
ARBETSRAPPORTER 

Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 808 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsaspekter i planeringen av nya 
bostadsområden 

En studie om byggherrarnas roll i planeringen av 
bostadsområdet Gävle Strand 

 
 

Vilja Högström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uppsala, februari 2012 
ISSN 0283-622X 



2 

FÖRORD 

 

Att skriva en uppsats är alltid en utmaning. För mig har detta varit en lång arbetsprocess fylld av 

både stunder av hopplöshet, men också en stor glädje, det har varit mycket givande att se både 

uppsatsen och mig själv utvecklas under arbetets gång. Jag är mycket glad över att ha haft 

möjligheten att skriva denna uppsats och utmana mig själv till denna grad. 

Jag vill tacka alla som deltagit i arbetet. Ni som ställde upp på intervjuerna: Göran Wiklund 

på HSB, Lars Bergmark på Skanska, Göran Valtonen på Gävle kommun. Tack till min familj och 

mina vänner för allt stöd. Och ett stort tack till min handledare Ann Rodenstedt, din feedback 

och positiva inställning har varit till stort hjälp på vägen. 

 

Gävle, den 10 januari 2012 

Vilja Högström 



3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 4 

1.1 Syfte och frågeställning 4 

1.2 Definition av begrepp 5 

 

2. METOD 7 

2.1 Avgränsningar 7 

2.2 Intervjuer 7 

2.3 Teoretisk bakgrund och källkritik 9 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 11 

3.1 Historisk tillbakablick – trygghetsforskningens ursprung 11 

3.2 Jane Jacobs 12 

3.3 Defensible Space 13 

3.4 Crime Prevention Through Environmental Design 14 

3.5 Andra förslag på platsbunden brottsprevention 15 

3.6 Trygghet och brottsprevention i den svenska planeringen 16 

3.7 Kritik, privatisering och brottsprevention 18 

 

4. GÄVLE STRAND 20 

4.1 Trygghetsarbete i Gävle kommun 20 

4.2 Bostadsområdet Gävle Strand 21 

 

5. INTERVJUERNA 26 

5.1 Trygghetens betydelse 26 

5.2 Praktiska åtgärder 27 

5.3 Vems ansvar att ta upp trygghetsfrågor? 28 

 

6. DISKUSSION 30 

6.1 Brottslighet som ett normalt fenomen 30 

6.2 Olika syn på trygghet 31 

6.3 Trygghet i framtiden 32 

6.4 Slutsatser 33 

 

REFERENSER 34 

 

BILAGA 1. Intervjuguide HSB 37 

BILAGA 2. Intervjuguide Skanska 38 

BILAGA 3. Intervjuguide Gävle kommun 39 

 



4 

1. INLEDNING 

 

Trygghet är ett ord som används flitigt i flera olika sammanhang,
1
 vi hör bland annat talas om 

trygg ekonomi, en trygg uppväxt, trygghet inom vården för att nämna några. Dessa är alla 

vanligt förekommande begrepp, men ändå berör de fullkomligt olika aspekter av våra liv. 

Trygghet har varit ett omdebatterat ämne som diskuterats mycket på flera olika plan de senaste 

decennierna.
2
 Och vem skulle inte vilja känna sig trygg? Trygghetskonceptet har haft en central 

roll genom så gott som hela mänsklighetens historia, vilket även tagit uttryck i vår bebyggelse 

genom historien; en önskan att skydda sitt hem mot objudna gäster är så gott som en 

självklarhet. Detta kunde ta uttryck i fysiska hinder som exempelvis murar, men också mer 

formella gränser och landmärken.
3 

Inom den moderna samhällsplaneringen var medvetna 

trygghetssatsningar och brottsförebyggande åtgärder ett relativt nytt fenomen i början av 1970-

talet,
4
 då några av de mest inflytelserika teorierna inom området presenterades, främst i USA. 

Sedan dess har trygghets- och brottsförebyggande aspekter blivit en viktig del i planeringen av 

bostadsområden på många håll i världen. En stor del av de tankegångar som växte fram betonade 

andra värden än de mer traditionella lösningarna som exempelvis lås, larm och staket, bland 

annat menades det att genom att framhäva områdets naturliga styrkor kan den sociala kontrollen 

i området förstärkas. Många av dessa idéer har fått fotfäste i samhällsplaneringen, men det 

menas också att vi trots detta går mot ett mer inmurat och fortifierat boende; att vi låser ut allt 

det som kan tänkas vara farligt och hotfullt, istället för att utmana oss själva och de fenomen 

som vi är rädda för. Det kan anses vara en självklarhet att vi ska satsa på ett samhälle där vi inte 

ska behöva oroa oss och där vi kan känna oss trygga och säkra. Däremot kan ett ständigt 

framhävande av otryggheten i samhället kan få oss att känna oss allt mer oroliga inför framtiden, 

vilket i sin tur kan utnyttjas för ekonomiska ändamål.
5
 Det menas även att brottslighet och 

otrygghet blivit normala fenomen som vi anpassar vårt liv efter.
6
 Samhällsplaneringens och 

boendefrågornas betydelse i trygghetsdebatten har berörts bland annat i samband med 

diskussioner om segregation och förekomsten av så kallade gated communities. Det kan bli en 

svår balansgång mellan den trygghet kunderna vill ha, de privata bolagens ekonomiska intressen 

samt vad som är bäst för samhället i stort. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera vilken roll de privata byggherrarna haft i utformandet av 

trygghets- och brottsförebyggande aspekter i planeringen och utformandet av bostadsområdet 

Gävle Strand i Gävle. Gävle Strand är ett nybyggt bostadsområde i en del av Gävle som tidigare 

                                                 
1 Eriksson, Thomas (2010). Trygghet i boende. 1. uppl. Stockholm: Stiftelsen Tryggare Sverige. s. 

29. 
2 Borelius, Ulf & Sahlin, Ingrid (2010). I trygghetens namn. Göteborg: Daidalos. s. 15. 
3 Newman, Oscar (1972). Defensible space: crime prevention through urban design. New York: 

MacMillan. s. 1. 
4 Jeffery, C Ray (1971). Crime Prevention Through Environmental Design. London: Sage 

Publications. s. 216. 
5 Borelius, Ulf & Sahlin, Ingrid (2010). s. 15. 
6 Garland, David (2000). ”Ethical and Social Pespectives on Situational Crime Prevention” i Hirsch, 

Andrew von, Garland, David & Wakefield, Alison (red.) (2000). Ethical and social perspectives on 

situational crime prevention. Oxford: Hart. s. 11. 
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varit i industriellt bruk. Ett nybyggt bostadsområde av detta slag är intressant att studera då 

området saknar en historia av bebodd bebyggelse, men också på grund av att ett nybyggt område 

i stil med Gävle Strand inte begränsas i planeringen av befintlig bebyggelse i området. Dessutom 

kan det tänkas att det ur praktisk synpunkt är försvarbart att ha trygghets- och brottsförbyggande 

aspekter i åtanke i planeringen; det anses generellt lättare att bygga in tryggheten i ett område 

redan från start, istället för att i ett senare skede göra ändringar.
7
 

Till skillnad från ett antal andra europeiska länder saknar Sverige lagstiftning eller handfasta 

regler på trygghetsaspekter i samhällsplaneringen.
8
 Detta tillsammans med trygghetsbranschens 

internationella framgång i form av exempelvis gated communities, påståendet om en ökad 

samhällsdebatt kring brottslighet och trygghet, samt ett eventuellt ekonomiskt intresse i 

tryggheten är det intressant att se närmare på hur byggherrarna ser på trygghetens betydelse och 

sin egen roll i detta i planeringsarbetet på Gävle Strand. 

 

Huvudfrågeställningarna för denna uppsats är: 

 Hur ser byggherrarna på trygghetsfrågornas betydelse i planeringen av Gävle Strand? 

 Hur ser byggherrarna på sina möjligheter att påverka trygghets- och brottsförebyggande 

aspekter i planeringen av Gävle Strand? 

 Hur ser byggherrarna på trygghetsfrågornas betydelse i framtiden? 

 

1.2 Definition av begrepp 

Många av de begrepp som används i uppsatsen kan ha varierande mening beroende på vilket 

sammanhang de används i. För att klargöra hur jag har valt att använda begreppen följer nedan 

en genomgång med närmare definition av de ord och begrepp som är centrala för uppsatsen och 

hur jag valt att använda mig av dem. 

 

Trygghet 

Trygghet, otrygghet och rädsla är komplexa begrepp med varierande betydelse beroende på 

sammanhang. Trygghet beskrivs ofta som en känsla, inte nödvändigtvis relaterat till den faktiska 

risken att utsättas för ett brott.
9
 Människor kan känna sig otrygga på vissa platser även om dessa 

inte är mer brottsbelastade än andra, exempelvis i dåligt belysta områden. Även om förbättrad 

belysning inte skulle påverka den faktiska brottsstatistiken, skulle den förbättrade belysningen 

kunna öka trygghetskänslan hos de boende.
10

 Det menas också att de grupper som känner mest 

oro för våldsbrott också är ibland de som statistiskt drabbas minst av dessa brott,
11

 vilket också 

tyder på att trygghet inte behöver vara relaterat till den verkliga brottsligheten i området. Detta 

gör tryggheten till ett komplext begrepp; med trygghet kan menas både upplevd trygghet, men 

även antalet faktiska brott. Detta gör att trygghet i många fall är svårt att mäta, eller att 

                                                 
7Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). Planning for crime prevention: a transatlantic 

perspective. New York: Routledge. s. 102. 
8Eriksson, Thomas (2010). s. 26. 
9Borelius, Ulf & Sahlin, Ingrid (2010). s. 16. 
10Torstensson Levander, Marie (2007). Trygghet, säkerhet, oro eller risk?: begreppsdefinitioner och 

mått. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. s. 11. 
11Birgersson, Tommy (red.) (1998). Brott, bebyggelse och planering. 1. uppl. Karlskrona: Boverket. s. 

28. 
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definitionerna blir oklara. Därför används ofta andra uttryck för att undvika att förenkla 

trygghetens många olika uttrycksformer.
12

 

 I en licentiatavhandling från Stockholms universitet poängteras det att till skillnad från 

säkerhet, vilket antas vara ett ord fritt från känslor, har trygghet två dimensioner; trygghet består 

av en riskuppfattning och av en känsla som denna framkallar. Alltså är trygghet ett begrepp med 

både känsloladdning och en mer resonerande del.
13

 I sin avhandling Trygg Stad sammanfattar 

Carina Listerborn sin definition på trygghet i samband med brottsförebyggande verksamhet på 

följande sätt: 

 

”Ur ett brottsförebyggande perspektiv anses trygghet vara en effekt av 

brottsförebyggande verksamheter. Trygghet och brottsprevention är i detta 

sammanhang nästan synonyma begrepp.”
14

 

 

Listerborns definition av trygghet ligger nära den jag använder mig av i denna uppsats. Trygghet 

uppkommer ur brottsbekämpande åtgärder och är därmed nära kopplat till dessa. Huruvida dessa 

verkligen minskar brottsligheten i ett visst område är en annan fråga. 

