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ABSTRACT 

Kornsäter, F & Larsson, L. 2018. Konsten att belysa trygghet. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet.   

 

Uppsatsen studerar arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas bostadsmiljöer utifrån intervjuer med tre aktörer: 

Uppsala kommun, ett konsultföretag som arbetar för Uppsala kommun samt ett bostadsbolag. Studien fokuserar 

på skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevda trygghet och studerar hur arbetet med detta sker i praktiken 

jämfört med riktlinjer och dokument som finns. Syftet är att undersöka hur arbete med belysning och andra faktorer 

kopplade till trygghet går till, samt hur kvinnors upplevda trygghet tas i beaktning i det arbetet. Teorin som ligger 

till grunden för analysen berör både generell och jämställd planeringsteori. 

 

Resultatet visar att representanterna från aktörerna är medvetna om skillnaden i hur män och kvinnor upplever 

utomhusmiljöer men att arbetet med detta inte sker systematiskt. Arbetet med stadens utomhusmiljöer sker med 

hjälp av tyst kunskap, där tillgängliga dokument inte används. Resultatet visade att flera verktyg från teorin 

används, ett tecken på att kompetenta människor arbetar med dessa frågor trots brist på systematik. Att mycket av 

arbetet sker med hjälp av tyst kunskap kan innebära en risk om ansvariga planerar och löser problem utifrån sitt 

eget perspektiv, utan att ta hänsyn till män och kvinnors olika erfarenheter. 
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1. INLEDNING 

 

I Sverige innebär vissa årstider att större delen av dygnet är mörkt. Detta ställer krav på vår 

utomhusmiljö, speciellt i bostadsområden där många människor rör sig under dygnets alla 

timmar. Det är inte bara av praktiska skäl utomhusbelysning är nödvändigt, det är även under 

den mörka delen av dygnet som människor känner sig som mest otrygga när de vistas utomhus. 

En plats kan upplevas otrygg trots att det inte innebär en direkt fara att vistas där (Farrington 

och Welsh, 2008). För att alla ska att kunna röra sig utomhus, oavsett tid på dygnet, ställer detta 

krav på vår utomhusmiljö. Det är viktigt att bostadsområdet är belyst på rätt sätt så att alla 

människor känner sig trygga att röra sig i området även när det är mörkt (Bo Tryggt 05, 2005). 

Det är även viktigt att andra faktorer som påverkar trygghetskänslan tas med i beaktning. 

När belysning planeras i ett område finns det flera olika begränsningar att ta hänsyn till, 

såsom exempelvis närliggande naturområde med djurliv som kan störas, fysiska begränsningar 

i hur lyktstolpar kan placeras eller ekonomiska begränsningar. Dessa begränsningar påverkar 

alla aktörer som arbetar med stadens utomhusbelysning. 

Denna rapport fokuserar på Uppsala kommun och ett fastighetsbolags del i planeringen av 

trygga utomhusmiljöer. För att få en helhetsbild av hur arbetet för ökad upplevd trygghet går 

till har representanter från verksamheter som arbetar innanför och utanför tomtgränserna i olika 

bostadsområden intervjuats. Samarbetet mellan dessa olika aktörer är en viktig del i målet att 

alla invånare ska känna sig trygga överallt i staden. 

Enligt Nationella trygghetsundersökningen 2017 uppger 30% av de tillfrågade kvinnorna 

att de känner sig mycket eller ganska otrygga kvällstid i sitt eget bostadsområde. Motsvarande 

siffra för män är 9%. Dessutom väljer fem gånger så många kvinnor som män att avstå från att 

gå ut kvällstid i sitt eget bostadsområde (Söderström et al. 2018, s. 115). Därför är det viktigt 

att särskilja män och kvinnors upplevda trygghet. Denna uppsats är relevant då den involverar 

flera olika aktörer som arbetar med stadens utomhusmiljöer samt identifierar hur män och 

kvinnors upplevda trygghet skiljer sig åt. Utifrån detta går det sedan att utvärdera hur arbetet 

ser ut idag och jämföra med befintliga dokument och riktlinjer för att identifiera eventuella 

förbättringspunkter i arbetet.  

1. 1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur arbetet med belysning och andra faktorer kopplade 

till den upplevda trygghetskänslan i utomhusmiljöer i Uppsala går till. För att möjliggöra detta 

syfte har tre olika aktörer studerats: Uppsala kommun, ett konsultbolag som ansvarar för 

utomhusbelysningen i Uppsala kommun samt ett bostadsbolag verksamma i Uppsala kommun. 

För att ytterligare specificera uppsatsens syfte kommer män och kvinnors olika erfarenheter tas 

i beaktning när invånarnas upplevda trygghet studeras. Detta smalnar av till följande 

frågeställningar:  
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❖ Vilka faktorer inkluderas i planeringen av stadens utomhusmiljöer? 

❖ Hur involveras belysningen som en del av planeringen av utomhusmiljöer i 

bostadsområden? 

❖ Hur inkluderas invånarnas upplevda trygghet, inklusive män och kvinnors olika 

erfarenheter, i planeringen av utomhusbelysning? 

1.2 Avgränsning och begränsning 

Denna rapport har avgränsats till att undersöka bostadsområden och dess omgivning. Med 

bostadsområden menas dels de faktiska bostadshusen samt vägar och ingångar till husen. Dess 

omgivning består av cykel-, bil- och gångvägar som leder till bostadsområdet från exempelvis 

parkeringsplatser och busshållplatser, kringliggande grönområden och parker. 

De aktörer som denna uppsats fokuserat på är Uppsala kommun, ett konsultföretag som 

Uppsala kommun anlitat för att projektera belysning på kommunens gator samt representanter 

från ett bostadsbolag. Företrädare från dessa aktörer har intervjuats för att undersöka hur de 

arbetar med frågor kopplade till uppsatsens syfte. Vidare har ett aktivt val gjorts att inte hålla 

intervjuer med privatpersoner eftersom studiens syfte fokuserar på planersingsprocessen. 

De olika aktörerna har valts ut för att skapa en helhetsbild av belysning och arbetet med 

trygghetsperspektivet i bostadsområden i Uppsala kommun, men det är möjligt att fler aktörer 

hade kunnat vara viktiga för att ytterligare bidra till denna bild.  

Till denna uppsats har begreppet trygghet definieras av hur trygg en person känner sig i en 

specifik situation, alltså en subjektiv upplevelse. Känslan av trygghet är inte nödvändigtvis 

kopplad till brottslighet, utan är istället ofta kopplad till andra faktorer. Ett exempel på detta är 

dåligt belysta platser som kan upplevas vara otrygga, trots att dessa platser inte är 

brottsbelastade (Torstensson Levander, 2007, s. 10–11). 

1.3 Disposition  

Efter att ha presenterat syftet, avgränsningar och begränsningar är uppsatsen uppdelad i fyra 

kapitel: metod, teori, resultat och diskussion. Metodkapitlet är uppdelad utifrån de två metoder 

som använts för denna uppsats, litteraturstudie och intervjuer. Metoden följs av ett teorikapitel 

som innehåller två delar där den första berör generell planeringsteori och den andra berör 

jämställdhet inom planeringsteori. Även strategier för att uppnå en jämställd planeringsprocess 

finns introducerade där. Därefter presenteras resultatet från litteraturstudien under rubriken 

Resultat från dokument och riktlinjer. Där ges en introduktion till de nedskrivna riktlinjer och 

regler som aktörer aktiva inom planeringen av utomhusmiljöer har att tillgå. Dessa dokument 

utgörs av Strategi för belysning i Uppsala kommun, Vägars och gators underhåll samt en 

nationell guide för trygghetsvandringar. Resultat från intervjuerna är uppdelad i tre delar som 

representerar de tre frågeställningar, först om faktorer för trygg utomhusmiljö, följt av 

belysning för trygg utomhusmiljö och sist hur medborgarnas perspektiv tas i beaktning. 

Diskussionen är sedan indelad efter de punkter som författarna ansåg viktiga att lyfta fram och 

analysera utifrån resultatet och teorin. 
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2. METOD OCH MATERIAL 

 

För att besvara de valda frågeställningarna har intervjuer med olika aktörer som är delaktiga i 

arbetet gällande utomhusmiljöer i Uppsala genomförts. Dessa aktörer består av Uppsala 

kommun, ett konsultföretag som i denna studie benämns Konsultföretag A och ett bostadsbolag 

omskrivet Bostadsbolag B. Utöver detta gjordes en litteraturstudie av dokument och riktlinjer 

tillgängliga för aktörer aktiva inom planering av utomhusmiljöer.  

2.1 Litteraturstudie 

Som en del av metoden till denna uppsats har dokumentet Strategi för belysning i Uppsala 

kommun studerats (Uppsala kommn, 2010). Syftet med att studera detta dokument var för att 

det är den huvudsakliga dokumentation som finns kring Uppsala kommuns arbete med 

utomhusbelysning. Dokumentet används sedan som del av intervjuerna, för att se om och hur 

de olika intervjupersonerna arbetar med dokumentet. Till analysen användes dokumentet för att 

se vilka punkter som arbetas med i praktiken, och kopplas sedan till den teori som valts för 

arbetet. Utöver detta har Vägar och gators utformning, VGU framtagen av Trafikverket 

studerats. Denna har använts för att få en överblick kring vilka lagar och regler som finns kring 

utomhusbelysning idag. Dessutom har Brottsförebyggande rådet, BRÅ:s manual för 

trygghetsvandringar undersökts för att kunna jämföras med hur det i praktiken går till när 

trygghetsvandringar genomförs i Uppsala. 

En begränsning med uppsatsens litteraturstudie är att det potentiellt kan finnas andra 

dokument som används men som författarna inte identifierat. 

2.2 Intervjuer 

Under arbetets gång har semistrukturerade besöksintervjuer genomförts, där de valda 

personerna intervjuades på sina arbetsplatser. Dessa personer kommer presenteras nedan under 

rubriken 2.2.2 Intervjupersoner. Intervjun inleddes med att författarna berättade om studiens 

syfte och syftet med dagens intervju. Inför intervjuerna har frågor sammanställts för att fungera 

som en guide och lämna utrymme för följdfrågor. Dessa frågor finns bifogade i bilaga 1.  

 

2.2.1 Intervju som metod 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul är en av fördelarna med besöksintervjuer att det enkelt 

går att följa upp svar med följdfrågor. Exempel på nackdelar är att intervjuareffekten kan 

förekomma, alltså att de som intervjuar och respondenterna påverkar varandra (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011). Vidare försvinner respondentens anonymitet, vilket kan påverka 

svar på känsliga frågor. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de olika respondenterna kommer få vissa 

styrda och vissa öppna frågor där de sedan med egna ord kan beskriva hur planerings- och 
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arbetsprocessen går till (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Detta gör att svaren kan bli 

annorlunda än vad som först var tänkt vilket författarna måste vara förberedd på. Detta kan 

exempelvis ske genom att det i förväg förberetts olika följdfrågor, som är kopplade till 

potentiella svar som respondenten kan ge (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Det här 

ställer krav på att de som intervjuar är lyhörda, så att de kan uppfatta sidospår och information 

som kan vara viktig och relevant, även om den inte är direkt kopplad till de frågor som 

ursprungligen tagits fram.  

