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Förord 

Denna kandidatuppsats markerar slutet av min tid på det treåriga 
Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Examensarbetet berör 
ämnet samhällsplanering och omfattar 15 av 180 högskolepoäng.  

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Asifa Iqbal som 
under examensarbetet försett mig med råd, engagemang, kunskap och kritik 
under tiden som jag har kämpat med examensarbetet. Utan hennes hjälp och 
vägledning vet jag inte hur det hade gått.  

Jag vill även tacka mina examinatorer som har gett mig bra insikter och 
nödvändiga kunskaper både före och under examensarbetets gång. Samt alla 
andra lärare som har undervisat mig under programmet, de har försett mig 
med lärdomar och kunskaper som är ovärderliga.  

Ett riktigt varmt tack riktas till alla respondenter som ville ta sig tiden att svara 
på enkäten. Utan er hade inte studien kunnat genomföras och era synpunkter 
och åsikter har varit till stor hjälp.  

Ett tack riktas även till Marika Haug, kriminolog för Stiftelsen Tryggare Sverige, 
som tog sig tiden att läsa igenom mitt arbete och gav mig synpunkter. Hon 
försåg mig med en validering av arbetet gällande om mitt resultat 
överensstämmer med annan forskning. 

Jag vill även tacka mina klasskamrater som har sett till att dessa tre år givit inte 
bara varit en lärorik resa men en rolig och skrattfylld sådan. Slutligen vill jag 
tacka familj och vänner som har stöttat mig och haft tålamod när jag inte haft 
lika mycket tid för dem som jag önskat att jag hade. Särskilt vill jag tacka 
Alexander Sundström som följde med mig på min platsanalys under kvällstid 
för att säkerställa min egen säkerhet och trygghet. Det är tack vare alla er som 
jag har lyckats kämpa mig igenom dessa tre år på högskolan.  

Alla bilder är tagna eller skapade av författaren om inget annat anges.  

Gävle, maj 2020 

Linn Johansson 
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Sammanfattning 

Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. 
När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för 
kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och 
otrygga invånare, allra mest kvinnorna. Syftet med denna studie är att ta reda 
på om standardiseringen har påverkat tryggheten hos Sätras kvinnliga invånare 
negativt. Målet är att ta fram ett förslag på hur Sätra kan förbättra tryggheten. 
Med detta tas gestaltningsförslag fram på otrygga platser för att visualisera hur 
tryggheten kan förbättras med fysisk utformning.  

För att genomföra detta arbete har då en multimetod applicerats. Den första 
metoden för att samla kvalitativa data var genom platsanalyser på 
studieområdet. Där utfördes tre platsanalyser: en på dagen, en på kvällen och 
en igen på dagen för att samla ytterliga information. Sedan skickades en enkät 
ut till Sätraborna för att samla in deras åsikter. De fick även svara hur trygg 
eller otrygg de känner sig på vissa platser för att peka ut vilka av dessa platser 
som är mest otrygga. De platserna kunde sedan analyseras mer för att ta reda 
på vilka faktorer som de har gemensamt för att kunna identifiera vad som 
påverkar tryggheten. Detta data användes för att skapa en heatmap. Genom 
brottsdata insamlat från polisen kunde en heatmap för brottsplatser skapas och 
jämföras med otrygghetskartan. Slutligen med hjälp av teori och dessa 
metoder togs förslag fram på hur dessa otrygga platser kan förbättras.  

Svarsfrekvensen på enkäten var 48 kvinnor av 61 respondenter, så enkäten 
representerar inte vad hela Sätra tycker tillräckligt. Tack vare teori och hjälp 
från en expert inom ämnet kunde trots allt resultatet valideras.  

Faktorer som kan påverka tryggheten är belysning, siktlinjer, naturlig 
övervakning, rykte, image, underhåll och mänsklig aktivitet. Sätra har flertal 
av dessa listade faktorer, men belysning, underhåll, siktlinjer och ett stärkt 
samfund är det som saknas mest. Ryktet är även en influerande faktor, som 
med hjälp av en bättre image och gemenskap i stadsdelen kan stärka 
tryggheten.  

Det finns många olika faktorer kring trygghet och säkerhet som är svåra att 
besvara i ett examensarbete. Men den tydligaste slutsatsen att dra efter denna 
studie är att Sätra Centrum och de intilliggande områdena är i stort behov av 
underhåll, bättre belysning och ett förstärkt samfund med hjälp av bättre 
image.  

Nyckelord: Upplevd trygghet, brottsprevention genom arkitektonisk design, 
miljonprogrammet, Sätra, feministisk stadsplanering 
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Abstract 

Sätra is a district in Gävle municipality in Sweden, which was built during the 
Million Programme. When Sätra was built, many of the buildings were 
standardised for cost effectiveness. The district has today a bad reputation 
with crime problems and citizens who feel unsafe, particularly the women. 
The aim of this study is to find out if the standardization has negatively 
affected the perceived safety of Sätra’s female inhabitants. The objective is to 
bring forth a suggestion on how Sätra can improve the perceived safety of the 
area, and to create a design proposal on how these areas can improve through 
physical design.  

To accomplish this objective a multi method have been applied. The first 
method was site analysis on the study area, which of three were carried 
through two on during daytime and one during the evening. A survey was also 
sent out to habitants of Sätra to collect their opinions on the matter. They also 
had to answer how safe or unsafe they felt on different picked out places to 
analyse which components the unsafe areas have in common. This data was 
also used to make a heat map, and crime statistics data was collected from the 
police to make a heat map. These two heat maps were later compared. Lastly, 
a design proposal was brought forth. 

The response rate of the survey was 48 women out of 61 responses. 
Therefore, the survey does not completely represent what everyone of Sätra’s 
residents think. However, thanks to earlier research and the help of an expert 
in the subject the results could be validated.  

Factors that affect the perceived safety are lighting, sightlines, natural 
surveillance, reputation, image, maintenance, and human activity. Sätra has 
several factors that plays into the lack of perceived safety, but lighting, 
maintenance, sightlines, and a strengthened community is what is missing the 
most. Reputation is also an influential factor, which with the help of a 
strengthened image and stronger community in the district can improve the 
perceived safety.  

There are many different factors playing in to perceived safety and actual 
safety that are hard to answer in a bachelor thesis. However, the most evident 
conclusion to draw from this study is that Sätra Centrum and its neighbouring 
residential areas need maintenance, improved lighting, and a reinforced 
community and image.  

Keywords: perceived safety, crime prevention through environmental 
design, the Million Programme, Sätra, feministic city planning  
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1 Introduktion 

Enligt svensk statistik känner sig kvinnor mindre trygga när de vistas utomhus än vad 
män gör, trots att män blir mer utsatta för brott i offentliga rum än vad kvinnor blir 
(Brottsförebyggande rådet, 2019). Oron för att utsättas för brott beror på olika 
faktorer, men en påverkande faktorer är stadsdelars fysiska utformning (Deniz, 
2016). Genom historian har staden utformats av män, för män. De offentliga 
rummen i staden (arbete och service) har ansetts tillhöra mannen medan det privata 
hemmet har tillhört kvinnan (genom hushållsarbete och omsorg av barn). Detta har 
avspeglats i städernas fysiska utformning då de har blivit designade runt denna 
princip, vilket i sin tur har begränsat kvinnor fysiskt, socialt och ekonomiskt i 
stadsrummen (Sandberg & Rönnblom, 2016).  

Ett stadsplaneprojekt som har genomsyrats av manliga aktörer är miljonprogrammet 
som antogs av riksdagen år 1965. Könsfördelningen i riksdagen år 1965 var 44 
kvinnor av 384 riksdagsledamöter, det var alltså endast 11,5% (Allmännyttan, u.å.; 
Sveriges Officiella Statistik, 1970). Arkitekterna som arbetade med projekten var 
oftast män, bland annat Jon Höjer och Sture Ljungqvist som hade arkitektfirman 
Höjer & Ljungqvist. Höjer & Ljungqvist utformade bland annat stadsdelen Sätra i 
Gävle. Sätra invigdes 1970 och formades efter en ABC-stad, vilket innebär att ett 
stadsområde har arbete, bostäder och centrum (Gävle kommun, 2020). I slutet på 
miljonprogrammet var efterfrågan på de lägenheter som byggdes låg då 
bostadsbristen inte var lika hög. Den monotona utformningen orsakade att många 
valde att flytta därifrån eller undvek att flytta till dessa miljonprogramsområden 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010). På grund av detta har miljonprogramsområdena 
blivit eftersatta och de samhällsgrupper som har svårt på bostadsmarknaden var de 
som tvingades flytta dit, vilket i sin tur ledde till dåligt rykte. Sätra är ett av dessa 
områden som har fått ett dåligt rykte på grund av den monotona utformningen och 
eftersattheten (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

I dagsläget känner sig många av Sätraborna otrygga (Blom, 2017), kan 
miljonprogrammet vara att beskylla för det? Påverkar standardisering trygghet, är 
det klokt att förenkla planeringen till standardisering eller bör mer tanke och tid 
läggas på utformningen? Bör kvinnans behov och perspektiv fokuseras mer på i 
stadsplaneringen? Detta examensarbete kommer avhandla hur ett projekt som 
miljonprogrammet där kvinnor inte har varit lika delaktiga i projektet som män kan 
påverka tryggheten.  
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1.1 Forskningsfrågor, syfte och mål 

Forskningsfrågorna för detta examensarbete är:  

• Hur kan den fysiska utformningen av ett stadsområde påverka kvinnors 
upplevda trygghet? (1) 

• Hur har gestaltningen av ett stadsområde som byggts under 
miljonprogrammet påverkat kvinnors upplevda trygghet? (2)  

• Hur kan Sätra Centrums gestaltning förbättras för att öka den upplevda 
tryggheten hos kvinnor? (3)  

Syftet med denna studie är att ta reda på om, och hur, gestaltningen under 
miljonprogrammet har påverkat hur trygga människor känner sig i Sätra Centrum, 
med fokus på kvinnors upplevelse. Många av husen som byggdes under 
miljonprogrammet var standardiserade och likadana för att effektivisera 
byggnadstiden och minska kostnaderna (Allmännyttan, u.å.). På grund av 
standardiseringen kan hänsynen till den fysiska utformningen varit liten och därmed 
kan den upplevda tryggheten blivit sämre. Målet med examensarbetet är att 
identifiera vilka faktorer som påverkar brott och den upplevda tryggheten mest och 
särskilja vilka av dessa som påverkats av gestaltningen genom att tillfråga kvinnliga 
respondenter om den fysiska miljön i området. Ifall gestaltningen har en påverkan på 
den upplevda tryggheten, ska den informationen som samlats ihop under studien 
framföra ett gestaltningsförslag som kan förbättra området. 

1.2 Avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på vad som kan öka den upplevda 
tryggheten, men eftersom gestaltning har en påverkan på förekomsten av brott är 
det även en intressant teoretisk aspekt att avhandla. Gestaltningen är sällan orsaken 
till att människor begår brott, men miljön kan ge möjligheter som förenklar det för 
förövaren att begå brott (Cozens & Love, 2015). På grund av att tidsperioden för 
arbetet endast är 10 veckor måste arbetet avgränsas, därför kommer detta arbete 
fokusera mer på den upplevda tryggheten. Arbetet kommer även att endast fokusera 
på kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet. Anledningen till att fokus 
ligger på kvinnor är för att arbetet kommer ha en feministisk infallsvinkel, och på 
grund av att kvinnor enligt statistik känner sig mindre trygga än män (Jiang, Mak, 
Larsen, & Zhong, 2017).  
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1.3 Studieområde 

Stadsdelen Sätra ligger ca 3 km norr om Gävles stadskärna (se figur 1). Folkmängden 
i Sätra år 2017 var 10 684 varav 50,78% är kvinnor och 49,22% män, av dessa är 
25,6% utrikesfödda. 12,7% i arbetsför ålder är arbetssökande och 31,8% har en 
eftergymnasial utbildning (Gävle kommun, 2018). Sätra invigdes 1970, stadsdelen 
skulle vara som en "stad i staden" med centrum, bank, post, mataffärer, apotek, 
folktandvård, bibliotek och kyrka m.m. (Gävle kommun, 2020). Sätra byggdes 
under Miljonprogrammet och var ritad av samma arkitektfirma som ritade ABC-
staden Vällingby utanför Stockholm; Höjer & Ljungqvist. Stadsdelen har blivit kallad 
"Den Vita Staden" efter flerbostadshusens vita fasader. Redan 1970 fanns det 
problem i Sätra med bland annat mopedgäng Sätraligan (Gävle kommun, 2020), och 
än idag finns problem med brottsliga aktiviteter så som bilbränder, rån och 
misshandel (Kammerland, 2019). I dagsläget känner Sätraborna sig inte trygga när 
de rör sig omkring i Sätra, och de vill att kommunen ska agera (Blom, 2017).  