 

 

Social kontroll 

Social kontroll är ett begrepp som ofta förekommer i litteraturen om brottsprevention och 

trygghet. I Trygghet i Boende beskriver Thomas Eriksson social kontroll som ett begrepp med 

två meningar; social kontroll kan vara upplevelsen att vara bevakad, alltså en känsla som kan ha 

en hämmande effekt på brottslighet. Om brottslingen känner sig övervakad kan det hända att 

personen väljer att inte genomföra det tänkta brottet. Social kontroll kan också syfta på kontroll 

som genomförs av fastighetsskötare, polis, väktare eller andra personer som har som uppgift att 

vaka över området, eller människor i största allmänhet som med sin närvaro har en övervakande 

effekt. En förutsättning för att den sociala kontrollen ska fungera är att människor måste ha 

möjlighet att övervaka området, och helt praktiskt kunna se vad som försiggår.
15

 

Det menas att det går att stärka förutsättningarna för en starkare social kontroll genom 

medvetna val i planeringen. Är boendet exempelvis småskaligt är chansen större att de boende 

känner varandra och upptäcker därmed också eventuella främlingar. På så sätt är den sociala 

kontrollen stark i området, medan platser där en större anonymitet råder är även den sociala 

kontrollen svagare.
16 

                                                 
12Litzén, Staffan (2006). Oro för brott i urban miljö: trygghetsundersökningar med anknytning till 

Stockholm. Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet. s. 3. 
13Ibid. s. 27. 
14Listerborn, Carina (2002). Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och 

lokal praktik. Diss. Göteborg: Chalmers tekniska högsk. s. 58. 
15Eriksson, Thomas (2010). s. 19. 
16Birgersson, Tommy (red.) (1998). s. 110. 
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2. METOD 

 

För att studera byggherrarnas roll i planeringen av trygghetsaspekter på Gävle Strand har jag valt 

att se närmare på två byggherrar som varit deltagande i utformningen av Gävle Strand. 

Uppsatsen baserar sig på semi-strukturerade intervjuer med projektledarna för de två 

byggherrarna HSB och Skanska, samt kommunens projektledare för Gävle Strand. Jag har även 

studerat detaljplanerna för Gävle Strand för att se om trygghetsfrågor tagits upp i dessa. 

 

2.1 Avgränsningar 

Byggherrarna på Gävle Strand är relativt få. Det rör sig om tre större byggherrar, varav två 

bygger bostads- och äganderätter (HSB, Skanska) och en hyresrätter (Gavlegårdarna). HSB och 

Skanska bygger majoriteten av bostads- och äganderätterna på Gävle Strand, medan två andra 

privata byggherrar (Dristigheten, Lupinen Fastigheter) också har en mindre andel lägenheter på 

Gävle Strand. Dristigheten och Lupinen Fastigheter har inte inkluderats i denna uppsats då deras 

andel av lägenheterna ansågs vara mycket liten i jämförelse med HSB:s och Skanskas. 

Jämförelsevis kommer cirka 830 lägenheter att byggas under etapp 1 och 2, varav Dristigheten 

och Lupinen bygger cirka 20 lägenheter var. Övriga lägenheter byggs av HSB, Skanska samt 

kommunalt ägda Gavlegårdarna.
17

 

Kommunala Gavlegårdarna, som endast bygger hyresrätter på Gävle Strand, har inte heller 

inkluderats i uppsatsen. Denna avgränsning har valts då uppsatsens fokus ligger på att studera de 

privata byggherrarnas roll på tryggheten i planeringen av Gävle Strand. Det är också intressant 

att studera den ekonomiska aspekten av trygghet, och eftersom Gavlegårdarna är ett 

allmännyttigt, kommunalt ägt företag ansågs det bättre lämpat att studera HSB och Skanska 

närmare. 

Det hade också varit intressant att studera de boendes syn på tryggheten i området, men jag 

valde att endast begränsa mig till byggherrarna av ett antal orsaker. Gävle Strand är i skrivande 

stund långt ifrån färdigbyggt, och bostadsområdet är bebott i endast den första etappen, av vad 

som är planerat att bli ett bostadsområde i tre etapper. Den första etappen består av cirka 230 

lägenheter, och det slutliga antalet lägenheter förväntas ligga på cirka 1130 lägenheter. Då 

andelen boende i den första etappen är relativt liten jämfört med Gävle Strands slutliga 

förväntade omfattning ansågs det rimligt att inte inkludera de boende i denna uppsats, då detta 

endast skulle reflektera tryggheten i etapp 1. Det faktum att anslutande områden till etapp 1 är 

under bebyggelse kan också tänkas ha en viss effekt på den upplevda tryggheten. Detta är en 

tillfällig företeelse och förväntas alltså inte spegla områdets karaktär efter att alla bostäder 

byggts klart. 

 

2.2 Intervjuer 

För att få en bredare förståelse för byggherrarnas arbete valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa, 

semi-strukturerade intervjuer genomfördes med föreståndare för två byggherrar och kommunen. 

Den semi-strukturerade intervjun är en relativt fri intervjuform där intervjuaren har teman att 

diskutera under intervjun, vilket ger intervjupersonen en viss frihet att besvara frågorna på sitt 

                                                 
17Göran Wiklund, HSB. 

Göran Valtonen, Gävle kommun. 
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eget sätt.
18

 Detta ansågs vara en bra intervjuform för denna studie, då detta ger 

intervjupersonerna möjligheten att med sina egna ord beskriva arbetsgången i planeringen, och 

fritt beskriva sin syn på trygghet. Intervjufrågorna formulerades i stora drag efter uppsatsens 

huvudfrågeställningar, meningen var att diskutera frågor som är centrala och intressanta för 

uppsatsen och höra hur de intervjuade såg på dessa. Se bilaga 1-3 för intervjuguiderna. 

Kvantitativa metoder hade också kunnat vara av intresse för en studie av detta slag, men på 

grund av byggherrarnas begränsade antal ansåg jag att en kvalitativ intervjustudie skulle vara 

mest givande för ämnet, då intervjuer ger mer plats för diskussion och reflektion. Om de boende 

på Gävle Strand hade inkluderats i studien, hade en kvantitativ studie i exempelvis enkätform 

kunnat vara aktuell. Men i och med att detta faller utanför uppsatsens ramar så får detta lämnas 

till eventuella fortsatta studier av bostadsområdet. 

Då denna uppsats diskuterar hur byggherrarna arbetat med trygghetsfrågor i planeringen av 

Gävle Strand, faller det sig naturligt att intervjua representanter för bolagen och kommunen. Jag 

valde att intervjua projektledarna för de två största privata byggherrarna i Gävle Strand: HSB 

och Skanska. Dessa två företag är väletablerade både i Gävle och nationellt, och deras projekt i 

Gävle Strand har en betydande roll för områdets utformning. På HSB intervjuades 

projektledaren Göran Wiklund, och på Skanska projektledaren Lars Bergman. Ingendera av de 

två projektledarna hade  sina nuvarande arbetsuppgifter vid de första planerna av etapp 1, men 

de har däremot varit projektledare under hela byggnationsprocessen samt planeringen av de 

övriga etapperna, och kan anses ha god inblick i Gävle Strands planering och utformning inom 

alla etapper av bygget. Utöver representanter för byggherrarna har också Gävle kommuns 

projektledare för Gävle Strand, Göran Valtonen, intervjuats. Hans kunskap om Gävle Strand 

samt erfarenheter av samarbetet med byggherrarna bjöd på mycket kunskap om 

planeringsarbetet av Gävle Strand. Det hade också varit intressant att få en inblick i det 

brottspreventiva arbetet i Gävle kommun. Det Brottsförbyggande rådet i Gävle kontaktades för 

en intervju, men tyvärr blev intervjun inte av på grund av att det Brottsförbyggande rådet i Gävle 

inte hörde av sig angående eventuell intervju. Det Brottsförbyggande rådet hade varit intressanta 

att intervjua då dessa hade kunnat ge en fördjupad förståelse för hur brottsligheten och det 

brottspreventiva arbetet i Gävle ser ut. 

I Metodpraktikan av Peter Esaiasson menas det att intervjupersonerna kan ses som antingen 

respondenter eller informanter. En respondentundersökning lägger fokus på att studera 

intervjupersonens egna uppfattning och upplevelser kring det aktuella ämnet, medan en 

informantundersökning strävar efter att få fakta kring en händelse eller exempelvis en 

organisation.
19

 Dessa två sätt att se på intervjupersonen ger möjligheter att närma sig problemet 

från olika ståndpunkter. I denna uppsats har en blandning av båda tillvägagångssätten använts: 

dels har det varit intressant att höra hur de olika intervjupersonerna reflekterat kring trygghet och 

planeringen av Gävle Strand, samtidigt som information om händelseförlopp i planeringen också 

varit intressant och viktigt för uppsatsen. 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon där de fick en kort sammanfattning om temat för 

uppsatsen, samt varför de är intressanta att intervjuas i detta sammanhang. Därefter skickades 

                                                 
18Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. s. 301. 
19Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3., 

[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. s. 257-258. 
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intervjuguiden till intervjupersonen via e-post, så att den intervjuade i förhand kan bekanta sig 

med vilken typ av frågor som kommer att diskuteras. Detta gjordes också för att den intervjuade 

kunde ta fram eventuellt material som kunde tänkas vara intressant inför intervjun, exempelvis 

en karta över området, information om antal boende eller lägenheter med mera. Intervjuerna 

gjordes individuellt hos respektive byggherre och kommunens lokaler i Gävle, utan att de 

intervjuade hade vetskap om de andra intervjupersonernas identitet. Intervjuerna tog cirka 30-45 

minuter var. Alla intervjupersonerna godkände att intervjuerna spelades in. Detta underlättade 

bearbetningen av materialet, men skapade också möjligheten för en så naturlig diskussion som 

möjligt. 

Alla intervjupersonerna godkände att deras och byggherrarnas riktiga namn fick publiceras i 

uppsatsen. Detta val har gjorts dels för att skapa en öppen diskussion, men också på grund av det 

begränsade antal byggherrar på Gävle Strand; det skulle vara svårt att försäkra 

intervjupersonernas anonymitet. Efter att intervjuerna bearbetats och skrivits ned skickades 

intervjuerna till intervjupersonerna via e-post. Meningen var att de intervjuade hade möjlighet 

att läsa igenom intervjudelen innan den publiceras och kommentera ifall de inte höll med min 

tolkning av intervjun. Då de intervjuade presenteras i uppsatsen med sina riktiga namn, ansågs 

det rättvist att de hade möjligheten att läsa igenom materialet innan publicering. Ingen av de 

intervjuade hade kommentarer på intervjuerna och de publiceras därmed i sin originalform i 

uppsatsen. 

 

2.3 Teoretisk bakgrund och källkritik 

Den litteraturstudie som gjorts för att lägga grunden för uppsatsens teoretiska antaganden är 

grundad på litteratur om trygghet och brottsprevention, både internationellt och inom Sverige. 

Utgångspunkten i en stor del av den teori som används av i uppsatsen baserar sig på Oscar 

Newmans Defensible Space och C Ray Jefferys Crime Prevention Through Environmental 

Design. Dessa har använts för att få en bättre förståelse för den historiska framkomsten av 

trygghet inom planeringen, men också för att förstå grunderna för dagens arbete inom området. 

Både Newman och Jeffery presenterar teoretiska utgångspunkter som sedan har använts mycket 

i det praktiska arbetet, men också anpassats och förnyats. Därför har jag valt att utöver 

ursprungskällorna också använda mig av mer sammanfattande verk av Newmans och Jefferys 

teorier, exempelvis Schneider och Kitchens Planning for crime prevention: a transatlantic 

perspective och Thomas Erikssons Trygghet i boende. Dessa har gett en bra sammanfattning och 

jämförelser av de två teorierna, samt diskuterat dessa i ljuset av dagsläget. Utöver dessa verk har 

jag även använt mig av litteratur inom trygghet och brottsprevention, exempelvis avhandlingar, 

rapporter och andra publikationer. Inom ramen för svensk litteratur har jag vänt mig till bland 

annat Carina Listerborns avhandling Trygg Stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 

policyutveckling och lokal praktik, Ulf Borelius och Ingrid Sahlins I trygghetens namn samt 

Ingrid Sahlins Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. 