Den intervju som genomfördes med Bostadsbolag B var semistrukturerad och två 

representanter från bostadsbolaget deltog. Vid intervju med två personer är det viktigt att vara 

medveten om att de två respondenterna kan påverka och styra varandras svar (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011). Det bedömdes dock som lämpligt att intervjua dessa personer 

tillsammans eftersom de hade liknande arbetsuppgifter men för olika områden i Uppsala 

kommun.  

En nackdel med valda metoder är att invånarnas synpunkt inte kommer samlas in, och 

därmed förloras möjligheten att samla in hur utfallet av kommunens eventuella planer och idéer 

kring utemiljöer faktiskt implementeras och mottas. Det har dock varit ett aktivt val att avgränsa 

mot att intervjua personer som är med och planerar då det är av uppfattningen att det kommer 

ge svar som går mer mot det syfte som uppsatsen har. 

Valet av respondenter har gjorts med hjälp av snöbollsurval, en metod som Valentine 

(2005, s. 110–126) beskriver använder sig av en initial kontakt för att få hjälp att hitta fler 

relevanta intervjupersoner. Metoden kan vara lämplig om det är svårt att veta vem som har 

informationen som eftersöks. I denna studie användes en representant från Uppsala kommun 

som initial kontakt för studiens första intervju. Med hjälp av den första respondentens 

information kunde nästkommande respondenter kontaktas. Snöbollsurvalet är för den här 

studien en lämplig metod eftersom det initialt var svårt att veta vilka personer som är delaktiga 

i planeringsprocesser i Uppsala, och därmed svårt att veta vilka personer som var relevanta att 

intervjua. 

Valentine skriver vidare om potentiella fällor med snöbollsurvalet, exempelvis att urvalet 

kan bli väldigt smalt och innefatta en homogen grupp människor (Valentine 2005, s. 110-126). 

För att motverka detta har fler än en person från samma företag valts ut för att förhoppningsvis 

få en bredare bild av hur arbetet med trygghetsperspektivet går till.  

Alla intervjuade personer hålls anonyma i uppsatsen eftersom dess syfte inte kräver att de 

benämns med namn. Det går även att motivera med den etiska aspekten att respondenterna ska 

kunna uttrycka sig utan att behöva gå ut med sitt namn. Författarna har därför gjort valet att 

varken benämna företag eller personer med namn utan använder sig av pseudonym istället. 

  

2.2.2 Intervjupersoner 

Den första personen som intervjuades var en representant från Stadsbyggnadsförvaltningen som 

i den här studien går under pseudonymet Karl. Stadsbyggnadsförvaltningen tillhör Uppsala 

kommun och har som huvuduppgift att samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala 

sker på ett effektivt sätt (Uppsala kommun, 2018). Ett av deras ansvarsområden är 
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utomhusbelysning och därför är Karl lämplig att intervjua för denna uppsats. Utöver detta har 

Karin intervjuats, en representant från Uppsala kommun som arbetar med trygghetsfrågor.  

Utöver två representanter på Uppsala kommun har två personer på ett konsultföretag som 

bedöms relevant för studien intervjuats. Kommunen har ramavtal med detta företaget, som är 

ansvariga för att planera och leda arbetet med kommunens arbete kring utomhusbelysning. I 

denna studie kommer hädanefter detta konsultföretag att benämnas som Konsultföretag A. Från 

Konsultföretag A har personerna Anton och Amelie intervjuats, vid separata tillfällen. Anton och 

Amelie arbetar båda två med utomhusbelysning för Uppsala kommun och har arbetat med att 

projektera utomhusbelysning i ungefär tio år.  

För att få ytterligare ett perspektiv har två personer från Bostadsbolag B intervjuats. På 

samma sätt som Konsultföretag A valdes efter intervjun med Karl på kommunen genom 

snöbollsurval, valdes detta företag efter intervjuer med respondenterna på Konsultföretag A. 

Konsultföretag A ansvarar för området utanför tomtgränsen och Bostadsbolag B ansvarar för 

området innanför tomtgränsen. För bostadsbolaget har personerna Bo och Bengt intervjuats 

tillsammans. Det faktum att de blev intervjuade tillsammans bidrog till att de kunde komplettera 

varandra då de var ansvariga över olika områden. Det finns dock en risk att de har påverkat 

varandras svar och intervjuns riktning när de intervjuades tillsammans (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

3. TEORI 

 

Nedan kommer planeringsteori presenteras, både hur det generellt går till när en utomhusmiljö 

planeras samt ett avsnitt om jämställd planeringsteori för att besvara frågeställningen om 

skillnaden i män och kvinnors upplevda trygghet. 

3.1 Generell planeringsteori 

Samhällsplanering kan beskrivas att utgå från tre aktörer: Planeringsansvariga, byggföretag 

och de berörda. Den första aktören innefattar tjänstemän och politiker vars uppgift är att ge 

upphov till riktlinjer samt planera överskådligt vad som behöver byggas 

(Nationalencyklopedin, 2018). I denna rapport kommer första kategorin främst representeras 

av Uppsala kommun. Den andra aktören är byggföretag och personer som initierar ny 

bebyggelse. Dessa ansvarar för finansieringen och att anskaffa byggnadstillstånd. De ska 

förhålla sig till kommunens regler och riktlinjer som satts upp i översiktsplanen och 

detaljplanen. I denna rapport kommer denna aktör representeras av ett bostadsbolag verksamt i 

Uppsala. Den tredje aktören är de berörda i området, vilket är exempelvis privatpersoner som 

ska bo där och företag som ska driva sin verksamhet där. (Nationalencyklopedin, 2018). Den 

tredje aktören har inte direkt undersökts i denna uppsats, utan berörs indirekt genom att studera 

hur kategori ett och två arbetar.  
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En viktig distinktion som görs när bostadsområden planeras är planeringen på 

översiktsnivå och detaljnivå. Nedan presenteras översikts- och detaljplanering mer ingående. 

 

3.1.1 Översiktsplanering 

Enligt plan- och bygglagen (SFs 2019:900) är en kommun skyldig att ta fram en 

översiktsplanering av området som ska verka för att förändringar ska bli hållbara ur ett 

långsiktigt perspektiv. Dessa förändringar innefattar vad som kan och får byggas, var det 

behövs nya vägar och cykelbanor samt vad som bör bevaras för exempelvis natur- och 

kulturarv. I översiktsplaneringen ska riktlinjerna verka generellt och inte gynna enskilda 

intressen, alltså vara könsneutral. Tidsmässigt ska översiktsplaneringen av ett bostadsområde 

vara klar innan detaljplaneringen påbörjas (Boverket, 2018).   

 

3.1.2 Detaljplanering 

Kommunen tar fram en detaljplan över ett område för att reglera vilka byggåtgärder andra 

aktörer får tillåtelse att genomföra i området. Exempelvis krävs det en detaljplan av kommunen 

innan byggföretag kan söka bygglov. I detaljplanen går det även att läsa vad i ett område som 

tillhör allmänna platser, exempelvis torg och parker, och vad som är kvartersmark, där bostäder, 

affärer och industrier (Boverket, 2016a). I dessa dokument kan det bland annat fastslås hur stora 

och höga byggnader som får byggas, var tomtgränsen går och hur långt ifrån den gränsen hus 

får byggas. De som berörs av detaljplanen har även möjlighet att vara med och komma med 

åsikter under ett samråd (Boverket, 2016a). Exempel på berörda parter är fastighetsägare, 

hyresgäster, kommunala myndigheter och länsstyrelsen.  

Via Boverkets hemsida (Boverket, 2016b) går det att läsa följande strategi gällande de steg 

en detaljplaneprocessen består av: 

 

1. Kommunen lämnar ett planbesked 

 

2. Kommunen tar fram planförslag 

 

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd 

 

4. Kommunen ställer ut förslaget för granskning 

 

5. Detaljplanen antas 

 

6. Detaljplanen kan överklagas 

 

7. Detaljplanen börjar gälla 

 

Detaljplaneprocessen som visas ovan följer en viss struktur, som börjar med att en markägare 

ansöker om ett planbesked, varpå kommunen meddelar om ett detaljplanearbete kommer 
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inledas eller inte i steg ett. Om planbeskedet är positivt tar kommunen fram ett förslag på en 

detaljplan, steg två till fem. Däremellan ges möjlighet för andra aktörer att lämna sina åsikter 

(Boverket, 2016b). Det är enbart de aktörer som lämnat åsikter under samråd som sedan har rätt 

att överklaga detaljplanen i steg sex innan detaljplanen börjar gälla i sista steget. 

 

3.2 Jämställd planeringsteori 

Enligt plan- och bygglagen ska både översikts- och detaljplanering syfta till att skapa jämlika 

förutsättningar för alla människor. Enligt §1 i Plan- och bygglagen går det att läsa: 

 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 

syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer. (SFS 2010:900) 

 

I begreppet jämlikhet ingår jämställdhet som betyder jämlikhet mellan kvinnor och män. Det 

innebär att de båda könen ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv 

(Regeringskansliet, 2018). Det finns således incitament i plan- och bygglagen att ha ett 

jämställdhetstänk i planeringen av utomhusmiljöer.  

Jalakas och Larsson studerar i boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 

genusperspektiv vikten av att analysera samhällsplanering ur ett jämställdhetsperspektiv när 

trygghet och säkerhet ska undersökas. Idealet är att skapa ett tryggt samhälle där 

säkerhetsåtgärder är överflödiga (Jalakas och Larsson, 2008). När det handlar om att känna 

trygghet i det offentliga rummet är kvinnors upplevda trygghetskänsla markant lägre än mäns 

trots att män i större utsträckning drabbas av fysiskt våld i det offentliga rummet (Jalakas och 

Larsson 2008, s. 124).  

I en utvärdering av Boverkets trygghetssatsning undersöks de åtgärder som kvinnor 

använder sig av för att förebygga risken att utsättas för brott. Dessa innefattar exempelvis att 

inte röra sig ute när det är mörkt, att anpassa sin klädsel för att inte dra åt sig uppmärksamhet, 

att prata i telefonen på vägen hem och även ibland att bära någon form av vapen (Forsell et al., 

2010). Vidare beskriver författarna att kvinnor generellt känner sig som mest otrygga i 

folktomma utomhusmiljöer under kvällstid. De åtgärder som kvinnor vidtar för att minska 

risken att bli utsatta för brott används inte alls i samma utsträckning hos män, som istället pekar 

ut krogmiljöer som den miljön med minst upplevd trygghet. Även tillgänglighet till det 

offentliga rummet i anslutning till bostäder är begränsat för framför allt kvinnor när det kommer 

till upplevd trygghet, då de är mer otrygga i utomhusmiljöer. Kopplat till samhällsplanering 

innebär detta att det är viktigt att båda män och kvinnors erfarenheter tas i beaktning, eftersom 

deras erfarenhet av otrygga miljöer skiljer sig åt.  