 

Figur 1: Kartbild över Gävle där Sätra är inringat med lila markör. Källa: Hitta.se. 
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1.3.1 Statistik för otrygghet i Gävle  

Statistik visar att kvinnor känner sig mindre trygga än vad män gör i offentliga 
stadsrum, allra mest under kvällstid när det är mörkt ute (Paydar, Kamani-Fard, & 
Etminani-Ghasrodashti, 2017). Trots att kvinnor känner sig mindre trygg visar 
brottsstatistik att män blir mer utsatt för brott i offentliga miljöer än vad kvinnor 
blir (Brottsförebyggande rådet, 2019). Enligt Nationella Trygghetsundersökningen 
(2019) känner sig en stor andel äldre personer (åldersgrupp 65–84) otrygga i sitt 
bostadsområde, men även att den yngsta åldersgruppen (åldersgrupp 16-24) känner 
sig otrygga. Totalt i Polisregion Mitt (Polisregion Mitt består av: Gävleborgs, 
Uppsala och Västmanslands län) känner 28% sig otrygga när de vistas utomhus i sina 
egna bostadsområden under kvällstid, men i Gävle kommun ligger den andelen på 
34% (Söderström & Lifvin, 2019). Ensamstående, personer med utländsk bakgrund 
och personer som bor i flerfamiljshus känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde 
under kvällstid. Men den största skillnaden mellan folkgrupper är mellan män och 
kvinnor som har 18 procentenheters skillnad (Nationella Trygghetsundersökningen, 
2019).  

1.3.2 Brottsstatistik över Sätra 

Enligt brottsstatistik från polisen har de anmälda brott under tidsperioden 2019-01-
01 till 2020-03-31 varit fler kvinnor som har blivit utsatt för brott än män, men av 
dessa brott är ungefär hälften bekant med förövaren. Antal kvinnor över 18 år som 
har blivit utsatt för brott under denna tidsperiod var 49. Tabell 1 visar endast brott 
under denna period där förövaren och offret är obekant med varandra, vilket visar 
att endast 24 av offren är obekant med förövaren.  I denna tabell visar det sig att det 
är fler män över 18 år som blivit utsatt för brott, men flickor under 18 år har blivit 
mer utsatt än män under 18 år. Det är ungefär lika många män som kvinnor som 
blivit utsatt för brott i Sätra, men detta data är endast under ett års tidsperiod och 
avser endast anmälda brott. Mörkertal är något som påverkar brottsrapportering och 
därmed även brottsstatistiken. Det finns olika anledningar att offret inte vill 
rapportera brottet, bland annat typ av brott, hur stort stadsområdet är (då 
anonymiteten blir påverkad), kulturella faktorer samt att offret inte tror anmälan 
kommer leda till åtal (Vânia Ceccato & Dolmen, 2011; Hollari, 2015). 
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Tabell 1: Antal personer utsatta för brott där förövaren ej är bekant med offret, brotten avser brott som 
har anmälts. Data är hämtad från polisen i Gävle genom utdrag av allmän handling. 

Kön Under 18 år Över 18 år Ospecificerad 

Kvinna 13 24 1 

Man 8 29 0 

Grupp 0 0 7 

Ospecificerad 5 5 2 

 

Den typ av brott som är mest förekommande i Sätra är stöld och skadegörelse (se 
figur 2). Skadegörelse kan vara vandalisering likväl som bilbränder, medan stöld kan 
vara inbrott, fickstöld, väskryckning med mera. Därefter är trafikbrott och 
narkotikabrott vanligast förekommande av de anmälda brotten. Även om dessa brott 
inte har en direkt fysisk påverkan på människor kan det, enligt teori, skapa en känsla 
av ingen kontroll vilket gör att människor känner sig mindre trygg (Zavadskas, 
Bausys, & Mazonaviciute, 2019). Av alla 837 anmälda brotten under tidsperioden 
2019-01-01 t.o.m. 2020-03-31 är 17,44% av dessa brott mot person.   

 

 

17,80%

2,15%

10,04%

0,12%

5,50%
2,99%

13,98%

6,33%

1,31%

28,08%

11,71%

0

0,05
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0,15

0,2

0,25

0,3

Olika typer av brott som anmälts i Sätra under tidsperioden 
2019-01-01 t.o.m. 2020-03-31

Figur 2: Ett diagram över hur många brott som har anmälts och vilken typ av brott det är i Sätra 
under tidsperioden 2019-01-01 t.o.m.  2020-03-31. Data hämtad från polisen i Gävle genom 
utdrag av allmän handling. 
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Bland de brott anmälda år 2019 i Sätra, begicks flest av dem på hösten, därefter på 
vintern (se figur 3). Under våren har brott varit minst förekommande. Figur 3 visar 
endast data på brott som har blivit anmälda 2019. Vissa av dessa begicks inte under 
2019, utan ett annat år, men alla är representerade i vilken tid på året de skedde och 
inte när de anmäldes. Av de brott som anmälts saknar en stor andel en tidsstämpel. 
Figur 4 visar att 26% av de anmälda brotten saknar tid då brottet utspelades. Vissa 
brott är det svårt att veta när brottet genomfördes, bland annat stöld och inbrott 
(Ratcliffe, 2010). Däremot har den största andelen brott som har tidsstämpel skett 
på kvällstid mellan 18:01 och 00:00 (se figur 4), därefter kommer eftermiddag 
(14:01 till 18:00). Endast 9% av de anmälda brotten har utspelat sig under natten 
(00:01 till 05:00).  

 

26%

9%

9%
10%

18%

28%

Tid på dygnet som brott har 
uppstått

Tid ej angiven

00:01-05:00

05:01-11:00

11:01-14:00

14:01-18:00

18:01-00:00

28%

17%
25%

30%

Vilken tid på året som brott i 
Sätra har förekommit 

Vinter (dec-feb)

Vår (mar-maj)

Sommar (jun-aug)

Höst (sep-nov)

Figur 3: A) Diagram över vilken tid på året som brott förekommit i Sätra. B) Diagram över vilken tid 
på dygnet som brott har förekommit i Sätra. Brotten är anmälda år 2019 men kan ha förekommit 
tidigare. Data hämtad från polisen i Gävle genom utdrag av allmän handling.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas all litteratur och teori som använts till studien. De teoretiska 
områden som redovisas är upplevd trygghet, brottsprevention genom arkitektonisk 
design och feministisk stadsplanering. Teori om upplevd trygghet ger kunskap om 
hur fysisk utformning kan påverka människors trygghet i offentliga rum och vilka 
faktorer som påverkar denna trygghet (Paydar et al., 2017). Brottsprevention 
genom arkitektonisk design liknar upplevd trygghet i anseende att fysisk utformning 
påverkar människors beteende och deras handlingar. Men brottsprevention genom 
arkitektonisk design, eller Crime prevention through environmental design 
(CPTED) på engelska, riktar sig in på brottsförekomst och att förhindra brott från 
att hända med hjälp av den fysiska utformningen (Cozens & Love, 2015). 
Feministisk stadsplanering handlar om hur feminismen kan appliceras på 
stadsplanering för att skapa städer som är tryggare för kvinnor och gå ifrån de gamla 
tankesätten i stadsplaneringen (Larsson, 2006).  

2.1 Upplevd trygghet 

Gällande trygghet finns det upplevd trygghet och faktisk trygghet, som också kallas 
för säkerhet. Upplevd trygghet, eller trygghet, hänvisar till individens egna 
uppfattning av platsen och hur säker de upplever den att vara (Boverket, 2019). 
Tryggheten har sällan ett sammanhang med graden av brott på platsen, utan har mer 
att göra med hur platsen är fysiskt utformad (Paydar et al., 2017). Säkerhet handlar 
om den faktiska risken att individen kan utsättas för brott (Boverket, 2019), vilket 
också kan påverkas av den fysiska utformningen (Piroozfar, Farr, Aboagye-Nimo, & 
Osei-Berchie, 2019). Även om trygghet inte direkt sammanfaller med den faktiska 
risken att bli utsatt för brott så påverkar den ändå människors psykiska och fysiska 
hälsa. Rädslan för brott leder till att individen undviker allmänna utomhusplatser 
och väljer att ta bilen istället för att gå. Detta leder till minskad fysisk aktivitet och 
ökar gasutsläpp i atmosfären från det ökade bilanvändandet (Deniz, 2016; Paydar et 
al., 2017). Trygghet har alltså inte bara en påverkan på individers hälsa utan även på 
den ekologiska hållbarheten i en stadsdel. ”Broken windows” är en teori inom 
trygghet och säkerhet som menar att när ett område ser ovårdat ut, ger det intrycket 
att de boende inte bryr sig om vad som händer i området. Det leder till att 
människor känner sig otrygga och ensamma (Browne-Yung, Ziersch, & Baum, 
2016). För att ett bostadsområde ska kännas trygg och för att minska brott måste 
den fysiska miljön och utformningen ge ett intryck av social kontroll och 
sammanhållning (Cozens, Saville, & Hillier, 2005).  
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2.1.1 Kvinnors trygghet 

Kvinnor upplever sig att vara mindre trygga när de vistas utomhus under kvällstid än 
vad män gör, trots att män blir mer utsatta för brott (Brottsförebyggande rådet, 
2019). På grund av rädslan för brott så undviker kvinnor ofta offentliga platser som 
är mörka, dunkla och har ont om mänsklig aktivitet. Belysning och underhåll av 
platserna har en stor betydelse i hur trygga kvinnor känner sig (Jiang et al., 2017). 
En anledning att kvinnor är rädda för dessa platser, och allra mest på kvällen och 
helger, är för att majoriteten av våldtäkter utomhus förekommer då. Förmodligen 
för att förövaren har en mindre chans att bli påkommen och dömd för brottet (Vania 
Ceccato, 2014). Ålder påverkar även den upplevda tryggheten, äldre personer 
tenderar att vara mer rädd för att bli utsatta för brott (Deniz, 2016), men det är 
mest unga kvinnor som är rädda för sexuella övergrepp (Jiang et al., 2017).  

2.1.2 Faktorer som påverkar trygghet 

Trygghet kan påverkas av flera olika faktorer, oftast är det en kombination av dem 
(Nozari, Mazloumi, & Salehi, 2016). Detta delavsnitt kommer att ta upp faktorer 
som har ett inflytande på tryggheten och varför.  

Tidigare erfarenhet 

Offer från tidigare brott på offentliga platser tenderar att vara mer rädd för brott än 
vad människor som inte har blivit utsatt för brott av denna typ (Paydar et al., 2017). 
Detta går inte att påverka genom planering och ligger på en mer individuell nivå.  

Belysning 

Belysningen spelar en essentiell roll för att ge trygghet under de mörka tiderna på 
dygnet då människor kan lättare se vad som finns på platsen när de närmar sig, och 
antalet brott på väl belysta platser är även mindre (Zavadskas et al., 2019). Det 
innebär inte endast att belysning ska vara närvarande på platsen men också vilken typ 
av belysning det är. Gula och dova ljus ger inte tillräckligt bra belysning för att 
kunna se vad som finns på platsen och växtlighet som finns under lyktorna kan 
förhindra uppsynen vid buskage exempelvis (Nozari et al., 2016). Bra belysning ger 
människor ett intryck av att någon bryr sig om platsen, vilket därmed ger en känsla 
av kontroll och en stärkt känsla av tillhörighet. Bra belysning ökar även antalet 
fotgängare på platsen, enligt studier (Nasar & Bokharaei, 2016). För att ge en tydlig 
överblicksbild av platsen (vilket ökar den upplevda tryggheten) bör belysningen vara 
ljus och enhetlig så inga mörka partier finns som kan dölja sikten. Men belysningen 
får heller inte lysa för skarpt med risk att objekt bländar förbigående fotgängare 
(Nasar & Bokharaei, 2016). 
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Siktlinjer 

Uppsynen över ett område ger människor en känsla av kontroll och trygghet. De vet 
vad som väntar sig på området och kan inte bli överraskade lika lätt. Siktlinjer kan 
påverkas av växtlighet och buskage som täcker uppsynen över vägen eller mörka, 
kantiga, gömda hörn från byggnader (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 2019). 
Växtlighet som är tät, välvårdade och taggiga kan förhindra förövare från att gömma 
sig i eller bakom dem, vilket ökar tryggheten hos personen som rör sig i området 
(Zavadskas et al., 2019).   

Övervakning 

Övervakning hänvisar nödvändigtvis inte till kameraövervakning eller polis- och 
väktarövervakning. Det handlar snarare om att platsen har god uppsyn från boende, 
arbetare i området och förbigående personer på gatan som kan förhindra och stoppa 
gatubrott (Zavadskas et al., 2019). God övervakning är även en princip i 
brottsprevention genom arkitektonisk design (CPTED) och bidrar till att minska 
brott, vilket i sig är en faktor som påverkar tryggheten (Piroozfar et al., 2019).  

Underhåll av plats 

När en plats ser ovårdad och icke underhållen ut känner sig människor mindre 
trygga på den platsen. Detta är på grund av att när ett område inte ser underhållet ut 
eller ser stökigt ut tappar platsen en känsla av kontroll, det är ingen som ser över 
området (Paydar et al., 2017). Känslan av kontroll kan påverkas både av att 
byggnader är förfallna eller inte underhållna men också av vandalisering och 
nedskräpning, till exempel graffititaggar på byggnader, förstörda gatlyktor eller 
sopor som inger har tagit hand om (Zavadskas et al., 2019).  

