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FÖRORD 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng avslutar mina studier 
på Luleå tekniska universitet och på programmet Civilingenjör 
inom Arkitektur. Efter att i flertalet kurser på något sätt vidrört 
begreppet trygghet väcktes det ett intresse samt en nyfikenhet i 
hur jag kan använda och utveckla mina kunskaper inom området. 
 
Jag vill framföra ett tack till de boende på Gävle Strand för deras 
engagemang i ämnet. Min externa handledare Lo Lennartsson, 
Planarkitekt på Gävle kommun, för sitt stöd och intresse i ämnet. 
Min handledare Glenn Berggård, universitetslektor på LTU, för 
rådgivning och vägledning genom arbetets gång.  
 
Till sist vill jag rikta ett tack till min älskade familj som stöttat och 
uppmuntrat mig genom skolåren. Utan er hade jag inte vart där 
jag är idag. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport behandlar hur trygghet och otrygghet påverkar människan samt vad det är 
som gör ett område tryggt respektive otryggt. Målet med arbetet är att genom en 
litteraturstudie och utarbetade analysmetoder skapa en grund för ett tryggare stråk och 
förstärka kopplingen mellan Gävle Strand och de centrala delarna av staden. Målet är även 
att kartlägga de faktorer som kan påverka trygghetskänslan och hur man kan åtgärda dessa.  
 
En litteraturstudie ligger till grund för de analysmetoder som arbetats fram samt utgör en 
bakgrund till ämnet trygghet. Med hjälp av en fotoenkät, en vandring genom området, en 
förutsättningsanalys samt analyskartor över verksamheter och entréer har en kartläggning 
gjorts över trygga respektive otrygga platser längs stråket. 
 
Vad som är trygghet respektive otrygghet tycks vara olika för olika personer och kan bero av 
en mängd varierande faktorer. Enligt de analysmetoder som har använts i arbetet kan ord 
som mörker, gömställen, dåliga siktlinjer och rykten ha en stor inverkan på hur otrygg en 
plats upplevs. Det som framkom utifrån praktikfallet som trygga respektive otrygga platser 
stämmer även överens med den bakomliggande informationen från litteraturstudien. 
 
Gävle Strand som utgör det studerade praktikfallet är ett bostadsområde under 
uppbyggnad. Denna nya stadsdel ligger fint beläget vid Gavleåns mynning ut mot havet och 
området har ett relativt kort avstånd in mot stadens centralare delar. Trots det korta 
avståndet upplevs Gävle Strand som avskilt och isolerat från övriga staden, vilket enligt 
analyserna av området kan bero på bristen av bostäder och verksamheter längs stråket. 
Detta kan resultera i ett lågt flöde av människor på platsen och därmed ge upphov till 
otrygghet.  
 
För att åtgärda problemen med otrygghet i området kan man genomföra enkla och/eller mer 
omfattande åtgärder. De enkla åtgärderna syftar bland annat till ökad och bättre belysning 
samt underhåll. Dessa åtgärder kräver inte så stora ingrepp och ekonomiska tillgångar för att 
påverka tryggheten positivt. Med de mer omfattande åtgärderna så som ny cykel- och 
gångbro krävs ett större ingrepp och en högre ekonomisk insats för att få området tryggare. 
Dessa åtgärder medför dock en stor positiv inverkan på tryggheten. Tanken med dessa 
förändringar är att locka ut mer folk mot Gävle Strand för att på så sätt öka tryggheten och 
omloppet av människor samt att skapa en trivsam miljö som bidrar till att människor känner 
sig tryggare. 
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ABSTRACT 

This report discusses how security and insecurity affects people and how it makes an area 
secure or insecure. The goal of the work is through a literature study and analysis methods 
developed to create a foundation for safer streets and stronger links between Gävle Strand 
and the central parts of the city. Another objective is to identify the factors that can affect 
the sense of security and how to tackle them. 
 
The literature study is the basis for the analysis methods used and is also a background to 
the topic of security. Using a photo-questionnaire, a hike through the area, a precondition 
analysis and analysis maps of activities and entrances, a mapping was made for secure and 
insecure places along the area. 
 
Gävle Strand constituting the studied case study and is a residential area under construction. 
This new neighborhood is nicely located at Gavleåns estuary to the sea and the area has a 
relatively short distance into the central parts of the city. Despite the short distance Gävle 
Strand experienced as separate and isolated from the rest of the city, which, according to 
the analyzes of the field may be due to the lack of housing and businesses along the passage. 
This can result in a low flow of people at the place and thereby generating insecurity. 
 
What's security and insecurity seems to be different for different people and can depend on 
many different factors. According to the analytical methods have been used in the work, 
words like darkness, hiding spots, bad sight lines and rumors have a big impact on how 
insecure a place is experienced. What emerged as secure and insecure places is also 
consistent with the underlying data from the literature. 
 
To address the problems of insecurity in the area, you can perform simple and / or more 
extensive measures. There, the simple measure for example means increased and better 
lighting and maintenance. These measures do not require as large engagements and 
financial resources in order to influence the security positively. With the more extensive 
measures such as a new bicycle and pedestrian bridge, a wider engagement and higher 
economic inserted to make the area safer. This measure does in the other hand result in a 
major positive impact on the security. The idea behind these changes is to attract more 
people out to Gävle Strand in order to increase the security and circulation of people and 
creating a pleasant environment that contributes people to feel better and more secure. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En sju-årig pojke som korsar högstadiets skolgård ser sig oroligt om över axeln för att inte 
överrumplas av de äldre eleverna. En ung kvinna tittar sig nervöst omkring på väg hem från 
krogen.  En äldre dam funderar på hur hon ska kunna få hjälp om olyckan skulle vara framme 
då det inte finns några människor i närheten. Vad som klassas som trygghet tycks enligt 
dessa exempel vara olika för olika personer och kan styras av en mängd varierande faktorer. 
Det är därför av stor vikt att man kartlägger vad som är tryggt respektive otryggt i en stad 
och hur man kan göra staden trygg för alla dess invånare. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om stadens uppbyggnad och struktur 
påverkar den upplevda tryggheten. Använda sig av kända metoder samt att utveckla och 
anpassa en metod/metoder för att kartlägga tryggheten. Utifrån kartläggningen av trygghet 
respektive otrygghet komma med eventuella förbättringsåtgärder på praktikfallet. 

1.3 Mål 

Att utarbeta analysmetoder för att kartlägga otryggheten. Genom analysmetoderna, 
kartläggningen av otrygghet samt litteraturstudien skapa en grund för ett tryggare stråk 
samt att förstärka kopplingen mellan Gävle Strand och de centrala delarna av staden. Målet 
är även att kartlägga de faktorer som kan påverka trygghetskänslan och hur man kan åtgärda 
dessa.  

1.4 Frågeställning 

 Hur skiljer sig trygghet från säkerhet i urbana miljöer? 

 Vad påverkar tryggheten? 

 Påverkas man olika av trygghet respektive otrygghet?  
- Varför? 

 Vad finns det för metoder för att mäta trygghet? 
- Vad skiljer dessa ifrån varandra? 
- Vilka för och nackdelar har de? 
- Kan man förbättra någon metod som gör den mer användbar? 

 Finns det trygghetsförbättrande åtgärder? 

 Hur kan man kartlägga tryggheten respektive otryggheten vid Gävle Strand? 

 Går det att göra eventuella förbättringar av området för att öka tryggheten? 

1.5 Fokusering och avgränsningar 

 Fokusering läggs på en allmän trygghet och ingen fördjupning angående trygghet 
relaterat till etnicitet, funktionsnedsättning, ekonomisk inkomst eller sexuell läggning 
tas. 

 Undersökningar och studier av området är begränsade till sommaren och 
sensommaren. 

 En undersökning om hur det faktiska rörelsemönstret ser ut till och från området tas 
inte i beaktande, det vill säga att ingen observation genomförs då detta anses för 
tidskrävande. 
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 En avgränsning har gjorts på sträckan längs Gävle Strand och centrum, då det krävs 
mer tid för att studera hela stråket. Tryggheten och otryggheten har valts att endast 
studeras på den östra sidan om järnvägen.  

 Visualiseringen kommer endast ge en vision över vissa åtgärdsförslag.  
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2 METOD  

Metoderna har utformats efter en studie av olika tillvägagångssätt för att kartlägga 
tryggheten. De har utformats för att på bästa sätt passa det studerade området och det syfte 
som detta examensarbete har. Nedan beskrivs de metoder som använts för kartläggningen 
gällande trygghet och otrygghet för stråket Gävle Strand - centrum.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes i störst utsträckning i början av rapportskrivandet för att ge 
en bakgrund och en bättre uppfattning till ämnet trygghet. Inhämtandet av referenser har 
även skett kontinuerligt genom arbetet då resultat har framkommit från undersökningar 
som behövts stärkas av bakomliggande information. Referenser har huvudsakligen sökts på 
databaser från Luleå tekniska universitets bibliotek, genom att på ett kritiskt sätt tagit del av 
och sökt information gällande trygghet och otrygghet relaterat till frågorna i 
frågeställningen. 
 
Några av de sökord som använts är: trygghet, otrygghet, säkerhet, rädsla, metoder för 
trygghet, kartläggning av otrygghet/trygghet, safe/secure enviroment, security, safety och 
secure cityplaning/environment. 

2.2 Förutsättningsanalys  

Förutsättningsanalys är en metod för kartläggning av otrygghet och trygghet som är 
inspirerad av SWOT-analyser (Boverket , 2006). Förutsättningsanalysen är tänkt att klargöra 
för- och nackdelar inom och runtom området för att på så sätt tydliggöra dess potential samt 
brister. 

2.3 Fotoenkät 

2.3.1 Bakgrund och syfte 

Genom att studera olika tillvägagångssätt för att kartlägga otryggheten arbetades en 
fotoenkät fram. Genom att fotografera platser runt stråket som kan upplevas otrygga eller 
trygga baserat på den genomförda litteraturstudien sattes en enkät samman, vilken går ut 
på att de boende i området ska gradera bilder i en stigande skala från otryggt till tryggt samt 
skriva en kortare motivering till sitt val av gradering på platsen. 
 
Denna enkät är tänkt att användas som stöd eller som motbevis till de olika teorier om 
trygghet respektive otrygghet som togs upp i litteraturstudien. Resultatet av enkäten är även 
tänkt att användas som stöd för att kartlägga trygga och otrygga platser på stråket samt 
varför de anses vara det. Utöver detta används den uppkomna informationen som underlag 
för att på bästa sätt ta fram förbättringsåtgärder för området.  

2.3.2 Förberedelser 

 Studera området och litteraturen för att sedan fotografera platser längs stråket som 
kan upplevas som trygga eller otrygga. 

 Besluta vilken form av enkät som är att föredra, papper- eller elektronisk enkät. 

2.3.3 Genomförande 

 Sätta samman en enkät med omkring 15 platser. Enkäten bör även innehålla frågor 
om kön och vilket ålderspann som man tillhör. 
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 Skriva en kort bakomliggande och säljande information om varför denna enkät görs 
så att deltagarna får en uppfattning om enkätens betydelse. 

 Skriva en kort text om nästa steg i utredningen av trygga respektive otrygga platser 
inom området. Texten bör vara säljande för att locka personer att delta i vandringen. 

 Få enkäten granskad av handledare på skolan och på kommunen för att säkerställa 
en god kvalité på enkäten. 

 Dela ut enkäten till de boende i området. 

 En påminnelse delas ut vid för få svar på enkäten. 

2.3.4 Efterarbete  
Göra en sammanställning över resultaten i diagramform och sammanfattning över 
kommentarerna om platsernas upplevelse. Det summerade resultatet används senare som 
en grund till kartläggningen av vilka platser som upplevs otrygga respektive trygga samt som 
en vägledning i arbetet att ta fram förbättringsåtgärder för området. 

2.4 Vandring 

2.4.1 Bakgrund och syfte 

Vandring är en kombination av gåtur (de Laval, 1998) och trygghetsvandring (Tryggare och 
Mänskligare Göteborg, Boverket, BRÅ, 2010) där deltagarna får delge sin syn av trygghet 
respektive otrygghet i området. Genom att kombinera olika steg från genomförandet av en 
gåtur och trygghetsvandring har denna metod framställts för att passa det specifika området 
och dess förutsättningar. En grupp på 6-10 personer går tillsammans en runda som är 
utmärkt på en tilldelad karta. Vandringen går ut på att deltagarna ska notera hur de upplever 
platsen, vad de hör, ser och känner osv. Utefter den planerade rundan finns punkter 
markerade där deltagarna ska stanna och enskilt reflektera samt skriva ner vad de upplever. 
Dessa stoppunkter, se Bilaga 3, tas noggrant ut med litteraturstudien samt enkätsvaren, se 
Bilaga 2, som bakgrund för att på så sätt få punkter som enligt dessa källor klassas som 
trygga respektive otrygga. Tillsammans ska den information som kommit fram under 
vandringen diskuteras med deltagarna samt ett försök ska göras till att förklara vad den 
uppkomna känslan kan bero på. Vilket är tänkt att resultera i en kartläggning av trygga och 
otrygga platser samt framtagande av förbättringsåtgärder för området. I och med denna 
vandring ska de boende i området ge en fördjupad förståelse för vad som anses tryggt och 
otryggt längs stråket.  

2.4.2 Att tänka på 

 Gruppen bör inte innehålla mer än tio personer för att få det att bli en väl fungerande 
grupp där alla kan få sin röst hörd.  

 Omkring sex stopplatser anses lagom då det annars kan dra ut på tiden. Punkterna 
tas med fördel fram efter att enkätundersökningssvaren har sammanställts och kan 
på så sätt delvis baseras på dessa. 

 Fika i form av macka kan vara att föredra, då vandringen genomförs under ca tre 
timmar på eftermiddagen/kvällen.  

 Vid diskussionen bör ordning på de som pratar variera för att undvika att en och 
samma person sätter ton på dialogen. 
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2.4.3 Att göra innan vandringen 

 Skicka ut en förfrågan om deltagande i vandringen till de boende i samband med 
fotoenkäten. 

 Skicka ut ett program inför vandringen till deltagarna som ska vara med så att de får 
en uppfattning om upplägget inför vandringen. 

 Göra en karta med ungefär sex utmarkerade platser baserat på resultatet från 
enkätundersökningen, platsers potential samt litteraturstudien. 

 Göra ett häfte där deltagarna kan anteckna vad de noterar på platsen. 
 Ta bilder på de platser som finns med på vandringen. 
 Göra en Powerpoint till diskussionen. 
 Ordna med fika. 
 Ordna med möteslokal innehållande anteckningsmaterial och projektor.  

2.4.4 Genomförande 

1. Vandringen börjar med en presentation av syftet till vandringen, vad examensarbetet 
går ut på samt en genomgång av hur vandringen kommer att gå tillväga. 

2. Deltagarna får sedan en karta med utmarkerade platser. Gruppen av deltagare går 
gemensamt tillsammans med ansvarige person för vandringen till de markerade 
platserna på kartan. Vid varje plats ska deltagarna utan att diskutera mellan varandra 
skriva ner vad de upplever och observerar; känner, ser, hör etc. Varje stopp beräknas 
ta 3-5 minuter. 

3. Efter vandringens slut bjuds det på fika för att därefter gå igenom det man upplevt 
under vandringen. 

4. Genomgången går till så att den ansvarige personen tar fram en bild som 
representerar den första platsen. Deltagarna får därefter i tur och ordning delge 
övriga gruppen vad de upplevde på platsen. Den ansvarige personen antecknar 
synligt inför deltagarna vad de säger om platsen och markerar det som anses vara 
positivt respektive negativt. När samtliga synpunkter har kommit in görs en kort 
resumé av det som karakteriserar platsen, man noterar likheter och skillnader som 
kommit upp och hur man skulle kunna göra förändringar som gynnar tryggheten i 
området. Proceduren fortsätter på samma sätt på de övriga punkterna från kartan. 

2.4.5 Efterarbete  

 En sammanställning och analys görs över den information som kommit fram efter 
vandringen och som sedan ligger till underlag för kartläggningen av trygga respektive 
otrygga platser i området samt för eventuella förbättringsåtgärder.   

 Skicka ut en återkoppling till deltagarna på vandringen. 

 Göra en jämförelse på resultatet från vandringen med enkäten och litteraturstudien. 

2.6 Gradering av aspekter 

En gradering av aspekter på trygghet görs för att ta reda på vad som påverkar otryggheten i 
störst utsträckning. Detta görs genom en studie av svaren från enkätundersökningen och 
vandringen samt genom en granskning av litteraturundersökningen. De vanligaste orden och 
beskrivningarna som används i enkätundersökningen rankas utefter hur många gånger dessa 
ord omnämns som en beskrivning till bilderna, där det ord som används oftast får lägst 
poäng. De faktorer som enligt litteraturundersökningen påverkar tryggheten graderas i en 
skala där den aspekt som anses påverka mest får lägst poäng. En summering av poängen 
från enkäten och litteraturstudien resulterar i en gradering av aspekter som påverkar 
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otryggheten. Där den aspekt med lägst poäng är den som påverkar tryggheten i störst 
utsträckning 

2.7 Analyskartor 

Analyskartorna ska komplettera de tidigare undersökningarna av området gällande trygghet 
och otrygghet. De ska ge en tydligare bild för hur området används och brukas. Genom att 
studera miljön runt stråket kartläggs entréer och funktionsuppdelning. Detta är tänkt att 
användas som stöd för åtgärder och för att kartlägga vart i området otrygghet kan uppstå. 

2.8 Gestaltning  

Skisser över området kommer att göras med papper och penna. En visualisering över vissa av 
åtgärdsförslagen tas fram med hjälp av programvaran Sketch up.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Vad är trygghet? 

