på en tydlig rumslig autokorrelation. 
 
Figur 5.4 på sidan 19 innehåller klusterkartan för de anmälda stölderna genom inbrott i kontor 
i Borlänge tätort år 2002. Ur denna kan utläsas att det dels fanns nio RAR-områden i 
kategorin hög-hög och dels tre områden i klassen låg-låg. Enligt programvarans beräkningar 
finns det vid de här lägena en positiv rumslig autokorrelation. Med andra ord indikerar de 
rumsliga kluster. Kartan visar även förslag på rumsliga outliers, alltså enskilda lägen med 
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negativ rumslig autokorrelation. Beräkningarna har här genererat två lägen i kategorin låg-hög 

r, 

 
r 

tser. Det motsatta förhållandet råder i hög-låg kategorins RAR-
mråden, där många stölder genom inbrott i kontor anmäldes det aktuella året jämfört med i 

r tabell 5.2 kan utläsas vilka konkreta områden som omfattas av klusterkartans 

områden på klusterkartan  g har 

fikansnivå (p=) 

och två lägen i hög-låg. 
 
Även i den här analysen kan man beskriva RAR-områdena i kategorin hög-hög som 
koncentrationer av platser i Borlänge tätort, där det anmäldes stölder genom inbrott i konto
under år 2002. I de här områdena var risken för att företags kontor utsattes för stölder genom 
inbrott störst. Å andra sidan uppvisar områdena i kategorin låg-låg att det även existerade 
koncentrationer av platser i Borlänge tätort med avsaknad av anmälda stölder genom inbrott i
kontor. I dessa RAR-områden var kontorsinbrottsrisken minst. Områdena i klassen låg-hög ä
enskilda RAR-områden där det, år 2002, anmäldes få stölder genom inbrott i kontor jämfört 
med på omkringliggande pla
o
omkringliggande områden. 
 
U
klassindelning. 
 
Tabell 5.2 Tabell som
signifikant Local-Mo

 visar de RAR-
ran statistik. 

 över stöld enom inbrott i kontor som 

Områdeskod Namn Klass Signi
02012200810020 Röda Vägen hög-hög 0.05 
02011100810026 Centrum: Stationsg, Sveag mm  hög-hög 0.01 
02012200810019 Teknikdalen, Skomakargatan hög-hög 0.05 
02011100810020 Hagalund: Hagaskolan, stureg mm hög-hög 0.01 
02012600810024 Södra Backa hög-hög 0.01 
02011100810021 Hagalund: Banverket, Stora Björn 1 hög-hög 0.000
02011100810028 Östermalm hög-hög 0.05 
02012600810022 Norra Backa hög-hög 0.01 
02011100810025 Centrum: Resecentrum, Borganäsv  hög-hög 0.01 
02011300810033 Lergärdet: Åkershem mm låg-låg 0.01 
02011300810032 Lergärdet låg-låg 0.05 
02011300810011 Storsvängen låg-låg 0.05 
02012600810061 Norra backa låg-hög 0.01 
02012000810019 Kupolen låg-hög 0.01 
02011300810002 Kvarnsveden hög-låg 0.0001 
02011200810016 Bullermyren hög-låg 0.05 
 
Tabell 5.2 visar en sammanställning av klusterkartans klassindelade RAR-områden för 
anmälda stölder genom inbrott i kontor i Borlänge tätort år 2002. Tabellen är uppbyggd på 
samma sätt som tabell 5.1 på sidan 15. Från tabell 5.2 hämtas att företag i RAR-området 
Hagalund och dess omgivningar samt i det enskilda området Kvarnsveden, enligt statisti
löpte den största risken att drabbas av stölder genom inbrott i kontor, år 2002 i Borlänge 
tätort. Mest förskonade från risken att drabbas a

ken, 

v stölder genom inbrott i kontor, enligt 
statistiken, var företag lokaliserade i RAR-området Lergärdet och dess omgivningar samt de 
enskilda områdena Norra Backa och Kupolen. 
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Figur 5.4 Klusterkarta tillhörande beräkningarna av variabeln stöld genom inbrott i kontor i Borlänge tätort år 
2002. (GeoDa, Anselin et al., egen bearb.) 