Mänsklig aktivitet 

Ur Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities (1961) berättar hon hur 
Fifth Avenue i New York har ett prestigefyllt rykte med höga bostadspriser. Men på 
grund av den fysiska utformningen vistas inte människor på gatorna, och därför har 
de som bor där varit tvungen att hyra gatuväktare för att stärka tryggheten. Utan 
dessa väktare skulle det inte finnas någon som naturligt övervakar platsen för att den 
är så tråkig att titta på. Jacobs (1961) skriver även om hur högljudda stadsområden 
kan ha ett dåligt rykte och första tanken om dem är att de är otrygga. Men i själva 
verket är en plats mer trygg när det finns mer mänsklig aktivitet som kan vittna 
brottsföreteelser. Mänsklig aktivitet stärker även stadsområdet då de som bor och 
vistas i området har koll på vilka som vanligen rör sig där och vilka som ’inkräktar’ 
(Zavadskas et al., 2019).  
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Rykte och brottsstatistik 

När människor hör om tidigare brottsföreteelser i ett område genom media, bekanta 
eller polisrapportering ökar deras rädsla för platsen. Människor börjar associera 
platsen med brottet som de har fått höra talas om (Maruthaveeran & van den Bosh, 
2015). Så när en stadsdel eller en plats får ett dåligt rykte undviker folk platsen mer 
för att de känner sig otrygg i detta område (Browne-Yung et al., 2016). 

2.2 Brottsprevention genom arkitektonisk design 

2.2.1 Urbanpsykologi 

Med hjälp av fysisk utformning av platser kan människors beteende och känslor 
påverkas, detta kallas för urbanpsykologi (Lynch, 1960). Utformningen av en 
offentlig miljö kan locka människor att spendera tid där, eller tvärtemot; få dem att 
undvika platsen. Fysisk utformning kan påverka människors inställning till platsen, 
det kan få dem att känna sig trygg, lugn, stressad, glad, nyfiken, avskräckt och 
irriterad, till exempel (Gehl, 2011). Den byggda miljön kan även påverka 
förekomsten av brott genom olika innovativa utformningar som avskräcker 
förövaren att begå brott på platsen. Bland annat har Jane Jacobs, i sin teori ”eyes on 
the street”, betonat vikten av att möjliggöra naturlig övervakning i områden som kan 
minska chansen att förövaren kommer undan (Vania Ceccato, 2014).  

2.2.2 Bakgrund och historia 

Oscar Newman skapade under 1960-talet en teori och ett koncept om att det finns 
en psykologisk koppling mellan individers beteende och deras fysiska omgivningar. 
Utformningen av fysiska miljöer påverkar den kriminella aktiviteten, och det finns 
en statistisk korrelation mellan de två (Nozari et al., 2016). Denna idé kallas för 
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), Brottsprevention 
genom arkitektonisk design på svenska. CPTEDs huvudidéer härstammar från Jane 
Jacobs teorier, allra mest hennes teori om att det ska finnas ögon på gatan (Piroozfar 
et al., 2019). Jane Jacobs (1961) förespråkade om att gatorna spelar en stor roll i 
hur trygg ett stadsområde är. Hon menade att om gatorna var intressanta och full av 
liv så blev de även tryggare i och med att det fanns fler vittnen runtomkring som har 
koll på gatan. För att gatorna ska bli mer livliga och intressanta måste det finnas en 
blandad markanvändning med bostäder, arbete och service. Gatorna måste även 
användas både på dagen och på kvällen om de ska bli trygga (Jacobs, 1961). 
Ytterligare ska det finnas en tydlig avgränsning vad som är ett offentligt område och 
vad som är ett privat område. Ungefär som att besökaren kliver igenom en 
metaforisk portal som tydliggör att här är det ett privat område för de boende 
(Jacobs, 1961).  
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2.2.3 CPTEDs grundprinciper  

Brottsprevention genom arkitektonisk design består av sju grundprinciper (see figur 
4) som grundat sig i Oscar Newman’s Defensible Space Theory, där de fyra elementen 
territorialitet, övervakning, image och geografisk sammansättning även inkluderats i 
CPTED. Utöver de fyra elementen innehåller CPTED även av tillträdeskontroll, 
försvårande av brottsgenomförande och aktivitetsstöd (Cozens & Love, 2015). Med 
hjälp av CPTED kan brott minskas och chansen att en förövare blir påkommen ökas.  

 

De sju grundprincipernas innebörd är:  

• Territorialitet – boendeområdet har en tydlig symbolisk eller fysisk barriär 
som markerar vilken del av området som är privat och tillhör de boende. 
Det skapar en känsla av ägandeskap och ansvar för området bland de boende 
som då avlägsnar skräp, vandalisering och annan social oordning (Cozens & 
Love, 2015).  

• Övervakning – den byggda miljön är utformad på ett vis som förenklar 
övervakning över utomhusmiljöerna i området. Övervakning sker av bland 
annat lokala intressenter, som butiksägare och säkerhetsvakter, men också av 
boende och förbigående (Iqbal & Ceccato, 2016).  

• Tillträdeskontroll – tillträdet av ett bostadsområde, exempelvis via 
barriärer, inhägnader eller porttelefoner och portkoder som försvårar försök 
att ta sig in till området (Iqbal & Ceccato, 2016).  

Figur 4: CPTEDs sju grundprinciper illustrerade i en figur. Illustration hämtad från Cozens & Love, 
2015 men översatt av L. Johansson.   



 

 
12 

• Försvårande av brottsgenomförande – utformning av ett område kan 
försvåra brott via lås, staket och inbrottslarm, men får inte överanvändas för 
att undvika att stänga ute alla besökare, även de med goda intentioner och 
syften (Iqbal & Ceccato, 2016).  

• Aktivitetsstöd – att uppmuntra användning av platsen för aktiviteter som 
bringar samman boende men också andra användare, vilket ökar antalet 
aktiva ögon och minskar kriminell aktivitet (Iqbal & Ceccato, 2016).  

• Image – att genom design och driftskötsel skapa attraktiva och välvårdade 
platser som ger ett intryck om ordning. När en plats ger intryck av att vara 
välskött och organiserad ökas även den upplevda tryggheten då en känsla av 
kontroll finns på platsen (Cozens & Love, 2015). Detta kallas även för 
”broken windows theory” som nämns i avsnitt 3.1. Graffiti och vandalisering 
ger intrycket av att ingen bryr sig om platsen, och därmed inte bryr sig om 
människorna som bor där. Det påverkar inte bara brott, utan också 
tryggheten (Cozens et al., 2005) 

• Geografisk sammansättning – de omgivande områdena kan, om kapaciteten 
är tillräckligt hög, påverka de intilliggande områdena antingen positivt eller 
negativt i anseende för trygghet (Cozens & Love, 2015). Med hjälp av 
rumslig autokorrelation kan det fastställas om omgivande platser påverkar 
(Ratcliffe, 2010). 

2.2.4 Brottsrapportering, brottspreventiva metoder och medföljande 
problem 

Vid rapportering av brottsanmälningar finns en del faktorer som kan orsaka problem 
vid statistikföring och kartering av brott. När brott anmäls hos polisen kan den 
specifika platsen som brottet genomfördes inte komma med i brottsrapporteringen. 
Detta är på grund av olika anledningar, det kan bero på att offret inte kommer ihåg 
eller vet var platsen där brottet genomfördes är (Brottsförebyggande rådet, 2000). 
De flesta brottsplatser blir mest utpekade efter gatunamn snarare än geografisk 
plats. Endast när polisen är själva på plats vid brottet registreras koordinater 
(Hollari, 2015). Ibland rapporteras inte den exakta platsen då poliserna är mer 
intresserad av distrikt eller områden än den specifika platsen (Ratcliffe, 2010).  
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Vid brottspreventiva metoder finns det även problem. Det är viktigt att komma ihåg 
att när det finns ökad bevakning av väktare och polis i ett område kan det även 
resultera i ett ökat antal polisanmäld brottslighet. Därför kan brottsstatistik ge 
intrycket av att situationen har blivit värre när det egentligen är mörkertalet som har 
minskats (Hollari, 2015). Likväl är kameraövervakning en metod som kan ge en 
falsk bild av säkerhet. För att kameraövervakning ska vara någorlunda effektiv kräver 
det att säkerhetspersonal kontinuerligt övervakar kameraövervakningens filmetrar i 
realtid (Welsh, Piza, Thomas, & Farrington, 2019). Dr. Eric L. Piza som forskat 
inom kameraövervakning betonar även att kameraövervakning hjälper mest vid stöld 
av till exempel bilar på parkeringar, men att andra typer av brott har 
kameraövervakning inte sådan stor effekt. Många förövare räds inte av 
kameraövervakning heller och har därför inte en stor effekt på brottsförebyggande 
arbeten (Brottsförebyggande rådet, 2018).  

Vidare är det viktigt att anmärka att uppkomsten av brott beror oftast på andra 
riskfaktorer så som familjesituationen under uppväxten, segregation, prestationer i 
skolan, vänskapskretsen, den ekonomiska situationen och/eller narkotikamissbruk 
(Shannon & Ring, 2009). Det krävs andra metoder än bara CPTED för att bekämpa 
brott och oftast är det sociala faktorer som de nämnda som driver människor till att 
sträva fel i livet och begå brott (Shannon & Ring, 2009). Det CPTED kan göra för 
att skapa säkrare och tryggare miljöer måste också kompletteras med annat socialt 
arbete. CPTED ger verktyg och bra förutsättningar för att minska brotten, men utan 
det sociala arbetet kommer brottsbekämpningen inte förbättras (Piroozfar et al., 
2019). 

2.3 Feministisk stadsplanering 

Stadens historia har främst präglats av män; promenerar en som besökare genom en 
stad är de flesta byggnader och strukturer utformade av män. Majoriteten av erkänd 
stadsplaneringsteori är från män, få kvinnor så som Jane Jacobs och Rachel Carson 
blir listade bland de största namnen inom stadsplaneringsteori (Johnston-
Zimmerman, 2017). På senare år har däremot jämställd stadsplanering vuxit i 
samhällsplaneringens teoretiska kretsar och ifrågasätter de föregångna teorierna. Det 
som är vanligt förekommande är att manliga planerare försöker planera för kvinnan 
(Vägverket, 2009). Ett exempel är genom att bygga cykelvägar som är avsides från 
biltrafiken samt mer i parker och rekreationsområden för att separera cyklisten från 
biltrafiken och därmed göra cykelvägarna mer säker. Men kvinnor vill hellre cykla 
där det finns andra människor och bättre uppsyn där de känner sig säker, detta visar 
att mäns säkerhet inte alltid stämmer överens med kvinnors säkerhet (Vägverket, 
2009).  
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Medan staden och de offentliga rummen ansetts tillhöra mannen, har kvinnans plats 
varit i hemmet och de kvinnor som rörde sig ensamma på offentliga platser 
misstänktes ofta att vara sexarbetare (Larsson & Jalakas, 2008, s. 17). 
Stadsplaneringen fokuserade inte på kvinnans plats i staden, men snarare på att 
bevara kvinnan i hemmet och i hennes könsroller (Jiang et al., 2017). 
Trädgårdsstaden behöll könsrollerna i de gamla idealen genom att hålla kvar 
kvinnorna i hemmet och låta offentligheten fortfarande vara mannens plats. Le 
Corbusier byggde istället staden för att ge plats åt service så som tvätterier och 
förskolor för att kvinnan skulle kunna vara utvilad och vacker när mannen kom hem 
från arbetet (Larsson & Jalakas, 2008, s. 20). Trädgårdsstaden och den funktionella 
staden har varit som motpoler åt varandra under tidigt 1900-tal, men de har haft en 
sak gemensamt; att undanskymma kvinnan (Larsson & Jalakas, 2008, s. 20).  

I Sverige har stadsplaneringen inte fokuserat på jämställdhetsarbetet förrän på senare 
år, delvis beror detta på grund av okunskap om hur stadsplaneringen kan påverka 
jämställdheten. Arbetet för jämställdhet har handlat mer om att skapa en 
könsneutral praxis och att det ska bli lika för båda könen (Larsson, 2006). Men 
kvinnor har andra behov och förutsättningar i samhället, och därför måste 
jämställdhetspraxis fokusera mer på hur planeringen kan förbättra det för kvinnan, 
och inte hur det går att förbättra för båda parter (Larsson, 2006). Mannen har redan 
i dagens samhälle det bättre än kvinnan, tack vare de patriarkala normer och system 
som än i dag finns kvar (Ovesen & Brante, u.å.). Nu på senare år har feministisk 
stadsplanering i Sverige börjat implementeras mer, både genom att lyssna på 
kvinnornas behov och perspektiv men också genom feministisk teori (Sandberg & 
Rönnblom, 2016).   