3.1.1 Definition av trygghet 

Det är svårt att beskriva ordet trygghets egentliga betydelse med några få ord. Trygghet 
tycks upplevas olika av olika personer och bero av en mängd differerande faktorer, vilket gör 
det svårt att mäta och beskriva trygghet. Trygghet kopplas ofta samman med ord som oro 
och rädsla (Andersson, 2005). Människor tenderar att även beskriva trygghet med ord som 
lugn, kontroll, tillit, fri från hot och välbefinnande (Boverket, 2010). Detta stämmer relativt 
bra överens med den beskrivning som Nationalencyklopedin använder, där man menar att 
trygghet är när man är fri från hotande eller oroande inslag i omgivningen samt att man inte 
ska behöva känna sig oroad eller hotad från en annan person (Nationalencyklopedin , u.d.). 
 
Det är oftast flera faktorer som bidrar till tryggheten i en stad. Faktorer som ekonomiska 
förutsättningar och sociala relationer ses som de faktorer med störst inverkan på 
tryggheten. Hur den fysiska utformning är designad och byggd har även en stor betydelse i 
hur en plats upplevs ur trygghetssynpunkt. (Politecinco di Milano, IAU, European 
commission, 2006-2007) 
 
En plats som teoretiskt sett är trygg behöver inte upplevas som trygg i det verkliga livet.  Den 
faktiska tryggheten och upplevelsen av trygghet kan skilja sig markant åt och beror av en 
mängd skiljande faktorer som tas upp senare i kapitlet 3.2 Vad påverkar upplevelsen av 
tryggheten och otryggheten?. (Malmö stadsbyggnadskontor, 2006)  

3.1.2 Lagar och mål 

I de jämställdhetpolitiska målen tar man upp att all våld mellan kvinnor och män ska 
upphöra och att alla människor har rätt till kroppslig integritet (Utbildningsdepartementet , 
2012). Vidare tar man upp i de transportpolitiska målen att transportsystemens utformning, 
användning och funktion ska vara tillgängliga, ha en god kvalité och en användbarhet 
anpassat för alla människor i staden. Systemet ska även vara likvärdigt för kvinnor och män, 
så att bådas behov uppfylls av ett välfungerande transportsystem (Näringsdepartementet, 
2010). I första kapitlet första paragrafen i plan och bygglagen nämner man en strävan efter 
en samhällsutveckling där goda och jämlika levnadförhållanden samt en god och långsiktig 
livsmiljö för människor att trivas och vistas i är att sträva efter (Tell, 2010). 

3.1.3 Vad skiljer det från säkerhet 

Säkerhet och trygghet är två begrepp som lätt blandas ihop och misstolkas till att ha samma 
betydelse. En plats kan teoretiskt sett vara säker men upplevas som otrygg, det samma 
gäller att en plats kan upplevas som trygg men egentligen är en osäker plats att vistas på. 
Exempel på detta är att en tunnel kan ur trafik synpunkt vara säker men av de gående 
upplevas som otrygg.  
 
Säkerhet har i trafiksammanhang ofta kopplats samman med och handlat om att undvika 
olyckor, dödsfall och skador mellan människor och fordon samt mellan olika transportmedel 
(Andersson, 2001). Om man talar om en säker trafik menar man då att inga människor 
skadar sig allvarligt eller omkommer till följd av en trafikolycka. Otrygghet inom trafiken 
innebär däremot en oro eller rädsla för att råka ut för en olycka, vilket till skillnad från 
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säkerheten inriktar sig mer mot upplevelsen av en händelse än den faktiska risken. (Karlsson, 
2010) 
 
Säkerhetsproblem löser man vanligtvis med fysiska åtgärder så som tunnlar och belysning 
medan trygghet är mer subjektivt vilket medför att det blir svårare att hitta en lösning som 
fungerar för alla då trygghet tycks variera mellan olika individer (Karlsson, 2010).  

3.2 Vad påverkar upplevelsen av trygghet och otrygghet? 

3.2.1 Det sociala- och fysiska rummet samt fysisk utformning  

När man talar om och beskriver trygghet använder man sig av två rumsbegrepp för att skilja 
på olika typer av upplevd trygghet och otrygghet; det fysiska rummet vilket kan ses som det 
verkliga rummet bestående av saker som går att röra och det sociala rummet som formas 
genom sociala relationer i det fysiska rummet (Andersson, 2001). 
 
Det fysiska rummet kan man dela in två kategorirer, det slutna och det öppna rummet. Till 
det slutna rummet räknas blanda annat parkeringshus och tunnlar. Dessa anses otrygga då 
möjligheten till flyktvägar är begränsade och siktlinjerna är nedsatta, vilket skapar en ökad 
oroskänsla över att något kan inträffa. Till det slutna rummet tillhör även cykel-och 
gångvägar som är avlägset placerade eller omgärdade av högvuxen och skymmande 
vegetation. Till de öppna rummen räknas rum som har formats av stadsmiljön så som 
rekreationsstråk och parker. Den tydligaste skillnaden mellan dessa rum är att de slutna 
rummen upplevs som otrygga under större tiden av dygnet medan de öppna rummen är mer 
relaterade till tiden på dygnet. (Andersson, 2001) 
 
Det sociala rummet kan bestå av människor men även vara en folktom plats. Ofta upplevs 
rummet som tryggare om det är människor i området vilket skapar en rörelse på platsen och 
inger en känsla av trygghet. Kvinnor upplever ofta en större skillnad och oro beroende av 
vilka typer av människor som vistas i området, mer om detta under rubriken Har trygghet 
samma betydelse för alla?. Tidpunkten på dygnet, vilken veckodag det är och vilken årstid 
påverkar i stor utsträckning det sociala rummet samt hur mycket folk det är i rörelse och 
därmed hur tryggheten i området upplevs. (Andersson, 2001) 

3.2.2 Överblickbarhet, siktlinjer och synlighet 

Att själv kunna se andra och att ha en överblickbarhet av området ökar den upplevda 
tryggheten, likaså är det viktigt att veta att andra kan se dig samtidigt som du kan se dem. 
Detta skapar en naturlig övervakning och ökar trygghetskänslan. (Boverket, 2010) En plats 
som inte är överblickbar tenderar att bli en otrygg plats, det kan även resultera i att det blir 
svårt att orientera sig i området vilket medför att människor kan dra sig från vistas på 
platsen (Karlsson, 2010).  Svårigheter i att orientera sig i ett område kan resultera i ökad 
sårbarhet för angrepp, då man fokuserar på att hitta rätt väg är man inte lika medveten för 
eventuella faror i sin omgivning. En plats som är svår att orientera sig i kan även resultera i 
en svårighet att finna flyktvägar om det skulle behövas. (Politecinco di Milano, IAU, 
European commission, 2006-2007) 
 
Under dygnets mörka timmar är behovet av att se och att synas större, man tenderar då att 
dra sig till områden där det finns mer människor i rörelse. Det kan innebär att man istället 
för att färdas på en avskilt placerad cykel-och gångväg väljer att transportera sig på den mer 
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otrygga bilvägen av den anledningen att det finns fler människor som kan se dig om något 
oväntat skulle inträffa. Siktlinjer samt möjligheten att överskåda ett område har stor 
påverkan på den upplevda tryggheten. Det är därför viktigt att man noggrant tänker igenom 
växtlighet och ljussättning vid planering av ett område samt att man undviker slutna fasader, 
mörka busshållsplatser och tänker noga igenom utformningen av tunnlar. (Boverket, 1998) 

3.2.3 Folksamling, levande miljöer, social kontroll och rörelse 

Att se och bli sedd är en viktig trygghetsaspekt, många upplever en slags trygghet med att 
omges av människor. Att omges av människor bekanta som främlingar skapar en känsla av 
anonymitet och trygghet. (Boverket, 1998) I en större folksamling är det lättare att smälta in 
i jämförelse med ett glest befolkat område där känslan av utsatthet och ensamhet lätt 
uppstår. Det är dock viktigt att de är en blandning av människor och inte en homogen grupp 
som utgör folksamlingen, en homogen grupp av människor kan resultera i en känsla av 
utanförskap och utsatthet. (Karlsson, 2010) För en kvinna upplevs en okänd man som mer 
hotfullt än en ödslig plats, för män krävs det ofta en grupp av okända män för att en 
otrygghetskänsla ska uppstå (Andersson, 2001). Mer om detta i kapitlet Påverkas man olika 
av trygghet och otrygghet.  
 
Med få människor på gatorna förloras den sociala kontrollen och den naturliga 
övervakningen blir lidande, vilket kan medföra att platsen upplevs otryggare (Politecinco di 
Milano, IAU, European commission, 2006-2007). En glest befolkad plats kan även innebära 
en otrygghet genom att det inte finns några personer att kontakta om en olycka eller något 
liknande skulle inträffa. Likaså kan en plats med mycket folk resultera i trängsel och därmed 
otrygghet (Karlsson, 2010).  

3.2.4 Årstider och tidpunkt  

Vilken tid på dygnet och vilken årstid det är påverkar hur ett område upplevs. Under de 
mörkare timmarna på dygnet är det generellt mindre människor i rörelse. Vilken veckodag 
det är spelar även det stor roll i hur folkströmmen är i området, tidigt på en lördag och 
söndag är det oftast mindre folk i omlopp. Under helgen kan det även upplevas som mer 
otryggt att vistas utomhus på nätterna då det är många människor som ska ta sig hem från 
en utekväll. Detta kan för vissa upplevas som en ökad otrygghet speciellt om man rör sig 
själv på gatan. Vilken årstid det är spelar även det en viktig roll för hur människor rör sig, en 
varm och solig sommardag lockar ut mer folk i det offentliga rummet än en kall vinterdag. 
(Andersson, 2001) Växlingarna i årstid, veckodag och tid på dygnet påverkar förutom 
människors rörelse i området hur saker upplevs. En buske som under de ljusa timmarna på 
våren, sommaren och hösten upplevs som trivsamma kan när mörkret lägger sig skapa en 
otrygghet då det inte längre är lika lätt att urskilja om det är någon som gömmer sig i 
mörkret. (Karlsson, 2010) 

3.2.5 Förflyttningsstrategier 

Hur man rör sig i ett område är knutet till tiden på dygnet och vilken årstid det är. Under 
dagen då det är ljust ute är behovet av strategier mindre och man är inte lika begränsad i 
sina vägval. När på dygnet man ska förflytta sig påverkar vart man förflyttar sig, hur man tar 
sig dit och vad man tar hjälp av. Ofta sker förflyttningsstrategierna utan att man behöver 
tänka på hur det ska gå till. Vi har blivit inlärda hur man ska röra och bete sig på vissa platser, 
tidpunkter och situationer. (Andersson, 2005) 
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Man brukar skilja på två olika typer av strategier när det gäller otrygghet; den ena är att 
undvika de platser som anses vara otrygga och det andra är att utrusta sig för kunna försvara 
sig själv om en otrygg situation skulle uppstå. När det gäller att undvika otrygga platser är 
det en vanlig företeelse att man inte tar tunneln under en väg utan istället tar sig över 
vägen, detta kan upplevas som mer tryggt för individen samtidigt som säkerheten minskar. 
Sannolikheten att bli överfallen minskar genom detta beslutstagande samtidigt som risken 
att bli påkörd ökar. (Andersson, 2005) 
 
Det är en stor skillnad på hur män och kvinnor använder sig av olika strategier, vilket går att 
läsa mer om i kapitlet Påverkas man olika av trygghet och otrygghet? 

3.2.6 Påverkan, händelser, rykten och rädsla 

Känslan av otrygghet byggs i stor utsträckning upp av rykten, personliga relationer, egna och 
andras erfarenheter samt inlärda föreställningar om vilka platser som är otrygga att vistas på 
(Karlsson, 2010). En person som är rädd eller upplever otrygghet ser hoten i omgivningen 
lättare vilket medför att man blir ännu räddare och ser ännu fler hot.  Rädslan för brott 
tenderar att föda ny rädsla hos sig själv och andra i ens omgivning. Har man råkat ut för en 
händelse eller har en bekant som har gjort det förs den vetskapen vidare och väcker oro 
samt rädsla hos andra människor för att utsättas för samma sak. Ju fler berättelser och 
erfarenhet av samma sort som vi tar del av medför att vi påverkas i större utsträckning samt 
att otryggheten för en specifik plats eller företeelse ökar. (Boverket, 1998) 
 
Rädsla används ofta synonymt med otrygghet, där även rädslan för brott och våld påverkar 
människor från att hålla sig borta från offentliga platser. Detta kan resultera i att människor 
väljer att ta avstånd från det offentliga livet vilket resulterar i att den informella sociala 
kontrollen minskar på platsen. (Boverket, 1998) 

3.2.7 Ljussättning 

Ljussättning kan vara en trygghetsskapande åtgärd samtidigt som det kan skapa otrygghet 
vid felanvändning. En god ljussättning ska vara anpassad till dess omgivning, tillgodose 
människans behov av att kunna se och att bli sedd, kunna hjälpa till med överblickbarheten 
och underlätta orienteringen av området. Ljussättningen kan med rätt användning skapa 
trivsamma och attraktiva platser för människor att vistas i och höja det estetiska värdet på 
platsen. (Karlsson, 2010) 
 
Då det kan ta upp till en timme för ögat att anpassa sig helt till mörkerseende är det viktigt 
hur man ljussätter. Ett allt för starkt och bländade sken gör det svårt att se vad om sker ute i 
periferin då denna upplevs mörkare och mer otrygg. En plats som är väl upplyst kan även 
signalera fara, då man valt att belysa området mer upplevs det som att det finns en ökad risk 
för brott samt känslan av att vara exponerad ökar vilket därmed påverkar otryggheten. Det 
är viktigt att kunna se ansiktet på de personer man möter och kunna utläsa personens 
ansiktuttryck då det annars kan leda till otrygghet och rädsla. (Karlsson, 2010) Istället för en 
starkare belysning längs gång- och cykelvägar för att öka tryggheten kan det vara mer 
effektivt och trivsamt om man ljussätter saker i omgivingen så som buskar, träd och fasader. 
Det medför även att det blir lättare att åskliggöra vad som sker ute i periferin. Det är viktigt 
att kunna lita på att belysningen fungerar, men då det är relativt lätt att utsätta lampor för 
skadegörelse finns det inga garantier för att belysningen fungerar som den borde. (Karlsson, 
2010) 
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3.2.8 Grönska 

Grönska i stadsmiljö tycks ha en positiv och lugnade känsla på de personer som vistas i 
området. Grönskan bidrar samtidigt till en bättre luftkvalité, dämpar oljud och har positiva 
effekter på individers välmående. Grönska kan dock under dygnets mörkare timmar bidra till 
otrygghet och upplevas skrämmande (Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket, BRÅ, 
2010). Träd och buskar ska vara utformade och valda så att de inte skymmer sikten från 
omkringliggande hus, de får inte skymma gatubelysningen, skapa gömställen för angripare 
och försämra siktlinjer samt den naturliga övervakningen på platsen. Buskage, lågväxta träd 
samt träd med tätt lövverk bör undvikas vid val av grönska. (Politecinco di Milano, IAU, 
European commission, 2006-2007) 

3.2.9 Transportalternativ 

Valet av transportmedel har stor påverkan i hur man upplever trygghet och otrygghet. Att gå 
är det färdsett som upplevs mest otryggt då det är svårare att undkomma hotande 
situationer. Det är lättare för en angripare att närma sig en gående i jämfört med andra 
trafikanter då denne håller en relativt låg hastighet. De gående är de personer som upplever 
störst otrygghet vilket tenderar att påverka rörelsemönstret och folkmängden i ett område, 
det är därför viktigt hur man gestaltar och planerar en plats.  De som transporteras med 
cykel upplever inte samma höga nivå av otrygghet då de håller en högre hastighet än de 
gående, men ser trots det en risk i att utsättas för våld eller hot.  Att färdas på avskilda vägar 
och mörka parker utan en naturlig övervakning ökar denna känsla av risktagande. Att gå, 
cykla och åka kollektivt är de färdmedel som är mest kopplade till otrygghet, bilresor är 
däremot mer kopplade till säkerhetsaspekten. När man beaktar en resa ur ett 
trygghetsperspektiv är det viktigt att man studerar hela sträckan, från dörr till dörr. 
(Karlsson, 2010) 

3.2.10 Infrastruktur 

Bilvägar samt gång- och cykelvägar skapar tillsammans ett flöde av människor vilket gynnar 
en naturlig övervakning. Att separera dessa ifrån varandra minskar således flödet av 
människor vilket blir till följd att även tryggheten påverkas negativit. Genom att sänka 
hastigheterna på bilvägarna till 30 km/h ökar man möjligheten för att ha gång- och 
cykelvägar intill och därmed uppnås ett ökat flöde samt ökad trygghet på platsen. 
Bilvägarnas placering och utformning tenderar att ibland skapa isolerade områden vilka är 
svåra att kontrollera ur trygghetsynpunkt. Dessa barriärer påverkar kopplingen mellan olika 
stadsdelar och hur väl integrerat ett område blir med den övriga staden och påverkar 
därmed samhörigheten samt tryggheten. En väl integrerad infrastuktur ska sammanföra 
olika stadsdelar och områden, inte förstöra befintliga gatumönster och inte resulterar i 
ödelagda områden. (Politecinco di Milano, IAU, European commission, 2006-2007) 
 
Parkeringsfickor är att föredra gentemot parkeringsplatser, då dessa upptar en mindre plats 
och inte resulterar i stora ödelagda områden under vissa tider på dygnet. Genom att 
använda sig av parkeringsfickor längs vägarna ökar man även den naturliga övervakningen 
och man får tryggare parkeringsplatser. (Politecinco di Milano, IAU, European commission, 
2006-2007) 

3.2.11 Tunnlar och passager 

Gång- och cykeltunnlar är det som trafikanter upplever som mest otryggt, man väljer hellre 
att ta sig över en trafikerad väg än att ta en tunnel under vägen. Detta trots att det är en 
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ökad osäkerhet och risk för olyckor i jämförelse med tunneln som är mer otrygg ur 
våldssynpunkt.  
 
