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ABSTRACT 

Björklund Molud, T. 2017. Trygghet och brottsprevention på bussen – En analys av bussens 

miljö med utgångspunkt i CPTED. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet. 

 

The purpose of this research is to study how the environmental design on the bus and safety is managed in 

Uppsala, Sweden, and to thereafter analyze this by using the crime prevention theory/method crime prevention 

through environmental design (CPTED). Both features that currently exist on the bus and possible future 

improvements were investigated. To do this, an observation of the physical environment of the inside of a bus 

and six interviews, both with people responsible for safety on the bus in Uppsala and bus drivers, were executed. 

By analyzing possible crime preventing features on the bus, conclusions could be drawn. The characteristics of 

the bus were, to a large extent, promoted through CPTED. It was also possible to identify which elements that 

contribute safety, and to evaluate possible future improvements through CPTED. Out of these improvements, 

installation of CCTV, strengthening bus passengers' role to act and interfere when a crime is committed and 

extend the number of security guards and ticket collectors on the bus would, with support in CPTED, work to 

lower the level of crime on the bus. However, some of the possible future interventions were identified to 

contradict CPTED. 

 

Keywords: CPTED, safety, crime, bus, public transport. 
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1. INLEDNING 

 

Hur kriminalitet kan minska och tryggheten öka i samhället har alltid varit viktiga frågor, och 

under de senaste åren har de kommit att bli alltmer i fokus. En artikel från SVT redogör för att 

trygghet och säkerhet under 2017 blivit det nya mantrat i svensk politik, till följd av årets 

bland annat grövre gängkriminalitet och ökning av dödsskjutningar (Knutson, 2017). 

Brottsförebyggande rådet presenterade nyligen en delrapport av deras årliga nationella 

trygghetsundersökning, vilken visar att andelen personer som uppger att de varit utsatta för 

brott mot enskild person under 2016 är den högsta sedan mätningen började 2006. Denna 

ökning av utsatthet kan även kopplas till en ökad upplevelse av otrygghet (BRÅ, 2017). 

För att brottsprevention ska fungera framgångsrikt behöver den ske på flera av samhällets 

nivåer, däribland inom samhällsplaneringen. Samhällsplaneringen kan motverka kriminalitet 

genom utformning av miljön, där en metod för detta är "crime prevention through 

environmental design" (brottsprevention genom miljöns utformning, CPTED). CPTED kan 

beskrivas som ett verktyg för att bedöma risken för kriminalitet utifrån den fysiska miljöns 

utformning och användning. Den innefattar flera strategier som genom miljön kan fungera 

brottsförebyggande och främja trygghet, och bygger därmed på att miljöns utformning 

påverkar kriminalitet och trygghet. CPTED:s syfte är att förebygga och minska rädslan för 

brott, och därigenom förbättra samhällets hållbarhet och människors hälsa (Cozens & Love, 

2015). Brottsprevention genom utformning av miljön ingår i ett större brottsförebyggande 

arbete, i vilket flera andra metoder används med fokus på förövare, brottsoffer och 

rättssystemet (Cozens, 2007, s. 235). 

Denna uppsats undersöker hur miljön på bussen kan utformas brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande utifrån strategier inom CPTED. De flesta tidigare undersökningar som rör 

brottsprevention genom utformning av miljö inom kollektivtrafik har skett på hållplatser och 

stationer, medan det finns ett begränsat antal undersökningar som fokuserar på kriminalitet på 

själva fordonet, speciellt på bussar (Newton, 2008, s. 88-89). Till skillnad från till exempel en 

tunnelbanevagn så är bussen ett mindre rum där det alltid finns en ansvarig närvarande, det 

vill säga bussföraren. Genom saknaden på liknande studier fyller därmed denna uppsats en 

kunskapslucka i forskningen. 

Användning av bussen innefattar tre delar – att ta sig till/från busshållplatsen, vänta vid 

den och åka med bussen. Om något som upplevs otryggt sker i någon av dessa situationer kan 

det påverka framtida val att resa med kollektivtrafiken (Newton, 2008, s. 88). Att genom 

planering utforma trygga bussar är därmed viktigt för att de ska fungera som ett 

färdmedelsalternativ för alla. Bussen är en typ av offentligt rum som är i ständig rörelse, det 

som är oföränderligt under en bussfärd är den fysiska miljöns utformning och funktioner samt 

bussföraren. Bussförare har en hög risk att utsättas för våld och trakasserier på jobbet, vilket 

kommer med flera konsekvenser. I en undersökning utförd under ett års tid i Kanada visar det 

sig att hälften av deltagande bussförare visar på en akut stressreaktion inom den första 

månaden av undersökningen, och att majoriteten upplevde åtminstone en måttlig nivå av 

posttraumatiskt stressyndrom någon gång under undersökningens förlopp (Zhou, Boyer & 
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Guay, 2017). Utsattheten beror på faktorer som att bussförare främst arbetar ensamma, har ett 

stressigt schema att följa, kommer i kontakt med påverkade och/eller aggressiva människor, 

sitter på samma sätt en längre period och befinner sig ofta i en bullrig miljö (Evans & Carrère, 

1991). Kriminalitet på bussen kan utöver brott mot förare vara riktad mot passagerare eller 

den fysiska miljön. 

Uppsala Nya Tidning publicerade en artikel i våras, 2017, som handlar om att det är 

stökigt på stadsbussarna i Uppsala. Det rör flera personer som vägrar betala för sin bussresa, 

vilket enligt bussförare och Gamla Uppsala Buss (GUB), vilka äger bussarna och anställer 

förarna i Uppsala, har blivit allt vanligare under den senaste tiden. Problemet ska ha eskalerat 

under vintern 2016/2017 då tjafs om betalning, skadegörelse på inredning och hotfulla 

situationer skapat en försämrad arbetsmiljö för bussförare och en obehaglig situation för andra 

passagerare (Sterner, 2017). Denna undersökning utförs inom stadsbusstrafiken i Uppsala, och 

studerar hur utformandet av miljön kan påverka och motverka denna typ av problematik 

genom CPTED. För att göra detta ska bussförares upplevelser av trygghet och kriminalitet på 

bussen undersökas, tillsammans med det trygghets- och brottsförebyggande arbete som 

genomförs av ansvariga inom Uppsala busstrafik. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utformningen av miljön på bussen kan 

fungera brottsförebyggande och främja trygghet med utgångspunkt i CPTED.  

 Hur och i vilken utsträckning uppfyller miljön på bussen olika kriterier för att främja 

trygghet enligt CPTED? 

 Vilka faktorer i bussens miljö skapar trygghet och otrygghet på bussen? 

 Vad finns det för möjliga förbättringar vad gäller trygghet och brottsprevention på 

bussen utifrån CPTED? 

 

1.2 Avgränsningar 

Brottsprevention undersöks utifrån utformandet av bussens miljö med utgångspunkt i 

CPTED, med fokus på strategierna i första generationen. Brottsprevention rör huvudsakligen 

kriminalitet på själva bussen, och inte sådant som sker utanför dess rum. I undersökningen 

studeras stadsbussarna, och därmed inte regionbussar. Detta för att den genomförs inom 

busstrafiken i Uppsala tätort. Trygghet på bussen utgår från bussförares upplevelser och inte 

passagerares, då förarna är de som i störst utsträckning befinner sig på bussen. Att fokus 

ligger på miljön och bussförare motiveras även med att dessa faktorer är de som är 

oföränderliga under en bussresa. Någon analys av vilka gärningspersonerna är görs inte i 

denna uppsats då det inte är relevant för dess syfte. 

 

1.3 Definitioner 

Trygghet innebär i den här uppsatsen att känna sig trygg på så sätt att en person inte känner 

rädsla för risken att utsättas för brott (hot, våld, ofredande) på en viss plats. När jag skriver 

om trygghet på bussen räknas alltså inte trygghet i att till exempel känna sig säker i trafiken. 
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2. METOD 

 

För att studera trygghet och kriminalitet kopplat till miljön på bussen har flera metoder 

använts. Dessa är en omfattande litteraturstudie med koppling till CPTED och 

brottsprevention på bussen, en observation av bussens fysiska miljö samt flera intervjuer – 

dels med bussförare och dels med trygghetsansvariga för bussen. Undersökningen utgår 

främst från ett kvalitativt perspektiv. Kvalitativa metoder kännetecknas av att de bygger på 

individers tolkningar och upplevelser av sin omgivning, och har som syfte att ge ökad 

förståelse av ett specifikt fenomen. De skiljer sig från kvantitativa metoder, vilka istället 

främst bygger på tal/siffror och har syftet att visa på generella mönster inom ett område som 

sen kan generaliseras på liknande situationer. Då en stor del av undersökningen är att få just 

en ökad förståelse för utformningen av miljön på bussen kopplad till CPTED används därav 

en kvalitativ utgångspunkt. Det innebär dock att resultatet inte nödvändigtvis kan 

generaliseras, men det ger istället en större förståelse för studieområdet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s. 13-14). 

Att en undersökning har hög reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för en 

vetenskaplig studie. Reliabilitet och validitet är dock främst utvecklade för kvantitativ 

forskning och förutsätter att det som undersöks är exakt definierat och inte påverkas av 

kontexten så som forskarens roll. Då detta inte stämmer för kvalitativ forskning finns det 

delade meningar bland forskare om i vilken utsträckning reliabilitet och validitet kan 

appliceras på kvalitativa undersökningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 34-35). Istället för 

att utgå från reliabilitet och validitet kan kriterierna tillförlitlighet och äkthet användas för att 

bedöma en studies kvalitet. Dessa kriterier innebär att en undersökning ska vara trovärdig, 

överförbar, pålitlig, äkta och det ska finnas möjlighet att styrka och konfirmera den (Bryman, 

2011, s. 352-357). För att säkerställa dessa kriterier beskrivs utförda metoder på ett detaljerat 

sätt, där val motiveras och eventuella nackdelar läggs fram och diskuteras, och de kopplas till 

metodlitteratur. 

 

2.1 Litteratur 

Uppsatsens huvudteori CPTED är influerad av flera forskare. För att kartlägga denna teori har 

Cozens och Loves översiktsartikel "A Review and Current Status of Crime Prevention 

through Environmental Design (CPTED)" från 2015 (publicerad i Journal of Planning 

Literature) i viss utsträckning utgåtts från, då den i stora drag redogör för teorins uppkomst, 

utveckling, kritik och användning. En del använd litteratur har hittats genom artikeln. 

Litteratur som använts skildrar CPTED i stort, samt är studier som rör brottsprevention med 

koppling till miljön på bussen. Vetenskapliga artiklar utgör majoriteten av alla använda källor, 

då dessa säkerställer hög tillförlitlighet och äkthet. Det är även av vikt att nämna att CPTED i 

stor utsträckning bygger på och utvecklades utifrån amerikanska förhållanden. Svenska 

förhållanden skiljer sig i viss utsträckning från dessa, men då teorin/metoden med åren har 

formats för att kunna appliceras på olika platser, både funktionsmässigt och i olika delar av 

välden, är den även relevant för att tolka miljön på bussen i Uppsala. 
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2.2 Observation av bussens fysiska miljö 

En observation av bussens fysiska miljö utfördes för att kunna koppla den till resultatet av 

intervjuerna, och därigenom till de strategier som finns i CPTED. Observationen utfördes i en 

stillastående stadsbuss som var ur trafik, och det var därmed inga passagerare på bussen. För 

att dokumentera observationen togs flera foton, som en del används i uppsatsen för att göra 

resonemang och tankegångar tydligare. Fotona fungerar även som belägg för redogörelser, 

och gör att detaljer från observationen inte glöms eller minns fel. Att utföra en observation av 

bussens fysiska miljö är lämpligt då det möjliggör att dess olika utformningar kan kartläggas 

för att sedan kunna kopplas till strategier inom CPTED. 