Ett exempel på ett stadsplaneprojekt i Sverige där de lyssnade på kvinnors åsikter 
och behov är stadspassaget Lev i Umeå. Stadspassages planerades med ett 
genusperspektiv för att se till att den blev tillgänglig både för kvinnor och män på 
alla timmar av dygnet (Sandberg & Rönnblom, 2016). Öppningarna till tunneln blev 
breda med gott om naturligt ljus och i mitten av tunneln höjer sig marken och har 
rundade hörn för att förstärka siktlinjerna genom tunneln (Sandberg & Rönnblom, 
2016). Stadspassagens ytterväggar är även klädd med glas som är belyst bakifrån med 
björkar och natur som beklär passagen. Detta passage har även blivit en sevärdhet på 
grund av sin utformning vilket bidrar till ökad mänsklig aktivitet på platsen (Umeå 
kommun, u.å.). 
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2.4 Sammanfattning av teori 

Skillnaden mellan trygghet och säkerhet är att trygghet avser människors rädsla för 
att bli utsatt för brott medan säkerhet är den faktiska risken för att bli utsatt för 
brott. Både trygghet och säkerhet kan dock påverkas av fysisk planering genom att 
skapa fysiska utformningar som påverkar tryggheten och säkerheten. Med hjälp av 
belysning, utformningar som förstärker den naturliga övervakningen samt ger en 
ägandekänsla för de boende kan genomförande av ett brott försvåras för 
brottsförbrytare. Alternativt kan belysning, siktlinjer, underhåll och övervakning 
skapa en starkare känsla av kontroll och överblickbarhet på platsen, vilket skapar 
trygghet. Genom stadsplaneringens historia har mannens trygghet varit mest i fokus, 
vilket också benämns som faktiskt trygghet eller säkerhet. Det är inte förrän på 
senare tid som kvinnans trygghet har varit i fokus. Även om kvinnans trygghet inte 
alltid sammanfaller med den faktiska risken att bli utsatt för brott innebär det inte 
att den har en negativ påverkan både fysiskt och psykiskt. Kvinnor som är för rädda 
för att gå utomhus under de mörka timmarna på dygnet påverkas på viset att de rör 
sig mindre fysiskt utomhus. Det påverkar även deras psykiska hälsa då de blir 
ängsliga när de rör sig ute och mår dåligt. På grund av att kvinnans behov och 
trygghet inte har prioriterats genom tiderna är därför flertal stadsrum utformade 
utan en tanke på tryggheten. Först på senare år har kvinnans trygghet fått mer fokus 
vilket har resulterat i stadsplaneprojekt som stadspassaget Lev i Umeå.   
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3 Metod   

För att kunna identifiera de faktorer som påverkar tryggheten runtom Sätra centrum 
har en blandmetod applicerats. Blandmetod innebär att kvalitativa och kvantitativa 
data används för att täcka upp data och information. Blandmetoden ger en bättre 
förståelse för problemet eftersom kvalitativa data kan ge information där kvantitativa 
data inte kan, och vice versa (Guest & Fleming, 2015). För den kvantitativa 
datainsamlingen var den ursprungliga strategin att tillfråga de kvinnliga invånarna 
som bor och rör sig i studieområdet att peka ut på en karta var de känner sig mer, 
eller mindre, trygga. Metoden inspirerades av Kevin Lynchs metod som han 
använde för att forska i vilka faktorer som påverkar en stads intryck mest. I den 
metoden fick respondenterna rita ut på en karta vilka stadselement som de märkte 
mest under en stadsvandring. Sedan samlade Lynch all data för att hitta de fem 
element som var mest förekommande (Lynch, 1960). Med denna metod skulle de 
element som påverkar tryggheten mest kunna identifieras i och med att platserna 
skulle vara utpekade av respondenterna. Men på grund av COVID-19 måste fysiska 
möten med personer minskas i högsta grad (Folkhälsomyndigheten, 2020), vilket 
försvårar möjligheten att kunna tillfråga respondenter på plats.  

Istället för den ovannämnda metoden fick respondenterna svara på en enkät som 
samlade kvantitativa och kvalitativa data. Enkäten innehöll en karta som pekade ut 
vissa områden och tillhörande bilder på dessa områden. Till dessa områden fick 
respondenterna besvara om hur trygg de känner sig på dessa områden. Avsikten var 
att försöka bevara Lynchs metod så gott det går genom att se vilka områden som 
känns mest trygga hos Sätraborna. Andra kvalitativa metoder för studien har varit att 
genom platsbesök, samt användning av teori, bilder och kunskap om stadsplanering 
identifiera de faktorer som påverkar tryggheten i studieområdet mer, eller mindre. 
Platsbesöken genomfördes både före och efter enkäterna. 
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3.1 Platsanalys 

Till att börja med genomfördes två platsanalyser; en på dagen och en på kvällen. 
Under dessa två platsbesök fotograferades området på olika platser, fotografierna 
användes senare i enkäten, men också till studien. Det första platsbesöket 
genomfördes 2020-04-02 på förmiddagen kl. 10:00, över två timmar spenderades 
på studieområdet. Det andra platsbesöket genomfördes 2020-04-06 på kvällen kl. 
20:00, detta besök varade strax över en timme. Syftet med kvällsbesöket var inte att 
observera vad som fanns på området utan mer hur känslorna och stämningen skiljde 
sig från dag till kväll. Efter enkäterna var genomförda och en heatmap hade skapats 
av det insamlade kvantitativa data genomfördes ett tredje platsbesök. Syftet med 
detta platsbesök var att med nya insikter och perspektiv analysera platsen och de 
element som kan påverka tryggheten. Det tredje platsbesöket genomfördes 2020-
04-21 vid lunchtid kl. 11:20, och besöket varade i cirka två timmar. Under det 
tredje platsbesöket besöktes även de platser som respondenterna själva hade pekat ut 
via enkäten som otrygga.  

Inför platsbesök 1 fördes en checklista upp med faktorer som kan påverka 
tryggheten för att veta vad som ska studeras. Med hjälp av teori och litteratur 
uppfördes denna lista:  

• Belysning – finns det belysning på platsen? Fungerar belysningen? Vilken typ 
av belysning är det? Till exempel LED-belysning, lågenergi, stark belysning 
etcetera (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 2019). 

• Buskage – buskage kan påverka uppsikten i ett område, är buskagen 
vildvuxen eller hög är det lätt att gömma sig bakom buskagen. Detta 
påverkar människor då dem inte vet vad som finns bakom buskagen och de 
kan därmed bli rädda över att gå där (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 
2019).  

• Hur gamla ser byggnaderna ut, och hur underhållna är de? – när en plats ser 
gammal och förfallen ut ger det känslan att ingen längre bryr sig om platsen. 
Det ger även känslan av ingen kontroll över området, vilket skapar otrygghet 
(Paydar et al., 2017).  

• Uppsyn över gatorna – finns det goda siktlinjer på gatorna kan personer som 
går där se om andra människor rör sig i området. Vilket innebär att det går 
inte att överraska dem lika lätt, vilket ger personen trygghet (Nozari et al., 
2016).  

• Hörn på byggnader – hörnen på byggnader påverkar även siktlinjerna, är de 
hårda kantiga hörn där det inte går att se vad som finns bakom kan skapa 
otrygghet (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 2019).  
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• Närhet till trafikerad väg – de nästa fyra punkterna handlar om mänsklig 
aktivitet, när det finns andra potentiella vittnen runtomkring som kan 
antingen avskräcka förövaren att begå brottet eller stoppa förövaren när hen 
begår brottet (Jacobs, 1961). Med trafikerade vägar finns det fordon som 
förbipasserar regelbundet, vilket kan öka chansen till potentiella vittnen.  

• Närhet till bostadshus, service eller parkområde – likaså kan närhet till 
bostadshus, service eller parkområden påverka. I dessa typer av områden 
finns det andra människor som rör sig (Zavadskas et al., 2019).  

• Närhet till kollektivtrafik – kollektivtrafik transporterar oftast mer än en 
person, skulle de märka något är de flera som kan agera mot förövaren. 
Även de folk som väntar på busshållplatser kan agera (Jacobs, 1961).  

• Mänsklig aktivitet i området – en plats kan ha mänsklig aktivitet utan att vara 
någon av de tre ovanstående, och den kan ändå vara nära till bostadshus, 
service, trafik etcetera utan att ha mänsklig aktivitet. Ett bostadsområde kan 
ha tomma och lugna gator, vilket gör att mindre människor spenderar tid på 
dessa områden (Jacobs, 1961). Denna aspekt finns då även som en separat 
punkt att se över.  

• Fysisk utformning och trivsel – den fysiska utformningen kan även påverka 
människors inställning till platsen och hur manad de känner sig att spendera 
tid på platsen, vilket ökar den mänskliga aktiviteten (Gehl, 2011). Det kan 
vara beroende på hur parkbänkar är placerade, hur torg är utformade, vilka 
aktiviteter som finns på platser och hur många människor rör sig på platsen 
(Gehl, 2011; Jacobs, 1961). 

• Vandalisering – vandalisering av platsen på till exempel gatlyktor, 
soptunnor, staket och graffititaggar på byggnader ger också en känsla av 
ingen kontroll på platsen (Zavadskas et al., 2019). Men vandalisering är 
något som människor själva skapat medan underhåll är något markägaren 
inte har tagit hand om, båda är lika viktiga men faller i olika punkter här av 
den anledningen.  

3.2 Enkät 

Syftet med enkäten var att ta reda på vilka områden omkring Sätra Centrum som 
Sätraborna känner sig mer, eller mindre trygga, att vistas i. Samt att ta reda på vilka 
fysiska utformningar som kan påverka tryggheten. Inför enkäten digitaliserades en 
karta för att kunna peka ut var bilderna i enkäten finns. Den digitaliserade kartan 
använde Lantmäteriets ortofoto över Sätraområdet som grundkarta och den 
digitaliserades med ArcMap 10.7.  
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3.2.1 Val av frågor 

Enkäten ställde frågor om trygghet och respondenterna fick svara på hur trygga de 
känner sig på olika utpekade platser med alternativen otrygg, ganska otrygg, neutral, 
ganska trygg, trygg och vet ej. Platserna var utpekade på den digitaliserade kartan 
med numreringar, dessa nummer var associerade med bilder på den utpekade 
platsen för att respondenten ska lättare komma ihåg hur platsen ser ut så väl som 
möjligt. För att få ett större urval av respondenter är det bäst om frågorna är 
stängda, vilket påverkar svaren och gör de mindre välutvecklade. Men mer öppna 
frågor som tar längre tid att svara på kan minska antalet genomförda svar (Bertram, 
2009). För att komplettera fick respondenterna även möjlighet att svara tre på 
öppna frågor efter de frågorna med endast svarsalternativ. Frågeformuläret finns i 
Bilaga A1–A11.  

För att nå ut till Sätraborna skickades enkäten ut i en Facebook-grupp som heter ”Ett 
Tryggt Sätra” där det finns omkring 1 000 medlemmar. Gruppens syfte är att 
uppdatera varandra och organisera diverse trygghetsvandringar i Sätra. Enkäten 
skickades även ut till vänner och bekanta som bor i Sätra samt i en Facebook-grupp 
för Campus Sätra där studenter bor eller har bott. Respondenterna fick alla veta 
syftet med enkäten och alla svaren var anonyma.  

3.2.2 Val av platser till enkäten 

De platser som användes i enkäten valdes ut med hjälp av olika faktorer som 
påverkar trygghet. Faktorer som siktlinjer, belysning, närhet till service, trafik, och 
bostäder, buskage, utformning av byggnader, underhåll och vandalisering (Zavadskas 
et al., 2019) var avgörande för val av platserna. De utvalda platserna (se figur 5 för 
platserna) var efter ett promenadstråk från södra delen av Sätraängen fram till Sätra 
Centrum. Platserna är alla offentliga platser, det är större chans att respondenterna 
har besökt dessa områden till skillnad från bostadsområdena. Alla dessa platser finns 
i frågeformuläret i Bilaga A1–A11.  



 

 
20 

 

Figur 5: Karta över Sätra Centrum och Sätraängarna som visar de platser som var utpekade i enkäten. 
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Plats 1  

Den första platsen är en gågata mellan Sätraängen och Sicksackvägen, den är mellan 
två hyreshus och på bilderna ser man gågatan i riktningen mot Sätraängen. Denna 
plats valdes då den var nära bostäder, parkering och även Sätraängen. Belysning är 
dov och det är svårt att se vad som finns framför sig, vilket kan göra att förbigående 
känner sig otrygga (Nozari et al., 2016).  

Plats 2 

Den andra platsen är precis bredvid plats 1, som är en korsning. Anledningen att 
denna plats valdes är för att i korsningen är den södra vägen längs en kulle som 
sikten är blockerad av. Platsen är även inte lika nära bostäderna och det är en 
skogsremsa mellan korsningen och bostäderna vilket gör att platsen inte går att se 
från bostädernas fönster så väl. Belysningen är dov, och platsen är någorlunda mörk, 
det finns inte tillräckligt med belysning på platsen (Zavadskas et al., 2019).   

Plats 3 

Den tredje platsen är lokaliserad intill en lekpark samt en gångväg som går tillbaka 
till bostadsområdena. Bilden på frågeformuläret visar vägen mot bostadsområdet, 
det går att se flerfamiljshusen någorlunda men bredvid vägen finns vildvuxen 
buskage som under sommarhalvåret kan dölja siktlinjerna. Platsen är nära bostäder 
men inte i direkt anslutning till dem som plats 1 gör. Belysningen är dov men det 
finns belysning som kommer från bostadsområdet som lyser upp framför 
perspektivet på bilden (Zavadskas et al., 2019).  

Plats 4 

Denna plats valdes på grund av siktlinjerna, vägen kurvar sig och i kurvan finns ett 
skogsparti som skymmer sikten runt kurvan. Buskagen är vildvuxna och det finns 
ingen möjlighet att se vad som finns runtom hörnet på gatan. Belysningen är dov och 
det är endast en gatlykta på platsen (Nozari et al., 2016).  