Översiktsplanen ska täcka det offentliga rummet och vara könsneutralt konstruerad, vilket 

Jalakas och Larsson menar påverkar kvinnors upplevda trygghet negativt. Traditionella 

kvinnliga erfarenheter ses som en separat kategori och tas upp först i detaljplaneringen (Jalakas 
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och Larsson, 2008). Av kronologiska skäl är redan detaljplaneringen låst av 

översiktsplaneringen som är gjord först, och kvinnors erfarenheter tas i beaktning för sent i 

planeringen.  

Författarna skriver också att frågor baserade på kvinnors erfarenheter ofta ses som något 

som hör till den privata sfären när planeringsfrågor diskuteras. Förenklat skriver författarna att 

när det finns hem med i planeringen ses kvinnors erfarenheter som mer än en del i det allmänna 

intresset eftersom bilden av kvinnor och hem är djupt sammankopplat historiskt sett. I 

kärnfamiljen har det historiskt sett varit kvinnan som tar hand om hemmet och även om det i 

praktiken inte ser ut så längre menar författarna att den bilden kan leva klar i 

planeringsprocessen (Jalakas och Larsson, 2008).  

3.3 Verktyg för jämställd planering 

Nedan presenteras verktyg som enligt Jalakas och Larssons planeringsteori bör användas för att 

uppnå jämställd planering i praktiken. 

 

3.3.1 Checklistor 

Enligt Jalakas och Larsson kan planeringsprocessen använda sig av ett flertal utgångspunkter 

för att relatera till män och kvinnors traditionella erfarenheter. Dessa kan sedan användas för 

att stämma av hur jämställd samhällsplaneringen är. Att ställa upp dessa punkter till en 

checklista är relevant när en planeringsprocess ska utvärderas men det är viktigt att den används 

i tid för att faktiskt kunna påverka planerandet. Dessa punkter kan enligt Jalakas och Larsson 

(Jalakas och Larsson 2008, s.48) sammanfattas i fem punkter enligt listan nedanstående lista: 

 

1. Beskriva hur långt man kommit med att uppnå jämställdhetsmålet i den 

aktuella orten/kommunen/regionen. 

 

2. Identifiera kvinnors och mäns traditionella erfarenheter. 

 

3. Använda termer som synliggör dessa erfarenheter utan att könskoda dem. 

 

4. Identifiera kopplingen till fysiska strukturer. 

 

5. Ge alla slags erfarenheter lika värde i planeringsprocessen.  

 

I kontrast till att använda sig av checklistor inom planeringsteori talar författarna om praxis 

inom planering och hur stor del av planering i praktiken som bygger på tyst kunskap (Jalakas 

och Larsson, 2008). Tyst kunskap är den kunskap som är svår att föra över mellan personer eller 

skriva ner och kommer från erfarenheter, till skillnad från kunskap som går att läsa sig till. En 

problematik med att arbeta efter praxis och tyst kunskap, menar författarna, är att redan 

etablerade synsätt vidmakthålls (Jalakas och Larsson 2008, s. 61).  
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3.3.2 Strategier för medborgardeltagande 

Jalakas och Larsson menar att perspektiv från olika grupper av människor som bor och verkar 

i ett område bidrar med en kunskap som bara dessa grupper besitter. De liknar detta vid en 

kunskap som är lokal för det område som dessa människor bor och verkar i, och som planerare 

och tjänstemän därmed saknar (Jalakas och Larsson 2008, s. 133). Boverket menar att det är 

viktigt att få in medborgarnas perspektiv tidigt i processen, gärna redan innan den formella 

planprocessen startat. När väl planeringsprocessen startat är det många faktorer som redan är 

låsta och då är det viktigt att förankring hos medborgarna redan finns (Boverket, 2017). Det 

betyder att engagemang och deltagande från medborgare blir av yttersta vikt för att ta del av 

den kunskap de besitter. När de olika grupperna väljs ut är det därför viktigt att välja dem på 

ett sådant sätt att män och kvinnors olika åsikter särskiljs.  

Jalakas och Larsson menar även att genustänket ofta kommer in för sent och kan då endast 

påverka marginellt, därför måste strategier för att arbeta med jämställdhet finnas från början. 

Författarna har identifierat medborgardeltagande som en viktig grundsten för att nå jämställd 

samhällsplanering (Jalakas och Larsson, 2008). Detta deltagande kan nås genom fyra olika 

strategier.  

Den första strategin författarna tar upp är studiecirklar som startas för att ge intresserade 

invånare en möjlighet att träffas regelbundet och diskutera platser i staden. Det är en metod som 

går ut på att invånare tillsammans får diskutera och byta åsikter för att successivt utveckla idéer 

i ett planeringsskede. Metoden har testats i bland annat Ljungby och Göteborgs kommun med 

arbete av översiktsplaner. Arbetet i Ljungby handlade om att få in kvinnors åsikter i planeringen 

av utomhusmiljöer och fick ekonomiskt stöd från länsstyrelsen (Jalakas och Larsson, 2008).  

Fokusgrupper är den andra strategin som används inom planering och är en form av 

gruppintervju med friare upplägg än om intervjuerna hade skett individuellt. Ett möte med en 

fokusgrupp är snabbare genomfört än exempelvis studiegrupper och kräver mindre 

förberedelser. Det är bra om ett par ämnen har tagits fram innan. Det är inte meningen att 

deltagarna ska argumentera med varandra och komma fram till en lösning utan alla ska få 

uttrycka sin åsikt. Författarna poängterar också vikten vid att allt antecknas för att kunna 

dokumentera och utveckla metoden (Jalakas och Larsson, 2008).  

En tredje strategi är gåturer. Gåturer ska användas för att få en direkt bild av hur området 

upplevs. Jalakas och Larsson beskriver att idealt är deltagarna mellan 10–15 stycken och vill 

fler delta ska deltagarna delas upp i fler mindre grupper. Gåturen ska ha en förutbestämd rutt 

med platser som ska undersökas. På varje plats stannar deltagarna och skriva ner sina 

iakttagelser om platsen. Dessa iakttagelser ska sedan diskuteras i grupp direkt efter promenaden 

och författarna skriver vidare att det är fördelaktigt om platserna har fotograferats under turen 

för att underlätta den efterkommande uppsamlingen av allas åsikter och iakttagelser. Gåturer är 

ett effektivare sätt att utforska känslor som platser kan ge upphov till istället för att endast se 

fotografier på platserna (Larsson och Jalakas, 2008). Det går även att anpassa gåturerna utifrån 

vems perspektiv som eftersöks, exempelvis att endast ha med kvinnor.  

En fjärde strategi är enkätundersökning som inför översiktsplaneringen tidigare har testats 

i bland annat Umeå och Helsingborg. Kommuninvånare får där svara på lättare ja/nej/kanske-
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frågor gällande utomhusmiljö, men även öppna svarsalternativ kan ges. Dessa kräver mer arbete 

och måste bearbetas separat. Fördelen är att många fler åsikter kan samlas in jämfört med 

exempelvis fokus- och studiegrupper. Nackdelen är att frågorna lätt styr utfallet då det är svårt 

att få åsikter i öppna frågor om vad som är aktuellt i just den planeringsprocessen. Författarna 

lägger också vikt vid att fråga män och kvinnor separat för att kunna samla information hur 

skillnaden i hur män och kvinnor upplever platsen i fråga.  

 

4. RESULTAT FRÅN DOKUMENT OCH RIKTLINJER 

 

I planeringen och underhållet av bostadsområden samverkar flera aktörer, i denna uppsats ligger 

fokus på Uppsala Kommun, ett konsultföretag och ett bostadsbolag. För att underlätta och 

vägleda arbetet med utomhusbelysning i Uppsala kommun har ett strategidokument arbetats 

fram, Strategier för belysning i Uppsala kommun. Även trafikverket har tagit fram riktlinjer för 

hur kommuner ska arbeta med belysning och det dokumentet kallas Vägar och gators 

underhåll, VGU. Dessa dokument, tillsammans med en nationell guide för hur en 

trygghetsvandring kan gå till, finns redovisade nedan. Guiden är framtagen av Tryggare och 

Mänskligare Göteborg tillsammans med Boverket och BRÅ. 

4.1 Uppsala kommuns strategi kring utomhusbelysning 

Byggnadsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige arbetat fram belysningsprinciper 

som kan användas i planeringsprocessen av belysning i Uppsala (Uppsala kommun, 2010). 

Dessa principer arbetades fram med berörda nämnder och användes för att formulera en strategi 

inför framtida belysningsprojekt. Dessa belysningsprinciper går under namnet Strategi för 

belysning i Uppsala kommun, och utifrån dem arbetar kommunen med en gemensam strategi 

för att arbetet med belysningen runt om i kommunen ska vara väl genomtänkt (Uppsala 

kommun, 2010). Från dokumentet går det att läsa följande:  

 

Stadsmiljön är en av våra viktigaste resurser för hållbar utveckling ur både social och ekonomisk 

synvinkel. Det är också i dessa miljöer som stadslivet pågår – ett stadsliv som främjar möten mellan 

människor. Stadslivet vill vi främja bland annat genom en gemensam genomtänkt belysningsstrategi för 

Uppsala. Vackert ljussatta stadsrum lockar människor att vistas och mötas i staden – och då blir staden 

trygg. (Uppsala kommun, 2010, s.2)     

    

Strategidokumentet visar på sex olika områden som Uppsala kommun använder som 

huvudfokus vid planering av belysning: Atmosfär, Trygghet, Säkerhet, Vägledning, Hållbarhet 

och Genomförande.  

Under huvudfokuset Atmosfär handlar arbetet om att medvetet skapa den stämning och 

identitet som olika stadsdelar ska ha, och utifrån detta går det sedan att skapa riktlinjer och 

dokument kring hur belysningen kan användas för att framhäva vissa delar av miljön (Uppsala 

kommun, 2010, s.8). 
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Med Trygghet menas upplevelsen av trygghet och hur den upplevelsen påverkar 

människors val av transportmedel och färdvägar. I dokumentet framhävs också att 

trygghetskänslan får sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser då det främst 

begränsar kvinnors rörelsefrihet i städerna (Uppsala kommun, 2010, s.9). 

Under punkten Säkerhet ligger fokus på att med hjälp av belysning skapar miljöer där alla 

invånare ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Detta innefattar dels att oskyddade trafikanter 

såsom fotgängare och cyklister ska bli synliga för bilförare, men också så att vägen lyses upp 

på ett sådant sätt att alla trafikanter tydligt kan se vägen som de färdas på. Förutom detta handlar 

Säkerhet om hur belysningen placeras. Om belysningen är placerat högt upp från vägbanan 

signalerar det att en hög hastighet är tillåten, jämfört med om belysningen placeras närmare 

marken (Uppsala kommun, 2010, s.10).  

