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S o c i a l a  a s p e k t e r

Detta kapitel tar upp de sociala aspekterna i Andersberg. Stadsdelen beskrivs utifrån sociala
mönster i stadsdelen men även utifrån tryggheten kring stadsdelscentrumet.
 

S o c i a l a  m ö n s t e r  i  A n d e r s b e r g

Andersberg är, som beskrivits i kapitlet Stadsbild, tydligt uppdelat i olika områden. Dessa
områden representerar olika typer av boende och livsmiljöer. I stadsdelen finns även olika
upplåtelseformer representerade, allt från hyresrätter till bostadsrätter och egna villor. 

Figuren fördelningen av hustyper              En mindre del består av radhus och villor.

Cirka 75 % av hushållen i Andersberg bor i lägenhet medan 25 % bor i småhus. Den stora
andelen hyreslägenheter skulle ses i ett sammanhang med närliggande stadsdelar som nästan
uteslutande består av villaområden. Hyreslägenheterna är framförallt koncentrerade till stads-
delens västra del, i närhet av centrumanläggningen. Samtliga hyreslägenheter i Andersberg
ägs och förvaltas idag av Gavlegårdarna AB.
                       

Kartan visar fördelningen mellan flerfamiljshus och småhus.
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Kartan visar olika upplåtelseformer i Andersberg.

Den totala andelen flerfamiljshus skulle i ett tidigare skede ha varit större. I mitten av 1970-
talet ökade efterfrågan på markbostäder i hela Sverige vilket resulterade i att byggandet i allt
större utsträckning gick över från flerfamiljshus till radhus och villor, även i Andersberg. 

I cirkeldiagrammet nedan visas storleksfördelningen av Gavlegårdarnas lägenheter i Anders-
berg. 76 % av dessa lägenheter har två eller tre rum och kök. Det finns alltså en stor dominans
av medelstora lägenheter och en saknad av stora eller små lägenheter. Hushåll som söker
större hyreslägenheter har således ett ganska litet utbud i Andersberg. Eftersom Gävle är en
studentstad finns även ett antal studenter i området. Men i Gävle är det framför allt Sätra som
blivit populärt bland studenterna och Gavlegårdarna försöker koncentrera studentboendet dit.

Storleksfördelningen på lägenheterna.       Majoriteten av lägenheterna är 2-3 rum och kök. 

Stadsdelen Andersberg fick redan i början ett sämre rykte i staden då människor med sociala
problem flyttade hit. Det har alltid varit en större omflyttning, speciellt i området kring
centrum. Redan 1984 gjordes en undersökning i uppdrag av stiftelsen Hyresbostäder1 i Gävle

                                                          
1 idag sammanslaget med Gavlegårdarna AB
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för att kartlägga flyttandet från Andersberg. Inventeringen skedde i Hyresbostädernas andel i
Andersberg, bestående av det stora höghusområdet och det i norr angränsande låghusområdet
samt det i söder angränsande radhusområdet. Det visade sig vara främst yngre hushåll, som
flyttat och att andelen flyttare var större bland höghusområdet än de lägre hyresbostäderna. I
undersökningen framkom det också att området hade en dålig fysisk miljö och var hårt
drabbat av skadegörelse, brott och störande grannar. Proportionellt flyttar fler från höghus-
området än övriga områden. Det fanns fler flyttningsbenägna där och fler var missnöjd med
området. 2 

De senaste åren har antalet tomma lägenheter minskat i Andersberg och de sociala problemen
har minskat i stadsdelen. Till de eftertraktade hyresradhusen inom Gavlegårdarna är det idag
kö. Men det råder fortfarande en viss omflyttning i höghusområdet, som delvis kan förklaras
av det stora antalet lägenheter. Området blir därför inte inbott som i sin tur leder till social
oro. Men människor som bor i lägenheterna uppskattar standarden och de öppna plan-
lösningarna. Många värdesätter också närheten till naturen och den service som finns att tillgå
i Andersbergs centrum. 

Andersberg har blivit en segregerad stadsdel vilket på senare år blivit allt mer tydligt.
Uppdelning i klart avgränsade område med olika upplåtelseformer och olika typer av bostäder
förstärker detta. Andelen utländska medborgare är i förhållande till övriga Gävle ganska hög i
Andersberg. Men inom stadsdelen är det stora skillnader mellan olika områden. Det är
framför allt i området kring centrum som har en koncentration av utländska medborgare. 

Andelen utländska medborgare i Andersberg är 13 % (2003) men koncentreras till området kring centrum. En
punkt på kartan motsvarar fem personer. 

Vid en jämförelse med Sätra och andra större bostadsområden uppförda under samma tid är
Andersberg som helhet ganska integrerad. Här finns en variation av olika bostadstyper och
lägenhetsstorlekar och alla invånare samlas kring ett gemensamt centrum och en gemensam
skola, vilket ger positiva effekter. 

Men ett problem i Andersberg är att även om stadsdelen i helhet visar upp en stor variation är
gränserna tydliga inom stadsdelen. Det finns stora skillnader mellan olika områden, som till
exempel skilda bostadstyper, karaktärer och storlekar på lägenheter. Skillnaderna visar sig
också i en socioekonomisk studie som jämför inkomster, biltäthet och människor med ut

                                                          
2 Dahlgren, S och Siksiö, O (1984)
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ländsk bakgrund. Sammansättningen i stadsdelen återspeglas i stadsdelscentrumet som måste
anpassa utbudet till vad som efterfrågas.  