Plats 5 

Plats 5 valdes för att det finns klara siktlinjer, det är en rak väg med bra avstånd från 
buskage. Men på båda sidorna av vägen finns det buskage som kan skymma sikten 
runtom vägen. Belysningen är även dov och lyser inte upp så väl. Platsen är nära ett 
bostadsområde men med ett tydligt avstånd emellan, samt inhägnade kolonilotter 
emellan platsen och bostäderna (Zavadskas et al., 2019).  
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Plats 6 

Plats 6 ligger precis i Sätraängens norra ände och valdes för att det finns tätt buskage 
längs en av vägarna samt ett skogsparti längs den andra. Belysningen är dov där och 
en av gatlyktorna är ur funktion, vilket gör att en viss del av vägen är obelyst. 
Platsen är precis intill en förskola, vilket innebär att på kvällstid är den mänskliga 
aktiviteten mindre än på dagtid (Zavadskas et al., 2019).  

Plats 7 

Denna plats valdes för liknande anledningar som plats 4, men skillnaden med denna 
plats är att vägarna ligger i anslutning till bostäder. Det finns en vägbom som har 
blivit vandaliserad med graffiti samt en grushög som ligger intill platsen. Belysningen 
är dov med undantag från en nyare gatlykta som har en starkare belysning. Sikten 
skyms av en gran som bakom har flerfamiljshus (Zavadskas et al., 2019).  

Plats 8 

Plats 8 är på ett nybyggt bostadsområde med flerfamiljshus och ligger precis bakom 
Sätra Centrum. Platsen är väl belyst med en blandning av låga och höga gatlyktor 
som har ljus belysning. Cykelställena (för bild, se figur 7b) är väl belysta och har 
inga väggar som kan skymma sikten. Sopkärlen är även låga och kan inte heller 
skymma sikten (Jacobs, 1961; Nozari et al., 2016). Platsen känns tryggare än de 
övriga platserna som var med i enkäten.  

Plats 9  

Plats 9 ligger i direkt anslutning till plats 8 och visar lika byggnader som var på den 
ovannämnda platsen innan de revs och byggdes ett nytt bostadsområde. Plats 9 
skiljer sig från de nya flerfamiljshusen och representerar de gamla byggnaderna, 
därför är det intressant att se om trygghetskänslorna skiljs åt. Bakom byggnaden på 
andra sidan ån finns även Sätra bibliotek. Byggnaden har pelare där fotgängare kan gå 
under byggnaden och platsen är väl belyst. Men siktlinjerna är nedsatta på andra 
sidan av byggnaden (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 2019).  

Plats 10  

Plats 10 visar en väg samt en funktionsvänlig gång uppför längs Stora Sätraskolan 
med tätt buskage längs gången. Platsen valdes då det är dov belysning, finns buskage 
samt är i direkt anslutning till Sätra Centrum men på de platser där det rör sig 
mindre folk (Jacobs, 1961; Nozari et al., 2016). Platsen är bredvid fritidsgården 
Träffen och Stora Sätraskolan vilket innebär att kvällstid är det inte lika mycket 
mänsklig aktivitet utöver ungdomar som är där under Träffens öppettider.  
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Plats 11  

Plats 11 ligger också i anslutning till Sätra Centrum och Stora Sätraskolan, men det 
är istället gångstråken längs vattendraget. En av bilderna visar en trappnedgång där 
översikten på platsen är bra med undantag för bakom buskagen precis intill 
trapporna. På bilderna i mitten (appendix A8) visas den delen av platsen, och hur 
det går att gömma sig bakom buskagen, som stärker otryggheten (Nozari et al., 
2016). Det är även av intresse att ta reda på om det skiljer sig mellan vanliga 
gångstråk och de gångstråken längs vattendraget.  

Plats 12  

Plats 12 valdes på grund av att det är en tunnel, i Sätra finns många tunnlar för gång- 
och cykeltrafik som går under Norrbågen och Sätrahöjden. Tunnlarna har 
förmodligen placerats där med åtanken på trafiksäkerheten, men den skymmer 
sikten på andra sidan tunneln (Vägverket, 2009), och belysningen är oftast dov. 
Denna tunnel har dessutom ett vattendrag intill och buskage som skymmer sikten, 
och ovanför tunneln finns graffitivandalisering. Alla dessa faktorer kan påverka den 
upplevda tryggheten. (Zavadskas et al., 2019). Tunneln ligger precis intill vård- och 
omsorgsboendet, och på andra sidan vattendraget finns hälsocentralen och Sätra 
Centrum. På andra sidan tunneln är det endast gång- och cykelväg med dov 
belysning.  

Plats 13 

Den sista platsen i enkäten är en uppförsbacke som kurvar sig, den går från Sätra 
Centrum mot ett bostadsområde. Anledningen att denna plats valdes är för att den 
ligger precis intill serviceområden (Sätra Centrum) och går direkt till ett 
bostadsområde. Den valdes också för att siktlinjerna är dåliga i och med att vägen 
kurvar sig uppför med buskage runtom på båda sidorna av vägen. Belysningen är dov 
och en at gatlyktorna är ur funktion. Dessa faktorer påverkar tryggheten enligt teori 
(Nozari et al., 2016).  

3.3 Heatmap 

Efter enkätsvaren samlades in påbörjades arbetet med att skapa en heatmap, detta 
genomfördes i programvaran ArcMap 10.7. Kartans syfte är att peka ut vilka 
områden som flest av respondenterna känner sig otrygga att vistas på. Enkätsvaren 
importerades till Microsoft Excel där varje respondents svar representerades i varsin 
rad. Platserna där respondenterna fick besvara hur trygga eller otrygga de känner sig 
placerades ut på denna karta. Varje punkt fick antingen 1 eller 0 tilldelat beroende 
på om de kände sig otrygga eller inte på platsen, svaren trygg, ganska trygg, neutral 
och vet ej fick värdet 0 och svaren ganska otrygg och otrygg fick värdet 1. Punkterna 
representerade respondenternas svar separat i vardera punkt.  
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3.3.1 Otrygghetskarta 

Den digitaliserade kartan användes för att se vilka av platserna i enkäten är mest 
otrygga, samt att inkludera de platser som respondenterna själva hade pekat ut. En 
punkt-shapefil skapades för att placera ut punkterna med värdet 1. Efter att 
punkterna hade blivit utplacerade på kartan användes verktyget kärntäthet i ArcMap 
(kernel density på engelska). Kärntäthet beräknar densiteten hos punkterna på 
kartan och skapar en heatmap av dessa punkter. Kärntäthetsverktyget används 
vanligen för att visualisera brott på karta (Hart & Zandbergen, 2014). Sedan 
klassificerades lagret om via verktyget ’reclassify’ i ArcMap för att representera 
värdena i en skala från 1–9 för lättare läsbarhet av data.  

3.3.2 Brottsplatskarta 

En liknande metod användes för brottsplatskartan som för otrygghetskartan. 
Uppgifterna i brottsstatistiken från polisen visade inte den exakta platsen där brottet 
hände, endast gatunamn fanns i uppgifterna. Detta är ett vanligt problem för 
kartläggning av brott då uppgifter om den specifika platsen saknas. Det kan bero på 
olika anledningar, exempelvis att platsen är svår att beskriva, offret kommer inte 
ihåg var brottet hände eller att hen inte vet var platsen är (Brottsförebyggande rådet, 
2000). De få gånger som exakta platser och koordinater blir dokumenterade är 
vanligtvis de gånger som polisen själva har varit på plats och registrerat brottet 
(Hollari, 2015). Brotten som inträffade på gator som Norrbågen, Sicksackvägen och 
Sätrahöjden är svår att bedöma var brottet skedde, eftersom alla tre gatorna sträcker 
sig över en stor yta. För denna brottsplatskarta fick punkterna för gatorna samma 
plats, såvida brottet inte var geokodad med en specifik plats, som Stora Sätraskolan 
och Sätra Centrum. En shapefil kallad ’Brott’ skapades, varje punkt placerades ut 
och fick värdet 1. Därefter beräknades kärntätheten på lagret ’Brott’ för att skapa en 
heatmap och det nya lagret klassificerades om för att representera en skala på 1–9.  

3.3.3 Rumslig autokorrelation 

Rumslig autokorrelation ger möjligheten att förstå vilken kapacitet platser påverkar 
varandra. Exempelvis kan graden av brott i ett område vara påverkad av 
brottsligheten i ett intilliggande område (Ratcliffe, 2010). För att mäta rumslig 
autokorrelationen används en uträkning som heter Global Moran’s I (Index). Global 
Moran’s I beräknar indexvärdet samt ett z-värde och ett p-värde som värderar 
betydelsen av indexet (ESRI, u.å.). Morans I klassificeras antingen som positiv, 
negativ eller slumpmässig. Positiv rumslig autokorrelation är liknande värden i ett 
kluster tillsammans på kartan, och negativ rumslig autokorrelation innebär olika 
värden i ett kluster (GIS Geography, 2020). Är p-värdet nära 0 kan inte 
nollhypotesen avvisas, det innebär att den rumsliga fördelningen av värdena är 
slumpmässig (ESRI, u.å.).  
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För att beräkna om brotten i Sätra har någon rumslig autokorrelation användes 
verktyget Global Moran’s I i Arcmap 10.7. Lagret ’Brott’ (för förtydligande, se 
avsnitt 3.3.2) användes för beräkningen med konceptualiseringen omvänt avstånd 
(inverse distance på engelska). Verktyget genererade sedan en rapport med Morans 
index, ett z-värde och ett p-värde som berättar om nollhypotesen går att avvisa och 
om den rumsliga autokorrelationen är positiv eller negativ (ESRI, u.å.). En likadan 
beräkning utfördes på det otrygghetsdata som var insamlat från enkäten.  

3.4 Gestaltning av förbättringsförslag 

Slutligen sammanställdes resultaten från alla ovannämnda metoder för att ta reda på 
vilka faktorer i Sätra som bidrar till otryggheten. Med hjälp av teori, platsanalyser 
och enkätsvaren kunde faktorerna identifieras och arbetet med att framföra 
förbättringsförslag påbörjades. Förbättringarna kan skapa en tryggare miljö i Sätra 
för invånarna. För att visualisera hur förbättringarna kan se ut användes bilder från 
platserna. Bilderna importerades till ritprogrammet Procreate 5.0, som är ett 
ritprogram för surfplattor med möjligheten att rita i olika lager. Med hjälp av 
Procreate kunde då ett förbättringsförslag ritas över den existerande bilden, vilket 
ger en bättre kontext på hur platsen kan se ut i verkligheten. Denna 
visualiseringsmetod inspirerades av ’tradigital drawing’ som är en teknik utvecklad 
av Jim Leggitt. Tradigital drawing tar en redan existerande bild med byggnader eller 
fysisk utformning som ritas över för att visa hur platsen kan förbättras. Metoden ger 
en mer personlig prägel på visualiseringen än om det vore visualiserat via exempelvis 
SketchUp (Leggitt, 2016).  
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4 Resultat 

Detta avsnitt redovisar de resultat som framkommit via de olika metoderna för 
studiens syfte. Delavsnitten är inte i kronologisk ordning från när de togs fram 
eftersom bland annat platsanalysen genomfördes innan och efter enkäten skickades 
ut och samlades in för data.  

4.1 Platsanalys i hur fysisk utformning påverkar 
kvinnors trygghet  

Under dagtid är Sätra inbjudande, det är lugnt men det finns gott om andra 
människor som rör sig omkring i området. Men nästintill alla byggnader var i dåligt 
skick, vissa hade graffitivandalisering på byggnaderna (se figur 6a) och det växte 
mossa längs husväggarna. Många byggnader är i behov av underhåll, de är smutsiga 
på de yttre fasaderna och på vissa fasader har även sprickor uppkommit (se figur 6b). 
Utanför vissa avfallshanteringshus fanns sopor slängda så som figur 6c visar. Många 
av lyktstolparna har slitage, är ovårdade och vissa fungerade ej som figur 6d visar. 
Ljuset från lyktstolparna är dovt, vilket inte lyser upp tillräckligt på gatorna och i 
bostadsområdena. Platserna är på dagtid inbjudande och trevliga, men på kvällen ger 
samma plats en kuslig känsla (se figur 6e och 6f). Många områden är tomma eller har 
nästintill inga människor i området. Det kändes otryggt att gå runt i mörkret och 
den mänskliga aktivitet som fanns i området var från diverse grupper av ungdomar 
som inte var trygghetsingivande.  

 

Figur 6: A) En bild på en husvägg där någon har klottrat med graffiti. B) En bild på en husvägg med slitage. C) En bild på en 
avfallshanteringsstation där soporna är slängd utanför. D) En bild på en gata med dov belysning där en av lyktorna är ur funktion. E) En bild på 
Sätra Centrum dagtid. F) En bild på Sätra Centrum kvällstid.  
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Bakom Sätra Centrum finns nybyggnationer med hyreshus som Gavlegårdarna äger 
och förvaltar, dessa byggnader har även vita fasader som resten av Sätras hyreshus 
(se figur 7a). Bostadsområdet hade en annorlunda fysisk utformning än de äldre 
flerfamiljshusen i Sätra. Bland annat är cykelställen belysta och cykelställen har inga 
väggar utan endast ett tak över cyklarna (se figur 7b). Vanliga lyktstolpar fanns men 
även låga gatlyktor i människohöjd som lyser upp närmare marknivån (se figur 7c). 
Området har öppna ytor med låga växter och avfallsstationer (se figur 7c) som 
minskar möjligheten att gömma sig. I de äldre bostadsområdena finns även dessa 
avfallsstationer och cykelställ. Men de områdena ger fortfarande inte samma känsla 
av trygghet som det nya bostadsområdet gör. Otryggheten kan bero på att de äldre 
bostadsområden längs Sicksackvägen är ganska repetitiva som försvårar möjligheten 
att för besökare att lokalisera sig (se figur 7d). I de äldre bostadsområdena har 
platserna inte en identitet för att de inte sticker ut från varandra. Platsens själ är 
enformig och repetitiv, det kan skapa en mindre tillhörighet hos de boende i 
området (Jacobs, 1961). Medan det nya bostadsområdet har fått en utstickande 
identitet samtidigt som den håller sig till kulturmiljön runtomkring med de vita 
fasaderna. Det nya bostadsområdet ligger dock nära Sätra Centrum där det finns 
service och verksamheter. Service och verksamheter innebär att fler människor rör 
sig i området till skillnad från de äldre flerfamiljshusen som endast har bostäder och 
förskolor i närheten.    