Skymda hörn, tunnlar som svänger och ett nät av tunnlar tenderar att öka otryggheten i 
tunneln och bör undvikas, i största möjliga utsträckning bör man sträva efter att undvika 
tunnlar vid trafikplanering och satsa på säkrare övergångar i marknivå. (Boverket, 1998) Det 
är viktigt hur man gestaltar och planerar en tunnel, en bra utformad tunnel ska vara kort och 
bred, väl upplyst men inte ha bländande ljus, den ska inte innehålla pelare eller dylikt som 
kan försämra sikten och fungera som skydd för potentiella gärningsmän. Entrén till tunneln 
bör inte vara omgärdad av tät växtlighet då även det kan resultera i potentiella gömställen. 
Det är viktigt med goda siktlinjer så man kan se igenom tunneln och veta vart den leder. När 
man planerar broar för att minska otryggheten bör man i stor utsträckning sträva efter 
liknande utformning som för tunnlar.  

3.2.12 Underhåll 

Skötsel och underhåll av byggnader och dess omgivning påverkar upplevelsen av trygghet 
samt trivseln på området. En plats som är oplanerad, misskött och övergiven ökar 
otryggheten i området i jämförelse med väl underhållna områden som indikerar att det finns 
personer som bryr sig om och tar ansvar för platsen. (Boverket , 2006)  

3.2.13 Media och konst 

Massmedia tenderar att ha en stor betydelse för upplevelsen av trygghet och kan medföra 
att människor inte använder och utnyttjar det offentliga rummet (Boverket, 1998). Konst och 
reklam i den offentliga miljön påverkar även upplevelsen av trygghet. Den konst och reklam 
som finns i det offentliga rummet följer formella regler gällande vilka platser som det får 
förkomma på. Klotter och graffiti bryter mot dessa regler och anses därmed som olovligt. 
Dessa former av utsmyckning av offentlig plats kan leda till ökad otrygghet, då det kan 
uppkomma en känsla av att man övergett platsen och att den är obevakad, vilket får tillföljd 
att människor drar sig från området och att otryggheten ökar. (Karlsson, 2010) 
 
Reklamskyltar som följer de formella reglerna kan trots det upplevas som otrygga beroende 
på vilket budskap som förmedlas genom reklamen. Reklamskyltar med lättklädda kvinnor 
kan ge upphov till starka känslor av otrygghet och utsatthet. Samtidigt som reklamen kan ha 
en negativ påverkan på framförallt kvinnor kan det fungera som ett sorts sällskap. Reklamen 
är ofta strategiskt placerad där det är mycket folk i omlopp vilket förmedlar ett budskap om 
att platsen används. (Karlsson, 2010) 

3.3 Påverkas man olika av trygghet respektive otrygghet? 

Detta kapitel handlar främst om trygghet med avseende på kön och hur det skiljer sig mellan 
män och kvinnor.   

3.3.1 Rädsla och begränsningar  

Kvinnor är generellt sett räddare och känner sig mer otrygga än män. Yngre kvinnor är 
framför allt rädda för att utsättas för sexuellt våld medan äldre kvinnor känner sig mer rädd 
för våld i allmänhet. Rädslan tenderar att begränsa främst kvinnors rörelse i staden vilket 
kan medföra att man undviker att vistas på vissa offentliga platser. Rädslan för att vistas på 
offentliga platser kan medföra att valmöjligheten för främst kvinnor minskar i fråga om 
arbete, bostäder och transportmedel vilket kan innebära att vissa delar av staden upplevs 
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som onåbara. (Andersson, 2001) Kvinnor undviker hotfulla och farliga miljöer i högre 
utsträckning än män (Andersson, 2005).  

3.3.2 Uppfostran, livserfarenheter, lärdom och rykten 

Egna eller vänners upplevelser samt medias påverkan tenderar att öka kvinnors rädsla och 
erfarenhet för våld utfört av män. Under livet bygger kvinnor på sig en erfarenhet och en 
”tyst” kunskap om kroppens utsatthet, vilka platsar som är otrygga och vilka situationer som 
man bör undvika. (Boverket, 2010). Den ”tysta” kunskapen styr var, när och på vilket sätt 
som det är tryggt att befinna sig i det offentliga rummet (Andersson, 2005).  
 
Under uppväxten får främst flickor lära sig att det privata rummet så som hemmet är en 
trygg plats och det offentliga rummet är farligt och otryggt. De observerar sina föräldrars 
inställning och syn på trygghet samt rädsla. De tar del av den information som kommer ut via 
media och bygger genom detta upp ett förråd av kunskap om rädsla och otrygghet. 
(Andersson, 2001) Flickor får även i tidig ålder lära sig om risken att bli våldtagen. Även 
pojkar utsätts för denna risk men växer med åldern ifrån rädslan för sexuella övergrepp och 
rädslan blir istället kopplad till våld fri från sexualitet. (Andersson, 2005) 

3.3.3 Rörelsemönster, strategi och kalkylerar risk 

Kvinnor använder sig ofta av riskstrategier, vilka kan vara medvetna eller undermedvetna, 
dessa strategier begränsar kvinnors rörelse i det offentliga rummet (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2006). Personer som känner sig utsatta har ofta utarbetet mentala 
kartor och strategier för att hantera den offentliga miljö och för att undvika risken för våld 
och hot från samhället (Karlsson, 2010). Man undviker gärna att tala om att kvinnor upplever 
otrygghet, oro och rädsla, istället hävdar man att kvinnor kalkylerar med en risk att drabbas 
av våld och hot av framförallt män. Då otrygghet är den mest begränsade faktorn för 
rörelsen och aktiviteten i staden medför det att man undviker hotfulla och farliga platser, 
kvinnor gör detta i större utsträckning än män. (Andersson, 2005) 

3.3.4 Utlämnad, sårbarhet och sociala möten 

Rädsla och otrygghet är något som drabbar både män och kvinnor men i olika utsträckning. 
Samspelet mellan den offentliga platsen och de sociala relationerna skapar förutsättningar 
för hur platser upplevs. Män och kvinnor undviker de platser som uppfattas hotfulla och 
otrygga. (Boverket , 2006) Både män och kvinnor anser att möten med män är mer hotfulla 
än möten med kvinnor. Möte med en ensam man kan få en kvinna att känna sig otrygg 
medan det för män ofta krävs en grupp av män för att otrygghet och rädsla för brott ska 
uppstå. (Andersson, 2008) 

3.3.5 Ålder, etnicitet och funktionshinder 

Kön är den faktor som påverkar tryggheten i störst utsträckning, andra faktorer som 
påverkar upplevelsen av trygghet är ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, ekonomisk 
bakgrund, sexuell läggning och boendeort. Otryggen tar olika form beroende på faktor, för 
barn kan en buske upplevas som otrygg och osäker medan det för en vuxen människa inte 
ses som något problem. Detsamma gäller för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning, de kan uppleva trottoarkanter som för höga och vägar för ojämna 
vilket inte behöver innebära problem för andra. (Karlsson, 2010)  
 
Genom att skapa ett område anpassat för funktionshindrade kan vi få en bättre offentlig 
miljö för alla. Genom att bygga bort hinder öppnar man upp för möjligheten till ett mera 
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självständigt liv, där det blir lättare att ta del av de aktiviter som sker i samhället. (Boverket , 
2006) 

3.4 Stadsstrukturens och utformningens påverkan på tryggheten i staden 

3.4.1 Användande 

Stadsrummet används olika av kvinnor och män och vad som är tryggt samt otryggt skiljer sig 
därför åt mellan könen. Det är samspelet mellan den offentliga miljön och de sociala 
aspekterna som styr hur ett område upplevs och används. (Andersson, 2001) 

3.4.2 Stadsstruktur, zonering och segregation  

Den traditionella svenska staden var till en början byggd som en tät stad med bostäder, 
handel och arbetsplatser i nära relation till varandra. Efter industrialiseringens genombrott 
har städerna i större utsträckning blivit uppdelade mellan olika funktioner. Detta fenomen 
har kommit att kallas för zonering där varje funktion har sin specifika plats och är befolkad 
under vissa tider på dygnet. Detta medför att vissa områden är folktomma under olika tider 
på dygnet och veckan. (Boverket, 1998) Uppdelningen av zoner i staden för olika aktiviteter 
tenderar att skapa otrygghet och öka riskerna för brott. Detta är speciellt tydligt i industri- 
och kontorsområden, vilka är öde under helger och nätter. Rena bostadsområden samt 
centrumområden innehållande enbart handel tenderar även de att stå öde under vissa tider 
på dygnet och ger därmed upphov till otrygghet och en ökad risk för brott. (Politecinco di 
Milano, IAU, European commission, 2006-2007) En separering av områden kan upplevas och 
fungera som hinder för spontana möten mellan människor. Dessa spontana möten utgör en 
viktig del i människors och samhällets sätt att fungera. (Malmö stadsbyggnadskontor, 2006) 
 
Med en blandad bebyggelse och utformning kan man påverka människors upplevda 
otrygghet och rädsla. Man minimerar på så sätt ödsligt placerade och dåligt övervakade 
områden och minskar därmed möjligheten till att begå brott. Genom att blanda olika 
upplåtelseformer kan man få människor från olika sociala grupper i samhället att lära känna 
varandra och stärka banden där emellan. Det är även av stor vikt att ett område innehåller 
aktiviteter för människor i olika åldrar och sociala förtutsättningar för att öka flödet av 
människor.  (Politecinco di Milano, IAU, European commission, 2006-2007) 
 
När man planerar ett nytt bostadsområde är det viktigt att man tar hänsyn till 
omkringliggande områden, inkomstnivåer och sociala bakgrunder. Vid byggande i ett 
befintligt område är det viktigt att man tar hänsyn till omgivande byggnader. Om en byggnad 
inte passar in i sin omgivning har människor en tendens att undvika platsen, det är därav 
viktigt med en god integration mellan nytt och gammalt vilket ger platsen en helhetssyn. 
(Politecinco di Milano, IAU, European commission, 2006-2007) 
 
Hur staden är uppbyggd och hur olika delar av staden är kopplade till varande har stor 
påverkan på hur stadslivet fungerar, hur lätt man kan röra sig mellan olika stadsdelar och 
den upplevda tryggheten. Stadsplanemönstrets utformning påverkar även hur människor rör 
sig och verkar på platsen. Två av de vanligaste strukturerna som används i svenska städer är 
nätstruktur och trädstruktur. Trädstrukturen utgörs av ett huvudstråk med förgreningar till 
skillnad från nätstrukturen som har mer sammankopplade gator vilket leder till jämnare 
fördelning och närvaro av människor i området. En stadsstruktur som inte glesar ut 
människor och har verksamheter som är kopplade till varandra har en viktig betydelse i 
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minskningen av brott samt för den ökade känslan av trygghet och trivsel i området. 
(Boverket, 1998) 
 
Segregation kan uppstå som en följd av funktionsuppdelning av staden, vilket innebär att 
olika boendegrupper bor skilt från varandra. Detta kan ha både positiva och negativa 
effekter, då det kan skapa en god gemenskap mellan de boende i området då de ofta har 
samma bakgrund eller en stark gemensam nämnare. Det kan dock skapa problem om person 
med annan bakgrund blir hänvisade till detta område, likaså kan området upplevas som 
otryggt då man inte smälter in bland de boende, det skapar en ”vi och dom” känsla. (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2006) 

3.4.3 Den urbana triangeln 

Man brukar prata om att den urbana staden ska bestå av behoven av trygghet, säkerhet och 
spänning. Dessa tre punkter utgör tillsammans hörnen i en liksidig triangel där varje hörn har 
ett lika värde. (Boverket, 1998) Om ett av hörnen inte är lika välintegrerade som övriga 
punkter riskerar staden att förlora sin attraktivitet. Saknar staden spänning tenderar 
människor själva att skapa spänning i området vilket leder till otrygghet likaså om det är för 
mycket spänning i staden kan tryggheten bli lidande. Den trevliga staden kan upplevas tråkig 
och händelselös om det inte finns någon spänning i den. En trygg och säker stad är varken 
trevlig eller spännande, en balans mellan dessa tre punkter kan ge goda förutsättningar för 
en attraktiv stadsmiljö. (Malmö stadsbyggnadskontor, 2006) 

3.4.4 Skala och socialkontroll 

Skalan på orten, bostadskvarteret, trafiksystemet samt byggnadernas form, arbetsplatsernas 
och handelns lokalisering samt volym påverkar brottsligheten och upplevelsen av trygghet i 
ett område.  I de mer småskaliga bebyggelserna är det en högre social kontroll i jämförelse 
mot bebyggelsen i storstäderna. I storstäderna resulterar bebyggelsen i att skapa 
anonymitet mellan människor och därmed en minskad social kontroll. (Boverket, 1998) En 
tät och mer småskalig bebyggelse medför att det är lättare att ta sig fram med hjälp av olika 
färdmedel mellan skilda målpunkter. Detta gör att miljön upplevs som tryggare och säkrare 
för människor att vistas i. (Karlsson, 2010) 

3.4.5 Byggnadsutformning 

Genom att ge byggnader olika karaktärer och utseende ger man de boende en möjlighet att 
identifiera sig med området och på så sätt öka känslan av trygghet. Det medför även att man 
får målpunkter längs med vägen vilket gör det lättare att orientera sig i området. Till skillnad 
från hus med olika karaktärsdrag medför hus med ett snarlikt utseende att skapa en känsla 
av anonymitet samtidigt som orienterbarheten i området blir försämrad. Om bebyggelsens 
fysiska utformning är dåligt underhållen kan även det påverka otrygghetskänslan och 
signalera om social oordning på platsen. (Boverket, 1998) 
 
Placeringen av en byggnads entré är viktig ur ett trygghetsperspektiv. Entrén får inte ha en 
sådan utformning att den kan dölja potentiella gärningsmän samtidigt som den ska upplevas 
som trygg för de som ska ta sig igenom entrén in till byggnaden. Entrén i sig bidrar till 
övervakning av gatan från husen samtidigt som de förstärker byggnadernas koppling till 
gatan (Boverket, 1998). Fönsternas placering i bottenplan påverkar även det den sociala 
övervakningen och kontrollen över området (Boverket, 1998). 
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Fysiska hinder som murar och högt uppsatta fönster kan vara bra medel för att förhindra 
brott inne i en byggnad men kan på utsidan utgöra en miljö som inte upplevs attraktiv och 
medför att otryggheten tenderar att öka. Det skapar även ett hinder för sociala kontakter 
och för en naturlig övervakning av området. (Politecinco di Milano, IAU, European 
commission, 2006-2007) 

3.4.6 Uttalanden om trygghet 

Det finns många personer som genom åren har gjort sin röst hörd gällande trygghet och hur 
man bäst planerar en stad för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. 
Journalisten och författaren Jane Jacobs, författaren och arkitekten Oscar Newman samt 
arkitekten och forskaren Bill Hillier är tre personer som gjort sig kända genom sina 
uttalanden om trygghet i staden. 
 
Jacobs, 1961, hävdar att byggnaderna måste placeras och planeras så att de underlättar den 
informella kontrollen och övervakningen av området för att på så sätt minska kriminaliteten 
och öka tryggheten på platsen. Hillier, 1988, är inne på samma spår som Jacobs, om invånare 
och främlingar i staden får en god möjlighet till kontinuerlig övervakning av det offentliga 
rummet så ökar tryggheten och brottsligheten på platsen minskar. Newman, 1972, hävdar i 
sin tur att tydliga skillnader på vad som är privat och offentligt i ett område ökar tryggheten 
på platsen. Dessa tre teorier om trygghet i staden har under åren fått kritik då de i stor 
utsträckning talar om den strukturella uppbyggnaden av staden och bristen av den 
informella kontrollen som orsaken till otrygghet, då det lika gärna kan bero på den sociala 
sammansättningen av människor på platsen och motivet till brott. (Boverket, 1998) 

3.5 Tillvägagångssätt för att kartlägga trygghet och otrygghet 

3.5.1 Generella saker att tänka på vid kartläggning av trygghet och otrygghet 

För att framgångsrikt kartlägga trygga respektive otrygga platser i staden gäller det att få 
medborgarna och berörda parter att vara delaktiga i processen. Det finns ingen generell 
metod för att kartlägga trygga och otrygga platser, varje område kräver en egen 
analysmetod anpassad för det specifika området. Genom kartläggning kan man koppla 
trygghet och otrygghet till specifika platser i den byggda miljön. (BRÅ, Boverket, RPS, 2002) 

3.5.2 Staden som mental karta 

För att kartlägga hur människor uppleveler platser och hur man orienterar sig i området kan 
man använda sig av mentala kartor. I denna metod genomför man en intervju med 
allmänheten vilka sedan får rita en karta över hur de upplever området. Detta underlag 
granskas och tolkas sedan av experter inom området för att därefter användas som 
planeringsunderlag. (Boverket , 2006) 

3.5.3 Karteringsmetod 

Karteringsmetoden används främst för att registrera rörelsemönster under dygnet samt för 
att skapa en platsuppfattning. Metoden är uppbyggd i två steg där man börjar med att låta 
allmänheten rita in på en karta över hur de rör sig under dagen, vilka aktiviteter de 
genomför och under vilken tid på dygnet detta sker samt ger en kort förklaring till varför. 
Därefter tar man en ny karta där deltagarna få markera sina upplevelser av området; var och 
om det behövs förändringar i området, vad som är tryggt och otryggt samt vad som anses 
vara attraktivt och fult. (Boverket , 2006) 
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3.5.4 Berättarcafé 

Metoden ska uppmuntra boende i ett område att själva berätta och lyssna på andras 
erfarenheter och berättelser angående deras upplevda situationer av platsen. Berättarcafé 
är en variant av en erfarenhetöverföring. (Boverket, 2006) 

3.5.5 SWOT-analys 

Metoden går ut på att kartlägga en plats styrkor och svagheter samt hot och möjligheter. 
Styrkor och svagheter används för att analysera den specifika platsen medan hot och 
möjligheter analyserar området omkring platsen. De styrkor som identifieras används för att 
tydliggöra och för att skapa möjligheter, de svagheterna som noteras används för att 
åskådligöra hoten från omgivningen. (Boverket , 2006) 

3.5.6 Trygghetsvandring  

Trygghetvandringar kan användas för att samla information från de boende och verksamma i 
området om hur de upplever platser samt deras synpunkter och kunskaper om området. 
Vanligen börjar man trygghetsvandringen genom att ha ett förmöte där deltagarna får en 
introduktion i ämnet samt att man låter deltagarna föra en diskussion över platser som de 
upplever som trygga respektive otrygga. På möte nummer två används denna information 
för att ta fram en runda som man går tillsammans. Under vandringen antecknar och 
diskuterar man tryggheten i området och andra förutbestämda frågor som anses passande 
inom ämnet. Efter vandring går man igenom de synpunkter som kom upp under vandringen 
och diskuterar lösningsförslag på eventuella problem. (Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Boverket, BRÅ, 2010) 

3.5.7 Enkäter 

Enkäter är den vanligaste metoden för att kartlägga och studera trygghet och otrygghet 
(Boverket, 2010). Deltagarna svarar på frågor om ett ämne, där svaren sammanställs för att 
användas som planeringsunderlag och för att urskilja trygga samt otrygga platser i ett 
område.   