Bilden visar medelinkomsten i olika delar av Andersberg. 

T r y g g h e t

Det trafikseparerande vägsystem som finns i Andersberg kan tendera att öka rädslan att vistas
ute då strukturen medför att området dräneras på trafik och möjligheten att hitta alternativa
vägar är begränsad. Det stora grönområdet i mitten är på grund av invallningar svår att
överblicka och kan uppfattas som en barriär, speciellt kvällstid. Stora delar består även av tät
barrskog. Även om centrumet ligger centralt i området, omgärdat av allmänna parker och
bostadsenklaver, kan avståndet till närmsta hus kännas långt under den mörka tiden av dygnet.
Det finns inga hus med vakande ögon mot gatorna, dessa sluter sig istället inåt mot den
privata eller halvprivata gården. 

Gångväg med en invallning till vänster.            Stora delar av grönområdet består av skog.

Centrumbyggnaden har, som nämnts tidigare, små entréer och huskroppen sluter sig inåt.
Detta medför att centrumet inte välkomnar besökaren och byggnadens stängda fasader med
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galler och fördragna gardiner inger en känsla av otrygghet. Om Andersbergs centrum ska bli
en attraktiv mötes- och handelsplats måste vägen till centrumet och miljön kring centrumet
både kännas trygg och säker.  

Galler för fönster förstärker byggnadens slutenhet.     Flera entréer är små och mörka. 

Parkeringsgaraget, under centrumet, är en plats som flera anser vara otrygg. Detta visar sig
också i att antalet lediga parkeringsplaster som är många. Gavlegårdarna har infört vissa
åtgärder och en del av garaget fungerar idag som bilgarage för de boende i området vilket
visat sig vara lyckat.

Parkeringsgaragets mörka miljö.             Nedfarten till parkeringsgaraget.

Typ av brott Gävle kommun Brynäs Andersberg Sätra3 Bomhus

Misshandel 637 51 49 68 40
Narkotika 626 57 73 72 65
Inbrott 1406 187 153 125 138
Sexbrott/våldtäkt 96 14 16 23 7
Bilrelaterade brott 795 99 182 97 81
Skadegörelse 1151 140 117 118 104
Rån 67 6 7 6 2
Sammanlagt 4778 554 597 509 437
Brott/inv 0,05 0,07 0,12 0,05 0,04

Tabellen visar polisanmälda brott i Gävle kommun samt de fyra större stadsdelarna under 2002.

                                                          
3 i statistiken ingår även stadsdelen Stigslund.
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Brottsligheten i Andersberg är bland de högsta i Gävle. Andersberg utmärker sig framförallt
genom det höga antalet bilrelaterade brott samt en större grad av narkotika brott. Om man ser
till brottsstatistiken för Andersberg de senaste fem åren har antalet polisanmälda brott ökat.
1998 anmäldes 399 brott mot 532 anmälningar 2002. Skadegörelsen har minskat något medan
narkotikabrott samt bilrelaterade brott ökat markant. 

Tabellen visar förändringar i antalet anmälda brott i Andersberg mellan 1998 och 2002. 

Bilden visar anmälda skadegörelser mot kommunala byggnader och anläggningar, under
perioden 2001-03-01 till 2003-03-014. 

Bilden ovan visar anmälda skadegörelser i Andersberg mot byggnader och anläggningar vilka
kommunen har ansvar för. Därför ingår bland annat inte Hälsocentralens byggnad som ägs av

                                                          
4 Statistik från Gävle kommun.
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Landstiget. Till största del består skadegörelsen av klotter och krossade fönsterrutor. Det är en
tydlig koncentration till centrumområdet, speciellt Andersbergsskolan. Även om byggnaderna
ligger centralt i området har de inga vakande ögon från omkringliggande hus. Att speciellt
skolan drabbas av skadegörelse kan delvis bero på att centrumbyggnadens butiker och
verksamheter vänder sig inåt med sina entréer och skyltfönster. 

Vid alla gång- och cykeltunnlar som leder in till stadsdelen förekommer skadegörelse i form
av klotter. Inom Gavlegårdarnas bostadsbestånd är det framförallt husen kring centrum som
drabbats av skadegörelse. En förklaring kan delvis vara att husen är många till antalet samt att
det finns föreningslokaler och allmänna utrymmen i bottenvåningarna.

Klotter vid festplatsen.                                                        Gång- och cykeltunnlarna utsätts ofta för skadegörelse

S o c i a l a  a s p e k t e r :  s a m m a n f a t t a d e  s l u t s a t s e r

- En blandning av olika boendemiljöer i Andersberg. 
- Ett gemensamt centrum för alla boende i området. 
- Stora skillnader mellan de olika områdena i stadsdelen. 
- Delar av Andersberg har stora otrygga miljöer, speciellt under kvällstid. 

- Relativt hög brottslighet jämfört med övriga Gävle.
- Många narkotikabrott och bilrelaterade brott i Andersberg. 
- Koncentration av skadegörelsen till centrumområdet. 
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