En nackdel med den utförda undersökningen är att observationen endast är av en buss, 

och alla stadsbussar i Uppsala ser inte helt lika ut. De kan skilja sig i färg, utformning och 

längd på bussen. Observationen som genomfördes var på en stadsbuss med en "vagn", alltså 

inte en "dragspelsbuss". Denna faktor gör att de slutsatser som dras inte fullständigt kan 

generaliseras till alla stadsbussar i Uppsala, men det visar ändå i stora drag på utformningar 

av den fysiska miljön som kan kopplas till bussar i en större utsträckning. Då den utfördes på 

en buss ur trafik kan det även vara så att den var nystädad. Dock upplever jag som 

regelbunden busspassagerare i Uppsala att bussen brukar vara ren och i ordning. 

 

2.3 Intervjuer 

För att undersöka brottsprevention och trygghet på bussen genomfördes flera kvalitativa 

intervjuer, vilka utgör den största datainsamlingen i uppsatsen. Intervjuguiden för dessa finns 

inkluderad som bilaga i slutet av uppsatsen. De som intervjuades är bussförare och olika 

aktörer som jobbar med/har ansvar för trygghet inom busstrafiken i Uppsala: 

 Carina Börjesdotter – samordnare brottsförebyggande rådet på Uppsala kommun. Har 

ansvar för samordning som rör brottsförebyggande frågor och arbetar med projekt vars 

syfte är att öka tryggheten i kommunen. 

 Mikael Eriksson – säkerhets- och tryggetsansvarig på Kollektivtrafikförvaltningen UL, 

vilka driver kollektivtrafiken i Uppsala. Jobbar mycket genom samordning och 

samarbeten med främst Uppsala kommun, polis och socialtjänsten. Har även nära 

kontakt med Gamla Uppsala buss (GUB). 

 Elinor Hydfors – gruppledare trafikledningen GUB. Är ansvarig för trafikledningen, 

vilka tar emot samtal från bussförare när det är något som sker på bussen, och har 

innan dess varit bussförare. Hennes nuvarande arbete inkluderar bland annat att hon är 

den som har kontakt med ledningen och styr upp rutiner. 

 Matilda Sennerfeldt – bussförare på GUB och huvudskyddsombud för Kommunal på 

GUB. Har arbetat som bussförare i många år, och jobbar idag morgon/dag. Hennes 

roll som skyddsombud innebär att hon har koll på vilka brister som finns i arbetet som 

rör bussförare, för att kunna lyfta och jobba med att åtgärda dessa. 

 Nocke Drewsen – bussförare på GUB. Har jobbat som bussförare i många år, och har 

tidigare arbetat som vakt på heltid under flera år. Han har även haft andra yrken där 

han kört fordon. Jobbar nu morgon/dag. 
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 Måna Eriksson – bussförare på GUB. Har arbetat som bussförare i många år. Har även 

haft andra yrken där hon kört fordon. Jobbar främst kväll, vilket innebär att hon kan 

arbeta fram till 01/02. 

Urvalet i undersökningen är målinriktat, vilket innebär att de som intervjuades valdes på 

grund av att de är relevanta för uppsatsens syfte, och till viss del ett snöbollsurval. Målinriktat 

urval utfördes eftersom att syftet med intervjuerna inte var att ha ett slumpmässigt urval av 

befolkningen, då det är just trygghet och brottsprevention på bussen utifrån ansvariga och 

bussförare som ska undersökas. Denna typ av urval gör dock att en generalisering till en 

population inte kan göras (Bryman, 2011, s. 392). Tillvägagångssättet användes ändå då bland 

annat Sennerfeldt som skyddsombud kan prata utifrån fler bussförares upplevelser än enbart 

sin egen, vilket gör att flera perspektiv fångas upp. Innan kontakt togs med intervjudeltagare 

hade jag bestämt vilka personer som var intressanta för undersökningen, vilka var ansvarig på 

brottsförebyggande rådet på Uppsala kommun, arbetande med trygghet på UL, arbetande med 

trygghet på GUB, skyddsombud på GUB och bussförare. Jag visste dock inte innan exakt 

vilka dessa personer var, utom Börjesdotter, utan endast vilken arbetsroll de skulle ha. För att 

få tag på rätt personer till undersökningen användes angreppssättet snöbollsurval, vilket 

innebär att jag genom att ta kontakt med en person blev hänvisad till flera andra relevanta 

personer för undersökningen (Bryman, 2011, s. 196). Urvalet gick till så att jag började med 

att ta kontakt med Carina Börjesdotter på kommunen, som jag hade haft kort kontakt med 

tidigare. Av henne blev jag hänvisad till Mikael Eriksson på UL och Elinor Hydfors på GUB. 

För att komma i kontakt med bussförare blev jag av Hydfors hänvisad till 

skyddsombudet/bussföraren Matilda Sennerfeldt och bussföraren Nocke Drewsen. Dessa 

arbetar båda morgon/dag och då jag nämnde att jag även var intresserad av att intervjua någon 

som jobbar kväll blev jag genom Sennerfeldt hänvisad till bussföraren Måna Eriksson. Förare 

som är anställda via GUB kör flera busslinjer, vilket gjorde att intervjupersonerna inte 

behövde anpassas efter detta. Det innebär alltså att en bussförare kör i större delar av staden 

än enbart en busslinje, vilket gör att de har koll på Uppsala i stort. Då två av de intervjuade 

har efternamnet Eriksson kommer de genom uppsatsen benämnas med både förnamn 

(alternativt Mi/Må) och efternamn för att tydliggöra vem som säger vad, medan de andra 

intervjuade hädanefter endast benämns med efternamn. 

Det finns två typer av kvalitativa intervjuformer; strukturerad och semistrukturerad. I 

denna undersökning utfördes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att de utgick från 

förberedda frågor, men att avvikelser från dessa kunde göras genom att ställa följdfrågor och 

frågor om annat intressant som dök upp under intervjuernas gång (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 46-47). Detta gjorde att intervjudeltagarna hade en ram att hålla sig till men att de 

samtidigt kunde associera fritt kring frågorna som ställdes. Totalt utfördes sex intervjuer – 

fem fysiska möten och en över telefon. De fysiska mötena spelades alla in med samtycke från 

de intervjuade, för att kunna gå igenom dem efter intervjun, samtidigt som kortare 

anteckningar togs under intervjuns gång. Under telefonintervjun, som var med Börjesdotter, 

togs mer utförliga anteckningar, då den inte spelades in. Anledning till att den inte spelades in 

var på grund av tekniska svårigheter, men då omfattande anteckningar kunde tas under 
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intervjuns gång påverkar detta inte undersökningen i någon större utsträckning. Genom att 

spela in de andra intervjuerna finns inte risken att det som sades glöms eller minns fel, och jag 

kan även höra hur de intervjuade säger saker. För att belysa vad de intervjuade sa har några 

kortare citat använts. Alla intervjuer med fysiska möten utfördes på respektive 

intervjudeltagares arbetsplats, i privata rum enskilt med deltagaren. Val av plats skedde 

utifrån faktumet att de intervjuas för deras arbetsroller, och då var det lämpligast att utföra 

dem på intervjudeltagarnas arbetsplatser. Intervjuer med bussförare utfördes på GUB:s 

huvudkontor, vilket även är byggnaden förare har rast i, och inte på själva bussen. 

Att ta hänsyn till etiska riktlinjer vid en intervju är av stor betydelse. Här inkluderas 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Intervjudeltagarna 

fick innan intervjun började frågan om de ville vara anonyma och de informerades om 

undersökningens syfte, vilket ingår i informerat samtycke. Det som inte gjordes som ingår i 

detta kriterium var dock att prata om risker med deras deltagande och att de var frivilliga att 

dra sig ur när som helst under intervjuns gång. Detta missades att sägas, men kändes ändå 

självklart då de deltog i intervjuerna på eget val och att det inte finns några större risker med 

deltagande eftersom att det rör deras roll som yrkespersoner och inte privatpersoner. 

Konfidentialitet syftar till överenskommelsen mellan intervjudeltagarna och intervjuaren om 

deltagarnas anonymitet. Ingen av de intervjuade kände att de behövde vara anonyma i 

undersökningen, och godkände därmed att andra som läser uppsatsen kan identifiera dem. 

Detta ses inte som en risk då ämnet för intervjuerna inte rör specifika incidenter och känslig 

information som kan påverka deltagarna negativt vid publicering av materialet, vilket 

begrundar beslutet med att låta dem förbli icke-anonyma. Den tredje riktlinjen, konsekvenser, 

handlar om att en kvalitativ studies konsekvenser för deltagare ska bedömas i förhållande till 

deltagandets vetenskapliga fördelar. Detta är gjort genom att överväga möjliga konsekvenser 

för deltagare med studien och till viss del anpassa den efter det. Även om en del information 

som uppkom vid vissa intervjuer utgjorde beskrivningar av utsatthet vid specifika händelser 

valdes dessa att inte tas med i uppsatsen, då det handlar om otrygghet i ett bredare perspektiv, 

och då den informationen skulle kunna tolkas som känslig. Forskarens roll rör ansvaret 

forskaren har för den vetenskapliga kunskapens kvalitet, och att det som redovisas av 

intervjuerna ska vara korrekt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105-112). Då de som intervjuades 

är trygghetsansvariga och bussförare är de väl insatta i det de pratar om och utgår från egna 

upplevelser och erfarenheter, vilket gör dem mycket trovärdiga. Deras uttalanden behöver inte 

nödvändigtvis gälla för alla med ansvar för trygghet eller för alla bussförare, men ger trots det 

en djup inblick i ämnet, och visar flera perspektiv då flera personer intervjuades i ämnet. 
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3. "CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN" 

(CPTED) 

 

Brottsprevention genom planering av miljön har använts som medel långt innan begreppet 

CPTED myntades. Ett exempel på det är murar runt städer och vallgravar runt slott, vilka 

byggdes för att kontrollera vem som kunde ta sig in och ut och på så vis skydda staden/slottet 

från attacker (Schneider & Kitchen, 2002; Cozens & Love, 2015, s. 393). Idag används 

CPTED som ett verktyg för brottsprevention av myndigheter och regeringar över hela 

världen, däribland i Sverige (Cozens, 2014; Cozens & Love, 2015, s. 396). CPTED bygger på 

rutinaktivitetsteorin (Newton, Johnson & Bowers, 2004, s. 303-304), vilken visar hur 

brottsmotiverade personer, lämpliga brottsoffer/mål och en avsaknad av kapabla väktare ökar 

risken för att brott ska begås, då det skapar tillfälle att utföra brott utan att åka fast och med 

liten ansträngning. Kapabla väktare innebär inte enbart poliser/ordningsvakter, utan kan vara 

vilken person som helst som bedöms kunna agera (Cohen & Felson, 1979). Utformning av 

miljön kan därmed antingen hjälpa till att skapa eller förhindra tillfälle för brott, vilket gör 

CPTED till ett verktyg för att motverka kriminalitet (Reynald, 2015, s. 72). 