3.5.8 Platsanalys 

Man studerar det specifika området genom att betrakta, uppleva och beskriva egenskaper i 
den byggda miljön. Genom en platsanalys får man en översikt av hur området är uppbyggt, 
påverkas av omgivningen och hur människor upplever platsen. (Boverket , 2006) 

3.5.9 Gåtur 

En gåtur används för att kartlägga platser och individers uppfattningar samt känslor för ett 
område. Gåturen går ut på att man i en grupp på 8-10 personer går en förutbestämd runda 
där deltagarna vid olika stoppunkter får skriva ner vad de upplever och observerar på 
platsen. Direkt efter vandringen går man igenom de observationer som gjort, noterar likhet 
och olikheter i upplevelser samt disskuterar eventuella åtgärder kring problemen. (de Laval, 
1998) 
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3.5.10 För- och nackdelar 

 

Metoder Fördelar Nackdelar 

Mental karta  Innefattar upplevelser och 
orienterbarhet. 

 Bilder – kan bli lättare att 
uttrycka sig. 

 Intervju – djupare information. 

 Tidskrävande, fler moment. 

 Att rita bilder kan upplevas 
som ett hinder. 

 Ett begränsat antal med 
deltagare. 

 

Karteringsmetod  Innefattar rörelsemönster och 
platsuppfattning. 

 

 Ingen dialog med deltagarna. 

 Tidskrävande, flera moment. 

 Ett begränsat antal med 
deltagare. 

Berättarcafé  Beskrivande information. 

 Djup information 

 Ett begränsat antal med 
deltagare. 

 Information kan gå förlorad då 
inte alla gillar att prata högt 
inför andra. 

SWOT-analys  Tydliggör svagheter och 
potential 

 Ingen dialog med boende och 
verksamma i området. 

Enkäter  Når ut till många. 

 Anonymt. 

 Ytliga svar. 

 Svårt att se till att den 
besvaras. 

Platsanalys  Innefattar beskrivningar och 
observationer  

 Får en uppfattning om struktur 
och yttre påverkningar. 

 Ingen dialog med boende och 
verksamma. 

Gåtur  Djupare förståelse och dialog. 

 Direkt koppling till platsen. 

 Ett fåtal deltagare – 
information kan gå förlorad. 

Trygghetsvandring  Dialog och diskussion. 

 Direkt återkoppling till platsen. 

 Många moment- kräver 
mycket tid och arbete. 

Tabell 1 Visar för- och nackdelar med olika metoder vid kartläggning av trygghet. 

3.6 Trygghetsförbättrande åtgärder 

3.6.1 Hinder 

Det finns tre typer av hinder som man bör förebygga för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i ett område, dessa är sociala, symboliska och fysiska hinder. 
 
För att förebygga sociala hindren är det viktigt att blanda bebyggelsen i ett område och 
minska segregationen för att på så sätt öka möjligheten för möten mellan människor och för 
att skapa platser som främjar en socialkontakt. Genom att blanda bebyggelse och 
verksamheter kan man även skapa en rörelse och aktivitet på platsen under större delen av 
dygnet, vilket resulterar i en ökad social kontroll av området. (Boverket, 1998) 
 
Fysiska hinder kan variera från åtgärder som att ha en god och gynnsam belysning till att 
renovera ett bostadsområde för att göra det mer attraktivt. (Boverket, 1998) 
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Symboliska hinder syftar till att dela upp ett område i zoner (rum), från offentligt till privat 
område. Det privata rummet så som en lägenhet kontrolleras av ägaren eller hyresgästen. 
Trapphuset i en lägenhet klassas däremot som ett halvprivat rum där de boende i 
trappuppgången antas stå för den sociala övervakningen. Parkeringsplatser intill ett 
bostadsområde räknas som halvoffentligt rum som kontrolleras av samtliga boende i 
området men där utomstående kan vistas. Gator och lekplatser räknas som offentliga platser 
och ägs av allmänheten, dessa platser har vanligen en låg kontrollnivå. En uppdelning av 
marken på detta sätt resulterar i tydliga gränser på vad som är privat och vad som är 
offentligt vilket resulterar i att eventuella intrång på privat mark blir tydligare och att det 
därmed upplevs mer skrämmande att genomföra ett brott. Genom att använda sig av olika 
typer av markbeläggning, skyltar, rabatter och staket kan man skapa gränser som visar 
denna skillnad samtidigt som området fortfarande upplevs attraktivt. (Boverket, 1998) 

3.6.2 Kontroll 

För att kontrollera ett område brukar man nämna två olika typer av kontroll, den formella- 
och den sociala kontrollen. Personer som är anställda för ändamålet så som väktare och 
poliser utgör den formella kontrollen av ett område. Den informella kontollen sker genom 
allmänheten. En blandad bebyggelse ökar flödet av människor på området vilket leder till en 
ökad social kontroll och trygghet. (Boverket, 1998) Kontroll av en plats kan även ske med 
hjälp av elektronisk utrustning så som övervakningskameror, men dessa bör endast 
användas där de inte går att uppnå en god naturlig övervakning (Politecinco di Milano, IAU, 
European commission, 2006-2007).  

3.6.3 Planer 

För att motverka att brott och otrygghet ska uppstå kan man i ett tidigt stadium fastställa 
beslut som kan komma att påverka tryggheten. Strategiska planer, översiktsplaner, 
detaljplaner och infrastrukturprojekt är samtliga olika metoder för att planera och för att 
säkerställa en trygg miljö. (Politecinco di Milano, IAU, European commission, 2006-2007) 
 

I översiktsplaner kan man reglera hur stadens struktur bör utvecklas och formas för att 
minimera brottsligheten och öka tryggheten. Detta kan ligga till grund för en mer trygg stad 
och för sociala möten i staden. I detaljplanen kan man bland annat reglera utformingen av 
byggnader, allmänna platser, vegetation och markbeläggningen vilket påverkar upplevelsen 
på platsen. (Boverket, 1998)  
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4 RESULTAT 

4.1 Studerat område 

4.1.1 Gävle Strand 

 
 
Gävle Strand är Gävles nyaste stadsdel beläget på Alderholmen. Uppbyggnaden av 
stadsdelen sker etappvis i området och det byggs olika typer av bostadsformer så som 
hyreslägenheter, bostadsrätter och radhus. Lägenheterna är från 35 m2 och de största 
bostäderna i området är på sex rum och har en yta på 165m2. Bostadsområdet Gävle Strand 
är tänkt att locka personer och familjer med drömmen om en bostad nära havet. När 
samtliga etapper står färdiga beräknas stadsdelen omfatta ca 1200 bostäder och inhysa 
omkring 2500-3000 personer. (Gävle kommun, 2012) 

Bild 2 Karta över lokalisering av området. 

N 

Bild 1 Studerat område , Gävle Strand. 
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Inom stadsdelen återfinns en förskola, hälsocentral samt några restauranger och caféer. I 
anslutning till området återfinns en av Korpens idrottsanläggningar med idrottshall och gym. 
Området har en stor ny lekplats för de mindre barnen och i dess närhet återfinns en 
skateboardpark för de äldre barnen och ungdomarna. (Gävle kommun, 2012) 

4.1.2 Kommunens vision 

Gävle kommuns strävan är att denna stadsdel ska bli ett av Gävles mest attraktiva 
bostadsområden och fungera som en knytpunkt för båtentusiaster samt marinintresserade 
Gävlebor. På Gävle Strand ska det finnas ett boendealternativ som passar alla. (Gävle 
kommun, 2012) 

4.1.3 Historik 

Alderholmen har genom åren varit Gävles koppling ut mot omvärlden. Den svenska kronan 
ägde fram till år 1622 Alderholmen och överlät därefter området till Gävle Stad för att säkra 
Gävles utveckling som en handels- och sjöfartsstad. I början av 1700-talet fanns det stora 
varv på området där man tillverkade oceanseglare, varven var under denna tid försedda med 
landets största och modernaste järnväg. Från hamnen transporterades det ut stora mängder 
järn vilket gjorde Gävles hamn till en av landets mer betydelsefulla hamnar. Under 1800-
talet fortsatte Gävle att vara en av Sveriges viktigaste hamnstäder innehållande ett 40-tal 
rederier och omkring 350 verksamma handelsföretag. Varvsverksamheten på Alderholmen 
skapade förutsättningar för handeln och utvecklingen av Gävle som stad. Gevalia är ett av 
många företag som har sitt ursprung på Alderholmen och som fortfarande är lokaliserade 
där.  Alderholmen var under denna tidsepok Gävles länk till omvärlden då platsen utöver 
varvsindustrin och handeln utgjorde startpunkten för många emigranter på deras väg till sitt 
nya liv i Amerika. Under andra halvan av 1900-talet minskade sjöfartens betydelse vilket 
medförde att verksamheten på Alderholmen minskade och varven blev nedlagda. (Gävle 
kommun, 2012) 

4.2  Förutsättningsanalys 

Nedan punktas för- och nackdelarna som finns i området och dess närhet upp 
 
Fördelar 
Centralt 
Närhet till havet 
Nära till kommunikationer 
Närhet till övriga världen 
Historik 
Orört 
Oanvända platser med potential 
 
Nackdelar 
Industri 
Udde 
Brist på verksamheter längs stråket 
Isolerat 
Oanvända platser (magasinområdet) 
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4.3 Fotoenkät 

Nedan visas resultatet från de olika frågorna i enkäten och innehåller således inga egna 
tankar och reflektioner. 
 
Enkäten skickades ut till ca 300 hushåll, vilket resulterade i att 89 stycken deltog i 
undersökningen, i vissa frågor kan det vara en lägre delatagarfrekvens. På de frågor som har 
ett lägre deltagarantal står det angivet vid tillhörande diagram i form av N=xx. Den röda 
markeringen i diagrammen påvisar medelvärdet i resultatet.  

4.3.1 Bakgrundsfrågor 

 

Kön 

 

 

Ålder  

 

Levnadsförhållande 
 

 

Sysselsättning 

 

Om arbetande 

 
 
  

Diagram 1 Visar fördelning av män respektive kvinnor i svaren. 

Diagram 2 Visar åldersfördelningen för de som svarade på enkäten. 

Diagram 3 Visar levnadsförhållanden för de som svarade på enkäten. 

Diagram 4 Visar sysselsättning för de som svarade på enkäten. 

Diagram 5 Visar på vilken tid på dagen de arbetar. 

N=87 

N=88 

N=87

  N=87 

N=64

  N=87 
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4.3.2 Upplevd känsla 

 
Bild 3 Bild 2.1 från enkäten. 

Betyg 

2,1 

Ord sagt om platsen   

Mörkt, inte gå ensam på kvällen, klotter, dåligt belyst, ser inte vem man möter, ödsligt, 
konstiga människor, ser inte slutet, dåligt rykte, inga siktlinjer, instängt, lite folk, ingen 
flyktväg, lång och luktar illa.  

Slutsats 

Platsen skapar obehag hos de människor som ser bilden och visar tydligt att detta är en 
otrygg plats. Något som ofta förekom var att denna tunnel upplevdes mörk, var nedklottrad 
och att det inte gick att ta till en flyktväg om det skulle behövas. Många av de svarande visar 
tecken på att de styrs av rykten och erfarenheter om platsen. Blev omnämnd av en svarande 
som ”dödens tunnel”. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Betyg 

3,3 

Ord sagt om platsen 
Klotter, mörkt, gömställen för potentiella angripare, smalt, bilväg skapar viss trygghet, mer 
folk i rörelse än bild 1, trångt, inga flyktvägar och smutsigt. 

Slutsats 

Platsen ger intryck av en viss otrygghet då den är mörk, trång och är nedklotterad på 
väggarna. Pelarna i tunneln kan utgöra potentiella gömställen för angripare och inger ett 
visst obehag. Dock så bidrar bilvägen i mitten till en minskad otrygghetskänsla. Då tunneln är 

Diagram 6 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.1. 

Bild 4 Bild 2.3 från enkäten. Diagram 7 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.3. 
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rak och relativt kort anser man sig ha bättre siktlinjer och på så sätt ha en minskad risk för 
överfall.  
 
 

 
 Bild 5 Bild 2.5 från enkäten. 

Betyg 

2,5 

Ord sagt om platsen 

Mörkt, dålig belysning, klotter, kan inte se andra, rykten, dålig sikt och överfallsrisk. 

Slutsats 

Platsen inger en otrygghet hos de svarande där mörker och dålig sikt tycks bidra till känslan 
av ökad överfallsrisk. Platsen tycks påverkas starkt av rykten och tidigare händelser vid 
tunneln. 
 
 

 
Bild 6 Bild 2.7 från enkäten. 

Betyg 

3,4 

Ord sagt om platsen 

Obefolkad nattetid, ingen ser om något händer, alternativt vägval saknas, upplyst men 
otryggt i mörker, kalt, goda siktlinjer, tryggt men risk för olyckor, bilar inger trygghet, klotter 
och relativt bra siktlinjer. 

Slutsats 

Det råder delade meningar om denna plats, vissa upplever den som ljus och säker med goda 
siktlinjer medan vissa anser den vara mörk och nedklottrad vilket skapar otrygghet. Platsen 
är relativ bra belyst men skapar trots det en viss otrygghet. Bilar som passerar i närheten 
inger en trygghet och en ökad chans att bli sedd om något skulle inträffa. 

Diagram 8 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.5. 

Diagram 9 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.7. 

N=86

 

 N=87

 N=87 

N=84

 

 N=87

 N=87 
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Bild 7 Bild 2.9 från enkäten. 

Betyg 

4,3 

Ord sagt om platsen 

Fri sikt, goda siktlinjer, biltrafik som observerar, öppen plats, trafikerat, flyktvägar, trafikrisk 
och få människor i området. 

Slutsats 

Denna plats upplevs relativt trygg men det råder delade meningar om trafiken. En del anser 
den som positiv då detta bidrar till att flera övervakar området. Några ser den som otrygg 
med tanke på den stora mängden trafik som kan vålla olyckor. 
 
 

 
Bild 8 Bild 2.11 från enkäten. 

Betyg 

4,0 

Ord sagt om platsen 

Känns bra när det är ljust, trångt för gående och cyklister, öppen, mycket trafik, brist på 
människor på kvällen, dagtid ok, klotter, dåligt upplyst, bilvägen gör att det känns bättre och 
bra siktlinjer. 

Slutsats 

Platsen verkar upplevas trygg under dagtid då det är ljust ute, men när mörkret kommer 
ökar otrygghetskänslan. Bilvägen tycks öka trygghetskänslan. 

Diagram 10 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.9. 

Diagram 11 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.11. 

N=85

 

 N=87

 N=87 
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Bild 9 Bild 2.13 från enkäten. 

Betyg 

3,6 

Ord sagt om platsen 

Öde, trevligt med de gamla magasinen, otryggt på kvällen, dålig belysning, fin miljö, vill se 
fler boende, tryggt och bilar från alla håll. 

Slutsats 

Platsen tycks upplevas trygg under dagtid men med mörkret kommer otryggheten. Platsen 
har med dess magasin en potential att utvecklas till något intressant. 
 
 

 
Bild 10 Bild 2.15 från enkäten. 

Betyg 

4,0 

Ord sagt om platsen 

Öde, dålig sikt för bilförare, öppen, otrygg kvällstid, möjlighet till bostäder, lite folk i rörelse, 
dålig belysning och nära hem. 

Slutsats 

En plats med delade meningar, många anser att de snart är hemma när de passerar denna 
plats vilket inger en trygghet. Lite folk i rörelse och dålig belysning inger en otrygghetskänsla. 
Flera av de svarande ser möjligheter till nya bostäder i området. 

Diagram 12 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.13. 

Diagram 13 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.15. 
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Bild 11 Bild 2.17 från enkäten. 

Betyg 

2,3 

Ord sagt om platsen 

Mörkt, inga flyktvägar, undviker platsen, gömställen (buskar), dåligt rykte, klotter och 
stökigt. 

Slutsats  

Platsen väcker känslor av otrygghet hos de svarande. Platsens upplevelse påverkas starkt av 
rykten och tidigare händelser. Det tycks inte vara ett ställe där man går själv speciellt då 
mörkret har infunnit sig. 
 
 

 
Bild 12 Bild 2.19 från enkäten. 

Betyg 

 5,0 

Ord sagt om platsen 

Öppet, fri sikt, ljust, folk i rörelse under dagen, bra promenadväg, dåligt belyst, trevligt, nära 
vattnet, svårt att veta vart man ska gå och cykla. 