Inom området Vägledning beskrivs hur ljuset ska vägleda invånarna genom staden, så att 

viktiga landmärken, promenadstråk och liknande blir belysta. När detta sker blir det också 

lättare att orientera sig i staden på natten, vilket underlättar för invånarna att röra sig i 

utomhusmiljöer under dygnets mörka timmar. Utöver att belysa vägar och andra transportstråk 

poängteras också vikten av att belysa statyer, fasader och andra monument i staden för att 

ytterligare bidra till att invånarna lätt kan lokalisera sig (Uppsala kommun, 2010, s.10). 

Till Hållbarhet beskrivs det hur ljussättning och mörker har förändrats över tid, och delas 

in i två delar: miljöaspekter och underhållsaspekter. Under miljöaspekter benämns det att för 

200 år sedan gick det att se över 10 000 stjärnor när invånarna i städerna blickade upp mot 

himlen, jämfört med idag där samma tal är runt 100 (Uppsala kommun, 2010, s.12). När städer 

expanderar skapar det problem vad gäller ljussättning, då konstant upplysta städer skapar så 

kallade ljusföroreningar. Detta innebär att om stadens ljus observeras från ett längre avstånd, 

exempelvis från landsbygden, så går det att se en odefinierbar kupol av ljus från staden. Detta 

ljus kallas för ljussmog, vilket uppstår när stadens ljus är riktat så att skenet från belysningen 

riktas upp i himlen och sprids med hjälp av damm och vattenpartiklar. För att motverka denna 

typ av ljus att spridas så är det viktigt att använda ljuskällor och armaturer som inte skickar upp 

ljus mot himlen. Utöver detta är det också viktigt att ha en medvetenhet kring detta fenomen 

när ljus placeras ut för att belysa vattenytor, för att undvika att dessa ytor reflekterar ut ljuset i 

himlen samt reflekteras ned i vattnet. Felaktig belysning av vatten kan även störa fisklivet i 

vattendraget (Uppsala kommun, 2010, 12).  

Utöver påverkan på djurlivet så innefattas under miljöaspekter den miljöpåverkan som ett 

belysningssystem har under sin livstid. Då ett belysningssystem ofta har en livslängd på flera 

decennier så ligger den största delen av miljöpåverkan i driftstadiet, och det går därför att 

påverka belysningssystems miljöpåverkan genom att använda ljusstyrning, välja ytskikt som 

samverkar med ljuset samt välja energieffektiva ljuskällor. Utöver att välja en energieffektiv 

teknik så är det även samhällsplaneringsfrågor som styr miljöpåverkan. Här handlar det om att 

vissa områden och stråk prioriteras över andra, så att resurser läggs där de gör största möjliga 

nytta. Detta för att Uppsala och Sverige ska uppnå de miljömål som satts av både Riksdag och 

EU. Detta leder till att det kan ske nedsläckningar av belysning i vissa områden, vilket i sin tur 

kan påverka de krav som ställs på säkerhet, trygghet och jämställdhet (Uppsala kommun, 2010). 
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Till underhållsaspekter räknas det underhåll som krävs för att belysningssystemen ska vara 

fungerande. Här går det att titta på vikten av att välja ljuskällor med lång livslängd och 

armaturer med goda materialegenskaper (Uppsala kommun, 2010, s.13). Aspekter såsom hur 

lätt det är att byta ut en trasig ljuskälla är också relevanta, då det ska vara lätt att öppna upp 

armaturen eftersom att det leder till tids- och arbetsbesparingar. Då investeringskostnaden för 

ett belysningssystem är en liten del av den totala kostnaden är det viktigt att titta på hur pris och 

ljuskvalitén av en ljuskälla står i förhållande till ljusflödet. Utöver de tekniska aspekterna av 

belysningssystemen så är det viktigt att inkludera underhållsaspekterna redan i 

projekteringsskedet, där det bör framgå hur utsatt platsen är. Då vandalisering av armaturer är 

ett vanligt förekommande problem så är det viktigt att åtgärder för att återställa skadade 

armaturer sker snabbt. Områden som är väl upplysta och underhållna blir mindre vandaliserade 

jämfört, och det är därför det är viktigt att åtgärder för att återställa vandaliserade armaturer 

sätts in snabbt (Uppsala kommun, 2010, s.13). 

Till Genomförande beskrivs hur ett belysningsprojekt bör gå till. Berörda förvaltningar bör 

informeras, och en analys av omgivningen som innefattar hur belysningen kommer påverka 

boende och omgivande verksamhet. Att besöka områden med lyckade och mindre lyckade 

belysningssystem kan vara ett gott hjälpmedel för att underlätta planeringen av det egna 

projektet. Det är även viktigt att genomförda projekt utvärderas, så att lärdomar kan dras till 

kommande projekt. Vid planering och projektering av belysningsprojekt används flertalet olika 

verktyg för att beräkna olika variabler såsom ljusfördelning och ljusstyrka. Dessa beräkningar 

tar dock inte hänsyn till faktiska förhållanden på platsen där belysningssystemet ska uppföras, 

och det finns därför ett flertal olika frågor som bör tas i beaktande vid planering av ett 

belysningssystem för att kunna skapa en helhetsbild av situationen (Uppsala kommun, 2010, 

13). 

Under planeringsstadiet av ett nytt bostadsområde och kringliggande ytor tas även 

människors rörelsemönster i beaktande. Utifrån dessa rörelsemönster placeras sedan de olika 

artefakterna ut, så att de skapar så lite vinklar och mörka vrår som möjligt. Utöver möjligheten 

att kunna läsa av miljön så är en viktig del av den upplevda trygghetskänslan att kunna läsa av 

och tydligt urskilja de andra människorna som rör sig över ett område (Uppsala kommun, 2010, 

8). 

4.2 Vägar och gators utformning, VGU 

Vägar och gators utformning, VGU, är en samling regler som tagits fram av Trafikverket 

tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Dessa är obligatoriska att efterfölja 

för Trafikverket, som ansvarar för vägar utanför stadsgränsen. De är dock frivilliga för 

kommunen att använda och kan ses som rådgivning och riktlinjer. Dessa innefattar hur 

belysning bör sättas på vägar med olika hastighetsbegränsningar exempelvis (Trafikverket, 

2017).  

För att komplettera de råd för belysning som tagits fram i Vägar och gators utformning, 

finns Vägbelysningshandboken. Även den är framtagen av Trafikverket och ska fungera som 

en fördjupning inom belysning samt konkretisera de riktlinjer som finns i VGU (Trafikverket, 
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2017). Denna handbok tar upp flera olika aspekter om varför ett belysningsprogram är viktigt 

för ett område ur trafikanters perspektiv och ämnar fungera som ett stöd vid projektering och 

planering av vägbelysningsanläggningar (Fors, 2014).  

Väg- och gatubelysning fyller flera positiva funktioner utöver huvudfunktionen att öka 

sikten i trafiken under dygnets mörka timmar. Ljussättning kan exempelvis fungera 

brottspreventivt, öka komforten och tillgängligheten, ge en tryggare upplevd miljö, minska 

trafikolyckor samt skapa trivsel. Handboken är uppdelad efter tätort och landsbygd och 

identifierar olika behov för olika platser om omgivningar.  

Handboken tar upp den ekonomiska aspekten kontra funktion. Exempelvis måste skäl att 

ha belysning: trafiksäkerhet, komfort, trivsel och regler, ställas mot skäl att inte ha belysning: 

hög kostnad, fyller lite funktion, hög energiåtgång. Trygghetsperspektivet står med i handboken 

som ett motiv till att belysa upp utomhusmiljöer och det står tydligt att belysning ökar 

trygghetskänslan genom möjligheten att identifiera ansikten samt att kunna urskilja om 

personer står i omgivningen. Mer ingående information finns inte att hämta där i hur belysning 

används för att skapa trygga utomhusmiljöer.  

4.3 Trygghetsvandringar 

En trygghetsvandring innebär att en grupp av människor går runt i ett utvalt område för att 

tillsammans lokalisera otrygga platser. En trygghetsvandring är ett sätt att få in åsikter från olika 

förvaltare och boende i ett område för att gemensamt kunna påverka den upplevda tryggheten. 

Det finns ofta många olika förvaltare som ansvarar för utomhusmiljön i ett bostadsområde och 

ibland känner de olika aktörerna i området inte till varandras ansvarsområde. Detta kan leda till 

att felanmälningar och synpunkter inte hamnar hos rätt person. En trygghetsvandring ska kunna 

fungera som en mötesplats där alla problem och konkreta åtgärder kan diskuteras och 

erfarenheter utbytas (Andersson-Ek, 2010). 

Mia Andersson-Ek från Tryggare och Mänskligare Göteborg tog tillsammans med 

Boverket och BRÅ 2010 fram den första nationella manualen för trygghetsvandringar. 

Manualen ska fungera som stöd åt personen som sammankallar trygghetsvandringen 

(Andersson-Ek, 2010). Författaren poängterar att det har funnits manualer tidigare som inte 

varit rikstäckande. Dessutom har denna version integrerats med ett jämställdhetsperspektiv för 

att fånga upp män och kvinnors olika upplevelser av trygghet. (Andersson-Ek, 2010).  

Metoden Andersson-Ek tagit fram tillsammans med Tryggare och Mänskligare Göteborg, 

Boverket och BRÅ bygger på att deltagare från området där vandringen ska ske väljs ut och 

bjuds in. Det viktiga är att boende, markägare och förvaltare i området deltar, eftersom det är 

personer med insikt i området som kan påverka. Beroende på vilket syfte vandringen har kan 

olika målgrupper vara aktuella. Ligger fokus på kvinnors upplevda trygghet, ska kvinnor som 

bor i området vara delaktiga. Andra personer som kan vara aktuella är exempelvis polis, 

renhållningspersonal, polis och näringsidkare (Andersson-Ek, 2010).  

Under arbetet med trygghetsvandringar borde deltagarna träffas vid tre tillfällen med två 

till tre veckors mellanrum. Detta för att ge deltagarna tid att reflektera över vad som diskuteras 

samt ge arbete kontinuitet.  
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5. RESULTAT FRÅN INTERVJUER  

 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuerna presenteras för att få en bild av hur arbetet 

med upplevd trygghet i Uppsala kommun fungerar i praktiken. Uppdelningen av resultatdelen 

har skett genom att först studeras faktorer som påverkar trygghetskänslan under rubriken 5.1 

Faktorer i bostadsområdens utomhusmiljöer. Sedan behandlas belysningen separat under 

rubriken efter, 5.2 Belysning i bostadsområdens utomhusmiljöer. Därefter redogörs för hur 

invånarnas perspektiv tas med i beaktningen samt hur kommunikationen mellan verksamma 

aktörer i området kan se ut under rubriken 5.3 Invånarnas trygghetskänsla i planerandet av 

bostadsområden. 