Detta kapitel går igenom CPTED genom, till att börja med, en redogörelse för vilka som 

var med och formade teorin/metoden och vad som kom att bli första generationen, för att 

sedan gå in på hur den har utvecklats till en andra generation och vilken kritik som finns. Till 

sist kommer ett avsnitt som redogör för tidigare forskning som rör brottsprevention med 

koppling till utformningen av bussens miljö. 

 

3.1 Första generationen 

Grunden för CPTED formades av flera forskare under framför allt 1960-70-talet. De som 

främst la denna grund och bidrog till skapandet av teorin är Jane Jacobs, C. Ray Jeffery och 

Oscar Newman (Cozens & Love, 2015, s. 393-394). 

Med boken "The Death and Life of Great American Cities", som utkom 1961, utmanade 

Jacobs rådande samhällsplaneringsideal, bland annat genom att vara en av de första att lyfta 

vikten av trygghet och säkerhet för en välfungerande stad. Jacobs menade att människor 

främst associerar trygghet och otrygghet till gator och trottoarer i staden, och resonerade att 

dessa platser är de viktigaste offentliga rummen att hålla trygga. Tre huvudsakliga egenskaper 

urskiljdes för att detta ska uppfyllas – det ska finnas; 

 tydliga gränser mellan privat rum och offentligt rum, 

 människor som ser vad som händer på gatan/trottoaren, så kallade "eyes on the 

street", 

 människor i rörelse ute på gatan/trottoaren som även dom ser vad som händer 

(Jacobs, 1961, s. 34-35). 

Jacobs var genom dessa resonemang en av de första att visa på betydelsen av naturlig 

övervakning för att skapa trygga städer. 
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Begreppet "crime prevention through environmental design" introducerades 1971 av C. 

Ray Jeffery. Han konstaterade bland annat att kriminellt beteende är en produkt av 

miljömässiga förhållanden där möjlig vinning av ett brott väger tyngre än risken för straffet. 

Fokus vid analys av kriminellt beteende bör därmed ligga på miljön där brott begås samt 

mål/offer för brott, och inte på individerna som begår brottet. Det som får människor att begå 

brott är "the nature of the environment" och inte "the nature of the individual". Jeffery menade 

till följd av det att kriminellt beteende främst måste influeras direkt genom miljöns design, 

och inte indirekt genom till exempel utbildning och terapi (Jeffery, 1971, s. 277). 

1972, ett år efter att Jeffery introducerade begreppet CPTED, utkom Oscar Newmans bok 

"Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design", vilken till viss del bygger på 

Jacobs teorier. Newman jämförde olika bostadsområden och fann att områden med höghus 

hade en högre kriminalitet än de med låga bostadshus, även fast andra faktorer inte skilde 

områdena åt. Han förklarade detta med att antalet människor som bor i ett höghus är såpass 

många att det skapas en saknad av tydliga ansvarsförhållanden, vilket betyder att det skapas 

en avsaknad av ansvar och omtanke för bostadsområdets miljö hos boende. Newman menade 

att det behövs så kallade "defensible space", försvarbara rum, för att stärka ansvarförhållandet 

och den sociala kontrollen. Han presenterade fyra huvudsakliga strategier för att skapa 

försvarbara rum – territorialitet, naturlig övervakning, image och miljö samt geografisk 

juxtaposition (Newman, 1972, s. 50). 

CPTED delas, som nämnts, in i en första och en andra generation. Första generationen 

utvecklades till stor del med grund i de ovan beskrivna forskarnas teorier. Den baseras på sju 

centrala strategier (se Cozens & Love, 2015): 

Territorialitet – Att skapa en känsla av ägandeskap och ansvar hos användare av en plats 

och minska möjligheten att begå brott genom att motverka närvaron av personer som inte är 

där av en legitim anledning. Exempel är både symboliska och riktiga barriärer som tydligt kan 

visa var gränsen går för vilka platser som är privata och vilka som är offentliga. 

Övervakning – Kan delas in i flera kategorier; naturlig övervakning, organiserad 

övervakning och elektronisk övervakning. Naturlig övervakning innebär att miljöns 

utformning ska möjliggöra människors uppsikt över platser, genom till exempel placering av 

fönster mot gatan. Organiserad övervakning syftar till närvaron av exempelvis polis och 

ordningsvakter. Elektronisk övervakning inkluderar bland annat belysning och 

kameraövervakning. 

Image – Att hålla en plats välskött, ren och välordnad. Platser som inte underhålls och där 

det finns till exempel klotter eller trasiga objekt kan locka till sig kriminalitet då det skapar 

bilden av att ingen bryr sig om vad som händer på platsen. 

Tillträdeskontroll – Ska minska tillfälle för brott genom att begränsa tillträde till 

potentiella mål/brottsoffer, vilket ska öka risken att misslyckas med ett brott. Organiserad 

tillträdeskontroll, som säkerhetspersonal, och mekanisk tillträdeskontroll, som lås, är två 

metoder som ingår i kategorin. 
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Legitimt aktivitetsstöd – Att främja legitimt beteende på platser, vilket kan vara att 

placera "otrygga" aktiviteter på "säkra" platser. Det kan ske genom att till exempel 

bankomater ska finnas där det finns någon typ av övervakning och genomströmning av 

människor. 

Försvårande av brottsgenomförande ("target hardening") – Utformning av miljön som 

minskar den potentiella vinsten av ett brott och ökar risken och ansträngningen att begå det. 

Fokuserar på att genom fysiska barriärer begränsa eller ta bort tillträde till ett mål/brottsoffer. 

Det kan vara genom lås, staket och säkerhetsdörrar. Försvårande av brottsgenomförande 

brukar ses som tillträdeskontroll på en mikronivå, alltså på exempelvis enskilda byggnader. 

Geografisk juxtaposition (omgivning) – Handlar om hur miljön i kringliggande områden 

kan påverka en plats. Om en plats till exempel har områden kring sig där det råder hög 

kriminalitet kan det även influera och öka brottsligheten på den platsen. 

 

3.2 Andra generationen och kritik 

Andra generationens CPTED är en utveckling och komplettering av första generationens 

strategier. Den presenterades 1998 av Greg Saville och Gerry Cleveland och belyser vikten av 

ett ökat fokus på den sociala dimensionen, då teorin/metoden tidigare fått kritik för en 

avsaknad av detta. Sociala aspekter är viktiga att inkludera i CPTED då de bland annat 

påverkar strategierna i första generationen. Saville och Cleveland tydliggör att ett tryggt 

samhälle inte enbart kan skapas utifrån utformning av den fysiska miljön, då människors 

beteende påverkar detta i stor utsträckning. Utformningen fungerar grundläggande men 

sociala aspekter kopplat till detta utgör även en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. 

Deras slutsatser illustrerar betydelsen av mötesplatser och att miljön ska främja social 

interaktion mellan människor. Det innebär även att det är betydelsefullt att det finns en 

ömsesidig respekt bland människor på en plats. Fokus ligger på hur invånare i exempelvis 

bostadsområden tillsammans kan skapa och hålla ordning i området, och vikten av att det 

finns en känsla av gemenskap (Saville & Cleveland, 1998). 

CPTED används ibland på ett förenklat sätt. Cozens och Love skriver att flera forskare är 

kritiska till denna förenkling, då teorin/metoden inte kan appliceras på samma sätt i alla 

situationer. Om CPTED används på ett förenklat sätt kan det resultera i flera antaganden, 

vilka inte alltid stämmer överrens med verkligheten. Några av dessa antaganden är att naturlig 

övervakning ("eyes on the street"), många människor i ett område, övervakningskameror och 

förbättrad belysning alltid minskar kriminalitet (Cozens, 2014; Cozens & Love, 2015, s. 403-

404). Effektiviteten av strategierna i första generationen bygger också på sociala aspekter. 

Även om det finns människor som kan se vad som sker på en plats spelar det ingen roll om 

ingen agerar, genom att till exempel ingripa eller tillkalla polis. Likaså behöver många 

människor i rörelse på en plats inte enbart verka brottspreventivt genom att det skapar många 

övervakare, utan det kan å andra sidan göra det lättare för till exempel ficktjuvar att utföra 

brott då det finns fler potentiella brottsoffer (Cozens & Love, 2015). 
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En kritik som finns mot CPTED är att den kan göra att brott förflyttas istället för att 

minska, så kallad "crime displacement". Dock kan detta i viss utsträckning ses som en möjlig 

konsekvens av all typ av brottsprevention (Cozens, Saville & Hillier, 2005, s. 342). Det finns 

flera typer av brottsförflyttning; brott kan flyttas till en annan plats, annan tid, annat 

mål/brottsoffer, bytas till en annan taktik eller till en annan typ av brott (Reppetto, 1976, s. 

168-169). Om en undersökning utförs på en plats och det visar sig att kriminaliteten där 

minskade efter att CPTED-åtgärder applicerades, men nivån av kriminalitet i till exempel 

kringliggande områden inte undersöks, är det inte säkert att kriminaliteten faktiskt har minskat 

överlag av åtgärder, utan den kan istället bara ha flyttats (Cozens & Love, 2015, s. 402). 

Strategierna som ingår i CPTED kan i vissa fall hamna i konflikt med varandra, vilket 

kan påverka brottspreventionen negativt. Ett exempel på detta är hur strategierna territorialitet 

och övervakning kan arbeta mot varandra genom att fysiska barriärer kan försvåra 

övervakning av ett område, eftersom det kan skapa utrymmen som inte går att bevaka 

(Reynald, 2009, s. 6). Det kan även vara problematiskt när någon av strategierna inom 

CPTED används i för hög grad, vilket kan ses i fenomenet grindsamhällen ("gated 

communities"). Detta kan skapa en "fästningsmentalitet" där invånare drar sig tillbaka bakom 

fysiska barriärer, vilket i sig kan motverka andra sociala aspekter av CPTED då det gör att 

människor inte bryr sig om vad som sker utanför "deras" barriärer (Cozens & Love, 2015, s. 

404). 

 

3.3 Tidigare forskning som påverkar brottsprevention genom utformning 

av bussens miljö 

Cozen och Love belyser att flera studier visar att strategier i CPTED var för sig kan fungera 

för att minska kriminalitet och rädsla för brott. CPTED:s komplexitet gör dock att det finns 

vissa begränsningar i att generalisera resultat som fås fram då undersökningarna oftast rör ett 

begränsat område med unika förhållanden. De undersökningar som utförts genom flera 

enskilda studier och som analyserat de olika undersökningarna tillsammans har, trots 

svårigheten att generalisera, indikerat att CPTED fungerar för att reducera brott (Cozens & 

Love, 2015). Detta gör teorin tillförlitlig att använda för att analysera brottsprevention med 

koppling till miljön på bussen. Utformningen av miljön är, som nämnts i inledningen, en 

viktig del som ingår i ett större brottsförebyggande arbete, vilket även gäller i 

kollektivtrafiken och därmed på bussen (Cozens, 2007, s. 235). 