Detaljplanerna för Gävle Strand, och översiktsplanen för Gävle kommun, har använts för att 

studera trygghetens roll i planeringen av Gävle Strand. Detaljplanerna ger en förståelse för de 

förväntningar som fanns vid planeringsstadiet och ger en bredare förståelse för hur Gävle Strand 

enligt dessa dokument förväntas ta form. En dokumentanalys i sig själv är begränsad då 
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materialet är redan från en början styrt,
20

 i detta fall presenterar detaljplanerna kommunens 

vision om Gävle Strand och är på så sätt politiska dokument. Som komplement till intervjuerna 

ger detaljplanerna ytterligare en dimension till uppsatsen, framför allt då dessa styrda dokument 

jämförs med de privata byggherrarnas ställning till samma projekt. Detaljplanerna har också 

varit till stor nytta för att skapa en förståelse för Gävle Strands förutsättningar för att bli ett 

bostadsområde. Inför kapitlet om Gävle Strand har jag studerat både Gävle kommuns 

översiktsplan samt detaljplaner för Alderholmen från 1970-talet fram tills idag. Dessa ger en 

helhetsbild av områdets förflutna, men skapar också en vision om hur Gävle Strand förväntas 

utvecklas i framtiden. Intervjupersonerna i uppsatsen har även bidragit med mer praktiskt 

material, främst kartor och information om antal boende och lägenheter om Gävle Strand. 

                                                 
20Andersen, Heine (red.) (1994). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

s. 74. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av de idéer och teorier som lagt grunden för de 

trygghets- och brottsförebyggande principer som idag används inom samhällsplaneringen. Som 

disciplin är geografin långt ifrån ensam att intressera sig för trygghetsfrågor, ett flertal andra 

discipliner som exempelvis kriminologi, arkitektur och sociologi driver också forskning inom 

området. Det är tack vare samarbetet av flera discipliner som dagens trygghetsplanering och de 

teorier som diskuteras i denna uppsats tagit sin form. Med många olika discipliner inblandade 

blir också förklaringarna till varför vi överhuvudtaget har brottslighet flera och mer djupgående. 

Brott i sig är komplext fenomen med många orsaker, såväl psykiska som fysiska.
21

 Att studera 

alla möjliga orsaker till brott ligger bortom ramen för denna uppsats, men det är däremot inom 

geografin intressant att studera vad samhällsplaneringen med sina egna verktyg kan göra för att 

minska brottsligheten. Det är därför fokus på detta kapitel ligger på de geografiska och mer 

praktiska tillvägagångssätten. 

 

3.1 Historisk tillbakablick – trygghetsforskningens ursprung 

Andra världskrigets slut markerade en ny tid för både brottsbekämpning och samhällsplanering. 

Den ökade urbaniseringen fick städerna att växa, men samtidigt ökade också antalet anmälda 

brott. Denna trend gäller även Sverige; antalet anmälda brott ökade från ca 200 000 år 1950 till 1 

150 000 år 1995.
22

 Den ökande brottsligheten i kombination med utmaningen att lösa 

boendefrågan för alla de som ville flytta in i städerna var ett dilemma samhällsplanerare fick lära 

sig brottas med.
23

 Det var denna ständigt växande, men också otrygga stad som väckte 

diskussionen om stadens uppbyggnad. Kanske var det staden i sig som skapade fler möjligheter 

till brott, och på så sätt var en faktor med påverkan på brottslighet? 

 

Figur 1. Urbaniseringens koppling till ökad brottslighet.
24

 

 

 

                                                 
21Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 91. 
22Allas vårt ansvar: ett nationellt brottsförebyggande program (1996). Stockholm: Fritze. s. 1. 
23Eriksson, Thomas (2010). s. 51. 
24Wikström, Per-Olof H. (red.) (1990). Brott och åtgärder mot brott i stadsmiljön. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. s. 7. 
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Per-Olof Wikström (1990) presenterar en mycket beskrivande figur i Brottsförebyggande Rådets 

rapport Brott och åtgärder mot brott i stadsmiljön som illustrerar urbaniseringens koppling till 

ökningen av brott. Figuren visar att urbaniseringen i sig både försvagar den sociala kontrollen, 

men också ökar antalet tillfällen till brott (se figur 1). Dessa två i sig skapar fler motiverade 

gärningsmän och fler brottshändelser. Många av de brottsförebyggande teorierna som diskuteras 

i denna uppsats har som syfte att stärka den sociala kontrollen, minska antalet tillfällen till brott 

och på så sätt skapa ett tryggare urbant samhälle. Nedan presenteras några teorier och deras 

moderna tillämpningar. 

 

3.2 Jane Jacobs 

En av de första kritikerna av stadsplaneringen från en trygghetssynpunkt var den amerikansk-

kanadensiska journalisten Jane Jacobs. I sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall 

(1961) diskuterar Jacobs vilka element som bidrar till en tryggare stad. En av Jacobs 

grundläggande tankar var att stadens gator och trottoarer är avgörande för tryggheten i staden. 

Om gatorna är trygga, är chansen god att även området runt dessa gator upplevs som trygg. 

Jacobs menade att människor skapar trygghet genom att använda gator och trottoarer, och på så 

sätt även övervaka området, medan brist på aktivitet och naturlig övervakning däremot skapar en 

upplevelse av otrygghet. Detta kan i sin tur leda till att gatan undviks och används därför i ännu 

mindre utsträckning, vilket förstärker otrygghetskänslan.
25

 På detta sätt menade Jacobs att hur vi 

väljer att bygga staden både kan öka och minska möjligheterna till brott, och att många av de 

moderna städerna byggs efter principer som underlättar brott.
26 

Förutom att städerna ska vara 

folktäta, ska gator och trottoarer enligt Jacobs också användas i varierande syften; att till 

exempel blanda bostadshus och affärsverksamhet i kvarteren skapar mer aktivitet, även på olika 

tider om dygnet. Jacobs efterlyser blandade funktioner i kvarteren, samt att kvarteren i sig inte 

byggs för stora.
27

 

Jacobs hade förståelse för komplexiteten bakom kriminella handlingar, och menade inte att 

hennes idéer skulle förändra detta. Däremot ansåg hon att de städer som byggdes under hennes 

tid underlättade kriminalitet, istället för att hindra den. 

 

”Bakom kriminalitet och vandalisering ligger svåra och komplicerade sociala 

problem, såväl i förorter och småstäder som i storstäder. Den här boken kommer 

inte att spekulera i de djupare orsakerna. Här får det räcka med konstaterandet att 

om vi ska kunna upprätthålla ett samhälle som kan diagnostisera och hantera 

djupare sociala problem, måste utgångspunkten vara att förstärka alla användbara 

krafter i säkerhetens och civilisationens tjänst som faktiskt finns – i de städer som 

vi faktiskt har. Att bygga stadsdelar som är skräddarsydda för att underlätta 

kriminalitet är idiotiskt. Ändå är det just det vi gör”.
28

 

 

Jacobs hårda kritik och inspirerande tankar fungerade som språngbräda för de teorier som kom 

                                                 
25Eriksson, Thomas (2010). s. 51. 
26Jacobs, Jane (2005). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Daidalos. s. 53. 
27Eriksson, Thomas (2010). s. 52. 
28Jacobs, Jane (2005). s. 53. 
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att lägga grunden för mycket av dagens trygghetsplanering. I USA under 1970-talet, i kölvattnet 

av Jacobs arbete, publicerades bland annat Ray Jefferys Crime Prevention Through 

Environmental Design och Oscar Newmans Defensible Space. Dessa två teorier har stora 

likheter med varandra och har till stora delar lagt en grund för den trygghetsplanering som 

används idag. 

 

3.3 Defensible Space 

Defensible Space är en teori skapad av Oscar Newman, publicerad i början av 1970-talet i USA. 

Newmans tanke var att i planeringen och byggandet av bostadsområden ta hänsyn till faktorer 

som underlättar att de boende har kontroll över området, samt att bejaka de boendes känsla för 

territorialitet.
29

 Newman menade att vi är helt främmande för varandra i det största kollektiva 

habitat människan någonsin haft,
30

 och att våra moderna bostadsområden var byggda på ett sätt 

som försvagade den sociala kontrollen. Detta tillsammans med svaga markeringar för ansvars- 

och ägarförhållanden bidrog till ökad kriminalitet. En medveten planering av bostadsområden 

kan bidra till att bekämpa brottslighet genom att ta ett steg mot ett förstärkt försvarbart rum 

(Defensible Space),
31

 men en stor del av ansvaret ligger också hos de boende; gemenskapen är 

viktig, och att skydda sig som individ löser inte problemen.
32

 Enligt Newman har anonymiteten 

potential att försvaga sen sociala kontrollen, och verka negativt på ansvarstagandet, vilket i sig 

kan leda till ett försämrat underhåll och omsorg för bostadsområdet.
33 

  

Det visar sig i senare forskning att minskad omsorg i sig har en negativ effekt på tryggheten, 

bland annat i och med den så kallade Broken Windows-teorin. Broken Windows är en teori som 

i grunden bygger på tanken att små problem lätt kan eskalera till större; ett välskött område där 

även mindre brister i ordningen omgående tas hand om attraherar inte brott i samma grad som ett 

förfallet område där de små bristerna aldrig repareras.
34

 Teorin skapades av James Q. Wilson och 

George L. Kelling år 1982.
35

 På ett liknande sätt konstateras det i Boverkets rapport Brott, 

Bebyggelse och Planering att otrygghet också är nära relaterat till den fysiska miljön: 

 

”Osäkerhetskänslan kan också öka om bebyggelsemiljön genom sin fysiska 

utformning bär budskap om social oordning och på så sätt förstärka rädslan och 

behovet av skydd.”
36

 

 

Förutom anonymitet är territorialitet ett centralt begrep inom Newmans teori. Med territorialitet 

syftar Newman på en slags känslofylld anknytning till sitt hem eller bostadsområdet i stort, 

vilket kan ta fysiska former.
37

 Territorialitet anses vara ett viktigt begrepp i Defensible Space, 

                                                 
29Eriksson, Thomas (2010). s. 53. 
30Newman, Oscar (1972). s. 1. 
31Eriksson, Thomas (2010). s. 53. 
32Newman, Oscar (1972). s. 3. 
33Eriksson, Thomas (2010). s. 53. 
34St. Jean, Peter K. B. (2007). Pockets of crime: broken windows, collective efficacy, and the criminal 

point of view. Chicago: University of Chicago Press. s. 33. 
35Kelling, George L., Wilson, James Q. “Broken Windows: The police and neighborhood safety”. 

Atlantic Magazine. March 1982. 
36Birgersson, Tommy (red.) (1998). s. 19. 
37Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 93. 



14 

men som fenomen är den svår att mäta; detta beror dels på att territorialitet styrs av bland annat 

psykologiska, fysiska, kulturella och sociala faktorer, vilket i sig kan resultera i stora skillnader i 

uttrycket av territorialitet.
38 

Tanken är att ju större känslan av territorialitet är, desto mer benägna 

är de boende att försvara sitt område mot inkräktare. Tydliga gränsdragningar mellan privata, 

halvprivata och offentliga ytor ökar ansvarstagandet och minskar anonymiteten. Tanken är att 

denna indelning ska skapa ordning och ha en avskräckande effekt för eventuella inkräktare, 

samtidigt som den förtydligar ansvarsförhållanden och stärker den sociala kontrollen. 