5.3 Åtgärder för att minska vardagskriminaliteten i Borlänge tätort 
Den andra av studiens frågeställningar gäller vilka åtgärder som kan vidtas i den fysiska 
samhällsplaneringen för att minska vardagsbrottsligheten i Borlänge tätort. Här kommer 
Jacobs idéer om Den levande staden, Newmans tankar om Defensible space och Clarkes teori 
om Situationell brottsprevention att fungera som utgångspunkter för analysen. Vidare kommer 
även vissa av Borlängepolisens egna åtgärder att vävas in. 
 
Inledningsvis kan sägas att Jacobs teori är av mer övergripande stadsplaneringskaraktär än 
Newmans, som angriper problemet på bostadsområdesnivå. Clarke går än mer på djupet och 
inriktar sig på specifika situationer och platser. I analysen av åtgärder mot 
vardagsbrottsligheten i Borlänge tätort har hänsyn till dessa olika nivåer tagits genom att 
upplägget har utformats utifrån de tre ovan nämnda författarnas idéer. 
 
Enligt Jacobs teori vilar det fungerande stadslivet på tanken att gatorna aldrig får vara öde. 
Hon menar att det är närvaron av, i kombination med en tillräckligt hög koncentration av, 
människor som förhindrar att brott begås. En trygg stad kännetecknas av att det finns en tydlig 
gräns mellan offentliga och privata sfärer, en naturlig övervakning genom att byggnader är 
vända mot gatorna och att gatorna utnyttjas någorlunda frekvent. 
 
I Newmans teori är det avståndet mellan boende och utemiljö som är av betydelse. 
Kriminalitet kan härledas till bebyggelsens fysiska utformning där små områden med låga hus 
är bättre än höghusbebyggelse. Många människor samlade på samma plats gör det svårare att 
identifiera vilka som har behörighet att vistas där. Newman tycker att man bör dela in 
områden i mindre enheter som var och en medför olika ansvarsnivåer för den enskilde 
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individen. Liksom Jacobs talar han om vikten av naturlig övervakning genom placering av 
fönster mot gatan och om betydelsen av byggnaders placering för möjligheter till effektiv 
social kontroll. 
 
Clarke utgår från att kriminella gör rationella val att antingen begå eller att inte begå brott. 
Han använder sig av något som han kallar tillfällesreducerande tekniker. Med hjälp av dessa 
vill han göra det svårare att begå brott genom att exempelvis stärka tillträdeskontrollen till 
vissa platser och föremål, göra det mer riskabelt att begå brott genom att öka risken för 
upptäckt, minska brottets lönsamhet genom att t ex stöldmärka föremål och att motverka 
bortförklaringar som underlättar brott genom att samhället tydligt markerar vad som är 
oacceptabelt. 
 
Enligt Stig Brunell vid Borlängepolisen utgörs deras brottsförebyggande arbete främst av 
punktåtgärder som ökad bevakning, förbättrad belysning och undanröjande av skymmande 
buskage på utsatta platser. 

5.3.1 Åtgärder mot stöld ur/från motordrivna fordon/släpfordon/husvagnar 
Analysen av den geografiska fördelningen av brottskategorin stöld ur/från motordrivna 
fordon/släpfordon/husvagnar i Borlänge tätort resulterade i att det fanns en svag men skönjbar 
rumslig autokorrelation för den undersökta variabeln där. Den största risken för att drabbas av 
stöld ur/från sitt motordrivna fordon utsattes man, enligt tabell 5.1 på sidan 15, för i RAR-
områdena Centrum och Hagalund med närliggande områden. 
 