Slutsats 

Är den plats in mot centrum som upplevs mest positiv gällande trygghet. Platsen har fått 
högt betyg gällande trygghet men under kvällar och vinterhalvåret tycks otryggheten öka till 
följd av mörker och dåligt underhållna vägar. 

Diagram 14 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.17. 

Diagram 15 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.19. 
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Bild 13 Bild 2.21 från enkäten. 

Betyg 

4,4 

Ord sagt om platsen 

Öppen plats, ger inget intryck, folktomt, mycket trafik, dåligt underhållen och brist på 
trottoarer. 

Slutsats 

Platsen inger ingen direkt otrygghet men den anses som oordnad och övergiven. Kurvan får 
en del kritik då sikten är skymd och bilisterna kommer i höga hastigheter. Att platsen är 
öppen upplevs som positivt men skulle med fördel vara mer befolkad för att öka tryggheten. 
 
 

 
Bild 14 Bild 2.23 från enkäten. 

Betyg 

5,0 

Ord sagt om platsen 

Öppet, fri sikt, rörelse av människor under dagtid, trevligt område, saknas räcken mot ån, 
bättre belysning och snyggt.  

Slutsats 

En plats som upplevs trygg under dagen. Bristande belysning och folktomma gator bidrar till 
ökad otrygghet under kvällen. Den fria sikten och bristen på gömställen bidrar till den höga 
trygghetskänslan.  

Diagram 16 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.21. 

Diagram 17 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.23. 
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 Bild 15 Bild 2.25 från enkäten. 

Betyg 

1,9 

Ord sagt om platsen 

Ensligt, dåliga siktlinjer, dålig belysning, otäck, rädd för överfall, klotter, smalt och begränsat 
med flyktvägar. 

Slutsats 

Majoriteten av de svarande på enkäten påpekar att det inte finns några flyktvägar och de 
obefintliga siktlinjerna medför att det inte går att se vad som händer och sker inne i tunneln. 
Platsen anses i stor utsträckning som otrygg och de svarande tycks undvika denna passage. 
 
 

 
Bild 16 Bild 2.27 från enkäten. 

Betyg 

4,5 

Ord sagt om platsen 

Brist på trottoarer, saknas övergångsställe, ok dagtid, öppet, god sikt och nära hem. 

Slutsats 

Platsen inger ingen direkt otrygghetskänsla. Då man ser sin bostad tycks det som att den 
upplevda otryggheten minskar. Korsningen upplevs som problematisk då både tung trafik 
och persontrafik kör på vägen samt att en osäkerhet förekommer över hur man som gående 
och cyklist ska färdas.  
 
 
 

Diagram 18 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.25. 

Diagram 19 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.27. 
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Betyg 

5,3 

Ord sagt om platsen 

Öppet, fri sikt, mysigt, harmoni, människor, restaurang, växtligheten förhöjer, fridfullt, mörkt 
på kvällen och inbjudande. 

Slutsats 

Är den plats som fått bäst respons gällande trygghet. Platsen tycks i stort sett inge 
välbehagliga känslor som lockar människor till platsen dock så har även denna plats en 
bristande belysning som skapar en otrygghet under kvällen. 
 
 

 
Bild 18 Bild 2.31 från enkäten. 

Betyg 

3,4 

Ord sagt om platsen 

Buskarna blir till gömställen, dåligt belyst, skräpigt, ensligt på kvällen, mörker, ok på dagen 
och brist på bänkar. 

Slutsats 

Bilden lockar inte de svarande att vistas vid denna plats under de mörka timmarna, vilket 
tycks vara en följd av den dåliga belysningen och buskarna som omgärdar platsen. Buskagen 
tyckt upplevas och utgöra potentiella gömställen för angripare. 

Bild 17 Bild 2.29 från enkäten. Diagram 20 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.29. 

Diagram 21 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.31. 
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Bild 19 Bild 2.33 från enkäten. 

Betyg 

4,7 

Ord sagt om platsen 

Inger inget speciellt intryck, dagtid ok, sterilt, tråkigt, öppet, ljust, tråkig markbeläggning och 
vacker omgivning. 

Slutsats 

Platsen upplevs som trygg under dagtid med öppna ytor och få gömställen. Däremot ses 
platsen som tråkig och steril med en vacker omgivning. Även denna plats upplevs som 
otryggare när det är mörkt ute. Uppkom även att det saknas staket vid lekplatsen ner mot 
vattnet. 

 

 

Betyg 

5,0 

Ord sagt om platsen 

Öppet, fri sikt, dålig belysning, områdets bästa plats och trevligt. 

Slutsats 

Platsen tycks vara ett utflyktsmål under soliga dagar och uppskattas av de boende. De öppna 
ytorna och de fria siktlinjerna bidrar till den höga trygghetskänslan i området, även här 
saknas det en god belysning. 
  

Diagram 22 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.33. 

Bild 20 Bild 2.35 från enkäten. Diagram 23 Visar fördelningen av svaren gällande trygghet för bild 2.35. 
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4.3.3 Kännetecknar en otrygg plats enligt enkäten 
Klotter, dåligt rykte, inga siktlinjer, lite människor, öde, dålig belysning, inga flyktvägar, 
gömställen, kan inte se andra och smalt. 

4.3.4 Kännetecknar en trygg plats enligt enkäten 

Öppet, fri sikt, ljust och rörelse av människor. 
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4.4 Vandring 

Nedanstående material är fakta från vandringen och innehåller således inga egna tankar och 
reflektioner. 

Förklaring av färgkodning 

 Positiva reflektioner om platsen 
 
 Negativa reflektioner om platsen 
  
Understruket Markerar ord som uppkom flera gånger under diskussionen. 

Deltagare 

Man 65+ 
Kvinna 50-65 

Förutsättningar under vandringen 

Plats: Gävle Strand – centrum 
Datum: 15/8 2013 
Vandringen genomfördes en solig och vindstilla torsdagseftermiddag kl 17 och det var en 
temperatur på drygt 20 grader. 
 

 
  Bild 21 Karta över vandringens målpunkter.     

  

N 
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Bild 22 Den första stoppunkten på vandringen. 

Ord som förknippas med platsen 
Idylliskt 
Tryggt 
Lugn 
Välvårdat 
Oas 
Rörelse 
Används 

Kom upp under diskussion 

 Under vintertid är området oplogat och används som snöupplag vilket medför att 
lekmöjligheterna för barnen samt rekreationstråk försvinner. 

 En badplats skulle förhöja stället. 

 Brist på allmänna toaletter då området lockar folk som inte kommer från stadsdelen. 

 Den nya kanalen upplevs som skräpig på vissa ställen. Det finns en avsats en bit ner, 
eventuellt avsedd för vattenväxter och plantering vilken idag mest används till 
tjuvrökning. Platsen är även väldigt nedskräpad med tomflaskor, plats och papper. 

 Jungfruparken förhöjer området och har blivit väldigt fin.  

 Fullriggaren förhöjer och tillför mycket till området.  

Förbättringar 

 Badplats. 

 Allmänna toaletter. 

 Underhåll. 

 Åtgärda avsatsen i kanalen. 
 
 

 
Bild 23 Den andra stoppunkten på vandringen. 
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Ord som förknippas med platsen 

Skräpigt 
Oplanerat 
Har möjligheter/potential 
Går aldrig där 
Magasinen 
Parkering/godshantering 
Ödsligt 
Blåsigt 
Dåligt underhåll av gräsytor 
Fina vyer 
Rörelse runt om 

Kom upp under diskussion 

 En plats med möjligheter där man skulle kunna göra någon typ av verksamhet; 
servering, boule etc. 

 Genom att sköta gräsytorna och sophanteringen bättre skulle området upplevas 
tryggare. 

 Trottoar saknas i anslutning till platsen. 

Förbättringar 

 Ordna en trottoar längs med hela sträckan. 

 Ökat underhåll av gräsytor. 

 Anordna någon typ av servering och en toalett (förslag på att lokalisera detta till den 
idag tomma grusytan). 

 Använd grusytan, förslag på aktiviteter: Boule, fik etc.  

 Öppna upp magasinsområdet för boende så det blir liv och rörelse i området. 

 Få in mer aktiviteter/verksamheter i magasinsområdet.  

 Dra om vägen så att in och ut passage till Gävle Strand underlättas.  
 
 

 
Bild 24 Den tredje stoppunkten på vandringen. 

Ord som förknippas med platsen 

Favoritplats 
Restaurang (Bryggan) 
Utsikten till Brynäs 
Magasinen 
Gevalia-bågen 
Idylliskt 
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Rörelse 
Fiske 
Båtförtöjningar 

Kom upp under diskussionen 

 Är viktigt att bevara det kulturhistoriska värdet som finns i området. 

 Grönska bidrar till den idylliska och trygga känslan, men beror på hur den utformas. 

 Dålig belysning och folktomt på kvällen/natten bidrar till otrygghet när mörkret lagt 
sig. 

 Gång- och cykelbanan plogas dåligt under vintern, bildas snödrivor som gör att man 
inte blir sedd när man vistas där. 

 Brist på soptunnor, vilka även borde gå att nå under vintern. 

 Med verksamheter och bostäder i magasinen skulle folkströmmen ut till platsen öka. 

 Är en viktig länk mellan Gävle Strand och centrum. 

 En av Gävles vackraste platser. 

Förbättringar 

 Ökad belysning. 

 Se över placering av snödeponi. 

 Fler sopkärl. 

 Verksamheter och bostäder i magasinområdet. 

 Se över placeringen och utformningen av vegetationen. 
 
 

 
Bild 25 Den fjärde stoppunkten på vandringen. 

Ord som förknippas med platsen 

Fina hus och vyer 
Hemsk trafik 
Grönt och fint 
Buller 
Trygg undergång 
Stressig korsning (bil vs bil, bil vs gående/cyklande) 

Kom upp under diskussion 

 Korsningen är för trång för gående och cyklister, är för liten yta att vänta/stanna på 
vid trafikljusen. 

 Mycket trafik, fler utfarter eller bättre lösning skulle behövas. 

 Tunneln anses som trygg då den är relativt ljus och har graffitti istället för klotter.  

 Graffitti ses som konst och inte skadegörelse. 
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 Tunneln tenderar att under vintern bli isig då vattnet inte rinner undan. 
 

Förbättringar 

 Underlätta överfarten för gående och cyklister. 

 Se över avrinningen av vatten vid tunneln. 
 
 

 
Bild 26 Den femte stoppunkten på vandringen. 

Ord som förknippas med platsen 

Smutsigt 
Bullrigt 
Fult 
Smalt 
Känner sig i vägen som gående 
Vill därifrån 
Tight till bilar 
Delar upp Gävle i två delar 

Kom upp under vandringen 

 Tunneln upplevs under vissa tider som mörk. 

 Bilarna är nära de som rör sig på gång-och cykelvägen vilket kan leda till otrygghet, 
speciellt då de håller en hög hastighet. Bilarna bidrar dock till att de gående känner 
sig synliggjorda vilket i sig bidrar till ökad trygghet. 

 Klottret i tunneln gör att den känns otrygg. 

 Det råder oklarheter om hur man ska passera området. En känsla av att man är i 
vägen uppkommer. 

Förbättringar 

 Ljusare färg och bättre belysning vid tunneln. 

 Bättre och tydligare markering för hur man ska ta sig igenom tunneln. 
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Bild 27 Den sjätte stoppunkten på vandringen. 

Ord som förknippas med platsen 

Skrämmande 
Hemsk 
Otrygg 
Dödens tunnel 
Klotter 
Smal 
Svart 
Galler på lamporna 
Undviker 
Bra med gågata 
Fina byggnader 

Kom upp under vandring 

 Finns inte mycket att diskutera om platsen, upplevs som otrygg. 

 Miljön runt tågstation anses attraktiv och vara en plats med potential. 

Förbättringar 

 Övergång istället för undergång. 

 Täpp igen undergången. 

 Att göra den ljusare och bredare. 

 Sätta upp övervakningskameror. 

4.4.1 Generellt om trygghet och otrygghet 

Bidrar till otrygghet 

 Ödsligt 

 Skräpigt 

 Mörker 

 Slutet/gömställen 

Bidrar till trygghet 

 Liv och rörelse 

 Ordning och reda 

 Ljussättning 

 Öppet 
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4.5 Gradering av aspekter  

Värdering och gradering över olika aspekter har genomförts av författaren till denna rapport. 
 

Aspekt Enkät Vandring Litteratur Totalt Placering 

Mörker 2 x 4 6 2 

Flyktvägar 5   11 16 8 

Gömställen 11 x 11 22 11 

Att bli sedd 5 x 3 8 3 

Smalt 8 x 11 19 9 

Vegetation 12 x 9 21 10 

Ljussättning 4   8 12 6 

Rykten 10   1 11 5 

Underhåll 8 x 5 13 7 

Siktlinjer 1 x 7 8 3 

Orientering 12   10 22 11 

Ödslighet 3 x 2 5 1 
  Tabell 2 Poängsättning och gradering av olika aspekter som påverkar otryggheten. 

Genom att studera hur ofta ett ord används i enkäten för att förklara trygghet sker en poängsättning 
av aspekterna i en stigande skala, där den aspekt som används oftast får lägst poäng. Även en 
granskning av litteraturstudien görs och den aspekt som ansas påverka i störts utsträckning får lägst 
poäng. En summering av poängen från enkäten och litteraturstudien resulterar i en gradering av vilka 
aspekter som påverkar tryggheten i störst utsträckning. Den aspekt med lägst totalsumma anses vara 
den aspekt som påverkar tryggheten i störst utsträckning. Skulle någon aspekt få samma totalsumma 
tas det i beaktande om aspekten har uppkommit under vandringen, vilket är markerat som x i Tabell 
2. Poängfördelning av aspekterna kan ses i Diagram24 och rankningen av aspekterna som påverkar 
tryggheten kan skådas i Diagram 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Diagram 24 Visar aspekternas poängfördelning från enkäten och litteraturstudien samt en summering 
av poängen. 

Poängfördelning 
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4.6 Analyskartor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyskartorna ska ge bättre uppfattning över hur magasinområdet används och brukas idag.  

N 

Bild 28 Markeringen visar studerat område för analyskartor gällande verksamheter och 
entréer. 

 

Diagram 25 Den aspekt med lägst betyg är den faktor som påverkar tryggheten i stört utsträckning. 
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4.6.1 Verksamheter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ungefärlig fördelning av verksamheter i magasinområdet, där en majoritet av 
verksamheterna utgörs av kontor. Versamheterna är i störst utsträckning placerade i 
bottenplanet på byggnaderna. 

4.6.2 Entréer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lila markeringarna visar vart verksamheterna i Bild 29 har sina entréer, de gröna 
markeringarna visar övriga entréer och portar. 
  

Bild 29 Analyskarta över verksamheter. 

Bild 30 Analyskarta över entréer 
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4.7 Kartläggning av trygghet och otrygghet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De röda cirklarna visar vart de två otryggaste platserna längs stråket är placerade baserat på 
undersökningarna som gjorts. Den röda ovalen visar ett område som efter en dialog mellan 
deltagarna till vandringen visade sig upplevas som otrygg. De gröna markeringarna visar 
platser som i undersökningarna framkommit som trygga under dagen men som under 
dygnets mörkare timmar upplevs otrygga. 
 
  

Bild 31 Karta över trygga respektive otrygga platser. Röd markering visar på platser som anses otrygga under större delen 
av dygnet. Grön markering visar på plaster som upplevs trygga under dagen. 

N 
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4.8 Åtgärder 

4.8.1 Enkla åtgärder 

De enkla åtgärderna ska med små medel skapa en trivsam miljö som bidrar till att människor 
trivs bättre och känner sig tryggare. Att genom dessa förändringar locka ut mer folk mot 
Gävle Strand och på så sätt öka tryggheten samt omloppet av människor. 
 

 
  Bild 32 Karta över platser med enklare åtgärdsförslag. 

 

Måla tunneln i en ljusare färg samt se över ljussättningen. 

Bättre belysning och gallring av träd för bättre ljusinsläpp. 

Avrinning av vatten bör ses över, då det bildar isfläckar på vintern. 

Trottoaren bör fortsätta längs hela vägsträckan. 

Övergångsställe för att underlätta övergång. 

Bättre och varierad belysning, mer parkbänkar och sopkärl. Staket ner mot ån samt 
öka antalet livbojar. Se över växtligheten i området. 
 

Ljussättning av området. 

Se över och planera för en bättre snöhållning samt ta vara på snön och dess potential 
genom att göra en vinterpark. 
 

Tillgänglighetsanpassa, göra området anpassat för personer i rullstol och med 
barnvagn mm. 
 

Möjlighet till att skapa en vinterpark, göra en lekplats och konstverk av den 
upplogade snön i området.  
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Generella åtgärder 
 

 Förtydligande gällande skyltar för cyklister och gående. Skyltar med vägbeskrivning 
till övriga stadsdelar samt skyltar för hur man ska färdas på vägen. 
 

 Underhåll av klotter, grönområden, parkbänkar och sopkärl. 

 Skapa aktiviteter som lockar olika målgrupper.  

 Toaletter för allmänheten. 

4.8.2 Omfattande åtgärder 

Genom mer omfattande åtgärder ge möjlighet till ett tryggare och trivsammare område för 
boende samt besökare att vistas och leva i.  
 

 
  Bild 33 Karta över mer omfattande åtgärdsförslag. 

Ta bort tunneln och göra en bro över järnvägen, viktigt med utformningen så inte 

otrygghet skapas på platsen.  
 

Öppna upp magasinområdet för bostäder och övriga verksamheter så som 
restauranger, kontor och handel. 
  

Parkeringsfickor för att underlätta parkering längs vägen alternativt införa 
datumparkering. 
 