På Sätra Centrum finns det livsmedelsbutik, restauranger, vårdcentral, 
folktandvård, vård- och omsorgsboende, bibliotek, skola, fritidsgård för barn och 
ungdomar, apotek samt diverse privata serviceverksamheter. Centrumet har gott 
om mänsklig aktivitet på dagtid, men på kvällstid är området någorlunda tomt, trots 
att näringsliv har fortfarande öppet. Hälsovårdscentralen har en upprustad vit yttre 
fasad med en muralmålning på en av husväggarna. Vård- och omsorgsboendet har en 
ny utbyggnad med en vit fasad och är utsmyckad med små detaljer som profilerar 
byggnaden. Båda av dessa byggnader ser underhållna ut, men intill dessa byggnader 
finns Sätra Centrumbyggnaden som inte är lika underhållen. Byggnaden ger ett 
intryck av att den är gammal och det hade behövts en upprustning av yttre fasad. 
Graffitivandalisering finns på många av byggnaderna som ger intryck av ingen 
kontroll eller omvårdnad (se figur 7e). På kvällen är det mörkt och tomt, en av 
bokstäverna på ’SÄTRA CENTRUM’ lyser ej, det ger en känsla av uppgivenhet. Det 
finns flertalet tunnlar i Sätra som går under bilvägarna. Tunnlarna är mörka och 
dåligt belysta med kantiga hörn som försvårar sikten på andra sidan av tunneln. 
Tunneln vid Sätra Centrum har även ett vattendrag intill samt buskage, på kvällen är 
det helt mörkt under tunneln då belysningen är dov (se figur 7f).  
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Figur 7: A) Ett flerfamiljshus med vit fasad och balkongräcken i glas. B) Ett cykelställ som lyser upp under kvällstid. C) Två låga sopkärl med bra 
belysning under kvällstid. D) Radhus vid Sicksackvägen i Sätra, nästintill alla radhusen ser ut som på bild längs Sicksackvägen. E) En 
funktionsvänlig gång nedför där betongväggen är vandaliserad med graffiti. F) En tunnel precis vid Sätra Centrum kvällstid, den är mörk med dov 
belysning och begränsade siktlinjer.   
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Många av bostadsområdena är repetitiva som nämnt ovan (se även figur 8), ibland är 
det svårt att lokalisera sig på området på grund av detta. Det blir svårt att skapa en 
känsla av tillhörighet och ägandeskap för de som bor på området. Med en 
platsidentitet som skiljer flerfamiljshusen ifrån varandra kan de som bor där känna 
en viss tillhörighet och stolthet till platsen. Tillhörighet bidrar till att de boende är 
mer manade att ta hand om platsen, att spendera tid på platsen och att ha koll på 
platsen (Jacobs, 1961). I dagsläget ger flerfamiljshusen längs Sicksackvägen ett 
intryck av temporärhet; det känns som att flerfamiljshusen var en snabb lösning på 
ett problem. Nästan som att alla bostäderna är studentbostäder, vilket det även finns 
på Campus Sätra som ligger i området. Utan att veta adress och plats på campuset är 
det svårt att peka ut vilka av dessa byggnader tillhör Campus Sätra. De repetitiva 
byggnaderna är ett genomgående tema bland flerfamiljshusen i Sätra, och de flesta av 
platserna som respondenterna själva pekade ut i enkäten är dessa standardiserade 
bostadsområden (se avsnitt 4.3, samt figur 11).  

 
Figur 8: A & B) Flerfamiljshus i Sätra längs Sicksackvägen. Husen är vita och har liknande fasaddesign. 
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4.2 Vad de kvinnliga Sätraborna tycker om tryggheten i 
Sätra 

Enkäten fick 61 svar, varav 48 av svaren var från kvinnor. Eftersom studien 
fokuserar på kvinnors trygghet sållades männens svar bort för att analysera vad 
kvinnorna tycker. I enkäten fanns 13 platser som respondenterna kunde berätta om 
de kände sig trygga, neutrala eller otrygga på platsen (se avsnitt 4.2). Svaren på 
platsfrågorna sammanställdes för att se hur många som känner sig otrygg på 
åtminstone mer än hälften av platserna, vilket var strax över hälften av 
respondenterna (se figur 9a). Av de som känner sig otrygg var en majoritet äldre, 
från 16–34 år kände sig majoriteten trygga varav från 35–64 kände sig majoriteten 
otrygga (se figur 9b). Figur 9b visar att 65 och uppåt var det endast två respondenter 
i denna åldersgrupp, och går då inte att jämföra med de andra åldersgrupperna. Det 
var fler över 35 år som besvarade enkäten än under 35 år, som också är den 
folkgrupp som vanligtvis deltar mer aktivt i forum. Detta går att jämföra med NTUs 
trygghetsundersökning mellan år 2006-2017, där 48% av kvinnorna i socialt utsatta 
områden känner sig otrygg under kvällstid (Söderström & Ahlin, 2018). 
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Andel som känner sig otrygga 
på mer än hälften av platserna i 

enkäten

Otrygg Trygg

Figur 9: A) Andelen av respondenterna som kände sig otrygg på mer än hälften av platserna i enkäten. B) Åldersgrupper 
på de som kände sig otrygg på mer än hälften av platserna i enkäten.  
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Respondenterna fick besvara vilka faktorer som påverkar tryggheten enligt vad de 
själva upplever, och de kunde välja hur många faktorer som de ville. Svaren finns 
redovisade i figur 10. Den faktor som påverkar mest enligt respondenterna är 
belysning, sedan kommer tid på dygnet, uppsikt över området och mänsklig 
aktivitet. Det var inte många som ansåg att underhåll av byggnader och gång- och 
cykelvägar spelade sådan stor roll i den upplevda tryggheten. Däremot när 
respondenterna fick berätta vilka förbättringar som kan implementeras för att öka 
tryggheten ansåg en del Sätra Centrum bör rustas upp. Respondenterna anser att det 
ger en känsla av kontroll, vilket, enligt teorin ”broken windows” (Cozens et al., 
2005), det också gör. En del ansåg att det dåliga ryktet av Sätra har en påverkan på 
otryggheten. Men det var dock endast 27,08% av de 48 respondenterna som ansåg 
att rykte påverkar tryggheten (se figur 9). De dominerande faktorerna var alltså 
belysning, uppsikt över området, tid på dygnet och mänsklig aktivitet. Utöver de 
faktorerna var buskage, närhet till bostäder och serviceområden väl representerade i 
figur 10. Dessa faktorer påverkar uppsikten över området eller den mänskliga 
aktiviteten på platsen likväl. Respondenterna verkar vara ense om förmågan att ha 
uppsikt över platsen är den faktor som påverkar tryggheten mest.  

Figur 10: De faktorer som respondenterna individuellt och subjektivt ansåg påverkar tryggheten mest. 
Varje kategori är representerad av hur stor andel av respondenterna som ansåg att det påverkade (Ex. i 
belysning var det 87,50% av de 48 respondenterna som ansåg att det påverkar tryggheten).  
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I enkäten fanns två öppna frågor där respondenterna fick besvara på vad de själva 
anser om Sätra Centrum och vilka förändringar kan appliceras på Sätra Centrum för 
att förbättra tryggheten. Dessa svar finns redovisade i Bilaga B1 och B2, de bortfall 
som fanns i svaren är inte inkluderade. 

4.2.1 Respondenternas åsikter på Sätra Centrum 

En majoritet av respondenterna anser att Sätra Centrum är bra, men vissa av dem 
vill påpeka att det behövs underhåll av centrum. Det finns även de respondenter 
som inte alls känner sig trygga eller anser att centrumet är ovårdat och stökigt. En 
majoritet av respondenterna anser att centrumet behöver upprustas. Det finns även 
kommentarer att under kvällstid när det är mörkt ute känns centrumet inte alls 
tryggt, en bidragande faktor till detta är alla grupper av ungdomar som vistas där. En 
respondent skrev att det bör finnas fler aktiviteter för ungdomar i området. Vissa 
respondenter anser att Sätra Centrum ger ett intryck av uppgivenhet och att ingen 
verkar bry sig om att ta hand om platsen.  

4.2.2 Förslag på förbättringar från respondenterna 

Av de 48 kvinnliga respondenter som besvarade enkäten skrev 20 respondenter att 
de ansåg att belysningen bör förbättras i Sätra Centrum. Belysningen är dov eller 
ibland ur funktion, det behövs starkare belysning som lyser upp bättre. Det fanns 
blandade åsikter om kameraövervakning, en del ansåg att det behövs för att öka 
tryggheten, medan andra tycker inte alls att det bör finnas på området. Några 
respondenter betonade även vikten av aktiviteter som stärker mänsklig närvaro eller 
som kan stärka ungdomars känsla av tillhörighet. Exempelvis ungdomsgårdar eller 
andra ungdomliga aktiviteter. Utöver belysning var även upprustning och underhåll 
ett genomgående behov för att öka Sätra Centrums trygghet. Det dåliga skicket av 
centrumet ger intryck av att ingen bryr sig och att ingen har kontroll. För att citera 
en av respondenternas svar: ”Ingen är rädd om saker när det är skräpigt och 
sunkigt.” 

4.3 Resultaten från otrygghetskartan och 
brottsplatskartan 

Det sammanställda resultatet av otrygghetskartan visas i figur 11. Denna karta 
visualiserar graden av otrygghet på de platser som fanns med i enkäterna, samt 
otrygga platser som respondenterna själva pekat ut. Figur 12 visar en 
brottsplatskarta över de brott mot person som anmälts under tidsperioden 2019-01-
01 t.o.m. 2020-03-31. Figur 13 visar en överlappande karta av brottsplatskartan och 
otrygghetskartan.  
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4.3.1 Brottsplatskartan 

De flesta av brotten har skett runtom eller vid Sätra Centrum (se figur 12), vissa av 
dessa brott har endast haft gatunamn utpekade och har därför fått en standardiserad 
plats som förklarat i avsnitt 3.3.2. Vissa av brotten intill Sätra Centrum har skett på 
Norrbågen som sträcker sig i sydlig riktning från Sätra Centrum, och kan därför 
likväl genomförts sydväst om Sätra Centrum. Vissa bostadsområden har en högre 
densitet av brottslighet, majoriteten av dessa bostadsområden ligger i direkt närhet 
till Sätra Centrum. Vid Sätra Centrum överensstämmer brotten och otryggheten väl 
med varandra (se figur 13). Längs Sätraängen skiljer de sig ifrån varandra då brotten 
har varit genomförda i bostadsområdet och trygghetskartan har fokuserat på 
Sätraängen intill. De är däremot nära brottsplatserna och av att tolka resultatet 
handlar dessa platser mer om den upplevda tryggheten då de inte sammanfaller med 
brottsplatserna (M. Haug, personlig kommunikation, 2020). 

4.3.2 Rumslig autokorrelation 

Den rumsliga autokorrelationsrapporten för brott finns redovisad i helhet i bilaga 
C1. Rapporten visar att z-värdet är lågt och Morans index är nära 0. Det innebär att 
nollhypotesen inte kan avvisas, utspridningen av brott i Sätra är slumpmässig. 
Detsamma gäller för den rumsliga autokorrelationen för otrygghetskartan med data 
från enkäten. Otrygghetskartans utspridning är också slumpmässig (se bilaga C2), 
men valen av dessa platser var även motiverade i avsnitt 3.2.2.  

4.3.3 Trygghetskartan 

På trygghetskartan i figur 11 visar den att bakom Sätra Centrum (söder om 
centrumet) finns ett kluster av otrygga platser. Men vid bostadsområdet är färgerna 
ljusare än platsen intill österut där färgen är mörk. Bostadsområdet är nybyggt och 
skrivs om i avsnitt 3.2.2 under plats 8, denna plats valdes till enkäten då den skiljde 
sig från resten av platserna på området. På platsen öster om plats 8, plats 7 var det 
dov och mörk belysning med dolda hörn och siktlinjer. En gran blockerade helt 
sikten på vägen som gick höger om korsningen, denna plats låg inte på ett 
bostadsområde men precis intill istället. Vissa av dessa punkter är nära och skapar då 
ett större kluster, men av data från enkäten var den plats som flest personer kände 
sig otrygg på tunneln (plats 12 i enkäten, se avsnitt 3.2.2). Under kvällstid har 
denna tunnel svag belysning, vildvuxna buskar samt en bäck som mynnar förbi 
bredvid gågatan. På dagtid är tunneln också relativt mörk då det är lågt ljusinsläpp 
till tunneln. En av respondenterna pekade även ut tunneln vid Porfyrvägen (den 
punkt som är längst västerut på figur 11).  
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 Figur 11: Digitaliserad karta över Sätra Centrum och Sätraängen. Kartan visar var respondenterna kände sig mest otrygga, de enstaka platserna 
som är i färg 2 är de platser som respondenterna själva har pekat ut som otrygga.  