Den kriminella handlingen stöld ur/från motordrivet fordon sker i stor utsträckning på 
parkeringsplatser. I Centrum-området finns det gott om platser att parkera sitt fordon på, både 
stora öppna zoner av parkeringsplatser med möjlighet till både korttids- och långtidsparkering 
och mindre parkeringsplatser i mindre zoner. Parkeringsplatserna i Centrum-området nyttjas 
främst av människor som antingen arbetar i, besöker staden som turister eller har kommit för 
att shoppa och flanera. Borlänge kan beskrivas som en funktionsuppdelad stad där människor 
i allmänhet bor i bostadsområden strax utanför stadskärnan och åker in till ”stan” för arbete 
och shopping. Sedan uppförandet av köpcentret Kupolen och i takt med dess expansion över 
tiden, har utvecklingen gått mot att fler och fler verksamheter sett fördelar med att ligga i 
anslutning till andra i den stora byggnaden. Således har affärsidkare som tidigare var 
lokaliserade i stadskärnan flyttat sina verksamheter till Kupolen. Detta har medfört en gradvis 
utarmning av stadskärnan vilket innebär att Borlänge centrum vissa dagar och tider på dygnet 
saknar människor i rörelse. För människor med intentioner att utföra kriminella handlingar är 
detta en positiv utveckling. De största och troligen mest utsatta zonerna av parkeringsplatser i 
RAR-området Centrum är lokaliserade vid Borlänge Resecentrum och längs med 
Ovanbrogatan. Dessa består av svåröverskådliga asfalterade parkeringar inramade av 
högvuxna, täta buskage. Dessutom är belysningen dålig överlag. 
 
RAR-området Hagalund innefattar, förutom själva stadsdelen Hagalund, även området där 
Banverkets huvudkontor är beläget. Stadsdelen består i stor utsträckning av kvarter med 
höghusbebyggelse som används främst för bostäder. Ju närmare Borlänge centrum man 
kommer desto mer övergår bebyggelsen i kontor och affärsverksamheter. När det gäller 
parkeringsplatser så finns det större zoner för sådana lokaliserade vid Banverkets 
huvudkontor, längs med Dagnyhusområdet och vid byggnaden som inhyser bland annat 
Hotell Galaxen. RAR-områdets övriga mindre parkeringsplatszoner ligger i anslutning till 
bostadsbebyggelsen och ofta bakom husen, skymda av lägre byggnader med garageplatser. 
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Om man tillämpar Jacobs idéer om den levande staden för att finna åtgärder som motverkar 
stölder från motordrivna fordon i RAR-områdena Centrum och Hagalund visar det sig att 
dessa områden har flera brister. För det första saknas i stor utsträckning delar av den viktiga 
sociala kontrollen då det efter vissa klockslag och på en del dagar inte finns några människor i 
rörelse. Vid många parkeringsplatser finns det inte heller några byggnader som är placerade 
så att möjligheten till överblick underlättas. I och med detta påverkas den naturliga 
övervakningen negativt eftersom ”eyes on the street”-fenomenet undermineras. Det här 
fenomenet baseras på att människor som befinner sig ute på stan känner trygghet eftersom 
man vet att det finns andra runtomkring. Om den naturliga övervakningen saknas ges 
människor med intresse för fordonsbrott större utrymme att begå sådana handlingar. För det 
andra finns det i de aktuella RAR-områdena en del exempel på större zoner med 
parkeringsplatser dit allmänheten har fullt tillträde. Dessa zoner kan kategoriseras som 
offentliga sfärer i jämförelse med privata sfärer som utgörs av t ex egna garage. De stora 
parkeringarnas offentlighetsstämpel medför litet eller inget ansvar alls för den enskilde 
individen. I kombination med kännetecken som svåröverskådlighet, skymmande buskage och 
dålig belysning betyder det att zonerna delvis inbjuder till kriminella handlingar som 
fordonsbrott. 
 
I likhet med Jacobs idéer visar Newmans teori om defensible space att vissa åtgärder behöver 
sättas in i de båda RAR-områdena för att få bukt med stölder från motordrivna fordon. Även 
han anser att den sociala kontrollen, med hjälp av naturlig övervakning, är viktig för att 
förebygga kriminella handlingar. Enligt Newman är kriminalitet kopplad till bebyggelsens 
fysiska form. I de aktuella RAR-områdena utgör de stora offentliga parkeringsplatserna 
problem eftersom människor kan komma och gå som de vill utan att riskera att bli igenkända. 
Ju fler människor som har tillträde till en plats desto svårare är det att veta vilka som äger 
behörighet att vistas där. Inom större offentliga enheter är risken högre att brott, som t ex 
stölder ur fordon, begås än inom mindre, mer privata, enheter. 
 