Redan 1982 publicerades en undersökning som studerade kriminalitet i kollektivtrafiken 

med koppling till miljön. En av de slutsatserna som identifieras var att det inte finns en 

ultimat specifik "kollektivtrafikmiljö", då variationen som finns i olika kollektivtrafiksystem 

kan vara stor. Detta gör att utformningen av trygga miljöer behöver ta hänsyn till de olika 

förhållandena som finns i olika trafiksystem (Pearlstein & Wachs, 1982, s. 296). Då tillfälle 

för brott kan variera över tid och påverkas av det område bussen befinner sig i är det av stor 

vikt att brottsförebyggande arbete är utformat på olika sätt utifrån dessa faktorer också. För att 

arbeta brottspreventivt i kollektivtrafiken har tidigare forskning visat att det är viktigt att flera 

åtgärder används. Några exempel är att öka närvaro av personal, förbättra belysning, använda 
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övervakningskameror, tillåta polis/ordningsvakter att åka med på bussen och att hålla rent. 

Det har framkommit att de mest framgångsrika strategierna tenderar att vara dem som 

kombinerar flera av de olika angreppssätten (Newton, Johnson & Bowers, 2004, s. 304). 

En undersökning av Andrew Newton (2008) visar hur risken av kriminalitet på busslinjer 

påverkas av miljömässiga faktorer i bussen. Det som inkluderas i detta är socioekonomisk 

påverkan, de föränderliga nivåerna av risken att utsättas för brott och den fysiska 

infrastrukturen under en bussresa. I en buss kan den socioekonomiska fördelningen snabbt 

ändras, och vid varje nytt stopp kan nya förutsättningar uppstå. Newtons undersökning visar 

på att nivån av kriminalitet i de områden bussen kör igenom generellt påverkar kriminalitet 

och trygghet på bussen. Risken att utsättas för brott – både för bussförare, passagerare och den 

fysiska miljön – är högre på de linjer som åker igenom områden med en hög kriminalitet. När 

bussen befinner sig i ett område med hög kriminalitet är risken för kriminalitet på bussen 

därmed högst, medan den är lägre i områden med lägre kriminalitet. Newton redogör även för 

att tidigare forskning som rör brottsprevention genom utformning av miljön inom 

kollektivtrafiken endast är utförd i begränsad utsträckning på själva bussen (Newton, 2008), 

vilket jag nämnde i uppsatsens inledningen. Då tidigare studier sällan genomförts på bussen 

gör det ämnet särskilt intressant att undersöka. 
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4. UNDERSÖKNING 

 

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har en befolkning på ungefär 150 000 invånare 

(Lindgren, 2016). Inom Uppsala stad består kollektivtrafiken av bussar, vilka drivs och 

utvecklas av Kollektivtrafikförvaltningen UL (UL, u.å.). Bussarna ägs av Gamla Uppsala 

Buss (GUB), vilka även bussförarna är anställda genom (Gamla Uppsala Buss, u.å.). 

 

4.1 Bussens miljö och arbete med trygghet och brottsprevention 

Trygghetsansvariga berättar att de jobbar mycket genom samverkan för att arbeta med 

brottsprevention och trygghet på bussen. Flera parter har ett gemensamt ansvar för trygghet i 

kollektivtrafiken och samarbetet sker främst mellan Uppsala kommun, UL, GUB, polis och 

socialtjänst. UL har som uppgift att fatta beslut som rör bussen och har det huvudsakliga 

ansvaret för trygghet på själva bussarna, medan kommunen har mer ansvar för vissa ytor som 

till exempel resecentrum. GUB ansvarar för bussförares trygghet, då de är anställda hos dem, 

medan skyddsombud på GUB är involverade i arbete som rör trygghet för förarna. 

Utformningen av bussarnas inre miljö utgör även en stor del av trygghets och det 

brottsförebyggande arbetet (Börjesdotter; Mi Eriksson; Hydfors; Sennerfeldt). 

Insidan av bussen är utformad på så sätt att säten i huvudsak är placerade två och två 

längs två rader i bussen med en smalare gång i mitten. Undantag är längst bak, där fyra stolar 

är på en rad, och en del av främre delen av bussen, där sätena bara är på ena sidan. Figur 1 

visar på detta och ger en överblick av bussens insida. Fotot är taget från den främre delen av 

bussen, så det är alltså den sikten påstigande har när de klivit på. 

 

Figur 1. Översikt över bussens insida. 
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Denna observation är utförd på en buss med en "vagn", men det finns även stadsbussar med 

två "vagnar", alltså så kallade "dragspelsbussar", vilka är nästan dubbelt så långa. I de 

bussarna kan det vara svårare att se längre bak i bussen, både för passagerare som kliver på 

och för bussförare, vilket Drewsen belyser. Det finns stora fönster i klart glas längs alla 

väggar. Belysningen består av taklampor, vilket ger god belysning i bussens alla delar. Sätena 

är röda med ett diskret mönster, väggen under fönster röd, golv och tak gråa/vita, 

metallstänger gula och mindre detaljer på stolar, fönster och dörrar svarta. Både golv och 

säten är välskötta och rena. 

De flesta sätena i bussen är framåt, men det finns även några som är bakåt. 

Mellanrummet mellan sätena i ett sätespar är mycket smalt. Figur 2 illustrerar dessa 

företeelser, och visar bussen från dörren längst bak i bussen. 

 

Figur 2. Närmare bild på säten bakåt. 

 

I bussen finns tre dörrar – en ingång längst fram, en utgång i mitten och en utgång längst bak. 

Dörrarna är till stor del gjorda i glas. Bussföraren sitter i ett mindre utrymme vid dörren längst 

fram, vilket är avgränsat från gången utanför med en lägre vägg/grind. Passagerare behöver 

betala för att åka med bussen. Om någon vill köpa biljett på själva bussen så är det endast 

möjligt att betala med kort, då användningen av kontanter togs bort för flera år sedan för att 

minska rånrisken (Mi Eriksson; Sennerfeldt). Framme vid bussföraren finns en 

biljettkontrollmaskin och maskin för kortbetalning. Det finns en spegel som gör att föraren 

kan se bakåt i bussen utan att vända sig om, och det finns även en monitor i nyare bussar som 

visar bussens bakdörr via en kamera. Figur 3 visar på de beskrivna faktorerna som finns vid 

förarhytten. 
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Utrymmet bussföraren sitter i har lite högre golv än det utanför, vilket kan ses på figur 4. 

På golvet i förarhytten finns ett larm som föraren kan trycka på om hen känner sig utsatt, 

vilket är den runda svarta "knappen" på figur 4. När larmet aktiveras kopplas det till 

trafikledningen på GUB, som då får ljudupptagning från bussen. Det gör dock inte att en 

direktkontakt skapas med föraren, då föraren inte kan höra trafikledningen. Larmet på bussen 

är därmed tyst, vilket gör att de på bussen inte märker om föraren har tillkallat hjälp. När 

larmet på golvet används lyssnar trafikledningen på vad som sägs/händer på bussen för att 

göra en bedömning om situationens allvarlighetsgrad. Allvarlighetsgraden avgör vad som ska 

ske därefter, om de ska kontakta polis, tillkalla ordningsvakter eller skicka sin befälsbil. 

Befälsbilen är GUB:s, som finns tillgänglig dygnet runt, och har bland annat som syfte att åka 

runt och kolla till förarna. Det är i första hand de som åker ut vid pågående otrygg situation på 

bussen. Bussförare kan även manuellt trycka på en knappsats som finns i förarhytten för att få 

kontakt med trafikledningen, och då kan bussföraren även höra trafikledningen (Hydfors). 

 

Figur 3. Bussförarhytten. 
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Figur 4. Golvet i förarhytten. 

 

GUB anlitar ordningsvakter, vilka fungerar som en typ av trygghetsvärdar på bussen. 

Ordningsvakternas syfte är att finnas och synas på bussen, både för förare och passagerare. De 

finns ute i busstrafiken fem dagar i veckan, tisdag till lördag, på kvällstid. Dock är det inte så 

många ordningsvakter, vilket gör att de befinner sig på några få bussar åt gången. Det finns 

dels ordningsvakter som åker runt på bussarna och dels en jourbil med vakter som kan 

kontaktas och åka till en buss när något sker. Om det är otryggt/stökigt i ett område kan vakter 

som finns på bussen åka på linjen som går igenom det området. Vid speciella tillfällen, som 

t.ex. Valborg och andra större högtider, utökas antalet ordningsvakter. De dagar de inte 

arbetar finns inte heller deras jourbil tillgänglig, utan då är det GUB:s egen befälsbil som kan 

komma om något sker (Hydfors). 

Det finns även, i viss utsträckning, biljettkontrollanter på stadsbussarna. De anlitas av UL 

och har som ansvar att biljettvisera dem som befinner sig på bussen (Mi Eriksson). 

Kontrollanterna har befogenhet att ge böter om någon inte har en giltig biljett, och därefter 

avvisa personen från bussen. GUB har en dialog med UL om var de främst upplever att de har 

besvär med till exempel betalningsvägran, vilket gör att UL kan styra kontrollanterna till de 

linjer/områden där det finns problem. Kontrollanter har även som uppdrag att synas och 

därigenom fungera brottsförebyggande (Hydfors). 

Service och kundbemötande är en stor del av bussförarnas arbetsroll, då deras bemötande 

kan påverka passagerare och därmed klimatet på bussen. GUB skickar förare på en kort 

utbildning om hur de kan förebygga hot och våld på bussen, vilken är tänkt att alla bussförare  



19 

 

ska gå. Mycket fokus under utbildningen ligger på hur ens eget agerande som förare kan 

avvärja en besvärlig situation och hantera konflikter med passagerare (Hydfors; Sennerfeldt; 

Börjesdotter). Att bussföraren alltid är närvarande på bussen gör att de i stor utsträckning kan 

ha koll på vad som sker i rummet. De kan utöver det även ha en överblick över saker som sker 

utanför bussen, i de områden bussen kör igenom (Hydfors). 

 

4.2 Trygghet och kriminalitet på bussen 

Nästan alla av de intervjuade upplever att otryggheten har ökat under de senaste åren, både på 

bussen och i samhället i stort, och att det råder ett hårdare samhällsklimat. Det handlar om att 

fler är våldsamma, våldet är grövre och personer är mer aggressiva, och det har därmed blivit 

tuffare både verbalt och fysiskt. Det är både saker som sker mellan passagerare för sig och 

bussförare som blir utsatta (Sennerfeldt; Må Eriksson). För några år sedan var det lättare att 

veta när det behövdes extra resurser, vilket var främst under helgnätter då folk var på väg 

hem. Men nu för tiden kan det [brott] hända precis när som helst, vart som helst (Mi 

Eriksson). Detta belyser Mikael Eriksson är ett problem då det inte går att ha extraresurser 

överallt hela tiden, det skulle bli en alldeles för stor kostnad. 