Gågata med eventuellt ny markbeläggning för att sänka hastigheten i området under 
förutsättning att det blir bostäder i magasinområdet. Eventuellt sänka hastigheten till 
30 km/h. 
 

Skapa möjlighet för aktiviteter och målpunkter längs med Gavleån. 

Öppna upp infarten till Öster så man kan ta sig till Gävle Strand. 

Ny byggnad som knyter samma Gävle Strand med magasinområdet. 
 

Eventuell möjlighet till ny infart. 
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Bild 35 Vy från Gavleån mot magasinområdet. Bättre och varierad belysning, fler parkbänkar och sopkärl samt en 
genomtänkt placering av växtlighet är tänkt att bidra till ökad trygghet. 

4.8.3 Illustrationer 

Nedan visas en karta över de områden som har blivit illustrerade. 
 

 
Bild 34 Nummer 1 visar i vilket område Bild 35 och Bild 36 är illustrerade. Nummer 2 visar i vilket område Bild 37 och Bild 38 
är illustrerade. 

Nedan visas enkla illustrationer över några av åtgärdsförslagen. Skiss återfinns som Bilaga 5. 
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Bild 38 Vy över en vinterpark. Genom att utforma lekplatser och skulpturer av snö kan man locka olika målgrupper till 
området. Det är viktigt att området har ett gott underhåll och en god belysning. 

Bild 36 Vy från Gavleån mot magasinområdet. Ny markbeläggning, smalare väg samt parkeringsfickor är tänkt att leda till en 
bättre trafiksituation och därmed ökad trygghet. 

Bild 37 Vy över en vinterpark. Genom att göra en på sommaren attraktiv plats till användbar och trevlig på vintern ökar man 
folkflödet och därmed tryggheten i området. 
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5 DISKUSSION  

5.1 Studerat område 

Stråket från Gävle Strand in mot centrum kan närmast liknas med en trädstruktur som i 
kapitlet Stadsstruktur, zonering och segregation omnämns som en struktur som förgrenar 
istället för att sammanföra verksamheter och händelser vilket kan leda till ökad otrygghet i 
området. Det är därför viktigt att inte enbart fokuserar på stråket in mot centrum utan även 
har omliggande omgivning i beaktande för att skapa ett tryggare område. 
 
Området upplevs som avlägset trots det korta avståndet in till centrum. Genom att göra 
området från Gävle Strand ner mot centrum mer attraktivt och tryggt kan man få stråket att 
upplevas kortare och därmed uppstår en tydligare koppling mellan områdena. Platsen i sig 
har en god potential att utveckas till att bli ett attraktivt område. 

5.2 Val av metoder 

De metoder som används i undersökningen bör med fördel innefatta allmänhetens åsikter, 
detta för att förstå hur ett område upplevs och används av brukarna. Undersökningarna bör 
göras med en större massa för att få en bredd i informationen samt med en mindre grupp 
människor för att få en djupare och bättre förståelse för området. Kompletteringar till detta 
borde göras med hjälp av observationer och studier över området, vilket bör göras av en 
sakkunnig som kan tillföra sin kunskap om ämnet. 

5.3 Förutsättningsanalys 

Området är trots sitt centrala läge till centrum ett relativt isolerat område med ingen direkt 
koppling till den övriga staden. Detta skulle kunna bero på att sträckan ut mot Gävle Strand 
inte består av bostäder vilket medför att det blir ett glapp i bostadstätheten från centrum ut 
mot området. Genom att utnyttja magasinområdet som är placerat längs med stråket till 
annat än enbart sporadiska verksamheter skulle man kunna skapa möjligheter för 
lägenheter, restauranger och butiker. En förtätning med bostäder på området skulle kunna 
ge underlag för en närbutik i området. Ett område med en blandad verksamhet skapar liv 
och rörelse under större delar av dygnet och kan på så sätt resultera i ett tryggare område 
att vistas i. I och med en sådan förändring skulle även avståndet och den isolerade känslan 
mellan Gävle Strand och centrum förbättras.  
 
Gävle Strand är en av få stadsdelar i Gävle som har tillgång till både havet och Gavleån vilket 
borde utvecklas och utnyttjas för att stärka områdets värde. Havets närhet skulle kunna 
locka övriga Gävlebor till området och få dem att ta del av vattnets närhet i staden. 
Stadsdelen är vackert beläget längs Gavleån och dess mynning ut mot havet. Det 
omkringliggande vattnet är dock inte bara en tillgång utan utgör även en barriär för rörelsen 
mellan olika stadsdelar. En utveckling av infarterna till området samt en ökad verksamhet 
längs stråket kan medföra att denna stadsdel inte upplevs lika isolerad och på ett bättre sätt 
smälter samman med den övriga staden. De saker som ses som nackdelar bör man försöka 
se potentialen i och hur en förändring av nackdelen kan skapa något positivt.  
 
Det historiska värdet som finns på platsen bidrar till områdets karaktär, vilket bör bevaras 
och kanske även bidra till området gestaltning och utformning. Gevalia som är placerat i 
området är både en barriär och utgör en del av områdets historiska värde. Industrin skapar 
en begränsning i hur man kan utveckla bostäder, verksamhet och dragningar av trafiken på 
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platsen. I och med en fortsatt utveckling av Gävle Strand bör infarterna till området ses över 
då de redan i dagsläget anses som undermåliga.  
 
Snön som i dagsläget utgör hinder samt försvårar för människor att ta sig fram och för att 
bruka sin närmiljö skulle kunna användas till något positivt. Istället för att snön ska ligga och 
ta upp yta kan man använda sig av den för att göra vinterparker med snöskulpturer samt för 
att designa en lekplats av snö till barnen. 

5.4 Enkätundersökning 

5.4.1 Generellt om enkäten 

Enkäten gjordes med hjälp av programmet Eva-Sys, i detta program kan man välja om man 
ska ha en pappersenkät eller nätbaserad enkät. Den senare varianten av enkät valdes med 
den anledningen att det krävs mindre jobb för de personer som svarar att gå in på internet 
än att fylla i enkäten förhand för att sedan gå och posta brevet. Det hade varit fördelaktigt 
att skicka ut enkäten via mail men då inga mailadresser fanns att tillgå delades det istället ut 
ett brev, Bilaga 1, till de boende. I brevet uppmanades de boende på Gävle Strand att gå in 
på en länk för att svara på enkäten. Att inte skicka enkäten via mail kan ha resulterat i en 
förlust av antalet svarande. Det visade sig ett flertal gånger under utdelningen av enkäten att 
en del av de boende inte hade tillgång till dator och av den anledningen inte kunde svara på 
enkäten. De ansåg trots detta att det var ett bra initiativ att utreda tryggheten längs stråket 
och att det var synd att de inte kunde delta. 
 
Brevet som delades ut till de boende i området innehöll en förklaring till varför denna enkät 
delas ut och varför det är viktigt att de besvarar enkäten. För att underlätta läsning ströks 
det viktigaste under så att man lätt kunde hitta budskapet i brevet. Genom att skriva att 
enkäten var anonym kan ha resulterat i att fler personer svarade på enkäten. Luleå tekniska 
universitets samt Gävle kommunens logotype placerades på brevet för att inge att det var 
ett viktigt brev med innehållande enkät. Bostadsrättsförmedlingarna på Gävle Strand 
kontaktades angående enkäten, detta för att få deras godkännande till utdelning till husen i 
deras i förening.  
 
Vid utformingen av enkäten var det viktigt att bilderna föreställde platser längs området i 
olika ljussättningar, detta för att få reda på om resultatet skilde sig åt beroende på ljuset. 
Dagbilderna är tagna en solig dag för att minimera molnens påverkan och eventuella 
skuggbildningar som kan uppkomma i och med dessa. Vikt lades på att inte bara fokusera på 
dagbilder då mörkret under kvällen och natten bidrar till en annan upplevelse samt känsla på 
platsen. Är dock svårt att få till bra kvälls- och nattbilder då solen går ned så pass sent under 
sommaren och det krävs en bra kamera för att få till ett trovärdigt ljus i bilderna. 
 
I enkätens disponering blandades kvälls- och nattbilder med dagbilder likaså fördelades de 
platser grundade på litteraturundersökningen som trygga respektive otrygga ut i enkäten. 
Detta gjordes för att de svarande skulle uppleva skillnaderna mellan olika platser. I början av 
enkäten valdes det att ha med en del grundfrågor angående ålder, kön och sysselsättning. 
Detta ansågs som viktigt då man har olika behov av ett område beroende på hur ens livsstil 
ser ut. För att få ett trovärdigt och realistiskt resultat ansågs det viktigt att enkäten besvaras 
av människor i olika målgrupper. Det var även viktigt att enkäten var av sådan längd att den 
inte ansågs vara för betungande att besvara. 
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Efter enkätens färdigställande skickades brevet och enkäten ut till ett tiotal personer som 
fick testsvara enkäten för att på så sätt reda ut eventuella oklarheter och för möjligheten att 
göra korrigeringar till det bättre.  

5.4.2 Om resultatet från enkäten 

Totalt delades det ut omkring 300 enkäter i området vilket resulterade i att 89 personer 
svarade. Svarsfrekvensen på enkäten ligger på ungefär 30 procent, vilket anses som ett bra 
värde med tanke på att enkäten delades ut under sommaren och semestertider.  
Då enkäten hade en relativt jämn könsfördelning tycks inte det påverka de uppkomna 
resultaten nämnvärt. De flesta som svarat på enkäten lever i ett slags förhållande med en 
annan människa dock så tycks det vara en relativt låg andel av de svarande som har barn. 
Om andelen barnfamiljer varit högre hade det kunnat påverka svaren i enkäten, detta då 
föräldrarna även har i beaktande deras barns upplevda trygghet i området. Tyvärr så var det 
inga i åldersspannet >15 som svarade på enkäten så deras syn på trygghet och otrygghet går 
således förlorade i undersökningen, vilket är synd då de kan ha en annan syn på vad som 
upplevs tryggt och otryggt. Majoriteten av de som svarade på enkäten är arbetande 
människor som jobbar dagtid, vilket innebär att det är en relativit god folkström när de ska 
till och från arbetet samt att stråket under den tiden upplevs tryggare. De personer som 
jobbar skift riskerar att färdas hem på relativt folktomma gator på kvällen och natten vilket 
kan påverka tryggheten negativt samt få till följd att man väljer bilen framför cykeln som 
transportmedel. 
 
Något som tycks övergripande för de bilder som fått höga betyg gällande trygghet är att 
dessa fotografier har långa siktlinjer och breda vyer, de har även en ljussättning som tycks 
tilltala de svarande. Generellt för de bilder som upplevs otrygga saknas det siktlinjer, vilket 
tycks få de svarande att uppleva en otrygghet då man inte kan se mötande människor och 
eventuella faror. Vädret kan ha en stor påverkan för hur bilderna upplevs gällande trygghet 
dock tycks det som att de svarande på enkäten i största utsträckning inte studerade bilden 
utan istället svarade och beskrev utifrån hur de brukar uppleva platsen i verkligheten. Några 
av de svarande hoppade till och med över att svara på vissa frågor då de inte viste vart 
platsen var belägen. 
 
Vissa av fotografierna i enkäten föreställde en tunnel i olika vinklar och ljussättningar, trots 
detta så får platsen dåligt betyg på samtliga bilder. En synpunkt som uppkom på varje 
fotografi var att det tidigare hänt företeelser vid denna plats som påverkar deras 
uppfattning. Då platsen tycks påverkas starkt av rykten och tidigare händelser kan det 
resultera i att den upplevda otryggheten blir högre än den faktiska. Att tunneln är omgärdad 
av tät växtlighet och avslutas med en krök på ena änden bidrar även det till den upplevda 
otryggheten. Tunneln är rik på klotter vilket kan ge intrycket av att platsen är oövervakad 
och att olovliga händelser är acceptabla i området. Resultaten från enkäten stämmer väl 
överens med det som uppkom i litteraturundersökningen. Även om det skulle göras 
förbättringsåtgärder på platsen så som en bredare tunnel och bättre belysning skulle 
förmodligen dessa rykten fortfarande kvarstå och påverka människors uppfattning om 
tunneln. Alternativ lösning till problemet kan vara täppa för tunneln och istället göra en 
passage över järnvägsspåren.   
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De flesta av fotografierna i enkäten upplevdes som trygga under dagtid men med mörkret 
upplevdes även dessa platser som otrygga. Detta kan vara en följd av den bristande 
belysningen i området och det minskade folkflödet under kvällen. I likhet med det som 
uppkom i litteraturundersöknigen påverkas tryggheten starkt av mörka platser med 
undermålig belysning samt av platser som är folktomma. Genom att öppna upp 
magasinområdet för bostäder samt för butiks- och restaurangverksamheter kan man få en 
ökad tillströmning av människor till området och därmed ökad trygghet. En blandad aktivitet 
i området kan locka olika typer av människor till platsen samt bidra till större aktivitet under 
hela dygnet.  
 
Fler parkbänkar, bättre belysning, en god utformning av växtligheten samt ett gott underhåll 
på platsen skulle kunna bidra till att den uppskattade strandpromenade blir mer attraktiv 
och på så sätt ökar folktillströmningen till området. Gävle är en stad som ligger vid havet och 
har Gavleån som rinner igenom staden, trots det så syns inte denna tillgång i stadens 
utformning. En vacker och idyllisk strandpromenad kan få fler människor ut till området och 
skapa förutsättningar för ett nytt rekreationsstråk i staden.  Genom att även göra andra 
sidan av Gavleån mer tillgänglig och attraktiv för gående samt cyklister kan man få till en 
vacker strandpromenad runt Gavleån vilket med fördel skulle kunna förlängas in i staden. 
Utformningen och placeringen av växtligheten runt området är viktigt för hur platsen 
upplevs, en tät växtlighet kan skymma mötande människor, förhindra ljusinsläpp och ge 
upphov till gömställen. Medan en god utformning tenderar att skapa harmoni och 
välbefinnande.  
 
Uppkom att en del av de svarande i enkäten undviker att gå längs med vattnet då det är 
mörkt ute, vilket delvis kan vara en följd av bristen på räcken ner mot Gavleån. 
 
Då enkäten gjordes under sommaren kan det påverka resultatet över hur platserna upplevs. 
Det vore därav intressant att ta reda på om svaren skulle skilja sig åt om man gjorde en 
enkät med höst- och vinterbiler. Dessa årstider skapar andra förutsättningar på platsen och 
kan även inge en annan sinnesstämning hos de svaranden vilket kan komma att påverka 
deras svar och upplevda trygghet. 
 

5.4.3 Ord som förknippas med trygghet och otrygghet 

I enkäten uppkom det ett flertal ord som kan förknippas med en otrygg plats. Dessa ord är 
även enligt litteraturstudien de vanligaste orden som förknippas med otrygghet. Att en plats 
har ett dåligt rykte om sig tycks vara den starkaste orsaken till den upplevda otryggheten, 
vilket kan bekräftas i litteraturstudien under rubrikren 3.2.6Påverkan, händelser, rykten och 
rädsla. I kapitlet nämns det att känslan av otrygghet i stor utsträckning byggs upp av rykten, 
egna eller andras erfarenheter samt inlärda föreställningar om hur vissa platser bör 
upplevas. De historier och rykten man hör bidrar således kraftigt till påverkan av en specifik 
plats.  
 
Klotter upplevdes av många som en bidragande orsak till den upplevda otryggheten, några 
nämnde även att klottret bidrar till att platsen upplevs som oövervakad och övergiven. Näst 
intill samma beskrivning av klottrets påverkan på tryggheten angavs i kapitlet 3.2.13 Media 
och konst. Där tillägger man även att klotter är förbjudet och att klottret i sig ger upphov till 
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en ökad känsla av otrygghet då det ger intrycket av att olovliga företeelser är accepterade på 
platsen.  
 
Det fysiska rummet som omnämns i kapitlet 3.2.1 Det sociala- och fysiska rummet samt 
fysisk utformning nämns tunnlar som ett slutet rum med begränsade möjligheter till flykt 
och med nedsatta siktlinjer som en typisk plats där otrygghet uppstår. Detta återspeglas 
tydligt i undersökningarna som gjorts, där det ofta nämns bristen på flyktvägar och goda 
siktlinjer. Om en tunnel även är omgärdad av växtlighet förstärker det den upplevda 
otryggheten och bidrar även till potentiella gömställen för angripare.  I samma kapitel nämns 
det även att det öppna rummet är en plats som upplevs som trygg under dagen men som 
med mörkret upplevs som mer otrygg till skillnad från det slutna rummet som upplevs otrygg 
under större delen av dygnet. Detta anses intressant då svaren från enkäten och resultatet 
från vandringen påvisar just detta. Mörkret och bristande belysning tycks således påverka 
både det slutna och det öppna fysiska rummet. En god utformning och placering av 
belysningen är därför viktigt för att minska otryggheten på platsen. En dålig belysning kan 
resultera i försämrade siktlinjer och skapa gömställen för angripare. Gömställen och dåliga 
siktlinjer är andra faktorer som enligt undersökningarna starkt påverkar otryggheten och 
tillsammans med en dålig ljussättning har man således en plats som upplevs otrygg ur flera 
olika aspekter. I kapitlet 3.2.7 Ljussättning omnämns vikten av en god belysning, där man 
förespråkar att använda sig av en mer dämpad belysning längs vägar och komplettera detta 
med punktbelysning i omgivningen. Detta då en stark belysning kan blända och sätta 
omgivningen i mörker. Punktbelysning kan man till exempelvis göra på träd och 
byggnadsfasader, detta resulterar även i att det är lättare att urskilja saker och människor i 
periferin. 
 