Halvprivata ytor skapar de största utmaningarna, då dessa saknar tydliga ägar- och 

ansvarsförhållanden och faller lätt offer för vanskötsel. Det kan uppstå situationer där ingen 

känner ansvar för de halvprivata ytorna, och att dessa ytor sedan förfaller på grund av 

vanskötseln.
39

 

Newman menade också att bostadsområden ska byggas på ett sätt som underlättar naturlig 

övervakning. En naturlig övervakning hjälper de boende att ha kontroll och överskåda händelser 

i området. I praktiken innebär detta att i planeringen av bostadsområden fatta strategiska och 

medvetna val i placeringen av bland annat fönster och dörrar, så att dessa gav de boende 

möjlighet till övervakning av området.
40

 

 

3.4 Crime Prevention Through Environmental Design 

I likhet med Defensible Space publicerades kriminologen C Ray Jefferys Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED) också i USA i början på 1970-talet. CPTED har 

likheter med defensible space, men Jefferys teori växte fram ur en helt annan ståndpunkt än 

Newmans; medan Newman utgick ifrån byggnader och arkitektur hade Jeffery kriminologisk 

bakgrund. Jefferys missnöje med det brottsförebyggande arbetet fick honom att studera den 

fysiska platsens förutsättningar för trygghet och brott. Jeffery var kritiskt inställd till den rådande 

synen på brott som endast en effekt av sociala förhållanden, och menade att både den fysiska 

omgivningen och sociala förhållanden har betydelse för förekomsten av brott i ett område.
41 

Medan Defensible Space studerar trygghet i urbana bostadshus som delas av ett flertal boende, 

är CPTED en teori med större bredd. CPTED:s ursprungliga utgångspunkt var att användas så 

gott som oberoende av områdestyp
42

, men fokus har förflyttats till urbana förhållanden, dels på 

grund av den brottslighet vi ser i städer.
43

 

Carina Listerborn presenterar fyra principer för CPTED i sin avhandling Trygg Stad. Dessa 

principer kan ses som grundstenarna i CPTED som sedan anpassas efter det aktuella områdets 

behov: naturlig övervakning, förstärkning av territorialitet, naturlig tillträdesövervakning och 

ökat skalskydd.
44 

Naturlig övervakning syftar på de iakttagelser de boende gör i området. Genom 

att underlätta naturlig övervakning har de boende bättre möjligheter att se, och därmed även 

ingripa, om en inkräktare befinner sig i närheten. Naturlig övervakning underlättas genom aktiva 

val i planeringen, så att de boende har bra syn över sitt område. Detta görs till exempel genom 

                                                 
38Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 93. 
39Ibid. s. 97. 
40Ibid. s. 92, 100. 
41Ibid. s. 100. 
42Ibid. s. 101. 
43Wikström, Per-Olof H. (red.) (1990). s. 7. 
44Eriksson, Thomas (2010). s. 57. 
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placering av fönster, dörrar, belysning, gångvägar med mera. Även platser som inte direkt är 

boendeytor ska kännas trygga. Till exempel mötesplatser eller andra offentliga eller halvprivata 

områden ska inte behöva vara otrygga platser. Om dessa områden används i större utsträckning, 

genom att exempelvis placera aktiviteter här, kan platsen få mer besökare och därmed även mer 

övervakning.
45

 I likhet med Newman efterlyser även Jeffery fler och tydligare gränsdragningar 

mellan offentlig och privat mark.
46

 Tydliga gränser ska öka territorialiteten då de boende får en 

tydligare uppfattning om vad som är deras egna, privata områden och vilka områden som är 

gemensamt delade bland de boende i området. Även om territorialitet är ett centralt begrepp 

inom CPTED, väger territorialitet tyngre i Defensible Space, medan inom CPTED är de övriga 

principerna likvärdiga.
47

 De tydliga gränsdragningarna mellan privata och offentliga områden, 

tillsammans med ett minskat antal entrévägar ökar också den naturliga tillträdesövervakningen. 

Detta kan underlätta markeringen av vilka gångvägar som är privata, och vilka som är offentliga. 

På så sätt kan området övervakas lättare och det är lättare att identifiera en inkräktare. Förstärkt 

skalskydd syftar på de mer traditionella tillvägagångssätten som bättre lås, säkrare dörrar, 

fönster med mera.
.48  

 

3.5 Andra förslag på platsbunden brottsprevention 

Varken Defensible Space eller CPTED bjuder på enkla lösningar som alltid tar samma former 

oberoende av var man befinner sig. Säkrast är att säga att det mest effektiva platsbundna 

brottsförebyggande arbetet är det som tar hänsyn till så väl geografiska, ekonomiska, kulturella 

som andra lokala förhållanden och anpassar sig därefter.
49

 Implementeringen och 

upprätthållandet av principerna har stor betydelse för effekten; för att verka för långsiktig 

trygghet bör det brottsförebyggande arbetet inte ses som ett projekt med början och slut menar 

Boverket i rapporten Brott, bebyggelse och planering. Istället bör arbetet fungera på bred front 

med stark lokal anknytning. Detta hjälper uppnå hållbara lösningar, samt minskar risken att olika 

projekt av samma karaktär motverkar varandra.
50

 

Brottsförebyggande planering i praktiken följer inte alltid en viss teori, utan använder sig av 

olika element från skilda teorier, exempelvis handboken Bo Tryggt 05, publicerad av 

polismyndigheten i Stockholms län, sammanfattar brottsförebyggande och trygghetsskapande 

rekommendationer i fyra punkter: ögon, tydlighet, inbrottsskydd och skötsel.
51

 Dessa har en nära 

släktskap med de teorier som diskuterats tidigare i detta kapitel, men är ändå inte uttalat en del 

av exempelvis CPTED. I Bo Tryggt  menas både att allmänna och halvprivata ytor ska vara lätt 

överskådliga. Detta underlättas genom strategiska val i placering av fönster, dörrar, belysning 

och andra möjliga hinder. Det är också av värde att sträva efter att dessa ytor används dygnet 

                                                 
45Eriksson, Thomas (2010).  s. 56. 
46Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 101. 
47Ibid. 
48Listerborn, Carina (2002). s. 113. 
49Feins J. D., Epstein J. C., Widom R. (1997). Solving Crime Problems in Residental Neighborhoods: 

Comprehensive Changes in Design, Management and Use. US Department of Justice, Office of 

Justice Programs, National Institute of Justice: Washington, D.C. 
50Birgersson, Tommy (red.) (1998). s. 10. 
51Bo tryggt 05: handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och 

bostadsområden. (2005). Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten, Polismyndigheten i 

Stockholms län. s. A1 3. 
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runt. Med tydlighet menas bostadsområden med tydliga gränser mellan offentlig, privat och 

halvprivat mark. Dessa gränsdragningar ska vara lättlästa både för dem på besök i området och 

för de som redan bor där. Gränsmarkeringarna kan vara av fysiskt slag (staket och grindar), eller 

symboliska (markbeläggningar mm). Denna tydlighet ska också fungera som en 

territorialitetsökande faktor. Ett tryggt bostadsområde bör naturligtvis också ha bra 

inbrottsskydd. Det handlar om lås och hållbara material, men också placering av fönster och 

dörrar så att de är mindre attraktiva för inkräktare. Bo Tryggt 05 rekommenderar också att hålla 

rent och snyggt som en form av brottsprevention, en tankegång som har sina rötter i den så 

kallade ”Broken Windows”-teorin.
52

 Anhängare till teorin menade att områden som hålls rena 

och attraktiva har en mindre risk att utsättas för brott, medan områden som inte underhålls 

kommer att attrahera mer och mer brott ju längre förfallet tillåts pågå. Det menas att även små 

tecken på förfall, som exempelvis trasiga fönster, skapar en känsla av likgiltighet, vilket kommer 

att eskalera om inget görs åt saken. Listerborn påpekar att enligt Broken Windows krävs det inte 

en i grunden kriminell person för att förvärra problemet: 

 

”En oordnad stadsmiljö gör att även ordentliga medborgare sänker sina normer 

och börjar slänga skräp”.
53

 

 

Anhängare av Broken Windows-teorin menar att vi inte endast bör lägga resurser på grova brott, 

utan måste även arbeta med orsakerna till dessa och börja arbeta på en mer vardaglig nivå.
54 

Broken Windows-teorin har tagit fotfäste i mycket av trygghetsarbete och även integrerats som 

en del av modern CPTED.
55

  

Belysning berörs ofta i diskussioner om trygghet i bebyggda områden och anses av många 

vara ett enkelt och effektivt sätt att höja den upplevda tryggheten. Det menas också att bättre 

belysning inte alltid är detsamma som en högre standard av trygghet i faktiska brottssiffror. Till 

skillnad från vad vi ofta föreställer oss spanar de flesta kriminella inte efter sitt offer i ett mörkt 

hörn, utan ute i ljuset precis som offren. En ökad belysning har dock en betydligt större positiv 

påverkan på vår rädsla för brott, även om effekten på brottsligheten i sig är marginell.
56

 

 

3.6 Trygghet och brottsprevention i den svenska planeringen 

Brottsförebyggande åtgärder i planeringen har fått stort genomslag på många håll i världen, inte 

minst i Nordamerika, där många av idéerna har sitt ursprung. Under 1980- och 90-talen började 

dessa idéer få fotfäste i Europa, och ett flertal europeiska länder har sedan dess infört krav på 

hänsynstagande till trygghetsfrågor i planeringen av nya bosättningar.
57

 Sverige är dock inte 

bland dessa länder, det vi har att luta oss på är rekommendationer och ett eget engagemang på 

lokal nivå. Plan- och Bygglagen, som lägger grunden för de regler vi har inom det byggda 

landskapet, innehåller endast regelverk som innefattar brand- och trafiksäkerhet, vilket 

                                                 
52Kelling, George L., Wilson, James Q (1982). “Broken Windows: The police and neighborhood 

safety”. Atlantic Magazine. March 1982. 
53Listerborn, Carina (2002). s. 115. 
54Ibid. 
55Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 101. 
56Ibid. s. 97. 
57Eriksson, Thomas (2010). s. 22-26. 
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naturligtvis är en del av trygghetsarbetet, men i större skala behandlas andra trygghetsfaktorer 

inte i lagstiftningen.
58

  I och med avsaknaden av Svenska regler blir det amerikanska och 

brittiska inflytandet oundvikligen stort inom den Svenska brottspreventionen,
59

 och det vi har att 

vända oss till är exempelvis Boverkets rapport Brott, bebyggelse och planering (1996), eller 

handboken Bo Tryggt 05 (2005) för mer handfasta råd för tryggare planering.
60

 Det är för bästa 

resultat önskvärt att brottsförebyggande arbete har en lokal förankring,
61

 då där också kunskapen 

finns om lokala förhållanden.
62

 Detta ger lokala aktörer ett stort ansvar i den brottsförebyggande 

planeringen. 