När förare blir utsatta handlar det ofta om passagerare som vägrar betala för biljett, vilket 

även det har ökat under den senaste tiden. Detta berättar flera av de intervjuade, och visar sig 

även i artikeln som presenterades i inledningen rörande stök på bussen i Uppsala (Sennerfeldt; 

Drewsen; Hydfors; Mi Eriksson; Sterner, 2017). Det finns de som blir våldsamma när 

bussförare säger ifrån, och det kan kännas svårt för förare att avgöra hur de ska hantera en 

sådan situation. En del väljer därmed att inte säga ifrån när någon upplevs hotfull, vilket kan 

göra det svårare för förare som faktiskt säger emot, då vissa passagerare tror att de kan åka 

med ändå för att de har kunnat göra det med en annan bussförare (Drewsen; Hydfors). 

Visering av biljetter ingår i arbetsrollen som bussförare, men samtidigt ska de aldrig utsätta 

sig själva för något som kan skada dem (Hydfors). Sennerfeldt belyser att bussförares uppgift 

egentligen inte är att ta betalt utan att säga att en biljett är ogiltig, även detta kan dock starta 

en argumentation. Ansvaret bör enligt henne ligga på passageraren, om det kommer en 

kontrollant kommer de utan biljett behöva betala böter. Problemet är att det väldigt sällan 

kommer kontrollanter på bussen, och situationen kan bli otrygg även för dem. 

Sennerfeldt arbetar morgon/dag, och vill inte arbeta kvällstid då det känns otryggt. Så 

kände hon dock inte i början, utan situationen har blivit värre under senare år. En faktor som 

hon nämner kan spela in är att bussförare hade mer status förr, och fick därmed även mer 

respekt. Nu, alltså, är det okej för vem som helst att skälla ut en busschaufför (Sennerfeldt). 

Det är viktigt att belysa att bussförare upplever saker olika, och att en bussförare kanske kan 

ta en våldsam situation medan en annan inte kan det. Hot och våld kommer idag med jobbet 

på ett sätt. Bussförare vet aldrig vilka det är som kommer att gå på bussen, vilket gör det är 

svårt för förare att veta när de ska vara beredd/förbereda sig på en otrygg situation. Att få 

förstärkning fungerar inte alltid som det ska idag, vilket främst beror på att det ibland händer 

många saker samtidigt som gör att det inte kan komma någon just då (Sennerfeldt). 
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Drewsen, som även han arbetar morgon/dag, upplever att bussen överlag är lugn. Han är 

dock vaksam mot påverkade personer, men möter sällan dem då han inte kör kvällar. Med 

sina tidigare erfarenheter som vakt känner han att han behöver utsättas för ganska mycket 

innan det känns otryggt. Det som kan kännas obehagligt är främst om något börjar bli 

våldsam och det kan vara svårt att få hjälp om alla (vakter, befälsbil) är upptagna. När 

passagerare kliver på kan han se om det är någon som inte verkar må så bra, och hålla ögonen 

på den personen. Det går dock inte att se alla genom spegeln, speciellt i långa bussar där det 

bildas en svacka längre bak i bussen. En annan otrygghet är att man som bussförare är 

fastspänd i stolen, så om någon kommer och är våldsam är det svårt att ta sig därifrån 

(Drewsen). 

Även Måna Eriksson, som dock däremot arbetar kväll, tar upp aspekten av att hon kan 

känna sig otrygg när hon måste ha säkerhetsbälte på sig, för att hon då blir fastlåst i sätet. Idag 

finns låggolvbussar, vilket gör att förare hamnar ganska långt ner i förarbåset, medan de förut 

satt högre upp. I kontakt med människor som blir verbalt/fysiskt aggressiva hade man tidigare 

fördelen att lättare kunna resa sig upp från stolen, och att då hamna i position ovan dem. När 

jag frågar Måna om biljettkontrollanter svarar hon Kontrollanter..? Hörru du, var är dom 

nånstans? (Må Eriksson). Hon upplever att de sällan syns på bussen och anser att det behöver 

vara många fler kontrollanter i busstrafiken, speciellt på helger och sena kvällar. Att förare 

känner trygghet som att de hinner äta och inte känner sig stressade på jobbet är även viktigt, 

och idag är schemat ibland för stressigt. Det gör att bussförare kan bli på sämre humör, vilket 

påverkar deras bemötande av passagerare. 

Börjesdotter tar upp problemet med segregerade och socialt utsatta områden, och att det 

även påverkar tryggheten på bussen. Det är viktigt att, likaså som i bostadsområden, det finns 

en fördelning av människor med olika bakgrund, då detta skapar bättre förutsättningar för ett 

tryggt klimat på bussen. 

 

4.3 Möjliga framtida åtgärder 

Det finns idag inga övervakningskameror på bussarna i Uppsala, men detta är på gång 

(Sennerfeldt; Hydfors; Mi Eriksson). Tanken är att det ska finnas övervakningskameror på 

alla bussar, och att de kommer fungera i ett brottsförebyggande och avskräckande syfte. De 

kan även underlätta vid uppklarning av brott. Bussförare har haft blandade meningar om 

kameror på bussen. Tidigare fanns det ett viss motstånd då en del upplevde att de skulle känna 

sig övervakade, men på senare tid, belyser Hydfors och Mikael Eriksson, har förare generellt 

känt en ökad otrygghet på bussen, och då har övervakningskameror börjat ses som en 

behövlig åtgärd till deras fördel. Vem som skulle ha ansvar för informationen som lagras är 

inte fastställt än. Det är dock inte något som skulle kunna bevakas hela tiden, utan bara tas ut 

på begäran när något har hänt (Hydfors). Syftet med övervakningskameror på bussen är inte 

att övervaka förare, utan videon kommer endast användas när ett brott har skett. UL och GUB 

har haft tillstånd att installera övervakningskameror sedan 2009, men det är alltså bland annat 

tidigare kritik från bussförare som har gjort att de har väntat med det (Mi Eriksson; 

Sennerfeldt). 
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Bland de bussförare som intervjuades är uppfattningen av övervakningskameror främst 

positiv. Måna Eriksson upplever att det har tagit alldeles för lång tid att få in dem i bussarna, 

när det är något som har pratats om i många år. Då det i flera fall blir ord mot ord när något 

händer på bussen så skulle kameror ta bort det problemet, och det kan i den aspekten fungera 

som ett hjälpmedel. Hon tror även att det skulle skapa en tryggare miljö på bussen. 

Sennerfeldt tror inte övervakningskameror kan lösa problemen som finns, men att det kan 

fungera avskräckande för vissa. Även hon tar upp problemet som finns idag att det kan bli ord 

mot ord, och med kameror så skulle man ha faktiskt bevis för vad som hänt, samt att det tagit 

för lång tid att installera övervakningskameror. Drewsen ser inte övervakningskameror som 

något negativt för hans del, men belyser frågan om vem som ska gå igenom materialet och hur 

det ska bedömas. Genom tidigare arbete som ordningsvakt har han erfarenheter av hur 

kameror kan fungera brottsförebyggande, då han har haft övervakningskamera som sitter på 

bröstet. Ovanför fanns en skärm som visade det kameran filmade, vilket gjorde att de som 

stod framför honom kunde se sig själva i den. Detta gjorde att de personer som kom fram och 

ville bråka såg hur de betedde sig, och slutade därmed i flera fall att bete sig så då. Folk kunde 

komma fram och vara aggressiva, men när de såg kameran och sig själv ba *pow* - så faller 

dom ihop (Drewsen). Drewsen tror därmed att bussförare med kamera och skärm på bröstet 

skulle fungera väldigt avväpnande för de som går på och är inställda på att bråka. 

Övervakningskameror, både de på själva bussen och de på bussförare, skulle fungera 

tryggande för förare och passagerare. 

Det finns planer på att utöka ordningsvakterna i busstrafiken, och i så fall ha vakter även 

på söndagar och måndagar. Detta skulle behövas då det idag inte är lugnare dessa dagar mot 

de andra dagarna (Hydfors). Måna Eriksson anser att det behövs många fler ordningsvakter, 

och att de behöver finnas alla dagar i veckan. Vakterna bör även närvara mer om det är stökigt 

i ett område. De bör finnas på bussarna då, men vara i mer rörelse än de är idag. Idag åker de 

ofta på en och samma buss från city till ändhållplatsen, det skulle fungera bättre om de åkte 

någon/några stationer för att sen kliva på nästa buss. Detta skulle göra att ordningsvakter syns 

för många fler, både förare och passagerare. Även Sennerfeldt upplever att det skulle behöva 

närvara fler ordningsvakter för att göra bussen tryggare. 

Att bli av med biljettvisering för bussföraren är något som undersöks, men det är ett långt 

tidsprojekt. Om den kontrollen skulle försvinna skulle även de konflikter som kan uppstå i de 

situationerna upphöra, vilket skulle göra förarnas jobb tryggare. Istället för att förarna ska 

sköta biljettkontrollen skulle det finnas fler kontrollanter, och att det är de som kan ha 

huvudansvaret för den kontrollen (Sennerfeldt). 

Just nu pågår ett test vid resecentrum där passagerare med giltig biljett får gå på bussen i 

vilken som helst av dörrarna, vilket gäller under vardagar 06-18 och endast på den platsen. 

Syftet är att påstigning ska gå snabbare, men det kan även påverka bussförares trygghet 

eftersom förarens ansvar och kontroll av vilka som befinner sig på bussen försvinner när 

passagerare kan gå på i de bakre dörrarna. Hydfors och Sennerfeldt, som kan tala utifrån ett 

större antal förare, berättar att en del förare upplever det som en otrygghet eftersom man inte 

kan se vilka som är på bussen, medan en del tycker det kan vara skönt att slippa ha den 
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kontrollen och därmed slippa ta tjafs. Måna Eriksson tycker det är bra att se de som går på 

eftersom att man då kan se om någon är påverkad, och att man genom det kan ha en bild av 

vilka man har i bussen. Även Drewsen upplever en trygghet i att ha koll på vilka som befinner 

sig på bussen. Sennerfeldt menar att det inte spelar så stor roll om man vet vilka som befinner 

sig på bussen eller inte, eftersom det inte spelar någon roll om en passagerare gått på fram 

eller bak om hen börjar bråka sen. Både Måna Eriksson och Drewsen upplever dock att 

utförandet av testet vid resecentrum har fungerat dåligt, då det för många passagerare blir 

otydligt vad som gäller. Detta beror på att skyltarna som satts upp har en stor text där det står 

att man får kliva på i vilken dörr som helst, medan det är en mycket mindre text under där det 

står tid och dagar när detta gäller. Det gör att passagerare kliver på var som helst även på 

helger och vardagskvällar, vilket skapar konflikter när bussförare säger till om detta. 

Innebörden av "giltig biljett" har även varit otydlig, då det inte står på informationsskyltarna 

vad detta innebär. Detta gör att en del passagerare går på i en bakre dörr men sedan går fram i 

bussen för att "blippa" sitt kort. De "krockar" därmed med de som går på i den främre dörren, 

vilket skapar konflikter mellan passagerare, samt att det gör att det tar längre tid för alla att gå 

på. Bussförare kan inte heller veta om de som går på bak har giltig biljett eller inte. Måna 

Eriksson belyser även att det är problematiskt att möjliga förändringar inte alltid tas med 

bussförare innan de genomförs, då hon till exempel visste att detta test innan det började 

skulle leda till problem. 