Siktlinjer tycks vara en annan faktor som påverkar känslan av otrygghet och trygghet. Platser 
med korta siktlinjer och trånga utrymmen upplevs som otrygga medan öppna platser med 
bra överblick anses utgöra en trygg plats. I kapitlet 3.2.2 Överblickbarhet, siktlinjer och 
synlighet tas detta upp, det nämns då att det är viktigt att kunna se och att se andra samt att 
det ska vara lätt att orientera sig i området för att en plats ska upplevas som trygg. Detta 
hänger även samman med rörelsen av människor på en plats, ett öde område eller lite 
människor i rörelse påverkar tryggheten negativt vilket kan få till följd att ännu färre 
personer besöker platsen då den anses vara otrygg. I kapitlet 3.2.3 Folksamling, levande 
miljöer, social kontroll och rörelse nämns det att det är viktigt för människan att se och bli 
sedd samt att omges av en blandad grupp av människor vilket påverkar tryggheten på ett 
positivt sätt. Rörelse av människor, öppet landskap och fri sikt är det som enligt 
undersökningen definierar en trygg plats och bidrar till att öka den sociala kontrollen på ett 
område och därmed tryggheten. 
 
Att se och att bli sedd förkommer flera gånger i litteraturstudien och förknippas med 
flertalet av de ord som enligt undersökningarna beskriver en trygg respektive en otrygg 
plats. 

5.5 Vandring 

5.5.1 Generellt om vandringen 

Vid planeringen av vandringen användes underlag från litteraturundersökningen samt 
resultaten från enkäten som grund för de platser som valdes till stoppunkter för vandringen. 



 
59 

Även platser som inte ansågs som otrygga enligt enkäten användes då dessa platser ansågs 
ha en god potential till att förbättra hela områdets karaktär och trygghetskänsla. 
 
En presentation och anmälan av intresse för att delta på vandringen återfanns i slutet av 
enkäten som delades ut till de boende. 18 stycken av de 89 personer som svarade på 
enkäten uppgav att de hade intresse att delta på vandringen. Ett förslag på datum och tid 
togs gemensamt med handledaren från kommunen. Handledarens intresse av att delta på 
vandringen samt examensarbetets tidsschema begränsade valet av datum till början av 
augusti. Vandringen valdes att genomföras klockan fem på eftermiddagen, detta då den 
bedömdes att pågå i ungefär tre timmar samt att de flesta boende på Gävle Strand 
beräknades ha hunnit hem från jobbet till det klockslaget. Datumet och tiden skickades ut till 
de intresserade vilket resulterade i att åtta stycken kunde delta på den utsatta tidpunkten, 
detta deltagarantal ansågs som en lagom stor grupp. Det var även en god spridning på kön 
och ålder, vilket ansågs kunna resultera i en bättre helhetssyn och uppfattning av området. 
Tyvärr drog sex av deltagarna sig ur med kort varsel vilket resulterade i att endast två 
personer deltog i vandringen. Trots det låga deltagarantalet var dialogen samt intresset stort 
för vandringen och mycket bra information kom fram på den eftervarande diskussionen. 
Deltagarna i vandringen hade olika förutsättning och bakgrund till Gävle och Gävle Strand 
vilket gynnade dialogen samt medförde att de till viss del hade olika uppfattningar och 
erfarenheter om platser. 

5.5.2 Om resultatet från vandringen 

Det anses viktigt att de boende i området får göra sin röst hörd då det är dessa som brukar 
området och vet hur området fungerar samt upplevs. Resultatet från vandringen bekräftar 
det resultat som framkom av enkätundersökningen. Bra förslag rörande förbättringar och 
åtgärder av området framkom under diskussionen. Till skillnad från enkäten så fick man 
under vandringen en mer målande beskrivning av platserna, man fick en förståelse av hur de 
medverkande ser kopplingar mellan olika byggnader och platser samt hur de anser att dessa 
samverkar. Genom att föra en dialog med deltagarna fick man en möjlighet att utveckla 
svaren och få en djupare förståelse för hur de tänker och upplever vissa platser. Det som 
ansågs påverka platsen negativt bör beaktas och åtgärdsförslag bör tas fram för att platsen 
ska upplevas mer trygg samt lockande för människor att besöka och vistas i. Genom att 
diskutera det uppkomna materialet kom deltagarna fram till hur de anser att man kan 
förbättra de företeelser som de ansåg påverka platsen och tryggheten negativt. Även de 
positiva sakerna och känslorna som de upplevde på platserna bör man försöka bevara och 
utveckla för att området ska bli så tryggt och attraktivt som möjligt. 

5.6 Analyskartor 

De sporadiska verksamheterna som finns i magasinområdet är i stort sett bara verksamma 
under dagen vilket medför att området är ödelagt under kvällen och natten. Detta tenderar 
att bidra till otrygghet i området, då det är få människor i rörelse. Byggnaderna har även en 
del entréer som inte används till några verksamheter vilket medför att vissa byggnader eller 
delar av byggnader tenderar att se öde ut. De är en relativt stor skillnad på de verksamheter 
som i dagsläget är placerade i området, detta anses bra då det under dagen lockar olika 
typer av människor till området. Genom att även skapa förutsättningar för bostäder i detta 
område skulle det kunna bidra till en större aktivitet under hela dygnet och därmed resultera 
i en högre känsla av trygghet. 
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5.7 Kartläggning av otrygghet 

Genom att främst studera enkätundersökningen och vandringen var det två platser som 
noterades som otryggare än de övrigt studerade platserna. Likheten mellan dessa punkter är 
att platserna utgörs av en tunnel under en järnväg. Båda tunnlarna anses som mörka och 
innehåller klotter, vilket får deltagarna att känna sig otrygga. Den nordligaste av tunnlarna är 
den plats som upplevas mest otrygg under hela dygnet och dess uppfattning är starkt 
påverkat av rykten och tidigare händelser på platsen. Denna tunnel har till skillnad från den 
södra tunneln sämre siktlinjer samt är omgärdad av mer grönska som kan skymma 
människor och eventuella faror.  
 
Under en diskussion mellan deltagarna före starten av vandringen kom det upp att stråket 
som går genom Öster anses mörk och oövervakad vilket medför att man undviker att ta den 
vägen in mot centrum. Fotografier från denna plats fanns inte med i enkäten och var inte 
heller en plats som besöktes under vandringen, vilket i efterhand borde ses som ett misstag. 
Av det som uppfattades mellan deltagarna så anses detta som ett otryggt område och borde 
därför tas i beaktande trots att det saknas underlag från fotoenkäten och vandringen. Runt 
detta stråk är det höga och täta träd placerade vilka skymmer ljusinsläppet till området och 
därmed starkt påverkar områdes otrygghetskänsla. 
 
Övriga platser i undersökningarna fick så pass höga betyg att de inte kan klassas som otrygga 
i samma utsträckning som de grönmarkerade platserna på Bild 31, dock uppkom det att 
dessa platser i och med mörkrets inbrott upplevs som otrygga.  Även om dessa platser inte 
uppfattas som otrygga under dagen innebär inte att de inte borde åtgärdas. Med hjälp av 
enkla medel så som parkbänkar, bättre och variationsrik belysning, god placerad och 
utformad vegetation kan hela områdets värde förhöjas och därmed ge en ökad trygghet till 
hela området. 

5.8 Åtgärder 

5.8.1 Enkla åtgärder 

I kapitlet 3.2.11 Tunnlar och passager nämns det att en god utformning av en tunnel och 
viadukt bör vara kort, bred, väl upplyst utan att blända, inte innehålla pelare eller likandande 
som kan skapa gömställen. Man bör även eftersträva goda siktlinjer och undvika tät 
växtlighet i anslutning till tunnels öppningar. Genom att måla tunnlarna i en ljusare färg 
behöver man inte ha en lika kraftig belysning i och runt om tunneln vilket medför att 
periferin inte upplevs lika mörk och hotfull. 
 
Trygghet behöver inte enbart innebära risken att bli överfallen eller att råka ut för brott, det 
kan även innefatta möjligheten att ta sig hem på ett tryggt sätt. Därav borde man utreda vad 
som bidrar till vattensamlingar i tunnlarna, vilket orsakar isfläckar under vintern. Dessa 
isfläckar blir till ett orosmoment då risken att ramla och göra sig illa ökar vilket kan resultera 
i att gående och cyklister istället väljer att ta sig över vägen. Likaså är det av stor vikt att ha 
parkbänkar längs stråket så att de finns en möjlighet för personer att vila, njuta av utsikten 
och vädret samt för att locka människor ut till området. Det är även viktigt med ett gott 
underhåll, att det finns tillgång till sopkärl i området, att klotter och nedskräpning förebyggs 
och tas reda på för att undvika en otrygghetskänsla och därmed öka tryggheten samt 
attraktiviteten i området. Kapitlet 3.2.12 Underhåll i litteraturstudien förstärker detta då 
man hävdar att ett oplanerat, misskött och övergivet område ökar otryggheten samt att ett 
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väl underhållet område tyder på att det finns personer som bryr sig om stället och tar ansvar 
för området vilket resulterar i ökad trygghet. 
 
Genom att använda sig av en varierad ljussättning så som fasadbelysning, pållare och 
upplysta träd kan man förhöja platsens värde och göra den mer trivsam. Det kan även bidra 
till en mer effektiv belysning av området, då saker i periferin blir lättare synliggjorda vilket 
kan bidra till ökad trygghet i området. Enligt kapitlet 3.2.7 Ljussättning framkommer det att 
genom att använda sig av en varierad ljussättning undviker man en för stark och bländade 
belysning vilken medför att omgivning upplevs mörkare och därmed mer otrygg. 
 
När det gäller grönska i ett område tycks det både ge upphov till trygghets- och 
otrygghetskänslor. Det är därför viktigt vart man placerar och hur man utformar 
vegetationen i området. I kapitlet  3.2.8 Grönska nämns just detta samt att man bör undvika 
buskage och lågväxta träd vilka kan skymma sikten samt gömma potentiella angripare. De 
träd som man väljer att använda sig av i området bör av den anledningen ha en hög 
trädstam för att bibehålla goda siktlinjer. Träden bör inte ha ett tätt lövverk samt inte stå 
nära varandra vilket tenderar att resultera i mörker och otrygghet. Gällande buskar bör 
dessa inte placeras i närheten av öppningar till tunnlar och viadukter. Om man väljer att 
använda sig av buskar kan man med fördel ha buskar med taggar då dessa medför att 
avskräcka människor att använda buskagen som gömställen. Blomrabatter och arrangemang 
tycks enligt undersökningarna skapa trivsamhet och harmoni.  
 
En blandad grupp av människor i ett område bidrar till att fler känner sig trygga på platsen. 
Samspelet mellan den offentliga platsen och de sociala relationerna är enligt kapitlet 3.3.4 
Utlämnad, sårbarhet och sociala möten förutsättningen för hur platsen upplevs. På och runt 
om Jungfruparken finns det aktiviteter för barn i olika åldrar, de gröna ytorna i parken är på 
sommaren uppskattade av ungdomar och vuxna. Då en blandad grupp av människor kan 
utgöra en tryggare plats är det viktigt att området har något för alla målgrupper.  En 
boulebana, allmänna toaletter och ett café i området skulle exempelvis kunna förhöja 
områdets värde samt locka människor med olika sociala bakgrunder och förutsättningar att 
mötas. 
 
Vid genomförande av förändringar i området kan man med fördel ta fram ett tema för 
området och utifrån denna skapa åtgärder som passar in i omgivningen och skapar en 
helhet. Då Alderholmen har ett så pass starkt historiskt värde genom varvsindustrin och att 
det var en betydelsefull plats för utskeppning av järn kan man utnyttja detta genom att 
använda sig av järn och marina detaljer i området. Likaså är det viktigt att bevara och 
förbättra detaljer i området för att på så sätt bibehålla den historia som platsen har och för 
att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer. 
 
I kapitlet 3.2.2 Överblickbarhet, siktlinjer och synlighet nämns det att överblickbarhet skapar 
en grund för en trygg plats då det blir lättare att orientera sig i området. Detta stämmer 
överens med informationen som kom fram i de olika undersökningarna. Genom att sätta 
upp tydliga skyltar om och vart viktiga målpunkter samt stadsdelar är belägna kan man 
lättare orientera sig i området. Likaså är det viktigt att man är tydlig i hur det är tänkt att 
platser ska användas eller hur man ska färdas på vägen då det annars lätt kan uppstå 
oklarheter och förvirringar vilket medför att människor blir otrygga och konfunderade. 
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En god och planerad snöhållning kan leda till tryggare och säkrare miljöer för människor att 
vistas i. Den snön som samlas upp kan man använda till att göra parker som används under 
sommaren till attraktiva platser även under vintern. På detta sätt använder man snön som 
en tillgång istället för en belastning. Det framkom under vandringen genom området att 
lekplatsen inte går att använda under vintern och att Jungfruparken inte plogas ordentligt 
och därmed inte används. Genom att använda snö för att göra vinterlekplatser och 
snöskulpturer kan man locka ut människor till dessa områden även under vintern. 

5.8.2 Omfattande åtgärder 

I kapitlet Stadsstruktur, zonering och segregation framkommer det att en blandad 
bebyggelse och en blandning av verksamheter minimerar ödsligheten och ökar den naturliga 
övervakningen på området och därmed tryggheten. Under kapitlet 3.2.3 Folksamling, 
levande miljöer, social kontroll och rörelse tas det upp att det är viktigt att se och att bli sedd 
samt att omges av en blandning av människor. Dessa påståenden stärker att en variation av 
verksamheter och bostäder är positivt för tryggheten. Genom att tillåta bostäder, 
restauranger och övriga verksamheter i magasinområdet kan man skapa en ökad ström av 
människor till området. Detta resulterar även i ökad aktivitet under hela dygnet vilket i sin 
tur bidrar till en bättre naturlig övervakning och en ökad social kontroll vilket därmed 
påverkar tryggheten positivt. Genom att öppna upp detta område för bostäder får man ett 
bättre underlag för att starta en närbutik i området vilket skulle gynna de boende på Gävle 
Strand och på magasinområdet. Under förutsättning att bostäder tillåts på magasinområdet 
bör man minska trafikflödet på Norra Skeppsbron alternativt sänka hastigheten så att de 
boende inte störs av buller och därmed får en minskad boendekvalité. Genom att byta 
markbeläggning från asfalt till stenbeläggning får man en naturlig sänkning av hastigheten, 
det är dock viktigt att man inför stråk i stenbeläggningen som underlättar för rullstolsburna 
att ta sig över vägen. Ytterliggare en åtgärd är att sänka hastigheten till 30 km/h alternativt 
göra om vägen till ett gångfartsområde. Enligt kapitel 3.2.10 Infrastruktur leder en lägre 
hastighet till en bättre naturlig övervakning och därmed en ökad trygghet. En lägre hastighet 
på vägen underlättar för möjligheten att placera uteserveringar längs byggnaderna och ner 
mot ån samt att det bidrar till en tryggare och säkrare miljö för barn att vistas i.  
 
Då man enligt undersökningarna kan notera att det råder vissa svårigheter gällande trafiken 
till och från Gävle Strand bör detta ses över. Ytterliggare infarter till området skulle kunna 
lösa problemet. Genom att öppna upp bilvägen från Öster som tycks vara det lättaste 
alternativet med minst påverkan på övrig omgivning, då det redan finns en väg tillgänglig, får 
man ett smidigare flöde in till Gävle Strand. Problematiken i denna åtgärd är Gevalia som är 
placerat längs denna sträckning samt att det innebär en ökad trafik och ökat buller för de 
boende på Öster. Ett alternativ till infart för bilar skulle vara att ta sig in till området via 
industriområdet vid Näringen. Detta skulle dock innebära att man blir tvungen att ta sig över 
ett järnvägsspår men har fördelarna att det inte påverkar de boende på Öster och inte 
inverkar på Gevalias verksamhet. Bilar som idag står slarvigt parkerade längs Norra 
Skeppsbron bidrar även det till den svåra trafiksituationen, genom att göra parkeringsfickor 
alternativt ha datumparkering på vägen kan man förbättra denna situation. 
 
Gång- och cykeltunnlar är de platser som enligt kapitlet 3.2.11 Tunnlar och passager är de 
mest otrygga platserna att vistas på, istället för att använda sig av tunnlar tar man sig hellre 
över en trafikerad väg då denna anses vara mer trygg. Detta stämmer även överens med det 
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resultat som uppkom i undersökningarna. Om tunneln även har ett dåligt rykte om sig tycks 
platsen svår att förbättra med enkla åtgärder. Genom att täppa igen den befintliga tunneln 
och istället göra en övergång ger man platsen nya förutsättningar samt möjligheter till att bli 
en trygg och säker plats. I kapitlet 3.2.11 Tunnlar och passager nämns det även att det är 
viktigt med hur en bro gestaltas för att få en god trygghetskänsla. En sluten bro (med tak och 
väggar) kan upplevas som instängd och på så sätt få en negativ inverkan på tryggheten. Bron 
bör vara av sådan bredd att man utan problem kan möta andra gående, den ska vara ljussatt 
utan att vara bländade så att man ser vilka man möter, de ska vara goda siktlinjer så man får 
en överblickbarhet av området. Likaså bör man beakta säkerheten gällande riskerna att bli 
nedknuffad eller att någon hoppar ner på järnvägen. Genom att använda sig av till 
exempelvis plexiglas på staketen gör man det svårt för människor att klättra över samtidigt 
som det släpper in ljus och inte försämrar siktlinjerna. 
 
Genom att skapa en ny byggnad på grusområdet på östra sidan om magasinområdet kan 
man upprätta en länk mellan magasinområdet och Gävle Strand och på så sätt undvika en 
”vi- mot dom-känsla”. Denna byggnad bör med fördel innehålla varierade verksamheter och 
funktioner. För att byggnaden ska återspegla det histioriska värdet i magasinområdet och 
den moderna arkitekturen på Gävle Strand bör en koppling mellan dessa stilar återspeglas i 
byggnadens arkitektur.  
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6.0 SLUTSATS 

6.1 Vad är trygghet?  

Ordet trygghet kopplas ofta samman med ord som rädsla och oro. (Andersson, 2005)Att inte 
känna sig hotad eller oroad från sin omgivning eller personer kan beskriva innebörden av 
trygghet. (Nationalencyklopedin , u.d.) De beskrivningar och ord som enligt 
undersökningarna starkast förknippas med otrygghet är klotter, dåligt rykte, inga siktlinjer, 
lite människor, öde, dåligt belyst, inga flyktvägar, gömställen, kan inte se andra och smalt. 