Kommunikationen mellan de olika aktörerna är viktig för den upplevda tryggheten i helhet. 

Uppsala kommun och Konsultföretag A ansvarar för området utanför tomtgränserna. 

Bostadsbolag B ansvarar för området innanför tomtgränserna. Karin verkar som samordnare 

för trygghetsvandringar, och fungerar därmed bland annat som en länk mellan dessa olika 

aktörer.  

5.1 Faktorer i bostadsområdens utomhusmiljöer 

När trygga utomhusmiljöer planeras finns det flera faktorer som påverkar den upplevda 

tryggheten och därmed problematiserar planerandet. Dessa faktorer redogörs för nedan, och 

behandlar växtlighet, mörka utrymmen, brottsförebyggande åtgärder och samarbeten mellan 

olika aktörer. Detta avsnitt ämnar behandla uppsatsens första frågeställning: Vilka faktorer 

inkluderas i planeringen av stadens utomhusmiljöer? 

 

5.1.1 Växtlighet 

Växtlighet är något som kan bidra till en vacker utomhusmiljö men inte nödvändigtvis en trygg 

utomhusmiljö. Enligt Karl från Uppsala kommun tas trygghetsperspektivet med redan i 

planeringsstadiet av ett nytt bostadsområde och genomsyrar arbetet i befintliga 

utomhusmiljöers utveckling. Det finns flera olika faktorer som kan höja den upplevda 

tryggheten. Karl tar upp ett exempel om att strategin kring vilken typ av växtlighet som 

planteras i offentliga utomhusmiljöer har ändrats på senare år, då det i dagsläget väljs ut växter 

utifrån hur de påverkar trygghetskänslan. En buske som är lätt att se igenom och som är lätt att 

underhålla prioriteras då framför en tät och stor buske (Karl, Uppsala kommun). Utöver att 

mindre buskage är lättare att se igenom, och därmed ökar möjligheten för människor att 

orientera sig, så skapar de också en större trygghet då de inte går att gömma sig bakom, vilket 

minskar risken för bakhåll och överfall. Samma tankesätt används när träd planteras, då det är 

viktigt att välja sådana sorter med en smal krona.  
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5.1.2 Mörka utrymmen 

Mörka utrymmen kan uppstå av flera anledningar, exempelvis genom att planeringsprocessen 

inte tar faktorer som kan skapa exempelvis mörka vinklar mellan byggnader i beaktning. Ett 

annat exempel är då mörka utrymmen skapas tillfälligt vid ombyggnationer. 

Anton från Konsultföretag A ger ett exempel på stadsdelen Industristaden som tillhör ett 

nytt sätt att planera stadsmiljöer, där husen placeras väldigt tätt inpå varandra och tomtgränsen. 

Detta innebär att det vanligtvis inte skapas mörka utrymmen, eftersom att husens placering och 

materialet på fasaderna reflekterar ljus. Fasadernas reflektionsförmåga är också avgörande för 

hur stark belysning som behövs, eftersom det är möjliggör att svaga ljuskällor kan användas 

utan att omgivningen upplevs som mörk om reflektionsförmågan är god. 

Bengt menar också att Bostadsbolag B planerar så att det vid arbeten utomhus inte ska 

placeras containrar, rivningsmaterial och annat så att det ska skapa mörka utrymmen. Dessa 

utrymmen kan förutom att öka känslan av otrygghet också fungera som ett gömställe för 

människor, och det är därför viktigt att sådana utrymmen minimeras. Bengt beskriver mörka 

utrymmen som att: Det är inte mörkret som är problemet, utan vad som kan finnas i mörkret 

(Bengt, Bostadsbolag B). 

Även om mörka utrymmen i sig inte innebär en säkerhetsrisk så påverkas alltså den 

upplevda tryggheten negativt.  

 

5.1.3 Brottsförebyggande åtgärder 

Att arbeta brottspreventivt är någonting som bidrar till att öka känslan av trygghet. Detta arbete 

kan ske på olika sätt, där det ibland krävs kommunikation mellan olika aktörer för att lösa 

brottsrelaterade frågor och där det ibland kräver expertkunskap som enskilda individer besitter. 

Bo och Bengt berättar om Brantingstorg i Uppsala där Bostadsbolag B äger trottoaren i 

anslutning till bostäderna, men Uppsala kommun äger själva torget. På torget såldes det droger 

och människor som bodde och rörde sig i området kände sig hotade och otrygga. Det 

bostadsbolaget gjorde i samarbete med kommunen var dels att belysa området genom att sätta 

spotlights på fasaden och dels att sätta upp betongfundament så att det inte längre gick att köra 

igenom torget.  

I ett av de områden där Bostadsbolag B har bostadshus har de fått rapporteringar av boende 

om att det är mycket mopeder som kör på cykelbanan. Dessa mopeder skapar otrygghet bland 

de boende som cyklar i området då de kör med mycket hög fart på en väg som inte är avsedd 

för dem att köra på samt obehag då mopederna är högljudda. Bostadsbolag B har även tagit del 

av information som visar på att flertalet av de mopeder som kör i bostadsområdena används för 

att frakta droger, då mopeden är ett snabbt och smidigt fordon som tar sig fram överallt. I 

samarbete med andra aktörer såsom polisen ville därför Bostadsbolag B vidta åtgärder för att 

stoppa mopedisterna, någonting som inte var helt enkelt. En idé var att sätta upp 

betongfundament på cykelbanorna, vilket inte fungerade i praktiken då det var en risk för att 

cyklisterna skulle kunna köra in i dem. Problemet gick därför inte att lösa med någon fast 

installering av någon artefakt, utan där fick bostadsbolaget istället föra en ökad kommunikation 

med polisen, så att de kunde göra punktinsatser mot mopedister.  
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Amelie berättar att skadegörelse av både byggnader och belysning är ett problem som måste 

adresseras, då skadegörelse minskar trygghetskänslan för invånarna som rör sig i området. I 

många fall handlar det om att arbeta brottsförebyggande, och där menar Amelie att det är 

individens expertkunskap om olika områden som spelar en avgörande roll. Hon lyfter ett 

exempel vid planering av en ny gång- och cykelbana där arkitekterna ville placera ut lyktstolpar 

med ljuskällor på 3–4 meters höjd. Då hon visste att ungdomar i området tidigare förstört 

ljuskällor med hjälp av att slå med ett basebollträ via en moped så kunde hon argumentera för 

att denna höjd inte var tillräcklig. Därför placerades istället ljuskällorna på 5 meters höjd, där 

de inte gick att nå med moped.  

 

5.1.4 Samarbeten mellan olika aktörer 

Att skapa möjligheter till samarbeten mellan olika aktörer kan bidra till en trygg helhetsbild av 

stadens utomhusmiljöer. Fler exempel har påvisat att ett systematiskt samarbete mellan aktörer 

i ett tidigt skede kan underlätta arbetet med trygga utomhusmiljöer och de presenteras nedan. 

Bostadsbolag B samarbetar med flertalet olika aktörer. Utöver samarbeten med Uppsala 

kommun sker även samarbete med andra fastighetsägare. Bengt poängterar att det här finns en 

gemensam vision om att medborgarna ska känna sig trygga att röra sig från sin bostad även när 

det är mörkt, något som inte fungerar om Bostadsbolag B eller någon av de andra markägarna 

bara skulle fokusera på sin egen mark. Exempelvis kartläggs vägar som människor rör sig på 

för att ta sig från sin bostad för att gå till skola, arbete och mataffär. Därefter sker samtal med 

övriga mark- och fastighetsägare för att tillgodose att det är upplyst längs hela vägen. Bo menar 

att det många gånger krävs ett samarbete med andra aktörer för att nå lyckade åtgärder för att 

förbättra miljöerna i och kring bostadsområden. 

Utöver samarbete med fastighetsägare är Bostadsbolag B även del av ett rikstäckande 

nätverk där fastighetsägare årligen träffas för att bland annat diskutera säkerhets- och 

trygghetsfrågor, och där möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lösningar ges. Det går 

då att se på hur arbetet med dessa frågor sker i andra delar av Sverige och ta del av exempel där 

det gått bra och mindre bra. Bo menar att Bostadsbolag B kan dra lärdom av hur arbetet sker på 

andra ställen och framförallt använda sig av det arbete som är lyckat för att vidta åtgärder för 

att öka trygghetskänslan i deras bostadsområden. 

Karin från Uppsala kommun menar att det på grund av kommunikationsmissar ibland 

uppstår situationer som skapar obehag för vissa enskilda personer. Ett exempel på detta var när 

det pågick stora ombyggnationer i Kvarngärdet, Uppsala. Detta resulterade i att de flesta 

parkeringsplatserna i området försvann tillfälligt till följd av avspärrningar. Boende började då 

parkera på gatan där det var parkeringsförbud och fick parkeringsböter. De boende kände stor 

frustration kring att de blev bötfällda och det gick så långt att parkeringsvakter blev hotade och 

inte kunde utföra sitt arbete. Parkeringsvakternas situation uppdagades via en 

trygghetsvandring och först då kunde fastighetsägaren kontaktas. Det visade sig att det fanns 

andra parkeringsmöjligheter i området, men dessa platser hade de boende inte blivit 

informerade om. De boende meddelades vilket ledde till att hoten och de felaktiga 

parkeringarna försvann. 
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Både Bengt och Bo upplever att god kommunikation och samarbeten med Uppsala 

kommun underlättar deras arbete, även om det initialt krävdes mycket arbete för att få kontakt 

med rätt personer. De upplever att det därför hade underlättat om det fanns ett systematiskt sätt 

att kommunicera och arbeta med varandra där de har angränsande tomtgränser.  

5.2 Belysning i bostadsområdens utomhusmiljöer 

Belysning är ytterligare en faktor som påverkar den upplevda tryggheten. Detta avsnitt ämnar 

behandla uppsatsens andra frågeställning: Hur involveras belysningen som en del av 

planeringen av utomhusmiljöer i bostadsområden? 

 

5.2.1 Arbete med riktlinjer och dokument 

Det finns riktlinjer och dokument som kan användas vid planerandet av utomhusmiljöer. 

Skriftliga riktlinjer för hur belysning ska planeras innefattar enligt Amelie på Konsultföretag A 

dels Strategi för belysning i Uppsala kommun och Vägar och gators utformning, VGU. Dessa 

står dock inte ensamma för hur planeringen av trygga utomhusmiljöer ska genomföras. De tar 

exempelvis upp faktorer som träd som skuggar belysning och vilken typ av ljus som ska 

användas. VGU används dock inte i speciellt stor utsträckning, utan Amelie menar att hur 

belysning bäst ska placeras är något som en belysningsingenjör måste lära sig av erfarenheter. 

Amelie pratar om Strategi för belysning i Uppsala kommun och säger: 

 

Den säger ingenting om projektering, det är bara ett gestaltningsprogram att här ska det belysas med vitt 

ljus och här med rött ljus. [...] En bra belysningsprojektör får lära sig, då det inte finns några riktlinjer om 

hur man ska sätta stolparna (Amelie, Konsultföretag A). 