Inom den svenska planeringen planlägger kommunerna användningen av områden inom 

sina gränser, och har därmed också verktygen införa brottsförebyggande aspekter i nya eller 

befintliga planer.
63

 Kommunen kan välja att inkludera policyuttalanden angående 

brottsförebyggande aspekter i planeringen i sin översiktsplan, vilket sedan ska fungera som stöd 

för kommande detaljplanering. Enligt en enkätundersökning genomförd av Brottsförbyggande 

rådet förekommer policyuttalanden av detta slag i svenska kommuners översiktsplaner, men att 

de inte är speciellt vanligt än.
64

 Själva planeringsprocessen är en lång serie händelser med 

många aktörer. Sammansättningen av dessa beror på vilken typ av bygge som diskuteras, men i 

korthet kan planeringsprocessen beskrivas som ett samarbete mellan kommunens 

samhällsplanerare och byggherrarna, där kommunen styr processen i tidiga skeden, för att sedan 

successivt överlämna till byggherren.
65

 I Bo Tryggt 05 beskrivs byggherrens roll i planeringen av 

tryggheten på följande sätt: 

 

”Byggherren är en central aktör genom hela processen och bestämmer ytterst 

projektets kvaliteter och kostnadsnivå. Därigenom kan byggherren avgöra 

ambitionsnivån när det gäller säkerhet och trygghet.”
66

 

 

Förutom de självklara aktörerna i ett planeringssammanhang (kommun, byggherrar, byggföretag 

och bostadsföretag), finns det ett antal andra aktörer som kan vara intressanta att ta med i 

diskussionen i samband med planeringen av nya områden, exempelvis polisen, lokala 

brottsförbyggande råd och brukarorganisationer. Då brottsförebyggande arbete är en av polisens 

huvuduppgifter är det naturligt att inkludera polisen i planeringen menar Boverket i Bo Tryggt. 

Polisen kan bidra med sin kännedom om kriminalitet och trygghet, bidra med statistik och har 

god kännedom om den lokala brottsligheten och dess uttrycksformer.
67

 

 

                                                 
58Eriksson, Thomas (2010). s. 22-26. 26-27. 
59Listerborn, Carina (2002). s. 110-111. 
60Eriksson, Thomas (2010). s. 26-27. 
61Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet. (2002). Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

s. 5. 
62Ibid. s. 21. 
63Birgersson, Tommy (red.) (1998). s. 137. 
64Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet. (2002). s. 22. 
65Bo tryggt 05: handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och 

bostadsområden. (2005). s. A3, 1. 
66Ibid. s. A4, 2. 
67Ibid. s. A4, 4. 
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3.7 Kritik, privatisering och brottsprevention 

De teorier som presenteras i detta kapitel kan i stora drag delas in i två kategorier skriver Carina 

Listerborn i sin avhandling Trygg Stad (2002); de teorier som menar att vi uppnår bästa trygghet 

genom att sluta in oss, samt de som förespråkar öppenhet. Jane Jacobs kan påstås tillhöra den 

första kategorin, medan Oscar Newmans Defensible Space faller i den andra kategorin. Denna 

indelning gäller även synen på främlingar i ett område menar Listerborn. Främlingen kan både 

ses som ett hot, eller anses ha en trygghetsskapande effekt, beroende på vilken kategori som 

tillfrågas.
68

  

Den kritik som riktas mot Defensible Space är ofta förknippad med tanken om ett 

bostadsområde som vänder sig inåt och skapar sitt eget, privata försvarbara rum. Främlingar 

eller utomstående personer är inte välkomna i detta slutna rum, och ett tryggt bostadsområde 

används endast av de som bor i området. Newman har kritiserats för att inte se värdet i 

människors övervakande närvaro i allmänhet och fördelen med en naturlig genomströmning av 

människor.
69

 Det kan även menas att ett urbant liv i sig ofta innebär att vi dagligen möter okända 

människor, men också att människor kan vara olika främmande för oss, av flera olika orsaker.
70

  

Den naturliga övervakning som såväl Jacobs, Newman som Jeffery förespråkat har även 

kritiserats för att vara ineffektiv. Schneider och Kitchen (2002) tar upp ett flertal problem med 

naturlig övervakning i Planning for Crime Prevention. Det menas att en effektiv naturlig 

övervakning inte nödvändigtvis innebär att människor ingriper om de bevittnar ett brott. Detta 

kan vara förknippat med rädsla, eller en ovilja att bli inblandad i en konfliktsituation. Det kan 

även vara lätt att missuppfatta signalerna vid en brottssituation, och många brott sker helt 

obemärkt.
71

 Ett annat problem med CPTED anses också vara att många beslutsfattare gärna vill 

ha universella lösningar som fungerar i alla situationer. Trots de många faktorer i CPTED som 

ska stärka tryggheten, kan teorin ändå inte leva upp till denna förväntning. Detta beror i sin 

enkelhet på att vi inte känner till relationen mellan plats och brott på varje enskild plats. Att 

skapa teorier som fungerar lika överallt är så gott som en omöjlighet.
72

 
73

 

Listerborn diskuterar privatiseringen i samband med brottsförebyggande i sin avhandling 

Trygg stad och menar att en ökad användning av tekniska lösningar kan i sig skapa ett ökat 

behov på dessa. Bättre lås löser problem på kort sikt, men på längre sikt sätts standarden allt 

högre, vilket i sig skapar ett större behov av dessa typer av skydd.
74

 Listerborn påpekar också att 

bostadsbolagen, som drabbas ekonomiskt av brottsligheten, är också ofta mer positiva till 

lösningar som lås, stängsel och kameror än de som arbetar med trygghetsfrågor på en mer 

allmän nivå. Vidare konstaterar Listerborn att det kan vara svårt att lokalt argumentera för 

                                                 
68Listerborn, Carina (2002). s. 123. 
69Bo tryggt 05: handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och 

bostadsområden (2005). s. B2 2. 
70Listerborn, Carina (2002). s. 123-126. 
71Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted (2002). s. 94. 
72Taylor, R. B. (2002). “Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): Yes, no, maybe, 

unknowable, and all of the above” i Bechtel, Robert B. & Churchman, Arza (red.) (2002). Handbook 

of environmental psychology. New York: Wiley. s. 422. 
73Reynald, Danielle M. (2011). “Translating CPTED into Crime Preventive Action: A Critical 

Examination of CPTED as a Tool for Active Guardianship”. European Journal on Criminal Policy 

and Research, Vol. 17(1), s. 69-81. s. 79. 
74Listerborn, Carina (2002). s. 220. 
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policyriktlinjer, eller stödja sig på forskning då enklare lösningar som bättre lås och övervakning 

upplevs som en omedelbar förändring.
75

 I en artikel skriven av Nicholas R Fyfe påstås det även 

att närvaron av företag som erbjuder trygghetstjänster är så gott som en förutsättning för att 

attrahera människor och företag till ett urbant område.
76

 Ingrid Sahlin skriver i Trygghetens 

Namn om hur tryggheten fått ett ekonomiskt värde: 

 

”Samhällsutvecklingen framställs som destruktiv, okontrollerbar eller i bästa fall 

oförutsägbar, och risken att förlora arbete, bostad och hälsa känns ofta påtaglig. 

Därför är det också många medier, politiker och företag som investerar och 

spekulerar i människors behov av trygghet. Den har alltså också ett ekonomiskt 

värde.”
77

 

 

Förutom att tryggheten kan anses vara en handelsvara, och att vi på grund av den höjda 

trygghetsnivån blir allt mer beroende av den kan brottsprevention också anses vara en fråga om 

makt. Ingrid Sahlin skriver i Brottsprevention som samhällsfenomen: 

 

”Vilken typ av prevention som dominerar i ett samhälle beror alltså inte bara på 

vetenskap och allmänt omfattande normer i en viss tid och ett visst samhälle, utan 

också på rådande maktstrukturer: vem och vilka som i en given tid kan definiera 

samhällets problem, fastslå den politiska dagordningen och mobilisera legitimitet 

och materiella resurser för en verksamhet. Det förebyggande arbete som 

förverkligas och dess motiveringar påverkar i sin tur synen på problem och deras 

orsaker. Preventionen är alltså inte bara uttryck för, utan i sig en del av, samhällets 

ideologiproduktion.”
78

 (kursivt i original) 

 

Om då den privata sektorn har en omfattande roll i trygghetsutövningen eller brottspreventionen 

kan det alltså antas att de är med och skapar trygghet, eller i alla fall bidrar till den 

ideologiproduktion som Sahlin nämner. 

 

                                                 
75Listerborn, Carina (2002). s. 220-221. 
76Fyfe, Nicholas, R. (2010). ”Crime and the "Re-moralization" of City Spaces” i Smith, Susan (red.) 

(2010). The SAGE handbook of social geographies. Los Angeles: SAGE. s. 474. 
77Borelius, Ulf & Sahlin, Ingrid (2010). s. 15. 
78Sahlin, Ingrid (2000). Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Lund: Arkiv. s. 18. 
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4. GÄVLE STRAND 

 

Gävle blev stad redan år 1446
79

 och är med sina ca 95 000 invånare
80

 en betydelsefull stad på 

såväl lokal som på nationell skala. Gävle Strand är stadens nyaste bostadsområde, och byggs – 

som namnet antyder – i ett havsnära läge, vid mynningen av Gavleån. 

 

4.1 Trygghetsarbete i Gävle kommun 

Trygghetsfrågor tas upp i de kommunövergripande målen i Gävles kommunplan för 2010. Bland 

dessa mål är bland annat en önskan att ”alla känner sig trygga och säkra på allmänna platser och 

i lokaler”.
81

 I kommunplanen diskuteras även en medborgarundersökning genomförd av SCB år 

2010. Denna studie behandlar den upplevda tryggheten, och resultaten av denna studie tyder på 

att det finns ett behov för ökade trygghetssatsningar i Gävle; bostäder och trygghet är de två 

faktorer som enligt studien bör prioriteras i kommunen. En förbättring av dessa två förväntas ha 

en positiv påverkan på kommunens helhetsbetyg i NRI (Nöjd-Region-Index). Vidare fastslås 

ytterligare mål kommunplanen 2010: 

 

”Staden ska erbjuda platser för möten och upplevelser i välskötta, attraktiva och 

trygga parker och torg”
82

 

 

”Stadens centrala delar och dess å-rum ska vara välskötta, utvecklas och upplevs 

trygga och attraktiva”.
83

  

 

”Kommunstyrelsen ska spela en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet i 

kommunen i samråd och samarbete med BIG [Brottsförebyggarna i Gävle]/BRÅ 

samt övriga förvaltningar och kommunala bolag”.
84

 

 

I rapporten presenteras målsättningar för framtiden i form av ett rent, attraktivt och tryggt Gävle 

där samarbete mellan olika instanser spelar en viktig roll. Trygghet diskuteras även i 

översiktsplanen för Gävle kommun; staden ska kännas trygg under dygnets alla timmar och 

områden med blandade funktioner förespråkas: 

 

”Trygghet i den fysiska planeringen innebär att stadens miljöer ska upplevas som 

säkra och välkomnande för samtliga invånare under dygnets alla timmar. En trygg 

miljö främjas genom att planera för en blandad stadsbebyggelse där bostäder, 

verksamheter och service integreras. Detta skapar förutsättningar för liv och 

rörelse i staden under hela dygnet.”
85

 

 

                                                 
79Gävle kommun. Kommunfakta. 
80Gävle kommun. Befolkningsförändringar under de tre första kvartalen år 2011. 
81Gävle kommun (2009). Kommunplan 2010. s. 18. 
82Ibid. s. 20. 
83Ibid. 
84Ibid. s. 42. 
85Gävle kommun (2009). Översiktsplan Gävle kommun 2025. s. 18. 
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4.2 Bostadsområdet Gävle Strand 

På Alderholmen, som området där Gävle Strand nu byggs också heter, har det varit stilla i över 

hundra år. Området har en lång historia färgad av sjöfart och handel och var länge känt som 

Gävles länk till övriga världen,
86

 men sedan branden ödelagt området år 1869 förblev kvarteren 

närmast Gavleån ett magasinsområde och handeln avtog med åren.
87

 Sedan dess har varierande 

planer på bebyggelse på Alderholmen har kommit och gått genom åren. De tidigaste 

detaljplanerna för Alderholmen är från1970-talet och i början av 1990-talet fanns det planer på 

att bygga en högskola på Alderholmen.
88

 Högskolan byggdes visserligen, men på andra sidan av 

staden istället. Under tiden hade bostadsområdet Öster vuxit fram i närheten av det som kom att 

bli Gävle Strand, inringat av industrier och järnväg från så gott som alla håll. Öster är 

fortfarande Gävle Strands närmaste granne i form av bostadsområde och fungerar som enda 

naturliga icke-industriella länk mellan Gävle Strand och stadens övriga delar. 