Även Clarkes teori om Situationell brottsprevention innehåller uppslag till åtgärder att vidta 
för att stölderna från motordrivna fordon i de utsatta områdena ska minska i omfattning. Inom 
dessa ramar finner man mer specifika metoder som är plats- och situationsbaserade i större 
utsträckning än vad som är fallet med Jacobs och Newman. Viktiga tillfällesreducerande 
tekniker som exempelvis skärpt tillträdeskontroll för att försvåra genomförandet av brott, 
ökad risk för upptäckt genom underlättad social kontroll samt stöldmärkning och 
informationsskyltar om inbrottsrisk för att minska brotts lönsamhet tillämpas ej i stor 
utsträckning i de aktuella RAR-områdena. 
 
De konkreta åtgärder som bör vidtas i brottsförebyggande syfte, i RAR-områdena Centrum 
och Hagalund, för att minska antalet brott i kategorin stöld ur/från motordrivna 
fordon/släpfordon/husvagnar kan delas upp i övergripande förändringar och punktåtgärder: 
 
De övergripande förändringar som föreslås är: 
• Att centrum skulle behöva göras mer attraktivt så att näringsidkare återigen väljer att 

lokalisera sig där. 
• Att byggnader som angränsar till större parkeringsplatszoner ges förbättrade möjligheter 

till insyn genom att fönster som vetter mot parkeringen skapas. 
• Att de stora zonerna med parkeringsplatser delas upp i mindre, mer lättöverskådliga, 

enheter. 
• Att parkeringsplatser som skyms av parkeringsgarage och dylikt borde flyttas så att de blir 

mer synliga för omgivningen. 
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• Att tillträdeskontrollen skärps genom att t ex skapa ett system så att bara behöriga 
personer kan ta sig in och ut från de mest utsatta parkeringarna. 

 
De punktåtgärder som föreslås är: 
• Att buskage som planterats i estetiskt syfte borde klippas ner eller tas bort helt. 

Alternativet är att plantera växtlighet som inte inbjuder till att tjäna som potentiella 
gömställen för stöldbenägna personer. 

• Att belysningen på parkeringarna överlag skulle behöva förbättras. 
• Att informationsskyltar om t ex ökad inbrottsrisk, av typen ”töm bilen innan tjuven gör 

det”, sätts upp på de platser där det behövs. 

5.3.2 Åtgärder mot stöld genom inbrott i kontor 
Ur analysen av den geografiska fördelningen av brottskategorin stöld genom inbrott i kontor i 
Borlänge tätort år 2002 hämtas resultatet att det fanns en tydlig rumslig autokorrelation för 
den undersökta variabeln. Den största risken för företag att drabbas av stöld genom inbrott i 
kontor löpte de som, enligt tabell 5.2 på sidan 17, hade sina kontor lokaliserade i RAR-
området Hagalund och dess omgivningar samt i det enskilda området Kvarnsveden. 
 
RAR-området Hagalund och dess omgivningar har flera större kontorsbyggnader som kan 
antas vara attraktiva att göra inbrott i. Där finns bland annat Banverkets huvudkontor och 
Hotell Galaxen. Dessa byggnader ligger lite avsides från de stråk där det ofta finns människor 
i rörelse och deras bakgårdar är stora delar av dygnet skymda från insyn och helt obevakade. 
Det finns inte heller några stängsel som omgärdar dem. 
 
Det enskilda RAR-området Kvarnsveden består till stor del av bostadsområden med både 
höghusbebyggelse och villabebyggelse. Kontorsbebyggelse som är attraktiv att göra inbrott i 
här är exempelvis skolbyggnaderna i området. Dessa byggnader står oanvända vissa delar av 
dygnet och kan då antas vara utsatta för en större inbrottsrisk. Även i det här fallet handlar det 
om byggnader som har fasader där insynen från omgivningen är begränsad. 
 
Om man använder Jacobs idéer om den levande staden för att finna orsaker till och åtgärder 
mot stölder genom inbrott i kontor i RAR-områdena Hagalund och Kvarnsveden upptäcker 
man att det, även i det här fallet, handlar om platser där få människor vistas vissa tider på 
dygnet och vissa veckodagar. Detta medför brister i den, enligt Jacobs, så viktiga sociala 
kontrollen. Många byggnader i de aktuella RAR-områdena saknar också i stor utsträckning 
möjligheter till naturlig övervakning genom det så kallade ”eyes on the street”-fenomenet 
eftersom deras bakgårdar i många fall är skymda för insyn från närområdet. Avsaknaden av 
dessa faktorer bidrar till att underlätta situationen för människor med benägenhet att begå 
inbrott. 
 