 

Strategi för belysning i Uppsala kommun behandlar belysning på en mer allmän nivå och det 

krävs erfarenhet hos projektören för att veta hur arbetet går till i praktiken. Amelie nämner även 

att en person som tar över hennes arbete skulle behöva få denna kunskap på samma sätt som 

hon har fått den, genom att arbeta sig till en förståelse. Det går därför inte att använda sig av 

dokumentet, eftersom det inte bidrar med någon kunskap. 

En annan viktig poäng Amelie tar upp är att det inte finns någon lag som säger att 

utomhusbelysning i kommunens utomhusmiljöer måste finnas. Det är helt upp till varje 

kommun och ansvariga byggföretag att ansvara för att utomhusbelysning installeras och 

används för att skapa trygga utomhusmiljöer för invånarna. Ett problem som kan uppstå till 

följd av detta är bristande kommunikation mellan kommun, bostadsföreningar och 

byggföretagen i området, då det kan uppstå otydligheter till exakt var gränserna går för de olika 

aktörernas ansvarsområden. Kommunens ansvarsområde är som tidigare nämnt vägarna runt 

och fram till bostadsområdet. Där tomtgränsen tar vid måste bostadsbolagen och 

bostadsföreningar se till att mörka områden blir upplysta.  
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5.2.3 Systematiskt belysningsarbete 

Arbetet med belysning har ändrats över tid, och för att öka trygghetskänslan i utomhusmiljöer 

har strategier för hur belysning placeras ut ändrats.  

Tidigare har arbetet med belysning kommit in sent i planeringsprocessen av ett projekt, 

men Anton upplever att det blivit bättre på senare tid då belysningen börjar planeras tidigare, 

vilket leder till att den kan planeras annorlunda om problem eller svårigheter uppdagas. Enligt 

Anton använder han i sitt arbete inga styrdokument för hur belysning ska placeras i Uppsala 

kommun. Detta kan leda till att det ibland inte blir en optimal planering av belysning, träd och 

parkeringar.  

Även Bo berättar att Bostadsbolag B systematisk arbetar med att öka trygghetskänslan i de 

bostadsområden som bolaget förvaltar. Ett sätt att göra detta på är genom att säkerställa att alla 

entréer till husen är upplysta. Bo menar vidare att trygghetskänslan ökar när de boende kan se 

ut på gården utanför, och bostadsbolaget arbetar därför med att lysa upp gårdarna. 

Uppsala kommuns arbete med att belysa kringliggande områden såsom parker och 

gångstråk har förändrats över tid. Förr valde kommunen att lämna vissa delar av parker, 

grönområden och buskage i anslutning till bostadsområdena oupplysta (Karl, Uppsala 

kommun). Fokus låg då istället på att kraftigare belysa vissa delar av parken, exempelvis en 

viss staty eller vissa träd. Det var även så att gångvägen genom parken kunde ha en kraftig 

belysning, där resten av parken lämnades oupplyst. Efter återkoppling från boende och 

människor som rör sig i områdena så har kommunen nu istället valt att arbeta med en annan typ 

av belysningsstrategi, där det istället blivit fokus på att placera ut ett flertal mindre ljuskällor på 

ett större antal ställen. Detta har lett till att större områden kunnat belysas, vilket lett till att de 

människor som rör sig genom parkerna lättare kan få en överblick över hela området. Detta 

menar Karl har skett som en del av att skapa en ökad trygghetskänsla när människor rör sig 

över dessa områden.  

 

5.2.3 Svårigheter vid placering av belysning 

Det finns flera faktorer som måste vävas in vid placeringen av belysning som gör arbetet 

komplext. Det kan röra allt från hur husen är placerade i en detaljplan till faktorer som inte går 

att påverka såsom djurliv. 

Ibland är det inte möjligt för kommunen att placera ut belysning på bostadsområdets gator 

och vägar. Karl berättar att han har observerat en trend kring att byggbolag väljer att låta bygga 

sina hus hela vägen fram till tomtgränsen (Karl, Uppsala kommun). Detta är även en följd av 

att detaljplanen tillåter bebyggelse så nära tomtgränsen. Karl belyser problematiken kring detta, 

då det innebär att gatubelysningen vid placering på gatan utanför då hamnar hela vägen in vid 

husväggen och därmed stör de boende genom att lysa in genom fönstret. Det kan dessutom vara 

balkonger på byggnaden som placeras så att de hindrar lyktstolpar att stå längst med 

tomtgränsen. I dessa fall krävs speciella lösningar som måste göras i samråd med 

bostadsrättsföreningarna. Ett sådant exempel är om belysningen exempelvis spänns upp mellan 

två hus, då krävs det ett speciellt tillstånd från bostadsrättsföreningarna på vardera sida vägen 

(Karl, Uppsala kommun). Ett annat sätt att lösa detta problem på är genom att undersöka 
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möjligheten att istället placera gatubelysningen på andra sidan vägen. Om Uppsala kommun 

exempelvis inte äger marken på motsatt sida av vägen så kan de behöva söka tillstånd av 

markägaren för att sätta belysningen på markägarens trottoar. Anton på Konsultföretag A 

betonar att de ofta påtalar för de som skriver detaljplanerna att det är viktigt att balkonger inte 

sätts för nära vägen då det i de fallen blir svårt att kunna placera ut belysning, men att det ändå 

ibland är så att balkonger placeras nära vägen. 

Utöver problemet med bebyggelse nära tomtgränsen så finns det underlag som det inte går 

att placera lyktstolpar på. Amelie berättar om ett exempel där garage hade placerats under vägen 

i ett bostadsområde. Takytan till garaget låg för nära markytan och följden blev att lyktstolpar 

inte kunde grävas ner. Det krävdes då en dialog med byggföretaget för att belysning istället 

behövde placeras någonstans på byggnadens fasad.  

En annan faktor som påverkar ljussättningen är naturreservat. Där är det för det första inte 

tillåtet att gräva för att placera lyktstolpar och dessutom finns det djurliv som inte får störas 

med belysning (Amelie, Konsultföretag A). Det kan då behövas speciallösningar. Amelie 

berättar om hur det i ett naturreservat bor fladdermöss som störs om det skulle finnas belysning 

under alla dygnets mörka timmar. I det område som fladdermössen rör sig går det även en gång- 

och cykelväg som används frekvent av människor för att ta sig från en busshållplats till ett 

närliggande bostadsområde. Uppsala kommun tog då med hjälp av Konsultföretag A fram en 

lösning med lampor styrda av rörelsesensorer. Amelie berättar att när en människa går ut på 

gångbanan tänds den närliggande och ytterligare fyra lyktstolpar längre fram, så att gångbanan 

blir upplyst hundra meter framåt. Lamporna är sedan tända under tiden som personen rör sig på 

gångbanan, och släcks sedan. Förutom att bidra till att minska störning på djurlivet menar 

Amelie också att det faktum att gångbanan belyses hundra meter framåt även ökar 

trygghetskänslan för de personer som rör sig på gångbanan. 

Anton menar att arbetet kring hur belysning kan användas för att öka känslan av trygghet 

även sker genom att analysera hur ljuset sprids. Belysning kan även spridas till ställen det inte 

är önskvärt. Ett exempel Amelie tar upp är belysning i portaler in till innergårdar. Dessa portaler 

kan vara svåra att belysa på ett effektivt sätt då de ofta omringas av boendes fönster. De går 

således inte att lysa upp med höga stolpar utanför, då spridning av ljus från dessa skulle kunna 

lysa in och störa i lägenheter. Här måste därför ansvariga för bostäderna se till att portalen är 

väl upplyst inuti för att inte skapa en mörk passage som kan generera känslor av otrygghet. 

En annan svårighet som Amelie lyfter vid placering av belysning är att Uppsala kommun 

inte placerar ut lyktstolpar och belysning på vägar som inte snöröjs, det vill säga vägar som det 

inte är tänkt att människor ska använda sig av under vintertid. När dessa vägar ändå används av 

människor vintertid kan de uppfattas som otrygga, och där menar Amelie att en lösning vore att 

ha en tydligare kommunikation med boende och andra som rör sig i området, för att poängtera 

att det inte är tänkt att de ska ska välja den här vägen, varför vägen därför inte är belyst och att 

erbjuda bra alternativa vägar.  
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5.2.4 Samarbete mellan aktörerna 

Som tidigare nämnt är samarbete mellan aktörer en viktigt del av att skapa trygga miljöer. Detta 

gäller även när det kommer till belysning av utomhusmiljöer. 

Uppsala kommun är ansvariga för att belysa den mark som kommunen äger, och det är 

markägarens ansvar att dess tomter lyses upp. Det är därför viktigt att Uppsala kommun har en 

kontinuerlig dialog med markägare såsom bostadsrättsföreningar och bostadsbolag, så att det 

blir tydligt vem som har ansvaret att belysa vissa platser. Anton menar att det kan skapa problem 

om denna kommunikation inte sker på ett effektivt sätt, då det kan skapa missförstånd. Det finns 

idag ingen uttalad strategi kring hur denna kommunikation bör ske, vilket kan leda till projekt 

och situationer där helhetsbilden missas. Ett exempel Anton tar upp är då en större kommunägd 

park vid namn Källparken skulle renoveras, där gångvägar och miljöer i själva parken belystes 

men där det missades att belysa vägarna till parken. Detta scenario kunde uppstå då Uppsala 

kommun ägde själva parken och vägen dit ägdes av bostadsrättsföreningar. Bengt menar dock 

att det finns tankar kring samverkan, och berättar: I maj ska vi ha en trygghetsdag med Uppsala 

kommun. Där kommer vi att delta [...] och den här frågan har blivit allt mer aktuell. Behovet 

att samverka har blivit allt tydligare (Bengt, Bostadsbolag B). Bengt fortsätter och berättar mer 

om hur hans tankar kring hur kommunikationen mellan olika aktörer borde se ut:  

 

Det borde finnas ett systematiskt sätt att kommunicera där man har angränsande tomtmark. Det skulle 

inte förvåna mig om det är en upplevelse som fler har och att det kommer att bli på det viset. Men, 

kommunen är lite svår för att man i många stycken är väldigt kortsiktig budgettittande. Men jag har en 

känsla av att vi i allt större utsträckning har lyckats hitta rätt personer och fått komma till tals (Bengt, 

Bostadsbolag B). 

 

Behovet av samverkan och kommunikation tycks alltså vara en viktig del för ett lyckat arbete 

mellan de olika aktörerna.  

5.3 Invånarnas trygghetskänsla i planerandet av bostadsområden 

Detta avsnitt ämnar behandla uppsatsen tredje frågeställning: Hur inkluderas invånarnas 

upplevda trygghet i planeringen av utomhusbelysning och hur tas män och kvinnors olika 

erfarenheter i beaktning när invånarnas upplevda trygghet inkluderas? 