En annan möjlig framtida åtgärd är att busshytten ska ha någon typ av glasskärm som 

skapar en barriär mellan förare och passagerare, och att bussförare på så sätt ska vara mer 

skyddade mot våld (Sennerfeldt; Hydfors). Det är dock inget som planeras att tas in i nuläget. 

Hydfors förklarar att det är något vissa bussförare upplever att de skulle vilja ha, men detta 

gäller inte för de förare jag intervjuat. Sennerfeldt tycker det skulle vara en tråkig utveckling 

då en stor del av jobbet är att möta människor, och att möten med människor främst gör 

jobbet roligare. Det finns vissa som väljer att sitta längst fram för att prata med bussföraren, 

och genom (positiva) interaktionen mellan förare och passagerare skapas en trygg stämning 

på bussen. Även Hydfors är tveksam till glasskärmar då det blir väldigt opersonligt, och så 

som trafikledningen upplever det går många incidenter att avvärja genom bussförarens egna 

bemötande. Sen finns det såklart personer som det inte går att styra över, framför allt de som 

är påverkade. Hon upplever även att det skulle vara en tråkig utveckling då det skulle göra att 

förare bara blir förare, och därmed inte informatörer. Drewsen anser också att det skulle bli 

väldigt opersonligt med glasskärmar, han upplever att det är trevligare att kunna prata med 

passagerarna än att sitta i en "bur". Måna Eriksson känner sig tveksam angående glasskärmar, 

då det skulle kunna leda till andra problem, som att passagerare som tappar humöret bankar i 

glaset och på så sätt skrämmer bussföraren. 

Nattstopp, det vill säga att bussen under vissa tider kan stanna där någon vill gå av även 

om det inte finns någon busshållplats där, kan komma att införas i framtiden, men ligger just 

nu på is. Detta till följd av att bussförare reagerat med starkt kritik mot förslaget. Det var tänkt 

att införas på prov och har syftet att öka tryggheten för passagerare, genom att de under sena 

kvällar och nätter kan bli avsläppta mellan busshållsplatser och på så sätt närmare hemmet 
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(Hydfors; Möller Berg, 2016). Ur GUB:s synvinkel leder det dock till ökad otrygghet för både 

förare och passagerare. Det finns flera problem med att släppa av människor där det inte är en 

hållplats, då det bland annat att kan vara dålig belysning och svårgången terräng. Nattstopp 

kan leda till fler konflikter, om en passagerare vill gå av på en plats som inte bedöms som 

trafiksäker, och det kan vara en trafikfara om bussen stannar på en olämplig plats. Det blir 

även en personlig bedömning av förare angående vart hen tycker det är okej att stanna och 

släppa av passagerare. Det kan göra att en förare tycker det är okej att stanna på ett visst ställe 

medan en annan inte tycker det, vilket även det ökar risken för konflikter (Hydfors; 

Sennerfeldt; Må Eriksson). 

Annat som kan göras för att förbättra tryggheten på bussen är att göra miljön mer 

attraktiv. Sennerfeldt tar upp att ha lugn låg musik på bussen skulle kunna ha en sådan 

inverkan, och fungera lugnande. En annan viktig aspekt som Börjesdotter belyser är vikten av 

att passagerare vågar säga ifrån när något sker på bussen, då det är de som sätter normerna. 

Det handlar om att återta makten över det offentliga rummet, vilket är något som behöver 

göras tillsammans. 
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5. ANALYS & SLUTDISKUSSION 

 

I denna del kommer bussens nuvarande och möjliga framtida utformning och arbete med 

trygghet och brottsprevention analyseras utifrån och kopplas till tidigare presenterad 

forskning. Detta sker genomgående till Cozen och Loves (2015) sammanställning av första 

generationens CPTED-strategier samt Saville och Clevelands (1998) redogörelse för de 

sociala aspekterna av andra generations CPTED. Då detta görs genom hela kapitlet kommer 

de inte hänvisas till genom parenteser, medan forskning som visar mer specifika företeelser 

hänvisas till i texten. 

 

5.1 Utformning av miljön och arbete med trygghet och brottsprevention på 

bussen analyserat utifrån kriterier enligt CPTED 

För att söka svar på frågeställningar analyseras och tolkas utformning av bussens miljö och 

det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i relation till CPTED-strategierna. En viss 

utformning av miljön kan höra in i flera av dessa strategierna, och de går i viss utsträckning in 

i varandra. 

Kriminalitet på bussen motverkas genom att territorialiteten stärks då bussen har en 

ingång för påstigning längst fram, de som är på bussen ska betala för att åka med den, 

biljettkontrollmaskinen är framme vid föraren och förarhytten är avgränsad från gången 

utanför. Att det bara finns en ingång för passagerare (om man bortser från pågående test vid 

resecentrum) skapar en begränsad möjlighet att gå på bussen och främjar därmed legitim 

användning. Då passagerare går på i dörren längst fram och därmed går förbi bussföraren ökar 

förarens närvaro passagerarnas känsla av ansvar för att betala för biljett, genom att de 

kontrollerar att alla som går på har giltig biljett. Kontrollen sker i stor utsträckning genom 

biljettkontrollmaskinen, som föraren har uppsikt över. Att passagerare måste betala för att 

vara på bussen kan också göra att deras ansvarskänsla för utrymmet stärks, då det är något de 

betalar för och vill förmodligen därmed att det ska vara ordning, rent och tryggt på bussen. 

Väggen/grinden mellan förarhytten och utrymmet utanför visar tydligt gränsen mellan 

bussförarens privata utrymme och det offentliga rummet i bussen, vilket skapar ett avstånd 

mellan förare och passagerare. Det kan bidra till bussförares trygghet då passagerare inte 

kommer lika nära inpå, och därmed minskar risken för att förare utsätts för våld. 

Flera av bussens utformningar främjar olika typer av övervakning. Det som ingår i 

naturlig övervakning är att det finns stora fönster längs bussens alla väggar, säten är riktade 

både framåt och bakåt, och det finns en spegel längst fram i bussen. Fönstren möjliggör att de 

som är utanför kan se in och observera vad som sker i den, vilket gör att fler personer har 

översikt över bussen. Fönstren gör också att både bussförare och passagerare kan se vad som 

sker utanför bussen längs dess färdväg. De kan därmed fungera brottsförebyggande båda för 

brott på själva bussen och längs dess färdväg, vilket innebär att utformningen av bussens 

miljö även kan vara brottspreventivt på ett större plan. Det skapar en övervakning längs 

busslinjerna i Uppsala, vilket täcker en stor del av staden. Detta kan kopplas till Jacobs "eyes 

on the street" (1961). Att passagerare kan sitta både framåt och bakåt i bussen gör att det finns 
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"ögon" åt fler håll, vilket möjliggör bättre uppsikt. Spegeln som är längst fram gör att 

bussförare kan se passagerare utan att vända sig om. Det gör att de kan hålla koll på vad som 

sker i bussen och om det är någon som till exempel verkar våldsam, påverkad eller om 

skadegörelse sker. Spegeln gör även att passagerare kan se bussföraren. Det går dock inte att 

se alla passagerare genom spegeln i längre bussar. Att bussen i stort är utformad för att 

generellt vara lättöverskådlig möjliggör även det den naturliga övervakning. 

Ordningsvakter och biljettkontrollanter är två typer av organiserad övervakning, då deras 

syfte på bussen delvis är att avskräcka från brott genom att synas för passagerare. Dock är det 

sällan kontrollanter närvarande, vilket gör att den övervakningen inte sker i en större 

utsträckning i dagsläget. Även bussförare kan ses som en del av organiserad övervakning, då 

de alltid närvarar och kan se vad som sker på bussen. Den elektroniska övervakningen som 

finns i nuläget är belysning. Då belysningen är god förbättras möjligheten för att se vad som 

sker på bussen, både för de som befinner sig på den och de utanför. Kameran som finns vid 

bakdörren i nyare bussar är inte riktigt en övervakningskamera, men möjliggör genom 

monitorn vid förarhytten ändå att bussförare får en bättre uppsikt över de som går av där, och 

gör även att de kan se om någon skulle gå på genom den dörren. Det gör att den till viss del 

ändå fungerar som elektronisk övervakning. 

Bussens image är att den genomgående är ren och välskött. Att den fysiska miljön på 

bussen är välstrukturerad rörande bland annat placerig av säten kan också fungera positivt för 

dess image. Även användandet av färger kan påverka den aspekten. I bussen som undersöktes 

var de huvudsakliga färgerna rött, gult och svart. Då ingen forskning som rör färgers påverkan 

på människor används kan inga större slutsatser dras i den frågan. Dock kan det konstateras 

att en buss där alla regnbågens färger används ger ett helt annat intryck än en buss där allt är 

svart. Vad som skapar trygghet och fungerar brottspreventivt i högst utsträckning kan dock 

inte fastställas, men då "vanliga" färger används i det här fallet har det förmodligen inte någon 

större inverkan. Mycket av bussens fysiska miljö kan kopplas till dess image, men det är svårt 

att avgöra vad utöver de redan nämnda faktorerna som kan kopplas till brottsprevention och 

trygghetsskapande. Detta är för att passagerare ändå kan påverkas av hur det ser ut överlag på 

bussen, och att det skiljer sig från person till person vad som uppfattas som "fint" och vad 

som en del kan störas av. 

Att minska tillfälle för brott genom tillträdeskontroll och legitimt aktivitetsstöd handlar 

på bussen i stor utsträckning om samma utformningar. Det som ingår i de båda strategierna är 

att bussförare kontrollerar biljetter, tillträde är begränsat genom att passagerare måste betala 

för att vara på bussen och det går bara att köpa biljett på bussen genom kortbetalning längst 

fram. De två första utformningarna ingick även i territorialitet, och är till stor del förklarade i 

det stycket. Att kortbetalning är placerad längst fram gör att det finns någon som har översikt 

över när passagerare betalar för biljett, vilket främjar legitim användning av att befinna sig på 

bussen och gör även att någon ansvarig har uppsikt över när en betalning utförs. 

Biljettkontrollanter kan kopplas till legitimt aktivitetsstöd genom att de främjar legitim 

användning av bussen på liknande sätt som bussförare, vilket även gäller ordningsvakter som 

finns där för att se till så att regler följs. Som nämnts tidigare är det dock sällan 
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biljettkontrollanter på bussen, vilket innebär att den typen av legitimt aktivitetsstöd inte sker i 

en större utsträckning. Även ordningsvakter är där i en begränsad utsträckning, då de är där 

under tisdag till lördagskvällar, och eftersom att de inte är så många kan de bara befinna sig 

på några få bussar åt gången. 