 

Figur 2. Karta över Gävle.
89

  

 

Den första detaljplanen på Gävle Strand är från 2005. Här presenteras ett bostadsområde med 

gångavstånd till centralstationen och närhet till havet (se figur 2). Det är här Gavleån mynnar ut i 

havet, en resurs som tagits vara på i området i form av både strandpromenad och en kanal som 

                                                 
86Henricson, Ingvar (2002). Äventyrens Alderholmen. Gävle: Gävle kommun. s. 3. 
87Gävle kommun. Gävle Pocket. s. 82. 
88Gävle kommun (1991). Detaljplan för del av Alderholmen 5:1 och 5:6 samt Brynäs 91:1 och 124:2 

m fl. Bro över Gavleån m m. Akt nr: 21-P91:196. 
89Göran Wiklund, HSB. 
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flyter genom bostadsområdet.
90

 Då denna uppsats skrivs är Gävle Strand fortfarande endast 

delvis klarbyggt. Området är planerat att byggas i tre etapper, varav den första är klar och den 

andra byggs på som bäst. Etapp tre ligger längre fram i tiden och är i planeringsskedet. När alla 

etapper är klara är målet att området ska bebos av ca 3000 personer delade på 1200 bostäder.
91

 

För närvarande byggs Gävle Strand av fem byggherrar: Skanska, HSB, Gavlegårdarna, 

Dristigheten Fastigheter och Lupinen Fastigheter. Kommunala Gavlegårdarna står för 

hyresrätterna i området, medan de övriga bygger bostads- och äganderätter.
92

 

Etapp 1 består av hus närmast stadens centrum, längst till öster i bostadsområdet. Här ligger 

också det stora höghuset Fullriggaren. Det övriga bostadsområdet präglas av närheten till havet 

och gavleån, förutom husen vid strandpromenaden har husen längs kanalen har möjlighet till 

båtplats i direkt anknytning till huset. I detaljplanen för etapp 1 beskrivs Gävle Strand på 

följande sätt: 

 

”En grundläggande social trygghet förenas med en inspirerande atmosfär med 

mångfald, omtanke och förståelse”.
93

 

 

Trygghetsaspekter i planeringen av Gävle Strand tas upp i detaljplanerna både för etapp 1 och 2. 

Utemiljöns betydelse för tryggheten diskuteras genom bland annat god belysning och 

kommunikationer.
94

 I detaljplanen för etapp 2 nämns även samråd med Brottsförbyggande rådet 

i belysningsfrågan: 

 

”Ambitionen är att stadsdelen skall vara väl gestaltad och ge goda förutsättningar 

för möten och sociala kontakter. Samråd har skett med BRÅ för att skapa en trygg 

och säker stadsdel. Detta har inneburit bl.a. belysning av mörka partier och att 

man har undvikit mörka innerhörn i stadsmiljön. Stadsdelen skall vara full av liv 

och rörelse som ger trygghet och socialkontroll. Detaljplanen ger goda 

möjligheter för detta genom att tillåta centrumfunktioner i bostadskvarteren samt 

placerar husen så uppsikt skapas mot gator och torg. Entréerna är vända mot 

gatan. Parker och vägar är väl belysta nattetid.”
95

 (sic) 

 

I detaljplanerna framkommer det även att en viss blandning av upplåtelseformer kommer att 

förekomma på kvartersnivå: 

 

”Olika upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter) kommer att blandas inom 

den nya stadsdelen. Byggherrarna kommer dock att bygga separata kvarter där 

                                                 
90Gävle kommun (2005). Fastigheten Alderholmen 4:1 m fl. Detaljplan för Alderholmen. Ny stadsdel 

etapp ett. Diarienr: 03-3269. 
91Göran Valtonen, Gävle kommun. 
92Gävle Strand hemsida. 
93Gävle kommun (2005). Fastigheten Alderholmen 4:1 m fl. Detaljplan för Alderholmen. Ny stadsdel 

etapp ett. Diarienr: 03-3269. s. 4. 
94Gävle kommun (2005). Fastigheten Alderholmen 4:1 m fl, Detaljplan för Alderholmen. Ny stadsdel 

etapp ett. Diarienr: 03-3269. s. 35. 
95Gävle kommun (2007). Alderholmen 4:1 m fl, Gävle Strand etapp II. Detaljplan för bostäder m m. 

Diarienr: 2006.3159. s. 29. 
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upplåtelseformerna inte blandas. När Alderholmen bebyggs kommer därför 

integrationen mellan inkomstnivåer öka på områdetsnivå/stadsdelsnivå men inte 

på kvartersnivå.”
96

 (sic) 

 

I detaljplanen för etapp 2 lyfts också fram att Gävle Strand ska vara ett bostadsområde för alla i 

Gävle, inte endast de boende på Gävle Strand: 

 

”Genomförandet av stadsdelen medför att Gävle stad öppnas upp mot havet detta 

ger nya kvalitéer åt hela Gävle stad och alla Gävlebor.”
97

  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att i detaljplanerna presenteras Gävle Strand som ett tryggt 

bostadsområde med en strävan att blanda såväl funktioner som typer av upplåtelseformer och 

inkomstnivåer bland de boende. Även synlighet i form av exempelvis belysning och placering av 

entréer och områdets välkomnande karaktär för utomstående är tydliga inslag i planerna. 

 

 

Figur 3. Etappindelning av Gävle Strand.
98

 

 

 

 

                                                 
96Gävle kommun (2005). Detaljplan för Alderholmen. Ny stadsdel etapp ett. Diarienr: 03-3269. s. 35. 
97Gävle kommun (2007). Alderholmen 4:1 m fl, Gävle Strand etapp II. Detaljplan för bostäder m m. 

Diarienr: 2006.3159. s. 29. 
98Göran Valtonen, Gävle kommun. 
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Figur 4. Gata på Gävle Strand. Foto: Vilja Högström 

 

Figur 5. Kanalen på Gävle Strand. Foto: Vilja Högström 
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Figur 6. Strandpromenaden längs Gavleån. Foto: Vilja Högström 

 

Figur 7. Gata på Gävle Strand. Foto: Vilja Högström
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5. INTERVJUERNA 

 

Tre projektledare som arbetar inom planeringen av Gävle Strand har intervjuats inför denna 

uppsats. Den första intervjupersonen, Göran Wiklund, arbetar som projektledare på HSB. 

Wiklund har arbetat som projektledare för Gävle Strand inom HSB sedan byggnationen av etapp 

1 startade. Wiklund var personligen inte med i planeringen av etapp 1, men har i senare skeden 

varit med såväl i planeringen som i byggnationen av området. Den andra intervjupersonen, Lars 

Bergmark, arbetar som projektledare på Skanska. Bergmark har arbetat som projektledare sedan 

etapp 1. Den tredje och sista intervjupersonen, Göran Valtonen, arbetar som projektledare för 

Gävle Strand på uppdrag av Gävle kommun. Han har arbetat med Gävle Strand sedan 2004 och 

har därmed varit med i alla etapper av det som idag tar form som Gävle Strand. 

 

5.1 Trygghetens betydelse 

I intervjuerna framkommer det att trygghetsfrågor har tagits upp och diskuterats i planeringen av 

Gävle Strand, men däremot har området inte byggts med ett specifikt fokus på just trygghet. De 

intervjuade menade att ett trygghetstänk funnits med i planeringen hela vägen, även om inte alla 

gånger uttalat. Göran Wiklund på HSB sammanfattar sin syn på detta: 

 

”Det [trygghet] är väl någonting som har genomsyrat hela projektet, kanske inte 

direkt sådär uttalat "nu ska vi satsa på det", utan det har funnits inbyggt hela tiden. 

Det är en utgångspunkt vi har från början.” 

 

Gävle kommuns projektledare Göran Valtonen berättar att kommunen inför planeringen av etapp 

1 höll ett trygghetsseminarium där både kommunen och byggherrarna deltog. Seminariet var 

baserat på handboken Bo Tryggt 05
99

 och böjd in till diskussion om trygghetsaspekter i 

planeringen. Representanter från polisen var närvarande och diskuterade materialet med 

deltagarna. Utifrån detta seminarium kunde byggherrarna sedan ta vara på de synpunkter som 

diskuterats. Däremot fanns det inga krav på att byggherrarna skulle anpassa sina planer efter 

krav på trygghet, utan seminariet skulle ses som inspiration eller information om de möjligheter 

som fanns. Valtonen berättar att detaljplanen är relativt fri, vilket ger byggherrarna möjlighet att 

anpassa bebyggelsen efter sina egna önskemål, och att inkludera trygghetsaspekter i projekten är 

upp till byggherrarna, vilket också tar uttryck i husens olika utformning. Av byggherrarna på 

Gävle Strand berättar Valtonen att Skanska utmärkt sig med att satsa på trygghetsaspekter i 

planeringen av sina projekt på Gävle Strand, men konstaterar också att Skanskas lägenheter är 

de dyraste i området: 

 

”Skanska gjorde det [satsade på trygghet] definitivt. Sen om det var som en 

konsekvens av det här seminariet vi körde med polisen, eller om man hade gjort 

det ändå... jag skulle påstå det senare. Det stämde ganska mycket med deras idéer. 

De marknadsförde lite grann som att ”här kan ni bo tryggt, fast ni bor inne i 

staden.” 

                                                 
99Bo tryggt 05: handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och 

bostadsområden. (2005). 
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Skanskas projektledare Lars Bergmark var inne på samma spår och menade att i och med det för 

Gävle relativt höga priset höjs även kvaliteten på lägenheterna vad gäller såväl inom 

trygghetsfrågan som inom andra områden, exempelvis tillgänglighet. Vidare berättade Bergmark 

att Gävle Strand är ett område med en relativt hög medelålder, vilket är en kundgrupp som gärna 

betalar lite extra för att bekvämt och tryggt boende enligt Bergmark. Detta i sig kan göra 

trygghet till ett säljargument menar han. 

Priset på trygghet kom upp även under intervjun med Göran Wiklund på HSB. Han 

berättade att många boende i HSB:s lägenheter på etapp 1 har efter inflyttning köpt sig ett 

hemlarm. Wiklund tror detta kan tänkas utvecklas till en standard, men att det är främst en fråga 

om pengar. Alla är inte intresserade att betala extra för exempelvis ett larm redan vid 

inflyttningen. Även om larmen kanske inte skulle bli standardutrustning i HSB:s projekt, menar 

Wiklund att de satsar kontinuerligt på en högre nivå inom trygghet: 

 

”Vi jobbar ju även en hel del med just utvecklingen av säkerhetsfrågor. … IT-

bitarna höjs ju naturligtvis från gång till gång, det här med säkerhetstaggar och 

säkrade låssystem. Det är ju också en utveckling som vi följer och försöker 

utveckla. … Att från en god standard kunna höja trygghetsstandarden.” 

 

Alla intervjupersonerna tror att tryggheten är viktig för de som flyttar in i bostäderna, och menar 

att tryggheten kan vara ett säljargument bland andra. Oberoende av varandra jämför de 

intervjuade trygghetsfrågor med miljöfrågor, och menar att dessa är båda viktiga aspekter av 

planeringen idag. Däremot tror de att kunderna är generellt mer villiga att betala för ett tryggt 

boende, än för ett miljöanpassat boende, kanske för att det är mer konkret menar Valtonen. 