Även Newmans teori om Defensible Space innehåller förslag på brottsförebyggande åtgärder 
som är användbara när en variabel som stöld genom inbrott i kontor analyseras. Enligt denna 
teori ligger problemen med bristande social kontroll i var och hur kontorsbyggnaderna är 
lokaliserade. Flera av de båda RAR-områdenas kontorsbyggnader, t ex Hotell Galaxen och 
Banverkets huvudkontor, ligger lite avsides och utmärker sig genom att vara stora höghus 
som formmässigt skiljer sig avsevärt från intilliggande bebyggelse. Detta är enligt Defensible 
Space-teorin negativt på grund av att de drar till sig onödig uppmärksamhet från personer med 
kriminella intentioner. På samma sätt som avsaknaden av människors närvaro under vissa 
tider på dygnet är av ondo för en fungerande social kontroll är faktumet att det under dagtid 
finns många människor med tillträde till den här typen av lokaler. Enligt Newmans sätt att 
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tänka försämras härmed möjligheten till effektiv social kontroll genom att problem uppstår 
vid identifieringen av vilka människor som har behörighet att vistas i lokalerna. 
 
Med hjälp av Clarke och hans plats- och situationsbaserade teori om situationell 
brottsprevention upptäcker man att det, i de aktuella RAR-områdena, finns utrymme att 
tillämpa ett flertal ”tillfällesreducerande” tekniker i syfte att försöka minska antalet stölder 
genom inbrott i kontor. Hans teori baseras på antagandet att tillfället gör tjuven. Detta är ett 
antagande som passar väl in på kategorin stöld genom inbrott i kontor eftersom den tilltänkte 
brottslingen borde frestas till handling då de kalkylerade riskerna vid ett kontorsinbrott trots 
allt är ganska små. Kontorsbyggnaderna i de två RAR-områdena Hagalund och Kvarnsveden 
omgärdas inte av några rigorösa säkerhetslösningar och uppfattas antagligen som relativt lätta 
objekt att göra inbrott i. Bristande tillträdeskontroll, bland annat genom lättillgängliga fönster, 
i kombination med relativt liten risk för upptäckt, eftersom byggnaderna tenderar att ligga 
något avsides från stråk där det finns människor i rörelse, gör att stölder genom kontorsinbrott 
i de aktuella RAR-områdena nog ses som en ganska lönsam affär. Clarke lägger stor vikt vid 
att det brottsförebyggande arbetet baseras på noggranna studier av de platser och situationer 
där brott genomförts och att man utformar åtgärder därefter. Han tror inte på metoder där 
standardlösningar, exempelvis övergripande TV-övervakning, tillämpas eftersom en åtgärd 
som fungerar tillfredsställande på en plats inte behöver göra det på en annan. 
 
De åtgärder som skulle behöva vidtas i brottsförebyggande syfte för att stävja stölderna 
genom inbrott i kontor i RAR-områdena Hagalund och Kvarnsveden kan indelas i 
kategorierna övergripande förändringar och punktåtgärder: 
 
De övergripande förändringar som föreslås är: 
• Att den naturliga övervakningen underlättas genom att insynen från närområden 

förbättras. 
• Att stora kontorskomplex avvecklas eller delas upp i mindre enheter med förbättrade 

möjligheter till överblick och påverkan av behöriga människor. 
• Att stora, eller på andra sätt utmärkande, byggnader görs om eller tas bort så att 

uppmärksamheten avleds från verksamheten och så att frestelsen för inbrott minskar. 
• Att tillträdeskontrollen förbättras med hjälp av system som underlättar identifieringen av 

behöriga människor. 
 
De punktåtgärder som föreslås är: 
• Att system för kameraövervakning sätts upp på utsatta platser där avsaknaden av naturlig 

övervakning, genom närvarande människor, under vissa tider på dygnet och vissa 
veckodagar leder till försämrad social kontroll. 

• Att tydliga skyltar monteras upp, med information om att området är övervakat, på väl 
synliga platser i avskräckande syfte. 