Försvårande av brottsgenomförande på bussen är att mellanrum mellan två säten i ett 

sätespar är smalt, det finns ett tyst larm på golvet i förarhytten, förare kan anropa 

trafikledning, det går inte att betala för biljett på bussen med kontanter och golvet i 

förarhytten är högre än det utanför. Att mellanrummet mellan sätena är smalt hindrar någon 

bakom från att föra sin hand mellan dessa för att stjäla något från den som sitter framför. Det 

tysta larmet på golvet gör att förstärkning, i form av polis, ordningsvakter eller egen personal, 

kan tillkallas genom trafikledningen när någon på bussen uppträder hotfullt. Att larmet är tyst, 

och många förmodligen inte vet om att det finns, gör dock att det inte fungerar avskräckande 

för alla. Ibland kan det emellertid vara svårt för bussförare att få förstärkning, om det inte 

finns personal tillgänglig. Genom att det endast går att betala med kort på bussen och att 

bussförare inte hanterar kontanter kan de inte utsättas för rån av kontanter. Det högre golvet i 

förarhytten gör att förare inte hamnar i position under de påstigande passagerarna. Dock 

berättade Måna Eriksson att förare har brukat sitta ännu högre, och att höjdnivån de är på idag 

gör att de hamnar i underläge, vilket gör att de lättare riskeras att utsättas för våld. Att 

golvnivån i förarhytten är lite högre än det utanför är dock åtminstone bättre än om de är på 

samma nivå utifrån denna strategi. Då en buss är ett enskilt rum kan också stora delar av det 

som ingår i tillträdeskontroll räknas in till försvårande av brottsgenomförande, eftersom att 

försvårande av brottsgenomförande brukar ses som tillträdeskontroll på mikronivå. Även de 

olika typerna av övervakning som tagits upp försvårar brottsgenomförande, och kan därmed 

på ett sätt ingå här. En aspekt av miljön som kan ha en negativ påverkan på försvårande av 

brottsgenomförande är att bussföraren sitter fastspänd och att det är väggar på alla sidor utom 

den mot passagerargången. Detta gör att de i princip inte kan ta sig därifrån om någon 

passagerare exempelvis blir fysiskt våldsam mot föraren, och kan därmed tolkas göra det 

lättare för passagerare att begå våldsbrott mot dem. 

Då bussen är i konstant rörelse kan flera kringliggande områden påverka den under en 

bussresa. Det finns områden i Uppsala som är socialt utsatta och där nivån av kriminalitet är 

högre. Det kan kopplas till Newtons (2008) undersökning som visar att risken för kriminalitet 

på bussen är högre när bussen är i ett område med hög kriminalitet, vilket bidrar till negativ 

geografisk juxtaposition. De områden med en låg kriminalitet är dock positiv för strategin 

genom att det gör kriminaliteten på bussen låg. 

De sociala aspekterna av CPTED som bussen i nuläget påverkas av är bussförares 

bemötande av passagerare, att passagerares respekt för förare är låg och att bussförare ibland 

har ett stressigt schema. Om en förare bemöter en passagerare på ett otrevligt sätt kan det leda 

till irritation hos passagerare och ge upphov till konflikt. Genom att bussförare går en 

utbildning för att förebygga konflikter på bussen genom sitt bemötande påverkar det de 

sociala aspekterna positivt. Då passagerares respekt för bussförare upplevs vara låg är detta en 

aspekt som försämrar det sociala, då en brist på respekt innebär att passagerare i högre 
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utsträckning kan vara våldsamma mot förare. Även faktumet att förare ofta har ett schema 

som gör dem stressade skapar en negativ påverkan på den sociala aspekten, då det bidrar till 

att förare kan vara på sämre humör och ta ut detta på passagerare, som i sin tur gör att fler 

konflikter skapas. 

 

5.2 Möjliga förbättringar och dess koppling till CPTED 

De intervjuade upplever att otryggheten har ökat, i samhället i stort och på bussen, genom en 

ökning av våld och aggressivitet. Konflikter med bussförare uppstår främst när passagerare 

vägrar betala för biljett. Dessa konflikter skulle, utifrån mina tolkningar med bas i CPTED, 

kunna minskas genom åtgärder inom tillträdeskontroll – att öka begränsningen av tillträde till 

bussen för de som inte vill betala, legitimt aktivitetsstöd – att främja legitim användning av 

bussen, vilket innebär att endast de som använder bussen för dess syfte och är villiga att betala 

för resan ska befinna sig där, och sociala aspekter – att öka passagerares motivation och vilja 

att betala för bussresan, vilket kan vara att hålla en hög standard på bussen genom bland annat 

ett välfungerande bussnät och att bussar håller tiderna. Av de möjliga framtida åtgärderna som 

framkom av intervjuerna kan utökning av antal ordningsvakter, till alla dagar och att de är 

mer i rörelse, samt en utökning av antalet biljettkontrollanter kunna fungera som 

tillträdeskontroll och legitimt aktivitetsstöd. Ordningsvakter begränsar tillträde till brott 

genom att deras närvaro ökar risken att åka fast om passagerare börjar tjafsa om betalning när 

ordningsvakter finns där. Ju fler kontrollanter som finns ute, desto fler som åker utan biljett 

riskerar att få böter och bli avvisade från bussen. En ökning av både ordningsvakter och 

biljettkontrollanter skulle därmed främja legitim användning av bussen, samt att det skulle 

förstärka organiserad övervakning. 

Att bli av med biljettvisering för förare skulle ha en negativ påverkan på territorialitet, 

legitimt aktivitetsstöd och i viss del försvårande av brottsgenomförande. Även att gå på i 

vilken dörr som helst skulle ha en negativ påverkan på dessa strategier, samt på de sociala 

aspekterna. Detta för att det förmodligen skulle öka antalet passagerare som åker utan att 

betala för biljett, då förares kontroll försvinner genom att passagerare inte behöva visa upp 

biljett när de går på bussen. Om det är kontrollanter som tar över biljettviseringen lär det 

kanske ändå inte finnas kontrollanter på bussen i en stor utsträckning, då det finns såpass 

många bussar ute i trafik samtidigt. En annan problematik om kontrollanter tar över visering 

av biljetter är att det istället kan bli de som utsätts för tjafs om betalning. Det innebär alltså att 

dessa typer av tjafs inte försvinner, utan det drabbar biljettkontrollanter istället för bussförare. 

Detta kan ses som en typ av brottsförflyttning, genom att brott förskjuts till ett annat 

mål/offer. Det skulle dock i ett visst avseende kunna fungera positivt för försvårande av 

brottsgenomförande, genom att bussförare utsätts för mindre våld då de slipper ta konflikter 

med de som vägrar betala för biljett. Men om istället personer som åker utan biljett ökar sker 

en förflyttning även där, genom att våldsbrott mot förare byts ut mot passagerare som inte 

betalar för att åka med bussen (Cozens, Saville & Hillier, 2005; Reppetto, 1976). 

En glasskärm som barriär mellan förarhytten och passagerarna skulle fungera positivt för 

territorialitet, tillträdeskontroll och försvårande av brottsgenomförande, men negativt för de 
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sociala aspekterna. Det skulle göra gränsen mellan förarhytten och passagerarutrymmet 

tydligare, och göra det svårare för passagerare att vara våldsamma mot förare. Det skulle 

därigenom kunna förebygga en del av det våld som förare utsätts för idag. Dock skulle det, 

som lyftes fram i intervjuerna, göra att positiva interaktioner mellan förare och passagerare, 

vilket kan bidra till ett tryggare klimat på bussen, försvinner. Som uppkom av intervjuerna 

kan det även skapa ett annat våld, som att passagerare slår i glaset, vilket är en annan typ av 

otrygghet för förare. Det kan ses som en typ av brottsförflyttning, att bussförare istället för att 

utstå fysiskt och verbalt våld får utstå människor som slår i glaset (Cozens, Saville & Hillier, 

2005; Reppetto, 1976). Att utstå bankande i glaset känns förmodligen tryggare än att utstå 

våld, men det känns som att fler "vågar" slå i glaset vid irritation än de som skulle slå en 

förare. Införandet av glasskärmar skulle också kunna kopplas till "fästningsmentaliteten" som 

Cozen och Love (2015) belyser, och att det därmed kan leda till att bussförare i mindre 

utsträckning bryr sig om vad som händer utanför deras kringliggande fysiska barriärerna, 

vilket kan göra att tryggheten på resten av bussen försämras. Att vara fastspänd i förarstolen 

upplevs av vissa bussförare som en otrygghet, och att det är problematiskt att förarsättet är 

ganska lågt ner. Dessa aspekter handlar om utformningen av den fysiska miljön och kan 

arbetas med genom försvårande av brottsgenomförande. I detta fall skulle, enligt CPTED, en 

glasskärm kunna fungera mot problemet, då det gör att ingen kan komma bussföraren så nära 

som de kan idag, och då skulle det i den aspekten inte vara ett problem att vara fastspänd. 

Det går inte att se alla passagerare genom spegeln i längre bussar, vilket som nämnts 

tidigare motarbetar den naturliga övervakningen. För att arbeta med detta behöver det, utifrån 

mina tolkningar, som blockerar synfältet utformas på ett annat sätt, alternativt att något annat 

än spegeln finns för att se längst bak i bussen, som till exempel en övervakningskamera. 

Övervakningskameror, vilka skulle fungera som elektronisk övervakning, skulle potentiellt 

kunna hjälpa i detta fall, om det är så att dess monitor är synlig för bussföraren. De skulle 

allmänt, som nämnts innan, även fungera både avskräckande och hjälpa till vid 

brottsutredning, och har potential att minska flera av de presenterade problemen som finns på 

bussen idag. Övervakningskamera på bröstet är en annan del av elektronisk övervakning som 

skulle fungera avväpnande för aggressiva passagerare, och därmed även fungera som 

försvårande av brottsgenomförande. Detta skulle kunna minska speciellt problem som 

betalningsvägran och våld mot förare, genom att passagerare verkligen ser att de är 

övervakade och att det därmed kommer finnas bevis om de begår ett brott som att vägra betala 

för biljett eller hota bussförare. Därigenom skulle det på ett sätt också fungera som 

tillträdeskontroll och legitimt aktivitetsstöd. 

Att få förstärkning som bussförare när något sker fungerar inte alltid, vilket negativt 

påverkar försvårande av brottsgenomförande. För att göra det svårare för passagerare att begå 

brott på bussen behöver både de och förare veta att det snabbt kan komma förstärkning till 

bussen. Det som kan stärka detta handlar bland annat om den möjliga framtida åtgärden att 

utöka antalet ordningsvakter som kan tillkallas, så det finns personal som kan komma även 

när flera saker sker samtidigt. En utökning av ordningsvakter skulle alltså i denna situation 

förstärka strategin försvårade av brottsgenomförande. 
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Bussförares status har sjunkit med åren, och för att arbeta med detta handlar det till stor 

del om att förbättra sociala aspekter. För att förares status ska bli högre behöver passagerares 

bild av förare ändras, och då handlar det delvis om att jobba med att bussförare ska ge ett bra 

bemötande och att bussen håller tider för att inte skapa irritation hos passagerare. För att 

förbättra det stressiga schemat bussförare ofta har, och som kan leda till ett sämre bemötande 

av passagerare, behöver förares arbetsdagar fungera och inte leda till stressad personal som 

knappt hinner äta. Att arbeta med att passagerare vågar agera när något sker är även det av 

vikt inom den sociala aspekten. Det är viktigt att detta gäller allmänheten i stort, och att man 

som passagerare på bussen känner att även andra på bussen vid ingripande kommer hjälpa till. 