 

5.2 Praktiska åtgärder 

Byggherrarnas praktiska lösningar för ett tryggare boende rörde sig främst kring frågor om 

belysning, synlighet, dolda ytor, lås, larm och dörrar. Skanska har bland annat satsat på 

underjordiska garage med hiss upp till lägenheterna, vilket minimerar behovet att röra sig 

utomhus eller att kliva ur bilen. Bergmark berättar om hur de tänkt kring trygghet på Skanska: 

 

”Just det här med säkerhet har ju varit genomgående tema därute som vi har alltså 

tittat väldigt mycket på. Bland annat så just den där funktionen som vi har i första 

kvarteret vi byggde där man har garage i källaren. Alltså man kliver inte ens ur 

bilen för att öppna porten.” 

 

Såväl HSB som Skanska har använt sig av med elektroniska lås, säkerhetsdörrar och liknande. 

Dessa typer av lås och dörrar används av trygghetsskäl, men det framkom också i intervjuerna 

att försäkringsbolagen också ställer vissa krav på de använda produkterna. På ett mer allmänt 

plan berättar Skanskas Lars Bergmark att det från kommunens sida fanns en önskan att skapa ett 

öppet bostadsområde utan för många grindar och avgränsningar, och att detta varit något de har 

tagit i beaktande i planringen: 

 

”Om man tittar på fösta etappen, så har man en sluten gårdsbildning i kvarteren, 
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men de är ändå med trappor, så allmänheten kan ta sig dit. Och det var ett krav 

från kommunen att man skulle alltså inte stänga igen kvarteren, det ville man 

inte.” 

 

Öppna innergårdar har dock inte uppskattats av alla berättar Bergmark. Det har förekommit 

diskussioner att avskärma innergården i ett av husen Skanska byggde i etapp 1, då de boende 

känner att obehöriga kan röra sig i området. Huruvida de boende gjort något åt saken är oklart, 

men Bergmark berättar att en sådan diskussion alltså ägt rum. Om ett sådant avgränsande av 

exempelvis innergårdar är nödvändigt tror Bergmark kan vara nästa steg i att öka tryggheten, 

men att det inte var något man önskade se på Gävle Strand: 

 

”Man vill inte ha nån form av typ gated community, att man ska sätta upp grindar 

och avskärma innergårdar och sånt. Det är ju nästa steg i säkerheten, om man nu 

tycker att det är väldigt rörigt på nåt ställe så kan det vara en lösning, men det vill 

man alltså inte ha här.” 

 

Från kommunens sida har det arbetats med att undvika dolda ytor, samt skapa en bra belysning i 

området, något som byggherrarna också efterfrågade. Kommunens projektledare Göran Valtonen 

berättar att framför allt kanalen planerats för att undvika skuggbildning och dolda ytor. HSB:s 

projektledare Göran Wiklund sammanfattar sin syn på belysningens och trivselns betydelse för 

Gävle Strand: 

 

”Det ska finnas en trygghet i belysningen, att man inte har några mörka hörn och 

sånt, utan att det är upplyst på ett jämt sätt. Och att området ska kännas säkert att 

gå i, i och med att det inte är bara de boende som ska ha tillgång till området, utan 

även Gävle kommuns invånare.” 

 

5.3 Vems ansvar att ta upp trygghetsfrågor? 

Både HSB:s och Skanskas projektledare var mycket nöjda med samarbetet med kommunen och 

menade att det varit mycket bra kommunikation mellan de olika instanserna. Däremot höll 

samtliga med om att trots att trygghetsfrågor inkluderats i planeringen skulle ett ökat 

trygghetsarbete vara värdefullt i planeringsskedet. Både Bergmark och Wiklund var nöjda med 

det samarbete de hade med räddningstjänsten, men menade att trygghetsfrågorna inte får samma 

uppmärksamhet i planeringen. Göran Wiklund på HSB reflekterar kring polisens roll i 

planeringen: 

 

”Det enda som vi inte har nåt samråd med egentligen är, det kan man tycka är lite 

olyckligt, det är  polisens roll i det hela. Den är ju minst lika viktig, men där finns 

det ingenting. Alla bygghandlingar i ett samråd skickas ju till alla olika instanser, 

men polisens roll inom byggnation, den är underordnad. Där kanske man skulle 

kunna tänka sig ett vidare utvecklingsarbete, när det gäller då framför allt byggets 

säkerhet.” 
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Skanskas projektledare Lars Bergmark menar också att trygghetsaspekter och polisens roll i 

planeringen kan förbättras, men konstaterar också att det är byggherrens eget ansvar att ta itu 

med frågorna och inkludera dem i planeringen. 

 

”Det här med grannsamverkan och polisen … det kan nog delvis vara upp till oss 

också att ta upp den kontakten när vi tittar på bostadsområden. Det kan jag tycka 

att vi kan vara lite dåliga på.” 

 

Kommunens projektledare Göran Valtonen håller med; han säger att det är upp till byggherrarna 

att ta upp trygghetsfrågor i planeringen. Inför etapp 1 genomfördes ju seminariet kring Bo Tryggt 

05 med representanter från polisen, vilket var ett initiativ från kommunens sida. Det är däremot 

inte alltid dessa frågor diskuteras i planeringsskedet menar Valtonen, utan handlar ofta om att 

någon tar ett initiativ, men görs detta inte så är det inte sagt att trygghetsfrågor tas upp alls. 
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6. DISKUSSION 

I teorin ger ett flertal faktorer byggherrarna på Gävle Strand en stor frihet i planeringen av bland 

annat trygghetsfrågor, exempelvis avsaknaden av lagstiftning kring trygghet och planering i 

Sverige, och den relativa frihet som detaljplanen på Gävle Strand bjuder på. I intervjuerna 

framkommer det att byggherrarna har inkluderat trygghetsaspekter i planeringen, och att de 

anses vara viktiga i planeringen, men att det också finns utrymme för förbättring enligt både 

kommunen och byggherrarna. Samtidigt som trygghet diskuterats under planeringsskedet, var 

detta endast vid ett tillfälle relativt tidigt i planeringsprocessen, och vid skrivande stund cirka 

fem-sex år tillbaka i tiden. 

I detaljplanerna presenteras en vision för ett öppet och välkomnande bostadsområde med 

stark social kontroll, medan intervjuerna pekar på mer handfasta och praktiska lösningar på 

trygghetsfrågor. Trots detta verkar det inte som att Gävle Strand har byggts med ett speciellt 

fokus på just trygghet, utan att trygghetsfrågor varit en del av planeringen vid sidan av andra 

aspekter av planeringsarbetet. Det är möjligt att det inte finns ett speciellt stort behov av 

trygghetssatsningar i Gävle, eller möjligen är avsaknaden av större trygghetssatsningar i 

planeringen är ett nationellt fenomen. Byggherrarna och kommunen menade att Gävle inte är 

otryggare än någon annan svensk stad i samma storleksklass och att några lokala faktorer inte 

styr trygghetsplaneringen. 

 

6.1 Brottslighet som ett normalt fenomen 

En hög brottslighet kan påstås ha blivit ett normalt fenomen skriver David Garland i Ethical and 

social perspectives on situational crime prevention. Garland menar att brottsligheten är en del av 

våra liv, och att vi anpassar oss efter detta.
100

 Om brottslighet och rädsla för brott har blivit 

normalt, kan det även tänkas att vi förväntar oss att trygghetsfrågor har en självklar roll i 

exempelvis planeringen av nya bostadsområden. Det behöver inte handla om speciellt utsatta 

områden, utan är ett slags normaltillstånd där tryggheten är en del av det vardagliga livet och en 

självklar del av detta. Möjligen är det därför byggherrarna på Gävle Strand ansåg att trygghet i 

sig var en viktig del i planeringen och att ett trygghetstänk hade ”genomsyrat projektet”, 

samtidigt som trygghet i sig inte hade diskuterats i någon större utsträckning av 

planeringsskedet, förutom vid trygghetsseminariet i det tidiga planeringsskedet. Det kan också 

tänkas att trygghetsaspekter blir en i raden av värdeladdade begrepp som ofta menas ska vara del 

av all verksamhet, så som exempelvis miljöfrågor, jämställdhetsideal och tillgänglighet. Att det 

saknas lagstiftning för trygghetsfrågor i planeringen gör att vi i princip förlitar oss helt på 

kommunens och byggherrarnas eget engagemang och intresse, och på så vis kan 

trygghetsfrågorna lätt glömmas bort eller hamna i en underordnad ställning. Detta i sig kan ses 

som tecken på att trygghet inte anses viktigt, att Sverige halkat efter jämfört med exempelvis 

våra europeiska grannar, eller att det helt enkelt inte finns något större behov för 

trygghetsaspekter i planeringen i Sverige. Möjligen är brottslighet ett normalt fenomen på 

många andra håll i världen, men det kan tänkas att samma behov inte finns i Sverige. Kundernas 

tankar kring trygghet är också avgörande; är kunderna inte intresserade att betala mer för en 

                                                 
100Garland, David (2000). ”Ethical and Social Pespectives on Situational Crime Prevention” i Hirsch, 

Andrew von, Garland, David & Wakefield, Alison (red.) (2000). Ethical and social perspectives on 

situational crime prevention. Oxford: Hart. s. 11. 
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högre trygghetsstandard är byggherrarna knappast heller intresserade att själva bekosta detta. 

Oberoende vilken orsak detta än har, är faktum att byggherrarna och kommunen bär ett stort 

ansvar i planeringen av trygghetaspekter; oberoende om de inkluderas eller exkluderas. 

 

6.2 Olika syn på trygghet 

I intervjuerna kom det fram att de trygghetsaspekter som byggherrarna på Gävle Strand hade 

inkluderat i sina projekt rörde sig främst kring praktiska lösningar som lås och dörrar, men det 

fanns även exempel på social avskärmning, exempelvis i form av de underjordiska garagen. Det 

var däremot i detaljplanerna kommunen som talade för ett öppet Gävle Strand med social 

kontroll, liv och rörelse som trygghetsskapande faktorer. Kommunens visioner kan beskrivas 

som mer generella och övergripande och uttrycker en strävan att öka toleransen mellan 

människor. I detaljplanerna menas att Gävle Strand ska bli ett bostadsområde som ger nya 

kvalitéer för alla Gävlebor
101

, att ”stadsdelen skall vara full av liv och rörelse som ger trygghet 

och socialkontroll”
102

 (sic), samt att ”en grundläggande social trygghet förenas med en 

inspirerande atmosfär med mångfald, omtanke och förståelse”.
103

 Även i intervjuerna med både 

byggherrar och kommunens representant lyfts fram värdet i att skapa ett område som är tryggt 

för alla, inte endast de boende i området. 

Tanken om ett gemensamt område, byggt för invånare i hela kommunen är intressant i 

jämförelse med de kommentarer om de boendes synpunkter som kom upp under intervjuerna. 

Att Skanskas kunder hade diskuterat avskärmning av en innergård kan vara en isolerad händelse, 

men kan också möjligen tyda på kundernas önskan om en högre trygghetsstandard eller mer 

markerade ägandeförhållanden. Det är också intressant att notera att det är de boende i de 

dyraste, och möjligen tryggaste, husen som vill avskärma sig från omgivningen. Detta är också 

husen där de boende kan tack vare de underjordiska garagen med elektroniska dörrar, och 

anslutningen till lägenheterna via hiss undvika att röra sig utomhus. De boende kan, om de så 

väljer, i princip helt undvika att möta andra människor i omgivningen som inte bor i samma hus 

med dem. Anhängare av Defensible Space skulle troligen påstå att detta är en fullkomligt normal 

och rimlig reaktion; enligt Defensible Space är främlingar inte bra för tryggheten, och att det kan 

ses som ett positivt uttryck av territorialitet att de boende tillsammans är villiga att skydda sitt 

hem från inkräktare i form av intresset av att avskärma innergården. 