 

5.3.1 Trygghetsvandringar 

Den upplevda tryggheten är något de olika respondenterna berättar arbetas med hela tiden och 

ett sätt att få reda på hur områden upplevs av invånare är genom så kallade trygghetsvandringar. 

Karin har arbetat med trygghetsvandringar i Uppsala sedan 2013. Under de år som Karin 

arbetat med vandringarna har de genomförts två gånger per år, en gång på våren och en gång 

på hösten.  

Inför en trygghetsvandring samlas uppgifter från olika aktörer in för att dels bestämma 

vilka områden som är relevanta att vandra i, och dels för att bestämma vilken väg vandringen 

ska gå. Fastighetsägare, bostadsbolag, stadsbyggnadsförvaltning, polis, brandmän och 
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representanter av invånare som bor och bedriver verksamhet i området ges möjlighet att 

rapportera in områden där det är vanligt förekommande vandalisering, dålig belysning eller på 

annat sätt har en hög känsla av otrygghet. Representanter av invånare kan bestå av exempelvis 

skol- och fritidspersonal eller pensionärer. Utifrån rapporteringarna skapas sedan en rutt som 

följer de inrapporterade platserna.  

På vandringen deltar sedan inbjudna representanter från fastighetsägare, Uppsala kommun, 

stadsbyggnadsförvaltning, hyresgästförening och personer med speciell kompetens kopplade 

till vandringen. Ett exempel på detta är att det vanligen följer med en person som är expert på 

belysningen, och som kan komma med direkt återkoppling på om belysningen är placerad på 

rätt sätt eller inte. Dessutom följer denna person med för att kunna berätta om det är några 

belysningsprojekt som planerats för att åtgärda bristfällig belysning. På många vandringar har 

denna person varit Amelie från Konsultföretag A. Deltagarna vandrar sedan tillsammans för att 

undersöka bland annat säkerhet och upplevd trygghet, där belysning är en del av vad de 

undersöker i området. De tittar på olika faktorer som bidrar till trygghetskänslan, där det 

exempelvis ska vara möjligt att se in mellan träden i ett skogsparti där människor rör sig under 

dygnets mörka timmar, så att det inte ska kunna stå en person och gömma sig mellan träden.  

Karin berättar vidare att det är viktigt att personer som är insatta i den verksamhet och de 

projekt som pågår i området följer med på vandringen, eftersom att de kan bidra med sin 

kunskap om vilka projekt som redan är planerade och vilka störningar som behöver nedtecknas 

och åtgärdas. När trygghetsvandringar genomförs så utgår de delvis från den nationella guiden 

för trygghetsvandringar. Karin menar dock att de på grund och tids- och resursbrist inte kunnat 

följa manualen helt eller kunnat genomföra fler trygghetsvandringar. Hon berättar också att det 

har varit svårt att följa upp de synpunkter och förbättringsåtgärder som kommer fram på 

vandringarna. Hon menar att det är svårt att vidarebefordra synpunkter till mindre aktörer, då 

det saknas ett systematiskt system för att kunna göra detta. Det är lättare att föra en dialog med 

större aktörer såsom de större bostadsbolagen som verkar i Uppsala kommun, då det finns 

kontaktpersoner som är etablerade. Många av trygghetsvandringarna har också gått av stapeln 

i Bostadsbolag Bs bostadsområden, där Bo har varit del av dessa.  

Ytterligare en svårighet är administrationen kring trygghetsvandringarna. Efter en vandring 

är det mycket efterarbete, eftersom att många synpunkter ska sammanställas och skickas vidare 

till berörda parter. Karin upplever att det saknas både verktyg och resurser för att sammanställa 

all den data som samlas in. Hon berättar att Uppsala kommun inte har en strukturerad checklista 

över vad en trygghetsvandring bör bestå av, inte heller riktlinjer mer än att vandringarna har 

formats utefter vilka resurser som finns tillgängliga (Karin, Uppsala kommun). Detta upplever 

hon som ett hinder för trygghetsvandringarna, eftersom vandringarna i sig är givande men 

arbetet före och efter kräver mycket arbete.  

Bostadsbolag B arrangerar egna trygghetsvandringar i sina bostadsområden. Bo beskriver 

bakgrunden till att dessa vandringar behövs som följer: Eftersom vi har allt större grad av 

otrygghet och social oro i alla våra stadsdelar, oavsett vart i är i stan [...] så har det ju blivit 

en större rörlighet av dels vår personal men också bland nattvandrare i områdena (Bo, 

Bostadsbolag B).  
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Bostadsbolag B:s vandringar är inspirerade av de trygghetsvandringar som Karin har 

genomfört. Bo menar dock att de har modifierat dessa och skapat tydliga checklistor med 

punkter som studeras och bockas av för att förtydliga vilka åtgärder som behöver genomföras. 

Dessa checklistor effektiviserar Bostadsbolag B:s arbete, där det snabbt går att följa upp de 

punkter som inte är uppfyllda. Fördelen med Karins vandringar är dock att det där är fler 

personer och organisationer inblandade. I de vandringar som Bostadsbolag B anordnar däremot 

är det främst människor anställda inom bostadsbolaget samt representanter från 

Hyresgästföreningen som deltar. Bengt menar att det finns stor otrygghet i områden runt om i 

hela kommunen, och att trygghetsvandringar då blir extra viktiga. Utöver att genomföra egna 

vandringar har Bostadsbolag B därför varit med och stöttat initiativ som verkar för att främja 

rörligheten av vuxna människor utomhus nattetid. 

 

5.2.2 Medborgardialog 

För att veta vilka åtgärder som måste prioriteras för att skapa en upplevd trygghet är en dialog 

med invånare viktigt enligt Amelie. Detta skapas bland annat genom trygghetsvandringarna. 

Karin menar att det i framtiden behöver bli lättare för medborgarna att komma med synpunkter 

som kan tas med till trygghetsvandringarna.  

Uppsala kommun har som en del av arbetet med att få in medborgarnas åsikter utvecklat 

en felanmälningsapplikation till mobilen, där det går att rapportera in trasiga busskurer, 

brunnslock som sitter löst och annat som Uppsala kommun behöver åtgärda. Karin föreslår att 

som en del av att utveckla denna applikation skulle underlätta medborgardialogen om det gick 

att rapportera otrygga platser direkt i applikationen, snarare än som det i dagsläget är när det 

bara går att rapportera enskilda felaktigheter.  

Karin berättar också om att de nyligen bytt strategi för att bearbeta invånarnas synpunkter. 

Tidigare har de kallat medborgare till möten för att medborgare ska få möjlighet att komma 

med synpunkter inför trygghetsvandringar. Då det endast var ett fåtal person som kom på dessa 

möten, blir mötena inte representativa. I framtiden ligger istället fokus på att använda sociala 

medier för att få in synpunkter, så att fler personer förhoppningsvis kan bidra med sina åsikter.  

Utöver ovan nämnda åtgärder har en trygghetsenkät för att kartlägga tryggheten i Uppsala 

kommun delats ut under hösten 2017 (Karin, Uppsala kommun). Resultatet från 

enkätundersökningen har vid denna uppsats framställande ännu ej presenterats men är ändå en 

viktig del av Uppsala kommuns arbete med trygghetsfrågor. 

 

6. DISKUSSION 

 

Utifrån den information som framkommit från intervjuerna kommer resultatdelen att analyseras 

nedan. Analysen utgår från teorin om jämställd planering som presenterades tidigare samt hur 

planeringen ser ut på detalj- och översiktsnivå. Detta för att besvara frågeställningarna om vilka 

faktorer med fokus på belysning, samt hur invånarnas upplevda trygghet, inkluderas i 

planeringen av utomhusmiljöer. Diskussionen innehåller även uppsatsförfattarnas förslag på 
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hur planeringsprocessen kan förbättras enligt teorin. Rubrikerna är uppdelade efter viktiga 

poänger som framkommit i resultatdelen. 

6.1 Dokument och riktlinjer 

Utifrån de intervjuer som genomförts visar resultatet av undersökningen på att Uppsala 

kommun och Konsultbolag A arbetar mycket lite eller inte alls med olika dokument såsom VGU 

och Strategi för belysning i Uppsala kommun. Detta beror delvis på att dokumenten inte berör 

praktiska frågor kring hur exempelvis träd ska placeras i förhållande till belysning för att inte 

skymma, vilket innebär att dokumenten i praktiken inte är speciellt användbara när det kommer 

till exempelvis trygghetsfrågor. Bägge respondenterna från Konsultbolag A framhöll under sina 

intervjuer att dokument inte används, utan trycker på att duktiga belysningsingenjörer kan 

arbeta utan dessa. Detta tyder på att mycket tyst kunskap finns innestående hos dessa enskilda 

individer. Det kan i sin tur innebära en risk då dessa personer planerar och löser problem utifrån 

sitt eget perspektiv, och kan då skapa lösningar som saknar ett systematiskt sätt att ta hänsyn 

till de olika erfarenheter som män och kvinnor har. Detta kan leda till att kvinnors erfarenheter 

försummas om beslutsfattare består av män, samt att gamla synsätt vidmakthålls även om 

personerna som ska utnyttja utomhusmiljöerna förändras. 

Att hävda att en bra belysningsingenjör inte behöver riktlinjer kan stämma i vissa fall, men 

då det främst är kvinnor som känner sig otrygga i utomhusmiljöer till form av felaktigt placerad 

belysning eller i form av växtlighet såsom buskar och träd som kan gömma människor, är det 

kvinnor som påverkas om detta inte sker på rätt sätt. Som det ser ut just nu finns det personer 

med stor erfarenhet som arbetar med dessa frågor. Däremot kan det uppstå problem om de 

personerna försvinner eller om de resurser som läggs på belysning och övriga faktorer kopplade 

till trygga utomhusmiljöer försvinner. Detta gäller även arbetet med mörka utrymmen som 

Bostadsbolag B berättade att de arbetar med. 

I intervjuerna framkom även att det inte alltid det går att påverka de omständigheter och 

svårigheter som finns vid installation av belysning, där exempelvis djurliv och garage under 

marken gör det svårt att placera ut lyktstolpar. Eftersom det främst är kvinnor som känner sig 

osäkra i utomhusmiljöer, är det viktigt att poängtera att det därför är framförallt kvinnor som 

blir påverkade om det inte går att hitta lösningar på dessa problem. För att minimera 

svårigheterna är det därför viktigt om belysning är med tidigare i detaljplaneprocessen. Från 

intervjuerna framkom det även att brist på riktlinjer och kommunikationskanaler leder till att 

detaljplaner där det är nästintill omöjligt att placera ut belysning ändå blir godkända. En möjlig 

väg att gå vore att få in åsikter redan i steg två av detaljplaneprocessen, det vill säga under tiden 

som kommunen tar fram detaljplanen. Utöver detta kan hela processen gynnas av att 

medborgarnas åsikter insamlas redan innan den officiella planprocessen startats, för att 

tillvarata den lokala expertkunskap som medborgare som verkar i ett område besitter. Skulle 

synpunkter samlas in redan i detta stadie, innan någon plan är framtagen, så skulle det kunna 

underlätta eventuella ändringar som behövs göras. 