 

 
35 

 
Figur 12: Brottsplatskarta över brott mot person i Sätra anmälda under tidsperioden 2019-01-01 t.o.m. 2020-03-31. 
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Figur 13: En kombinerad karta över brottsplatskartan och otrygghetskartan från enkäten. 
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4.4 Förbättringsförslag 

För dessa gestaltningsförslag användes teori och inspiration från existerande 
trygghetslösningar, så som White Architects ljuskonst i tunnlar. Där inkluderas 
tunneln Lev i Umeå, som är ett stadsplaneprojekt som bad om kvinnors åsikter och 
fokuserade på trygghetskänslorna i tunneln (Sandberg & Rönnblom, 2016). Även de 
förslag som Sätraborna förde fram i enkäten har tagits i beaktning i 
förbättringsförslagen.  

Den bästa åtgärden skulle vara att riva flerfamiljshusen längs Sicksackvägen och 
bygga nya bostäder där utformning, design och de offentliga utrymmena fick mer 
fokus. Men en sådan åtgärd skulle leda till att flertal Sätrabor blir temporärt 
hemlösa, och det är inte en garanti att de skulle ha råd med nybyggnationer. 
Däremot kan andra fysiska åtgärder vidtas för att förbättra dessa områden, de förslag 
som presenteras i detta delavsnitt har framtagits med hjälp av enkäten, 
platsanalyserna samt teori kring ämnet trygghet och brottsprevention genom 
arkitektonisk design.  

Som nämnt i avsnitt 4.1 är de flesta flerfamiljshusen längs Sicksackvägen och runtom 
Sätra Centrum inte i ett gott skick. När en plats är vandaliserad, inte ser vårdad ut, 
har trasiga objekt eller byggnader som ser förfallna ut försvinner känslan av kontroll 
från platsen (Paydar et al., 2017). Detta var även en synpunkt som vissa av 
respondenterna i enkäten påpekade: det känns inte som att någon, enligt dem, bryr 
sig om platsen tillräckligt. Lösningen på det problemet är att se efter de redan 
existerande byggnaderna och göra en utvändig restaurering som ger platsen nytt liv. 
Genom att byta ut gatlyktor som inte fungerar, att måla över graffitivandalisering 
och att ta hand om sprickor på husväggarna kan tryggheten förbättras (Zavadskas et 
al., 2019). Det är många objekt och byggnader som är i behov av denna typ av 
underhåll. Design och driftskötsel skapar attraktiva och välvårdade platser som ger 
ett intryck av ordning. Vård av byggnader och skapandet av mer trivsamma platser 
skapar trygghet för människor (Cozens & Love, 2015). 
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Den standardisering som finns bland byggnaderna i studieområdet bidrar till 
avsaknaden av en platsidentitet. Det finns inte något som skiljer områdena åt från 
varandra som kan bidra till att de boende i området saknar en känsla av ägandeskap 
och tillhörighet på platsen. Ger platsen en känsla av territorialitet där just det 
bostadsområdet skiljer sig från de andra, och markerar var området börjar och slutar 
skapar det en känsla av ägandeskap. Ägandeskap bidrar till att de boende tar hand 
om platsen mer och har koll på varandra, vilket gör att de känner sig mer trygg i sitt 
hem (Cozens & Love, 2015). Har mer boende koll på området och spenderar mer 
tid på platsen kommer även den naturliga övervakningen att öka, vilket både stärker 
tryggheten men också säkerheten (Jacobs, 1961). Eftersom Sätra är ett riksintresse 
för kulturmiljövården måste byggnadernas vita fasader respekteras (Gävle kommun, 
2020), men mindre designdetaljer kan implementeras på byggnaderna som gör att 
byggnaderna skiljer sig åt. Konst och muralmålningar kan öka kulturvärdet på 
platser, hälsocentralen i Sätra Centrum har en graffiti-muralmålning av Rolf Carl 
Werner (Wikström, 2015) som ger intryck och karaktär på byggnaden. Just denna 
typ av målningar och konst kan förhöja dessa gamla byggnader och ge dem en 
förstärkt karaktär.  

Det mest genomgående problemet i enkäten, och som även påpekades under 
platsanalysen som genomfördes under kvällstid, var belysningen. Genom hela 
området var det dov och svag belysning, vissa av gatlyktorna var även ur funktion. 
Sedan 2009 har förbättrad belysning varit på agendan i detta stadsområde via både 
Gavlegårdarna och Gävle Översiktsplan 2025 (Statens folkhälsoinstitut, 2010), men 
trots det har belysningen än idag, våren 2020, inte förbättras. I figur 14, 15, och 16 
visas tre olika exempel på hur belysningen kan förbättras i området för att undvika 
mörka partier och dolda hörn. Figur 14 visar tunneln som finns vid Sätra Centrum, 
det finns dessutom flera liknande tunnlar som går under de trafikerade vägarna i 
Sätra. Figur 14 innehåller ett gestaltningsförslag hur tunnlarna kan förbättras för att 
öka tryggheten i dem. Tunnelkonst kan förhöja trivseln och tryggheten i en tunnel, 
speciellt om det är ljuskonst. Ett exempel som inspirerade förslaget i figur 14 är 
tunneln Lev i Umeå som har glasväggar beklädda med björkar och ljus bakom som 
lyser upp tunneln (Sandberg & Rönnblom, 2016; Umeå kommun, u.å.). Istället för 
björkar på glasväggen hade det kunnat vara barrträd eftersom Sätra tidigare var fylld 
med skogsmark. Skogsmarken finns även bevarad på så många ytor som möjligt i 
Sätra (Gävle kommun, 2020). Dålig belysning kan bidra till att exempelvis mödrar 
inte spenderar tid med sina barn i lekparkerna som finns i bostadsområdena. Eller 
att kvinnor inte rör sig utomhus. Därför är det viktigt att belysningen förbättras 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010).  
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Figur 154: Ett gestaltningsförslag på tunneln vid Sätra Centrum. väggkonsten är inspirerad av Lev i 
Umeå. Belysningen finns både i taket av tunneln och på sidorna, det finns även en hörnspegel på 
andra sidan för att gående ska kunna se mötande personer.  

Figur 145: Ett gestaltningsförslag på Sätra Centrum och hur belysningen och trivseln kan förbättras. 
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Respondenterna i enkäten nämnde även att Sätra Centrum upplevs mörk och i dåligt 
skick, och bara att förbättra belysningen kan förstärka tryggheten. Respondenterna 
nämnde även att platsen kan förbättras genom att göra den mer trivsam så 
människor vill spendera tid där. Figur 15 visar Sätra Centrum där belysningen finns 
både i form av gatlyktor, på marken samt i träden för att se till att platsen blir väl 
belyst. De lådor som träden är planterade i kan även fungera som blomlådor som 
bidrar till att platsen blir mer vacker. Genom att plantera blomrabatter får en plats 
en förhöjd trivselkänsla, men det ger även intrycket av att någon tar hand om platsen 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Figur 16 visar en gågata som leder upp mot bostadsområdena, gatan kurvar sig vilket 
försvårar sikten runtom hörnet. På platsen var även belysningen väldigt dov och en 
av gatlyktorna var ur funktion, det var mörkt och dunkelt på platsen. De flesta 
gågatorna i studieområdet såg ut på detta vis, men denna gågata var den som flest 
respondenter ansåg var otrygg bland de som fanns i enkäten (se bilaga A1–A11). För 
att belysa gatan mer kan låg belysning placeras antingen i form av en låg gatlykta 
eller på marken som visualiserat i figur 16. Detsamma som figur 15 har även denna 
plats fått belysning i träd. Belysning i träd är för att belysning från gatlyktor ibland 
inte når under träden och skapar då mörker och dunkel. Ljusfördelning påverkar 
tryggheten i rummet, finns det endast en stark ljuskälla som lyser upp där ljuset når, 
men inte på omkringliggande ytor blir de ytor utanför ljuskällan svår att se (Nasar & 
Bokharaei, 2016).  

Figur 16: Ett gestaltningsförslag på hur belysningen kan förbättras i dova områden. Träden är 
utrustade med belysning och det finns hörnspegel som ger gående en chans att se vad som finns runt 
hörnet. 
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Istället för att hugga ner alla träd kan därför belysning placeras i eller under träden 
som kan lysa upp träden istället för att kasta skuggor under trädet. Denna typ av 
belysning ska dock användas med försiktighet för att undvika ljusförorening 
(Varbergs kommun, 2019), men på mörka dunkla platser som dessa behövs det. För 
att bespara på belysningskostnaderna och även elförbrukning för miljöns skull kan 
gatlyktorna installeras med rörelsesensorer. Belysningen lyser fortfarande men när 
sensorerna känner av rörelse förstärks det ljuset. Detta försvårar det för en 
potentiell förövare att gömma sig då ljuset kommer lysa starkare när sensorerna 
känner av deras rörelse (Juntunen, Sarjanoja, Eskeli, Pihlajaniemi, & Österlund, 
2018).  
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5 Diskussion 

Detta avsnitt kommer handla om diskussion av studien. Avsnittet är indelat i olika 
delavsnitt där resultat, metod och framtida rekommendationer för metod 
diskuteras. Resultaten i detta arbete har tagits fram via en multimetod där både 
kvalitativa och kvantitativa data har analyserats och sammanställts. Med hjälp av 
teori, platsanalyser och kvalitativa data från enkäten har gestaltade förslag tagits fram 
för att visualisera hur dessa platser kan förbättra tryggheten. Förslagen redovisades i 
avsnitt 4.4. Resultatet i denna studie är något som stämmer överens med tidigare 
forskning, så även om svarsfrekvensen var låg är resultatet inte utöver det vanliga 
(M. Haug, personlig kommunikation, 2020). Denna studie kommer inte bara gynna 
kvinnorna i Sätra, även männen i Sätra kommer gynnas, och planerare i Gävle 
kommun samt de som studerar trygghet kan ta del av denna studie.  

5.1 Analys- och resultatdiskussion 

Detta arbete hade tre olika forskningsfrågor (för förtydligande se avsnitt 1.1), för att 
tydliggöra vilka av dessa frågor som diskussionen avser är de nummerindelade i (1), 
(2) och (3). De tre frågeställningarna var följande: 

• Hur kan den fysiska utformningen av ett stadsområde påverka kvinnors 
upplevda trygghet? (1) 

• Hur har gestaltningen av ett stadsområde som byggts under 
miljonprogrammet påverkat kvinnors upplevda trygghet? (2)  

• Hur kan Sätra Centrums gestaltning förbättras för att öka den upplevda 
tryggheten hos kvinnor? (3)  

5.1.1 Svar på frågeställningarna 

Kvinnors trygghet kan påverkas av flera faktorer (1), den fysiska utformningen kan 
påverka tryggheten genom belysning, siktlinjer, övervakning, underhåll och den 
mänskliga aktiviteten i området (Jacobs, 1961; Nasar & Bokharaei, 2016; Zavadskas 
et al., 2019). Genom att stärka uppsikten över området, via belysning och siktlinjer, 
kan kvinnorna se bättre vad som finns på platsen. Det minskar risken att någon 
gömmer sig bakom ett hörn eller i ett mörkt parti. Kvinnan får mer kontroll över 
situationen om hon vet vad som väntar sig på gatan och hon behöver inte ta en 
omväg för att sikten är skymd på platsen (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 
2019). Tryggheten kan även ökas med fysisk design som genererar mänsklig aktivitet 
som bidrar till att det finns fler aktiva ögon på gatan (Jacobs, 1961).  
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Kvinnornas trygghet i stadsrum kopplas till känslan av kontroll (1), alla dessa 
faktorer kan brytas ner till att kvinnan vet vad som händer och vad som finns på 
platsen. Detta sammanfaller även med mycket feministisk teori där kvinnan genom 
historien inte har haft kontroll över sig själv (Larsson & Jalakas, 2008). Kvinnan har 
genom historien tillhört mannen, vare sig det är hennes far eller hennes man, och 
har inte haft en plats i stadsrummen. Därför har kvinnans plats i staden samt hennes 
trygghet i staden inte varit en sakfråga i stadsplaneringen förrän på senare år (Jiang 
et al., 2017). En stadsdel där kvinnan känner sig otrygg och inte vågar vistas där 
under kvällstid blir oftast också en stadsdel som är otrygg för män. Trygghetsarbete i 
stadsplaneringen är en feministisk fråga. Genom att ha en jämställdhetspraxis som 
fokuserar på kvinnans behov uppfylls och förbättras även förutsättningarna för 
mannen (Larsson, 2006).  