Det kan däremot bli motsägelsefullt och om ett tryggt boende enligt kunderna är ett boende 

med bättre lås och möjlighet till mindre interaktion mellan andra människor, om målet är, som 

detaljplanerna beskriver, att skapa ett bostadsområde med liv, rörelse, mångfald, omtanke och 

förståelse. Kritiker kan påstå att de som avskärmar och låser in sig endast blir mer otrygga och 

rädda, och att det hör till stadens natur att vi är tvungna att möta och hantera människor som är 

annorlunda än vi själv.
104

 Att avskärma sig kan anses vara ett uttryck för en önskan av isolering 

                                                 
101Gävle kommun (2007). Alderholmen 4:1 m fl, Gävlestrand etapp II. Detaljplan för bostäder m m. 

Diarienr: 2006.3159. s. 29. 
102Ibid. 
103Gävle kommun (2005). Fastigheten Alderholmen 4:1 m fl. Detaljplan för Alderholmen. Ny stadsdel 

etapp ett. Diarienr: 03-3269. s. 4. 
104Fyfe, Nicholas, R. (2010). ”Crime and the "Re-moralization" of City Spaces” i Smith, Susan (red.) 

(2010). The SAGE handbook of social geographies. Los Angeles: SAGE. s. 484. 

Eriksson, Thomas (2010). s. 30. 
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och ha en viss släktskap med gated communities, även om endast på en kvartersnivå. Att i vår 

rädsla sluta in oss i en falsk trygghet där isolering från det hotfulla ska hålla oss trygga är ett 

fenomen som syns på flera håll i världen, inte minst i omdebatterade gated communities. Det har 

däremot visat sig i bland annat studier gjorda i sådana områden i USA att denna isolering 

däremot inte skyddar oss från brott och får inte oss att känna oss tryggare än tidigare.
105

  

 

6.3 Trygghet i framtiden 

Det kan vara svårt att välja tillvägagångssätt då inte ens teorin är enig om några av de mest 

grundläggande principerna: är det bra eller dåligt med främlingar i kvarteren? Bör vi vara öppna 

och välkomnande som kommunen förespråkar i detaljplanerna, eller satsa på skalskydd som 

byggherrarna gjort? Och vad vill kunderna ha? Det är knappast okontroversiellt att påstå att det, 

i alla fall på kort sikt, är lättare att komma med konkreta exempel som bättre lås och teknik på 

högre nivå för att hålla brottslingarna ute. Att däremot skapa detaljplanernas vision om ett 

område med stark social kontroll är något som kräver betydligt mer arbete. Det går visserligen 

att planera in element som stärker den sociala kontrollen, men detta arbete måste fortgå efter 

inflyttningen för att bära frukt och sträva efter ett långsiktigt mål, ofta i samverkan mellan olika 

aktörer.
106

 Exempel på detta är bland annat Broken Windows-teorin; att hålla ett bostadsområde 

rent och snyggt är självklart en aspekt av trygghet som inte endast kan behandlas i 

planeringsskedet. De lokala förutsättningarnas betydelse, att arbetet för ett tryggt boende måste 

fortgå och att territorialitet utgår ifrån de boende är grundstenar i skapandet av en stark social 

kontroll i ett bostadsområde. 

Det är betydligt lättare att installera ett övervakningssystem eller förstärkta dörrar än att 

engagera de boende till att verka för ett tryggare bostadsområde, trots att det i litteraturen gång 

på gång poängteras de boendes centrala roll i skapandet av ett tryggt bostadsområde. Det kan 

tänkas vara problematiskt för byggherrarna att verka för en långsiktig trygghet då de i princip 

endast planerar och bygger husen, för att sedan överlämna till boendeföreningen. Att inkludera 

fler och mer lokalt anknutna aktörer i planeringsarbetet kunde tänkas vara ett led i arbetet för ett 

hållbart och långsiktigt trygghetsarbete. Byggherrarna var av uppfattningen att de kunde öka 

samarbetet med exempelvis polisen angående trygghetsfrågor, men insåg också att detta troligen 

var något de själva skulle få jobba för att uppnå. 

Det diskuterades även om en utveckling av trygghetsprodukter och en eventuell 

upptrappning av säkerheten med bättre teknik. Ett allt tryggare boende kan låta bra, men Carina 

Listerborn varnar också att i och med en högre trygghetsstandard blir vi allt mer beroende av 

denna.
107

 Kritikern skulle fråga sig själv om trygghetsstandarden höjs för att byggherrarna vill 

vara steget före, eller om det rör sig om att övertyga allmänheten om behovet av ett allt högre 

trygghetsläge? Eller kanske beror den konstanta uppgraderingen av trygghetsstandarden på att 

brottsligheten och vårt behov att kännas oss trygga är en del av det normala livet i samhället som 

David Garland menade. Hur denna fråga än vänds skulle ett ökat samarbete med lokala aktörer, 

en fördjupad förståelse för trygghetsaspekter i planeringen samt en dialog med de boende 

                                                 
105Wilson-Doenges, Georjeanna (2000). ”An Exploration of Sense of Community and Fear of Crime in 

Gated Communities”. Environment and Behavior. Vol. 32 No. 5. s. 597-611. s. 609. 
106Birgersson, Tommy (red.) (1998). s. 10. 
107Listerborn, Carina (2002). s. 220. 
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troligen vara några steg i rätt riktning. 

 

6.4 Slutsatser 

Byggherrarna ansåg att även om trygghet inte haft en uttalat central roll i planeringen av Gävle 

Strand, har trygghet ändå varit med som ett tema i planeringen genom hela processen. Trygghet 

hade diskuterats både privat inom byggherrarna, men också i det gemensamma arbetet med 

kommunen. Byggherrarna ansåg att trygghet är en viktig del av planeringen, och att kunderna 

värdesätter ett tryggt boende. Den ekonomiska aspekten av trygghet är viktig både för 

byggherrarna, kommunen och de potentiella kunderna. Att trygghet kan vara ett säljargument 

framkom tydligt i intervjuerna, framför allt om det rör sig om en relativt dyr produkt. I ett dyrare 

boende förväntar kunderna sig en högre standard, bland annat inom trygghet. Frågan är om alla 

kunder är intresserade av att betala för trygghet; HSB hade kunder som själv köpt larm i 

efterhand, och kanske gärna sett detta som en standardutrustning i husen, medan andra inte vill 

betala extra för sådant de inte anser sig behöva. 

Byggherrarna ansåg sig vara relativt fria i sin planering framkom det i intervjuerna med 

både byggherrarna och kommunen. Detaljplanens frihet, samt avsaknaden av lagstiftning ger 

byggherrarna goda möjligheter att påverka planeringen från trygghetssynpunkt. Det 

trygghetsseminarium som hölls i början av Gävle Strand-projektet var anordnat av kommunen, 

men byggherrarna har sedan dess själv internt ansvarat för trygghetsfrågor i sina projekt. De 

uttryck som byggherrarnas trygghetssatsningar tar i planeringen rör sig främst inom de från 

CPTED bekanta tillvägagångssätten: övervakning i form av exempelvis belysning och dolda 

ytor, förstärkt territorialitet och tillträdesövervakning i form av slutna innergårdar samt ökat 

skalskydd med hjälp av bland annat bättre lås och dörrar. 

Angående framtiden ville både HSB:s och Skanskas projektledare se bättre samarbete inom 

trygghetsfrågor, exempelvis med polisen. De var mycket nöjda med samarbetet med 

räddningstjänsten, men tror att ett vidareutvecklat samarbete inom en bredare trygghetssyn 

skulle kunna tänkas vara gynnsam för framtida projekt. Det är dock upp till byggherrarna själva 

att ta upp denna kontakt och arbeta för mer trygghet i planeringen, något som byggherrarna 

menade att de inte hade reflekterat så mycket över tidigare. Att det däremot kunde tänkas vara 

positivt med ett utökat samarbete höll de båda med om. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att trygghetsaspekter hade inkluderats i planeringen 

och att byggherrarna hade såväl kunskap och erfarenhet inom området, men att det också finns 

plats för vidare utveckling. Trygghetsaspekternas ställning i framtiden ligger delvis på 

byggherrarnas axlar, det kommer att vara en intressant utveckling att följa. 
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BILAGA 1. 

 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

Göran Wiklund, HSB 

 

 

 

Tack att du ställer upp på intervjun! 

 

Nedan finns några punkter jag tänkt att vi kunde diskutera kring under intervjun. Se dessa som 

teman istället för specifika frågor med enkla svar. Jag ser gärna att du berättar mer fritt om ditt 

arbete, HSB och Gävle Strand. Det är min förhoppning att detta ska ge mer djup och göra 

intervjun mer intressant. 

 

 

 

Några teman att diskutera kring under intervjun: 

 

 Berätta om ditt arbete på HSB och Gävle Strand. 

 

 Hur ser du på HSB:s möjlighet att påverka trygghets- och brottsförebyggande frågor i 

planeringen av Gävle Strand? 

 

 Upplever du att det, ur ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv, finns någon 

skillnad att arbeta med Gävle Strand, jämfört med andra områden? 

 

 Har ni på HSB tänkt jobba med trygghets- och brottsförbyggande frågor i framtiden? 



38 

BILAGA 2. 

 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

Lars Bergmark, Skanska 

 

 

 

Tack att du ställer upp på intervjun! 

 

Nedan finns några punkter jag tänkt att vi kunde diskutera kring under intervjun. Se dessa som 

teman istället för specifika frågor med enkla svar. Jag ser gärna att du berättar mer fritt om ditt 

arbete, Skanska och Gävle Strand. Det är min förhoppning att detta ska ge mer djup och göra 

intervjun mer intressant. 

 

 

 

Några teman att diskutera kring under intervjun: 

 

 Berätta om ditt arbete på Skanska och Gävle Strand. 

 

 Hur ser du på Skanskas möjlighet att påverka trygghets- och brottsförebyggande frågor i 

planeringen av Gävle Strand? 

 

 Upplever du att det, ur ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv, finns någon 

skillnad att arbeta med Gävle Strand, jämfört med andra områden? 

 

 Har ni på Skanska tänkt jobba med trygghets- och brottsförbyggande frågor i framtiden? 
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BILAGA 3. 

 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

Göran Valtonen, Gävle kommun 

 

 

 

Tack att du ställer upp på intervjun! 

 

Nedan finns några punkter jag tänkt att vi kunde diskutera kring under intervjun. Se dessa som 

teman istället för specifika frågor med enkla svar. Jag ser gärna att du berättar mer fritt om ditt 

arbete och Gävle Strand. Det är min förhoppning att detta ska ge mer djup och göra intervjun 

mer intressant. 

 

 

 

Några teman att diskutera kring under intervjun: 

 

 Berätta om ditt arbete för Gävle kommun och Gävle Strand. 

 

 Hur ser du på: 

◦ kommunens möjlighet att påverka trygghets- och brottsförebyggande frågor i 

planeringen av Gävle Strand? 

◦ de övriga byggherrarnas möjlighet att påverka trygghets- och brottsförebyggande 

frågor i planeringen av Gävle Strand? 

 

 Upplever du att det, ur ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv, finns någon 

skillnad att arbeta med Gävle Strand, jämfört med andra områden? 

 

Har ni på kommunen tänkt jobba med trygghets- och brottsförbyggande frågor i framtiden? 