6.2 Hur skiljer sig trygghet från säkerhet i urbana miljöer? 

Säkerhet och trygghet är två begrepp som ofta förväxlas. Säkerhet handlar om att undvika 
olyckor, skador och dödsfall medan trygghet inriktar sig mot rädslan eller oron att råka ut för 
en olycka. Man kan förklara det som att trygghet inriktar sig mot upplevelsen av att en 
händelse kan ske gentemot säkerhet som inriktar sig mer mot den faktiska risken att råka ut 
för ett brott. (Karlsson, 2010) 

6.3 Vad påverkar tryggheten?  

Vad som påverkar tryggheten kan bero på en mängd varierande faktorer och upplevas olika 
för olika personer. En av de saker som tycks påverka otryggheten i störst utsträckning är 
rykten och tidigare upplevelser.  Man behöver inte själv ha råkat ut för en händelse för att 
en plats ska upplevas som otrygg, genom att höra vad andra har upplevt och genom tidigare 
händelser på platsen spär man på ryktet och därmed otryggheten (Karlsson, 2010). 
Undermålig och bristande belysning kan resultera i mörka platser och därmed en försämrad 
möjlighet att se personer och föremål i sin omgivning. Detta kan bidra till en ökad 
otrygghetskänsla för de personer som vistats på området. Det är viktigt för människan att se 
och att se andra, en naturlig övervakning av ett område vilket kan uppnås med en god 
folkström under hela dygnet tycks påverka tryggheten positivt (Boverket, 2010). En 
blandning av verksamheter, bostäder och människor med olika bakgrunder tenderar att öka 
den naturliga övervakningen och den sociala kontrollen.  Underhållet av ett område har stor 
påverkan på hur platser upplevs, en dåligt underhållen plats med klotter och nedskräpningar 
kan ge intrycket av att platsen är oövervakad och att olovliga saker därmed är tillåtna i 
området. Detta resulterar i minskad trygghet och att personer drar sig från att vistas på 
platsen vilket minskar den naturliga övervakningen av att se och att bli sedd av andra 
(Boverket , 2006). Grönska och växtlighet i ett område kan skapa harmoni och välbehag 
samtidigt som det kan resultera i ökad otrygghet (Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Boverket, BRÅ, 2010). Detta då en tät växtlighet kan skymma ljusinsläppet samt resultera i 
potentiella gömställen för angripare.  

6.4 Påverkas man olika av trygghet/otrygghet? Varför? 

Vad som är tryggt behöver inte vara samma för alla, man har olika grundförutsättningar som 
spelar in i hur man påverkas av trygghet respektive otrygghet. Redan i tidig ålder får flickor 
lära sig om risken att bli överfallen och vilka platser man därmed bör undvika. Under ung 
ålder upplevs tryggheten i stort sett vara det samma för flickor som för pojkar, men med 
åren övergår det till att kvinnor blir mer utsatta för otrygghet gentemot män. Detta tycks 
delvis bero på att män generellt sett är fysiskt starkare än kvinnor och därmed har lättare att 
försvara sig i hotfulla situationer. För en kvinna kan det räcka med att möta en man på en 
folktom gata för att känna sig otrygg, medan det för en man ofta krävs en större grupp av 
människor för att otrygghet ska uppstå. (Andersson, 2001) Rykten, inlärda föreställningar om 
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platser, egna och andras erfarenheter påverkar människans uppfattning om en viss plats och 
dess trygghet (Boverket, 2010). Kvinnor som ses som fysiskt svagare än män påverkas mer av 
dessa rykten vilket kan få dem att undvika platser och välja alternativa vägval för att inte 
känna sig hotade och otrygga. 

6.5 Vad finns det för metoder för att mäta trygghet? Vad skiljer dessa ifrån 

varandra? Vilka för- och nackdelar har de? 

Det finns ingen generell metod för att kartlägga trygghet respektive otrygghet på ett 
område. Varje plats är unik och kräver att man anpassar metoden för kartläggning till den 
specifika platsen.  
 
Några av de metoder för kartläggning av trygghet och otrygghet som finns att tillgå är 
följande: 

- Mentalkarta 
- Karteringsmetod 
- Berättarcafé 
- SWOT-analys 
- Enkäter 
- Platsanalys 
- Gåtur 
- Trygghetsvandring 

 
Den finns således en mängd kända metoder för att kartlägga tryggheten och samtliga har 
sina för- och nackdelar. De vanligaste metoderna som används vid kartläggning är 
trygghetsvandring, enkäter och intervjuer. Det nästan alla metoder har gemensamt är att de 
innefattar en kontakt samt dialog med boende och verksamma i området. Hur denna 
kontakt genomförs varierar i sig mycket, det kan skifta från rena dialoger och 
enkätundersökningar till vandringar och ritande av bilder. Det kan vara bra att mäta och 
utreda tryggheten med olika metoder. Genom att genomföra en intervju har man möjlighet 
att ställa följdfrågor till de intervjuade personerna och på så sätt få ett djupare svar. 
Däremot är det svårare att på detta sätt få ut vad en större grupp av människor anser, då det 
kräver både mer tid och resurser. Med en enkät kan du däremot nå ut till ett större antal 
människor men riskerar istället att förlora den djupare informationen som kan nås vid en 
intervju. Med metoder som trygghetsvandringar och gåturer där man går med en grupp i det 
område som ska kartläggas kan man få deltagarna att notera saker de annars kan ha glömt 
av då de inte befinner sig på platsen. I likhet med intervjuer tenderar dessa metoder att 
medföra att endast ett fåtal personer får komma till tals. Genom att kombinera olika 
metoder kan man få en tydligare bild av hur ett område upplevs. 

6.6 Kan man förbättra någon metod som gör den mer användbar? 

Genom att använda sig av fler olika metoder kan man få en tydligare bild av hur området 
upplevs. Om man kombinerar två metoder där den ena inriktar sig till en större grupp av 
människor och den andra riktar sig mot en mindre grupp medverkande, kan man få ett 
resultat som visar vad den stora massan anser samtidigt som en mindre grupp resulterar i en 
bättre dialog, ökad insikt och förståelse. 
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6.7 Finns det trygghetsförbättrande åtgärder? 

För att göra ett område mer tryggt finns det olika tillvägagångssätt att tillgå. Man kan inom  
kommunen fatta beslut genom olika planer, så som detaljplan och översiktsplan, som kan 
påverka tryggheten i ett område.  
 
Man brukar omnämna två olika typer av kontroll som kan ske på ett område, social- och 
formell kontroll. Den sociala kontrollen vilket utgörs av allmänheten, innefattar bland annat 
en naturlig övervakning och sociala möten. Den formella kontrollen utgörs av personer som 
är anställda för att kontrollera och bevaka ett område. Väktare och poliser innefattas i denna 
variant av kontroll. (Boverket, 1998) Elektronisk övervakning så som övervakningskameror 
kan användas för att övervaka ett område men bör endast placeras på platser där en social 
kontroll inte är möjlig. (Politecinco di Milano, IAU, European commission, 2006-2007) 
Genom gestaltning och utformning kan man förebygga brott samt skapa ett mer tryggt och 
trivsamt område som lockar människor till platsen och därmed öka den sociala kontrollen. 

6.8 Hur ska man kartlägga tryggheten/otryggheten vid Gävle Strand? 

En kartläggning av Gävle Strand bör göras genom att utveckla kända metoder så att de 
passar det specifika fallet. Genom att använda sig av en fotoenkät når man utan till en större 
skara människor och får på så sätt en bredd i åsikterna och upplevelserna. Att använda sig av 
fotografier i enkäten bidrar till att de svarande får en tydligare känsla och upplevelse av 
platserna, vilket kan underlättar för dem när de svarar på enkäten. En vandring genom 
området med en mindre grupp människor kan ge en ökad förståelse för området, då man 
efter vandringen har en diskussion om vad man upplevt. Med dialogen kan man få fram 
information om upplevelser, känslor och iakttagelser som inte framkom i enkäten och som 
är svåra för en utomstående att notera. Genom att komplettera dessa metoder med en 
förutsättningsanalys med för- och nackdelar kan man få fram potential och brister som man 
kan arbeta vidare med för att skapa ett tryggare område. Analyskartor över verksamheter 
och entréer kan ge en ökad förståelse i hur platser upplevs och befolkas under dygnet. 

6.9 Går det göra eventuella förbättringar av området för att öka otryggheten? 

Det finns både enkla och mer omfattande åtgärder man kan ta till för att öka tryggheten 
längs stråket. Åtgärderna kräver olika stora ingrepp och ekonomiska resurser för att 
genomföras. Ett bättre underhåll av gatubelysning, nedskärpning och klotter räknas till 
enklare åtgärder som har stor inverkan på tryggheten. Likaså påverkar utformningen samt 
placeringen av belysning och växtlighet tryggheten. Genom att måla tunnlarna i en ljusare 
färg får man dem att upplevas större och trevligare vilket kan medföra att man tar tunneln 
istället för att korsa vägen. Att skapa aktiviteter som lockar olika typer av människor kan 
resultera i en större folkström vilket innebär en bättre naturlig övervakning och en ökad 
social kontroll. En plats behöver inte vara otrygg bara för att den har ett dåligt rykte, vilket 
gör det svårt att förändra en sådan plats utan att genomföra kraftiga förändringar. Genom 
att till exempel täppa igen en tunnel och skapa en bro har man gett en plats nya 
förutsättningar till att bli en trygg plats. Att öppna upp områden för olika verksamheter och 
bostäder lockar man fler människor till området och bidrar till en bättre naturlig övervakning 
av området och därmed ökad trygghet. Större ingrepp som att göra om lokaler till bostäder, 
rasera en tunnel och bygga en bro samt att leda om vägar ses som mer omfattande och 
krävande åtgärder.  Dessa åtgärder anses dock ha en stor positiv påverkan på tryggheten, 
helhetsupplevelsen samt attraktiviteten på platsen. 
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6.10 Metodval  

Genom enkätundersökningen får man fram vad den större massan anser om tryggheten i 
området och det gör det möjlighet för personer som vill vara anonyma men ändå vill bidra 
med åsikter att delta. I vandringen är det ett mindre antal människor som deltar, vilket 
resulterar i en djupare förståelse om vissa platser samt att information kan komma fram som 
skulle gå förlorad genom att enbart använda sig av en enkät. Genom att kombinera dessa 
metoder får man en inblick i tryggheten ur olika perspektiv och man tar del av den allmänna 
åsikten om tryggheten i området samt får en djupare information och förståelse angående 
den upplevda känslan på vissa utvalda platser. 
 

Resultaten från enkätundersökningen och vandringen visar på samma resultat gällande 
trygghet och otrygghet vilket stärker valet av otrygga platser. De undersökningar som har 
gjorts överensstämmer i stora drag med den information som uppkom om ämnet i 
litteraturstudien. 
 
Enkätundersökningen och vandringen resulterade i så pass bra information att 
förutsättningsanalysen och analyskartorna inte resulterade i någon ny information som 
bidrog till kartläggandet av otrygga platser. Dessa metoder behövdes således inte 
genomföras för att ta fram en god kartläggning av tryggheten längs stråket. 

6.11 Resultat 

6.11.1 Aspekter 

Sammanställningen av de aspekter som påverkar tryggheten i störst utsträckning kan även 
ses som en sammanfattning av det resultat som uppkom vid enkätundersökingen och 
vandringen. 
 
De aspekter som tycks påverka tryggheten i störst utsträckning är ödslighet, mörker, att bli 
sedd, siktlinjer och rykten. De flesta aspekter påverkar på något sätt varandra och leder 
därmed till konsekvenser som påverkar tryggheten i ännu större utsträckning. Detta kan 
exemplifieras då det under dygnets mörkare timmar är mindre människor i rörelse, vilket 
medför att ett område kan upplevas som öde. Med mörkret kan det även bli försämrade 
siktlinjer och det är därför viktigt med en god belysning. Både mörker och ödslighet gör att 
det blir svårare att se andra och att själv bli sedd. Många av dessa aspekter som tas upp i 
kapitlet 4.5 Gradering av aspekter skulle kunna förebyggas med en social kontroll och en 
naturlig övervakning. I kapitel 3.2.2 Överblickbarhet, siktlinjer och synlighet samt kapitel 
3.2.3 Folksamling, levande miljöer, social kontroll och rörelse så nämner man vikten av social 
kontroll samt naturlig övervakning för skapandet och upprätthållandet av en trygg plats. 

6.11.2 Kartläggning av otrygga platser 

De platser som noterats som otrygga kan man dela in i öppna respektive slutna rum. Där de 
slutna rummen är platser som upplevs som otrygga under hela dygnet oberoende av 
tidpunkt. De öppna rummen är platser som påverkas av tiden på dygnet, en plats kan 
upplevas som trygg under dagen men med mörkret upplevas som otrygg. I kapitel 3.2.1 Det 
social- och fysiska rummet samt fysisk utformning tar man upp detta, hur olika typer av 
platser upplevs som otrygga under olika tider på dygnet. De platser som ansågs som otrygga 
påverkas i stor grad av de aspekter som framkom påverka tryggheten i störst utsträckning i 
kapitel 4.5 Gradering av aspekter. 



 
68 

6.11.3 Åtgärder 

Ett framtagande av både enkla och mer omfattande åtgärder skapar möjligheter till 
förändringar av platser för att uppnå trygghet i olika stora utsträckningar. De mer 
omfattande åtgärderna kräver större ekonomiska tillgångar och mer resurser för att bli 
verklighet, vilket kan krävas på platser som är hårt drabbade av rykten eller för att skapa 
platser för en ökad aktivitet under hela dygnet. Rykten är en av de aspekter som påverkar 
tryggheten i störst utsträckning enligt kapitel 4.5 Gradering av aspekter och i kapitel 3.2.6 
Påverkan, händelser, rykten och rädsla tar man upp detta med hur erfarenheter och rykten 
kan påverka en plats. Vissa av de platser som är markerade som otrygga i undersökningen är 
förknippade med rykten, vilket kan vara svårt att få bort med enkla medel och kräver 
därmed mer omfattande åtgärder för att upplevas som tryggare.  För att få en ökad aktivitet 
under dygnet är det viktigt med en blandad bebyggelse och olika verksamheter. I kapitel 
3.4.2 Stadsstruktur, zonering och segregation tar man upp vikten av detta och att det 
minimerar ödsligt placerade och dåligt övervakade områden, vilket således även gynnar den 
naturliga övervakningen och den sociala kontrollen på platsen, kapitel 3.2.2 Överblickbarhet, 
siktlinjer och synlighet samt kapitel 3.2.3 Folksamling, levande miljöer, social kontroll och 
rörelse. Enligt kapitel 3.2.9 Infrastruktur bidrar man även till en ökad naturlig övervakning 
genom att sänka hastigheterna på bilvägarna till 30 km/h. 
 
Att endast genomföra vissa av de enkla åtgärderna kan räcka för att en plats ska upplevas 
som tryggare. En god ljussättning och ett gott underhåll av platser är bland det viktigaste för 
att skapa ett tryggt område. Genom en god ljussättning kan man undvika mörker, förbättra 
siktlinjer och möjligheterna att se och bli sedd av andra, vilka utgör tre av de fem aspekterna 
som påverkar tryggheten mest negativt enligt kapitel 4.5 Gradering av aspekter. Detta 
stämmer även bra överens med kapitel 3.2.7 Ljussättning där man även tillägger att en god 
ljussättning inte enbart minskar otryggheten utan även bidrar till att höja det estetiska 
värdet och skapar attraktiva platser för människor att trivas och att vistas i. I kapitel 3.2.11 
Underhåll nämns det hur viktigt det är med ett gott underhåll på en plats. Ett område som är 
väl skött och underhållet visar på att människor bryr sig om platsen och att det därmed är 
människor som befinner sig i området. Det signalerar även att olovliga företeelser inte är 
accepterade på platsen, vilket ökar den naturliga övervakningen och den sociala kontrollen 
på området. 
 

.  
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7.0 FÖRBÄTTRINGAR OCH VIDARE ARBETE 

7.1 Förbättringar och felkällor 

 Fler deltagare på vandringen hade kunnat säkerställa den information som framkom 
samt resulterat i mer och fördjupad information gällande upplevelser samt problem i 
området. 

 Enkäten innefattar enbart utvalda platser vilket kan resultera i att vissa områden 
glöms bort. Att enkäten delades ut och besvarades under sommaren kan resultera i 
att en mindre andel av de boende hade möjlighet att besvara den.  
 
 

 Ytterligare en vandring under andra tider på dygnet eller året hade kunnat resultera i 
annan information eller stärka det som framkom i undersökningen. 

 En enkät med bilder från hösten och vintern hade kunnat resultera i annan 
information eller stärka det som framkom i undersökningen. 

 Göra en mätning av folkflödet längs olika vägval. 

 Att studera mer ingående hur olika förutsättningar så som etnicitet och 
funktionsnedsättning påverkas av otryggheten respektive tryggheten. 

7.2 Vidare arbete 

 Ta fram strategier för hur man ska verkställa åtgärderna. 

 Ta fram program för hur olika situationer ska hanteras. 

 Göra en beskrivning för hur man vill att hela området ska upplevas och hur man bör 
gestalta. 

 Fortsätta att jobba med trygghetsfrågor och planering av trygghet i övriga stadsdelar. 
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Bild 35 Skiss över vissa av åtgärdsförslag vid Norra Skeppsbron. 

 