Samarbeten mellan olika aktörer var ett återkommande tema i de intervjuer som 

genomfördes och den entydiga åsikten var att arbete underlättas och blir bättre om goda 
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samarbeten med andra aktörer finns. Dessa kontaktytor är dock sporadiska och därför behövs 

systematiska system för att sköta detta arbetas fram. Det gäller samarbeten för allt från att 

kommunicera hur belysning tidigare kan släppas in som en del av planeringsprocessen, till att 

tillsammans med andra aktörer arbeta med brottsförebyggande åtgärder. 

6.2 Checklistor 

Enligt Jalakas och Larssons är en strategi för att nå en jämställd planeringsprocess att använda 

sig av checklistor för att kunna identifiera män och kvinnors erfarenheter. Det är svårt att uppnå 

jämställdhetsmål om det inte regelbundet förs en dokumentation angående detta arbete eftersom 

det då är svårt att systematiskt arbeta med dessa frågor. Utifrån de personer som har intervjuats 

i denna uppsats så tas idag ingen hänsyn till män och kvinnors upplevda trygghetskänslor i 

beaktande vid planering av utomhusbelysning och omkringliggande faktorer i Uppsala. Detta 

kan tyckas förvånande då det enligt Nationella trygghetsundersökningen är stora skillnader 

mellan män och kvinnors upplevda trygghetskänslor. Enligt den checklista Jalakas och Larsson 

tagit fram som presenteras under rubrik 3.3.1 Checklistor är första steget på listan att beskriva 

hur långt arbetet med jämställdhet har kommit i den aktuella kommunen. I denna uppsats rör 

det arbetet med trygga utomhusmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta är nödvändigt för 

att kunna identifiera män och kvinnors erfarenheter och finns inte det identifierat är det svårt 

att fortsätta listan och nå målet att ge alla erfarenheter lika värde i planeringsprocessen.  

6.3 Medborgardialog 

Något som även framkommer i teorin är vikten av att ha en fungerande medborgardialog. 

Utifrån intervjuerna går det att se att vissa försök till att föra medborgardialog har tagits, bland 

annat genom att bjuda in till möten för att få invånarnas synpunkter. Deltagandet på dessa har 

dock varit lågt, och ett möjligt angreppssätt för att öka delaktigheten är genom att ändra 

strategin kring hur Uppsala kommun vill föra denna dialog. Karin tar upp som exempel att detta 

arbete skulle kunna ske via sociala medier, för att minska den barriär det innebär att faktiskt ta 

sig till ett möte. Ytterligare en förbättringspunkt vore att få in medborgare tidigare i 

planeringsprocesser, för att på så sätt öka medborgardialogen. Utöver detta kan särskilda 

fokusgrupper med kvinnor sättas in för att möjliggöra att fokusera på kvinnors upplevda 

trygghet. Som det ser ut idag finns inte fokusgrupper eller de studiecirklar som Jalakas och 

Larsson nämner som strategier för att öka medborgardialogen. Utifrån teorin har arbetet i 

Uppsala ändå lyckats med en strategi, det som Jalakas och Larsson nämner som gåturer. Dessa 

benämns som trygghetsvandringar. 

6.4 Trygghetsvandringar 

Enligt Jalakas och Larsson är gåturer en strategi för att effektivt få in medborgares, och då 

framförallt kvinnors, åsikter i planeringsprocessen. En typ av gåturer är trygghetsvandringar 

som Uppsala kommun använder sig av för att observera och upptäcka brister i bland annat 

trygghetsaspekten runt om i Uppsala. Uppsala kommun bjuder då bland annat in privatpersoner 
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för att tillsammans med personer, med befogenhet att åtgärda problemen, gå förutbestämda 

rutter. Karin, som arbetat med trygghetsvandringarna, poängterade att det inte finns tillräckligt 

med tid och resurser att följa upp med efteråt. Detta är något som eftersträvas för att fortsätta 

kunna utveckla trygghetsvandringarna, enligt den nationella manualen för trygghetsvandringar.  

En mobilapplikation för felanmälningar utvecklad av Uppsala kommun har använts för att 

direkt kunna rapportera fel, vilket är ett effektivt sätt att skicka vidare brister till rätt ansvarig 

person. Det saknas emellertid direkt kontakt med alla mindre aktörer i området, exempelvis 

fastighetsägare eller näringsidkare. Den bristande kommunikationen kan leda till att vissa frågor 

och problem faller mellan stolarna, exempelvis att skadegörelse på en mark som inte förvaltas 

av kommunen. Detta leder i sin tur till att rådande förhållanden bibehålls och känslan av 

otrygghet i de offentliga miljöerna inte åtgärdas i den utsträckning som är möjlig.  

Även Bostadsbolag B arbetar med trygghetsvandringar i sina områden, och till skillnad 

från kommunens trygghetsvandringar arbetar dessa utefter mer strukturerade checklistor för att 

få en tydligare bild av vilka åtgärder som ska åtgärdas och vilka som har åtgärdats. Detta är 

enligt den nationella guiden för trygghetsvandringar något positivt för att strukturera upp 

trygghetsvandringarna och för att ge tydligt mätbara resultat. 

Den nationella manualen för trygghetsvandringar tar även upp att en kontinuitet och 

uppföljning av vandringarna är viktiga för att kunna reflektera över vad de ger. Helst ska tre 

vandringar ske med två till tre veckors mellanrum. Kommunen har haft vandringar två gånger 

per år, främst i brist på resurser, något som borde prioriteras för att öka den upplevda tryggheten.  

 

7. SLUTSATS 

 

Denna uppsats har sammanfattningsvis studerat hur arbetet med belysning och andra faktorer 

kopplade till den upplevda trygghetskänslan i utomhusmiljöer i Uppsala går till. Utifrån 

uppsatsen har några punkter särskilt kunna belysas.  

Att män och kvinnor inte har samma erfarenheter när det kommer till den upplevda 

tryggheten har fastställts i teorin, och har bekräftats i intervjuerna med Uppsala kommun, 

Konsultföretag A och Bostadsbolag B. Däremot görs inga direkta åtgärder för att arbeta med 

detta faktum, något som kan tyckas förvånande. Teorin föreslår att trygghetsvandringar avsedda 

för endast kvinnor kan hjälpa till att identifiera dessa skillnader i den upplevda tryggheten, 

något som inte anordnats av de aktörer den här uppsatsen berör. För att kvinnors upplevda 

trygghet i utomhusmiljöer ska kunna öka är detta nödvändigt. 

Utifrån de intervjuer som genomförts går det att se att många kompetenta personer jobbar 

med frågor som rör trygghet och jämställdhet kopplat till belysning och andra påverkande 

faktorer, trots att det finns bristande dokumentation kring hur dessa frågor ska arbetas med. Vad 

som händer om dessa personer slutar och därmed tar med sig kunskapen är svårt att förutsäga. 

För att hitta en lösning på problemet med att tyst kunskap präglar planeringsprocessen och 

därmed eventuellt utesluter vissa gruppers åsikter skulle skriftliga riktlinjer och checklistor 

kunna införas. Detta för att alla som arbetar med trygga utomhusmiljöer skulle få samma mål 
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att arbeta mot samt för att minska beroendet av enskilda individer. I förlängningen skulle detta 

även kunna underlätta systematiska plattformar för kommunikation mellan olika aktörer, något 

som krävs för att ytterligare kunna utveckla arbetet med belysning och andra faktorer som 

skapar trygga utomhusmiljöer. 

Slutligen behöver arbetet för att skapa en tidig medborgardialog i planeringsprocessen av 

stadens utomhusmiljöer utvecklas, och då framförallt för att få in kvinnors erfarenheter av 

trygghet. För att Uppsalas utomhusmiljöer ska kännas trygga för alla individer, är det viktigt 

att arbetet med att samla in invånarnas åsikter får ta större plats och ske tidigare i 

planeringsprocesser.  

 För vidare forskning är det intressant att undersöka hur liknande processer ser ut i andra 

kommuner och då studera exempelvis vilka dokument och riktlinjer som finns där och hur det 

följs. Nationella riktlinjer skulle kunna utvecklas för att ge alla kommuner samma möjlighet till 

trygga utomhusmiljöer. Dessutom är det av vikt att ytterligare studera och arbeta fram strategier 

för att medborgardialogen tidigt i planeringsprocessen. 
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BILAGA 1 

Underlag och stöd inför intervjuerna med representanter från Konsultföretag, A 

Bostadsbolag B, och Uppsala kommun 

 

Introduktion av oss och respondenten: 

 

Vi berättar om syfte med vår uppsats och dagens intervju. 

 

Kan du kort berätta om vem du är och vad dina arbetsuppgifter är? 

 

Faktorer och belysning: 

 

Vilka faktorer spelar in när ni planerar hur ett område ska ljussättas?  

 

Vilka andra faktorer spelar in när trygga utomhusmiljöer planeras? 

 

Vad är ert huvudsakliga mål ni arbetar mot när ni ljussätter områden i och runt ett 

bostadsområde?  

 

Får ni in någon extern feedback eller input på planerad ljussättning? 

 

Har ni värderingar ni jobbar efter när belysning planeras?  

 

 

Tar ni någon hänsyn till människors rörelsemönster under dygnets mörka timmar? 

 

Trygghet: 

 

Väver ni på något sätt in trygghetskänslan när ni placerar ut belysning? 

 

Hur får ni in medborgarnas perspektiv på utomhusmiljöer? (medborgardialog) 

 

Samarbete mellan kommun och Konsultföretag A/Bostadsbolag B: 

 

 

Var går gränserna för var bostadsrättsförening/bostadsbolag tar vid?  

 

 

Vilka områden har ni jobbat i?  

 



 

 

 

31 

Samarbetar ni på Konsultföretag A/Bostadsbolag B mellan olika områden och projekt? 

 

 

Har ni någon plan eller några dokument som alla projekt följer vid ljussättning, och skulle vi 

kunna få ta del den? 

 

Samarbetar ni med bostadsrättsföreningar? Hur går i så fall detta samarbete till? 

 

Utöver ovanstående frågor ställdes även nedanstående frågor till Karin på Uppsala kommun: 

 

Trygghetsvandringar:  

 Vilka är med? 

Män/kvinnor 

Befattningar 

Allmänheten? 

Ålder? 

Hur väljs deltagare till trygghetsvandringen ut? 

Vilka områden? 

 

 

Upplever du att flera olika invånares perspektiv tar plats i trygghetsvandringen?  

 

Upplever du att flera olika invånares perspektiv får utrymme i planeringen av belysningen?  

 

Pratar ni om kvinnor och mäns upplevda trygghet och tas detta med i beaktning när man 

planerar utomhusmiljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