• Att uppföra stängsel runt byggnader där det föreligger en ökad risk för stölder genom 
inbrott i kontor för att försvåra tillgängligheten för obehöriga människor. 

• Att belysningen förbättras inom drabbade områden i syfte att skrämma ljusskygga 
individer på flykten. 
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6. Slutsatser 
Vardagsbrottsligheten representeras i den här studien av de båda brottskategorierna anmälda 
stölder ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn och anmälda stölder genom inbrott i 
kontor i Borlänge tätort år 2002. Denna vardagsbrottslighets geografiska fördelning har 
beräknats med hjälp av den rumsliga autokorrelationsanalysen Lokal Moran LISA, som är en 
variant av Moran´s I. Analysen har utmynnat i ett antal koropletkartor som visar att risken för 
att utsättas för brottet stöld ur/från motordrivet fordon, under den analyserade tidsperioden, 
var störst i RAR-områdena Centrum och Hagalund och deras omgivningar. Minst var risken 
att utsättas för den här typen av brott i RAR-områdena Domnarvet och Islingby, år 2002. 
 
De koropletkartor som visar den geografiska fördelningen av brottskategorin anmälda stölder 
genom inbrott i kontor ger vid handen att den största risken att utsättas för detta löpte de 
företag som under år 2002 var lokaliserade i RAR-området Hagalund och dess omgivningar 
samt i det enskilda RAR-området Kvarnsveden. Samma år fanns de företag som var mest 
förskonade från risken att drabbas av stölder genom inbrott i kontor i RAR-området Lergärdet 
och dess omgivningar samt i de enskilda RAR-områdena Norra Backa och Kupolen. 
 
För att kunna besvara vilka åtgärder som bör vidtas i den fysiska samhällsplaneringen har 
resultaten från Local Moran LISA-analyserna tolkats, och brottsförebyggande åtgärder 
föreslagits, för de RAR-områden, i Borlänge tätort, där risken för att drabbas av de båda 
undersökta brottskategorierna var störst under den aktuella tidsperioden. I arbetet med den här 
delen av studien har återkopplingar till Jacobs, Newmans och Clarkes idéer om 
brottsförebyggande åtgärder gjorts. De tilltänkta brottsförebyggande åtgärderna har dels 
indelats i övergripande förändringar och dels i punktåtgärder. 
 
De övergripande förändringar som föreslagits utifrån resultaten av den här undersökningen 
för att stölder ur/från motordrivna fordon ska minska i de mest drabbade RAR-områdena är 
att centrum behöver göras mer attraktivt så att näringsidkare återigen väljer att lokalisera sig 
där, att byggnader som angränsar till större parkeringsplatszoner ges förbättrade möjligheter 
till insyn genom att fönster som vetter mot parkeringen skapas, att de stora zonerna med 
parkeringsplatser delas upp i mindre enheter, att parkeringsplatser som skyms av 
parkeringsgarage och dylikt borde flyttas så att de blir mer synliga för omgivningen och att 
tillträdeskontrollen skärps genom att t ex ett system skapas så att endast behöriga personer 
kan ta sig in och ut från de mest utsatta parkeringarna. 
 
De punktåtgärder mot stölder ur/från motorfordon som föreslagits i den här studien är att 
buskage som planterats i estetiskt syfte borde klippas ned eller tas bort helt, att belysningen på 
parkeringarna överlag skulle behöva förbättras och att informationsskyltar om t ex ökad 
inbrottsrisk sätts upp på de platser där de behövs. 
 
Motsvarande övergripande förändringar som här föreslagits för att stävja stölder genom 
inbrott i kontor är att den naturliga övervakningen bör underlättas genom att insynen från 
närområden förbättras, att stora kontorskomplex avvecklas eller delas upp i mindre enheter 
med förbättrade möjligheter till överblick och påverkan av behöriga människor, att 
utmärkande byggnader görs om eller tas bort så att onödig uppmärksamhet avleds från 
verksamheten och att tillträdeskontrollen förbättras med hjälp av system som underlättar 
identifieringen av behöriga människor. 
 