Om det råder en norm på bussen att stökigt och våldsamt beteende inte accepteras av andra 

passagerare ökar "kvaliteten", och därmed de sociala aspekterna, av den naturliga 

övervakningen på bussen. Det gör att människor vet att de inte kan bete sig hur som helst utan 

att drabbas av konsekvenser. En annan del av hur kriminalitet på bussen kan minska är att 

arbeta med att minska kriminaliteten i de områden bussen åker igenom där det, speciellt i de 

där det råder en högre kriminalitet. Det handlar om arbete som rör geografisk juxtaposition 

och sociala aspekter. Utformandet av miljön på själva bussen kan dock inte riktigt påverka 

geografisk juxtaposition, utan det handlar främst om att arbeta brottsförebyggande i de 

områden med hög kriminalitet för att därigenom minska problem det framkallar på bussen. 

Det handlar därmed om att jobba med trygghet och brottsprevention i samhället i stort, och 

speciellt i vissa områden i staden. Att passagerare vågar ingripa/agera är även viktigt här. 

Även detta har dock inte så mycket med arbete med själva miljön på bussen att göra. 

Genom att göra miljön mer attraktiv, genom till exempel lugn musik, kopplas till image 

och kan fungera både positivt och negativt. Det skulle kunna fungera positivt genom att 

människor blir lugna av musiken, och att det i stort ökar dess attraktivitet. Negativa 

konsekvenser är dock att det skulle kunna skapa konflikter angående vad för musik som 

spelas, och en del kan störas av musiken. Många idag skulle förmodligen dock inte beröras av 

musik på bussen i någon större utsträckning, då det är vanligt att passagerare lyssnar på egen 

musik genom hörlurar. 

En av de möjliga framtida åtgärderna som uppkom av intervjuerna men som inte riktigt 

kan kopplas till CPTED-strategierna är nattstopp. Det är dock intressant att ta upp då det är en 

åtgärd som är tänkt att öka tryggheten för passagerare, men att bussförares trygghet riskeras 

att påverkas negativt av den genom att utsättas för fler konflikter. Det kan även vara en 

trafikfara för alla som befinner sig på bussen om en förare stannar på ett olämpligt ställe. Att 

införa en åtgärd som sätter passagerares trygghet över förares är problematiskt, då en 

trygghetsåtgärd inte bör riskera en grupps trygghet för en annan. Faktumet att bussförare har 

stor koll i frågor som rör trygghet på bussen handlar även om att möjliga åtgärder bör 

diskuteras med dem i högre utsträckning innan de genomförs. Detta visades genom 

intervjuerna då till exempel testet med att få gå in i vilken dörr enligt Måna Eriksson var 

väntat att komma med problem. Att bussförarna kom med flera perspektiv på förbättringar 

som ansvariga inte tog upp visar också på detta. 
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5.3 Slutsatser 

Efter att ha analyserat de nuvarande utformningarna av miljön på bussen och det 

trygghetsarbete som bedrivs utifrån CPTED-strategierna kan slutsatsen dras att de flesta av 

dessa i stor utsträckning uppfyller kriterier för att främja trygghet enligt CPTED. Genom 

analys och tolkning kunde aspekter av miljön placeras i var och en av CPTED-strategierna, 

vilket innebär att det nuvarande arbetet med brottsprevention på bussen är mångsidigt och 

kombinerar flera angreppssätt. Detta visas i Newton, Johnson och Bowers (2004) 

undersökning är det mest effektiva sättet att arbeta med brottsprevention inom 

kollektivtrafiken. Genom att det brottsförebyggande arbetet även är anpassat efter olika tider 

och områden har det också stöd i deras undersökning (Newton, Johnson och Bowers, 2004), 

genom att det tar hänsyn till att tillfälle för brott varierar och att arbete mot detta därmed 

behöver utformas utifrån dessa föränderliga faktorerna. Det som dock var svårare att koppla 

till brottsförebyggande arbete på själva bussen är främst geografisk juxtaposition, då detta 

handlar om nivån av kriminalitet i kringliggande områden, vilket har med brottsprevention i 

staden i stort att göra. Dock lyftes utsatta områdens påverkan upp under intervjun med 

Börjesdotter, vilket visar medvetenheten som finns rörande att detta påverkar trygghet och 

kriminalitet på själva bussen. Genom att arbeta med att minska kriminaliteten generellt i 

staden, och speciellt i utsatta områden, kan även kriminaliteten på bussen minska. Newtons 

studie (2008) som synliggör sambandet mellan nivån av kriminalitet i närliggande områden 

och kriminalitet på bussen visar stöd för att denna typ av brottsförebyggande arbete fungerar 

effektivt. Även vissa delar av de sociala aspekterna rör ett större perspektiv än själva bussen, 

och handlar om arbete i samhället i stort, genom att bland annat öka allmänhetens mod och 

vilja att agera/ingripa när ett brott sker. Några få av de nuvarande utformningarna av miljön 

har negativ inverkan på CPTED. Dessa är att förare är fastspända i ett mindre utrymme, 

bussen påverkas av kringliggande områden med högre kriminalitet, passagerare har överlag 

låg respekt för bussförare och förare har ibland ett stressigt schema att följa. Det är ju dock 

självklart tryggt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att förare har bälte på sig, vilket visar på att 

det inte bara går att utgå från CPTED-strategierna. 

De huvudsakliga problemen som skapar otrygghet på bussen idag är de faktorer som ovan 

nämns som negativa utifrån CPTED samt betalningsvägran, problem för förare att se vad som 

sker längre bak i bussen och att det ibland är svårt att få förstärkning. Dessa problem har dock 

stor potential att förbättras genom införande av en del presenterade framtida förbättringar. 

Genom analys och tolkning visar det sig att flera av de möjliga framtida åtgärderna skulle 

fungera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande, men det visade sig också att vissa skulle 

skapa negativa konsekvenser för dessa faktorer. De åtgärder som förespråkas utifrån CPTED 

som UL/GUB ännu inte genomfört är framför allt att införa övervakningskameror (både i 

själva bussen och på förare), förstärka passagerares roll att agera/ingripa när något sker, utöka 

ordningsvakter och utöka biljettkontrollanter. Åtgärder som förespråkas ur vissa aspekter men 

motsägs ur andra är glasskärm vid förarhytten och en ökning av attraktiviteten på bussen 

genom musik. Dessa kan även kopplas till Reynalds (2009) forskning rörande problemet med 

att CPTED-strategier kan hamna i konflikt med varandra genom dess utformning av miljön, 
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då dessa åtgärder förbättrar vissa aspekter samtidigt som de försämrar andra. De som däremot 

enbart motsägs av CPTED är att passagerare kan gå på i vilken dörr som helst och att 

kontrollanter ska ta över förarnas kontroll av biljett. Även om biljettkontrollen tas över av 

kontrollanter och bussförare därmed drabbas av färre brott är det inte säkert att brotten 

generellt minskar, en brottsoffersförflyttning kan ske genom att bland annat kontrollanter blir 

utsatta istället för förare, vilket är varför den enbart bedöms motsägas utifrån CPTED. Även 

genom vissa andra möjliga åtgärder identifierades en tydlig risk för brottsförflyttning, vilket 

gör dem problematiska då det egentligen inte leder till att nivån av kriminalitet sjunker. 

Att brott kan förflyttas istället för att minska kan också kopplas till att utformningen av 

miljön egentligen inte förändrar vad en person vill göra, det handlar istället om att tillfälle för 

brott begränsas. Genom att CPTED är en del i ett större brottsförebyggande arbete krävs det 

självklart att fler aspekter än miljön arbetas med för att så effektivt som möjligt minska 

kriminaliteten och öka tryggheten på bussen. Det finns givetvis även andra faktorer som 

påverkar arbetet med brottsprevention, som kostnaden av att införa en potentiell förbättring 

och driva trygghetsarbete. Dessa faktorer har inte analyserats i denna uppsats, men skulle vara 

intressant att undersöka i framtida studier. En annan faktor som skulle vara intressant att 

undersöka är hur vissa aspekter som förespråkas av CPTED skulle kunna leda till en ökad 

otrygghet hos vissa. Detta kan ses genom att till exempel ordningsvakter kan upplevas som en 

otrygg faktor för de som har blivit utsatta för våld av vakter eller inte litar på rättsväsendet. 

Eftersom att jag har identifierat en kunskapslucka kan framtida forskning även bestå av 

liknande studier som denna, men på bussar i andra städer och länder. Att det inte finns ett 

ultimat sätt att utforma olika delar av kollektivtrafiksystem (Pearlstein & Wachs, 1982) och 

att det behöver anpassas efter platsers olika förhållanden (Newton, Johnson & Bowers, 2004) 

motiverar att bussar där det råder andra förhållanden bör utforskas. Då den tidigare forskning 

som finns rörande CPTED och kollektivtrafik i stor utsträckning handlar om hållplatser och 

stationer (Newton, 2008) är det viktigt att även sätta fokus på själva bussens miljö för att 

försäkra trygghet längs hela bussfärden, och det krävs därmed mer forskning i detta ämne. En 

annan intressant aspekt som bör undersökas är hur yttre faktorer påverkar tryggheten på 

bussen. I intervjuerna kom problemet med stenkastning upp, men detta valdes att inte 

diskuteras i denna uppsats då det är ett specifikt brott som inte utförs i själva bussrummet, och 

för att det är ett eget komplext ämne. Även passagerares perspektiv och upplevelser av miljön 

på bussen skulle vara intressant att studera. 

Temat på denna uppsats är relevant ur ett samhällsplaneringsperspektiv genom att den 

visar viktiga kulturgeografiska samband som kan användas för att skapa ett tryggare samhälle 

genom brottsförebyggande arbete. Slutsatser som dragits kan användas till att öka tryggheten 

och minska kriminaliteten inom busstrafiken i Uppsala, och därigenom minska bussförare 

utsatthet. Resultatet kan inte riktigt generaliseras då det som sagt påverkas av olika 

förhållanden som råder, men vissa aspekter av undersökningen kan ändå generaliseras till 

bussar med liknande utformning. Uppsatsen visar även på att CPTED kan användas för att 

analysera miljön på bussen, och utgör därigenom en god bas för framtida studier rörande 

bussens miljö och kriminalitet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Vill du börja med att berätta lite mer om ditt arbete och din roll som __? 

 

Hur upplever du otrygghet och kriminalitet på bussen? Har en förändring skett över tid? 

 

Vad tänker du på när du hör brottsförebyggande miljö? 

 

Hur skulle bussen kunna göras tryggare och fungera brottsförebyggande? 

 

Är det något som fungerar mindre bra på bussen idag? 

 

Är det något som införts på senare år? Vad har det fått för effekt? 

 

Vad anser du det finns för utmaningar de närmaste åren? 

 

(Endast till trygghetsansvariga) Vad är aktuellt just nu? Vad jobbar __ med just nu? 

 

(Endast till trygghetsansvariga) Hur arbetar __ med trygghet på bussen? 

 

(Endast till trygghetsansvariga) Vilka samarbetar __ med angående trygghet på bussen? Hur? 