Slutligen har även ett antal lämpliga brottsförebyggande punktåtgärder mot stölder genom 
inbrott i kontor skapats. Dessa är att system för kameraövervakning bör sättas upp på utsatta 

 24



 

platser där avsaknaden av naturlig övervakning under vissa tider på dygnet och vissa 
veckodagar leder till försämrad social kontroll, att skyltar monteras upp på väl synliga platser 
med information om att området är övervakat, att uppföra stängsel runt byggnader där det 
råder en ökad inbrottsrisk för att försvåra tillgängligheten för obehöriga människor och att 
belysningen förbättras inom drabbade områden. 
 
Alla de tre teorierna har användbara fragment som fungerar på olika geografiska nivåer. Ingen 
av dem kan anses vara fullt tillämpningsbar här men delar av dem kan kombineras för att 
minska kriminaliteten i olika situationer och på olika platser. Det som fungerar på en plats 
behöver nödvändigtvis inte fungera på en annan. Det krävs mer noggranna studier av vilka 
faktorer som påverkar vad som gör kriminaliteten hög på just den platsen vid just den 
tidpunkten. Fler variabler bör tas i beaktning som t ex tidpunkt då brottet begicks och 
områdets befolkningssammansättning. Clarke anser att det inte går att förlita sig på 
standardprogram för brottsförebyggande åtgärder. Man måste titta på den specifika 
situationen och bestämma åtgärder utifrån de förutsättningar som finns just där och då. Alla 
tre är överens om vikten av att skapa en fungerande social kontroll som ett verktyg i det 
brottsförebyggande arbetet. Det blir här till en fråga för beslutsfattare att göra avvägningar 
mellan användandet av en öppnare ”eyes on the street”- strategi eller en mer 
tillträdesbegränsande Defensible space- strategi. Eftersom ”eyes on the street” i grunden 
kräver att det finns en kontinuerlig närvaro av människor och Borlänge är en relativt liten stad 
med få människor i rörelse, får nog Defensible space-strategin anses vara mer effektiv att 
tillämpa där. 
 
Om man resonerar som Jacobs ser man snart att uppkomsten av köpcentret Kupolen inte har 
haft någon vidare positiv inverkan för det brottsförebyggande arbetet i Borlänge tätort. 
Kupolens framväxt har bidragit till att många affärsverksamheter lämnat stadskärnan för att få 
ett mer attraktivt läge i köpcentret. Detta har lett till att många lokaler i centrum gapar tomma 
och att färre och färre människor har behov att besöka de centrala delarna av Borlänge för 
sina ärenden. Det betyder få människor i rörelse och en försvagad social kontroll vilket kan 
bidra till att kriminella element ser möjligheter att få verka ostörda. 
 
I arbetet med den här undersökningen har en stor mängd datamaterial hanterats och det här är 
bara ett sätt att visa hur, och till vad, alla dessa data kan användas. Efter omfattande 
bearbetning av råmaterialet skulle liknande analyser kunna vara polisen till hjälp i det 
brottsförebyggande arbetet. De har troligtvis en bild av vilka områden som är värst drabbade 
av den här typen av brottslighet. Således skulle det vara intressant att jämföra denna bild av 
situationen med de resultat som framkommit under arbetet med den här studien. 
Förhållandena borde rimligtvis förändras över tiden när åtgärder sätts in i de områden som 
just då är drabbade. Det här får förmodligen effekter som att problemen tenderar att dyka upp 
på andra platser där åtgärder kanske inte ansetts nödvändiga tidigare. Man bör därför ofta 
återkomma till den här typen av analyser för att kunna ligga steget före genom att sätta in 
åtgärder i ett tidigare skede, innan problemen hinner blomma ut ordentligt. Sådana här 
analyser kan också bidra till att visa nya begynnande förändringar i kriminalitetens 
geografiska mönster. Man skulle t ex kunna göra analyser årligen för att få möjlighet jämföra 
förändringar över tiden och kanske även hitta mönster i detta. Det går även att precisera 
analyser av incidenter genom att lägga till variabler som i många fall redan finns tillgängliga i 
RAR-systemet såsom tid på dygnet, veckodag och geografiskt läge ända ner på koordinatnivå. 
För detta krävs dock mer noggranna mätmetoder och inmatningar i anmälningssystemet. 
Återkopplingar till och utvärderingar av genomförda åtgärder är också viktiga delar i det här 
arbetet. 
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