Miljonprogrammets monotona utformningar har till viss del påverkat tryggheten 
(2). Den låga efterfrågan av dessa lägenheter har lett till att de mer socialt utsatta 
folkgrupper har grupperas tillsammans och dessa miljonprogramsområden har fått 
ett dåligt rykte (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Men den fysiska utformningen av 
områdena har även påverkat på det vis att ingen betänksamhet har lagts på 
tryggheten. Dessa bostadsområden var standardiserade efter en marknad som var 
ute efter effektivitet och låga kostnader (Allmännyttan, u.å.; Gävle kommun, 2020). 
Det märktes vid platsanalyserna i Sätra, som är ett miljonprogramsområde, de 
monotona utformningarna orsakar att platserna inte har en identitet och platserna 
ger intryck av tillfällighet. Det saknas de faktorer som krävs för att platsen ska få en 
känsla av ägandeskap och kontroll (Cozens & Love, 2015). Miljonprogrammets 
utformning hade förmodligen inte varit annorlunda om kvinnor hade varit 
beslutsfattarna, då teori kring trygghet och säkerhet inte var lika tillgänglig och 
aktuell. På 1960-talet tog Oscar Newman fram konceptet kring brottspreventiv 
planering, men denna forskning och teori som finns idag har tagit år att utveckla 
(Nozari et al., 2016; Piroozfar et al., 2019). Den feministiska diskursen har på 
senare år bidragit till vidare forskning om kvinnors trygghet. Genom den teori som 
finns idag går det att avgöra om miljonprogrammet hade en positiv eller negativ 
effekt på tryggheten.  

Vid platsanalyserna i Sätra var många byggnader eftersatta och i behov av underhåll 
och restaurering. Vilket beror på att miljonprogramsområdena (2) är inte 
eftertraktade och snarare övergivna av kommunen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
Eftersattheten försämrar känslan av kontroll och trivsel, som behövs för att 
implementera trygghet i ett område (Cozens & Love, 2015). När imagen försämras i 
ett område spenderar även mindre människor tid där, vilket minska aktivitetsstödet 
på platsen. Aktivitetsstöd innebär att människor är på plats vilket bidrar till mer 
aktiva ögon på gatan som har koll på vad som händer, och därmed även minskar 
brottskapaciteten (Cozens & Love, 2015; Iqbal & Ceccato, 2016; Jacobs, 1961).  
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För att förbättra dessa platser (3) bör platserna restaureras för att vitalisera 
områdena och skapa trivsel. Trivsel uppmanar fler människor att umgås på platsen, 
då den fysiska utformningen påverkar viljan att spendera tid på offentliga platser 
(Gehl, 2011). Men det är också viktigt att förbättra belysningen i områdena, bland 
annat lekparker, centrumverksamheter, gågator etcetera. Med en förbättrad 
belysning i de offentliga områdena vågar fler kvinnor spendera tid på platserna. 
Spenderar kvinnor mer tid på offentliga platser ökar den mänskliga aktiviteten på 
området och därmed antalet aktiva ögon på platsen (Jacobs, 1961; Statens 
folkhälsoinstitut, 2010).  

Genom att använda gestaltning kan belysningen bli smart och trygghetsingivande där 
ljuset kan fungera som konst samt för att idka trygghet (Sandberg & Rönnblom, 
2016; Varbergs kommun, 2019). Belysning och annan gestaltning kan säkerställa att 
siktlinjerna på områdena förbättras, möjligheten att se vad som finns på området har 
en betydelsefull inverkan på tryggheten (Nozari et al., 2016; Zavadskas et al., 
2019). Sätra Centrum och de bostadsområden som finns i närheten längs 
Sicksackvägen kan med hjälp av förbättrad belysning, restaurering, förbättrade 
siktlinjer, ökad mänsklig aktivitet och aktivitetsstöd bli en tryggare plats (3). Att 
avlägsna vandalisering som får platsen att se ovårdad ut påverkar tryggheten, som 
”broken windows theory” också menar (Cozens et al., 2005) Ger kommunen 
intryck av att de bryr sig om Sätra kommer även människorna som bor där bry sig 
mer, men framförallt kommer de känna sig mer trygg.  

5.1.2 Övriga reflektioner utöver frågeställningarna 

Att Gävle kommun för mer än tio år sedan påbörjade ett program att förbättra Sätra 
och dess belysning, men än idag inte har genomfört förbättringsarbetet kan skapa 
misstro till Sätraborna. För att stärka förtroendet måste kommunen måste bevisa att 
de bryr sig om denna stadsdel mer. Nog har de rustat upp lägenheter, men det yttre 
påverkar tryggheten mer. Det var inte förrän i slutet på detta arbete som Statens 
folkhälsoinstituts (2010) rapport hittades. Att Gävle kommun redan tänkt förbättra 
denna stadsdel och ännu inte gjort det kan bero på att kommunen lagt fokus på 
andra socialt utsatta områden som Öster i Gävle. Men att visa att kommunen bryr 
sig och arbetar med att förbättra Sätra kan vara tillräckligt, och hur lång tid tar det 
att fixa belysningen? 
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Det kan finnas andra faktorer som påverkar brottsuppkomsten i området. Som 
nämnt i avsnitt 1.2 har denna studie främst fokuserat på trygghet och de påverkande 
fysiska faktorerna. Men även andra sociala förhållanden och faktorer spelar in i 
brottsuppkomsten, och ibland är det en kombination av flera faktorer (Shannon & 
Ring, 2009). Syftet med CPTED är inte att lösa alla brott som finns, det är ett 
verktyg för att skapa bättre förhållanden för brottsbekämpningen samt för att 
förebygga brott (Piroozfar et al., 2019). Det är viktigt att påminna att om dessa 
utformningar och förbättringar skulle implementeras på Sätra innebär det inte att 
brotten kommer försvinna helt och hållet. Att föra ett kontinuerligt arbete med 
brottsbekämpningen och gå till grund och botten i vad som orsakar dessa brott är 
lika viktigt (Shannon & Ring, 2009). Det är däremot tydligt utifrån denna studie att 
belysningen har en viktig roll för att skapa tryggare och säkrare miljöer. Om Sätra 
hade blivit upprustat hade arbetet med brottsbekämpning förenklats. 
Brottsbekämpning ska inte bara förlita sig på kameraövervakning och polispatruller, 
utan det måste finnas ett samspel mellan olika brottsbekämpningar (Welsh et al., 
2019). Som Jane Jacobs (1961) skrev kan ett område vara utrustad med patruller 
eller väktare men så fort de försvinner är platsen ur social ordning än igen.  

Viktigt att påpeka gällande detta arbete är att svarsfrekvensen var låg och kan 
därmed inte representera hela Sätras befolknings synpunkter. Likväl i en enkät är det 
lätt att tänka rationellt över en plats än att faktiskt vara på platsen och reagera 
emotionellt (M. Haug, personlig kommunikation, 2020). Dessa resultat är endast 
vid tippen på isberget, en studie genomförd med rätt förutsättningar, metod och 
tidsram behövs för att kunna dra rätt slutsatser. Vidare vid val av platserna inför 
enkäten var tanken att de skulle vara så pass offentliga platser som möjligt för att öka 
chansen att respondenterna faktiskt varit i området. Efter att ha sett 
brottsplatskartan däremot visade det sig att fler brott begåtts i bostadsområdena (se 
figur 11 för platserna i enkäten och figur 12 för brottsplatskartan). Det hade varit 
intressant att studera dessa områden mer, för att jämföra om otryggheten stämmer 
överens med brotten och jämföra bostadsområdena med de offentliga platserna. 
Många av platserna i enkäten valdes för att de är otrygga. Men att använda trygga 
platser för att se om respondenterna anser att platsernas trygghet skiljer sig från 
varandra hade resulterat i en mer nyanserad studie.  

5.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång upptäcktes alltid nya problem och nya insikter. Det finns en del 
metoder som jag skulle genomfört annorlunda i dagsläget med åtanke på de insikter 
jag har fått under examensarbetet. På grund av COVID-19 ändrades den metod som 
var genomtänkt till en början och en snabb efterforskning genomfördes för att ta 
fram en ny metod. Detta delavsnitt tar upp de metodval som kan ha påverkat 
studien mest och även vilka alternativa åtgärder som hade kunnat använts istället.  



 

 
46 

5.2.1 Enkätundersökningen 

Det första, och förmodligen mest påverkande, misstaget var att inte genomföra en 
pilotstudie av enkäten innan de skickades ut till respondenterna. Enkäten skickades 
till min handledare för att se över fel, men en pilotstudie borde även ha genomförts. 
En av respondenterna påpekade att fråga 4 (se bilaga A3) inte hade ett alternativ för 
de som aldrig känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Pilotstudier är viktiga när det 
gäller enkäter, den ser till att frågorna är formulerade och utformade väl och att 
enkäten kan ge ett grundat resultat. I detta fall hade pilotstudien kunnat förhindra 
att frågan blir partisk (Bertram, 2009). I enkäten var även en fråga om vilka faktorer 
som påverkar tryggheten (se bilaga A9). Frågan specificerade inte om 
respondenterna anser att faktorerna påverkar positivt eller negativt. På grund av 
detta är det svårt att tolka resultaten rätt, vilket igen går tillbaka till vikten av att 
genomföra en pilotstudie (M. Haug, personlig kommunikation, 2020). Likväl hade 
en fråga om formell social kontroll varit intressant att inkludera för att se 
ståndpunkten på kameraövervakning och/eller polispatrullering (M. Haug, 
personlig kommunikation, 2020).  

En påverkande faktor på resultaten var att använda utpekade platser där 
respondenterna fick besvara om de känner sig trygga eller otrygga istället för att de 
pekar ut platser som känns otrygga enligt dem. Denna metod användes delvis för att 
enkäter som är långa med svar som kräver längre betänketid för att besvara gör 
respondenterna mindre manade att avsluta enkäten (Bertram, 2009). Men det är 
även för att tydliggöra var platsen är och hur den ser ut. Denna studie blev då istället 
ett fokus på vilka element påverkar tryggheten snarare än vilka platser som är mest 
otrygga enligt Sätraborna. Den metoden gick även mer i linje med studiens syfte då 
syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar kvinnors trygghet, och inte var 
känner sig kvinnor otrygga.  

Enkäten skickades ut i två olika Facebook-forum: Ett Tryggt Sätra och Campus 
Sätra. Den skickades även ut till vänner och bekanta som bor i Sätra. Forumet Ett 
Tryggt Sätra går att ifrågasätta som partisk i och med namnet på forumet, 
medlemmarna i detta forum kan ha en enhetlig åsikt om att Sätra är otrygg. Detta 
forum vad skapad för att arbeta för ett tryggare Sätra genom att organisera 
demonstrationer och trygghetsvandringar. Forumet drivs även av Vuxeninitiativ 
Sätra som arbetar för ett tryggare Sätra och för att hjälpa ungdomar som har hamnat 
fel. Genom att skicka enkäten till gruppen kan svaren ha blivit partiska, men alla 
som är med i gruppen känner sig inte otrygga, de vill snarare att hela Sätra ska 
kännas tryggt för alla. Ett alternativ hade varit att skicka ut enkäten via 
bostadsföreningar och hyresvärdarna för att nå ut till de som bor i området. Enkäten 
hade även kunnat postats i fysisk form till adresser utvalda med stickprov, men 
denna metod kräver längre tid och därmed hade svaren kommit in senare.  



 

 
47 

5.2.2 Otrygghetskartan och brottsplatskartan 

Eftersom otrygghetskartan är baserad på de platser som var utvalda för enkäten och 
inte platser som respondenterna själva har pekat ut är otrygghetskartan och 
brottsplatskartan inte helt jämförbara. Det som går att jämföra är om platsernas grad 
av otrygghet stämmer överens med de brott som skett på platsen. Brottsstatistiken 
innehöll inte specifika platser för brotten i brottsrapporteringen, vilket är ett 
problem med brottrapportering och brottsstatistik generellt (Hollari, 2015). 
Brottsplatserna var endast försedda med gatunamn och enstaka få var även 
geokodade med plats, därför blev de utplacerade på en och samma plats av gatan 
(Ratcliffe, 2010). För att representera data bättre hade linje-verktyget kunnat 
användas och därefter skapa en densitetskarta med linje-densitet (line density på 
engelska). Linjedensiteten hade kunnat gett en tydligare och mer representativ bild 
av var brotten skett (Hart & Zandbergen, 2014).  

Den brottsdata som användes för den rumsliga autokorrelationen avsåg endast brott 
anmälda under tidsperioden 2019-01-01 t.o.m. 2020-03-31, vilket är strax över ett 
års tid. Ett år av brottsstatistik är inte tillräckligt för att kunna se om det finns 
geografiska mönster eller inte. Hade data varit på en tidsperiod över tio år hade ett 
tydligare resultat och en tydligare slutsats framtagits av data. Vid framtida studier är 
detta definitivt något att ta i beaktning.  

5.2.3 Rekommendationer för metod i framtida studier 

Eftersom denna studie endast pågick under nio veckors tid finns inte tiden över till 
att genomföra studien på ett annorlunda vis. Däremot har denna studie gett lärdom 
och kunskap om vad som bör tas i beaktning inför fortsatta studier inom ämnet eller 
liknande studier. Den allra största rekommendationen är att läsa på om rumslig 
autokorrelation innan studien. Hade rumslig autokorrelation tagits i beaktning 
tidigare hade även vetskapen om att brottsdata över en längre tidsperiod behövs för 
att kunna dra en tydligare slutsats.  

En annan rekommendation som bör understrykas är: genomför en pilotstudie innan 
den riktiga enkäten skickas ut! Är det en fråga som missuppfattas eller saknas det ett 
alternativ som kan påverka resultatet helt och hållet kan då inte den frågan användas 
för analys senare. Om studien haft en större tidsram hade enkäter utskick via post 
varit ett alternativ att överväga. Med ett stickprov av adresser i studieområdet hade 
risken för att respondenterna är partiska minskat, då ’Ett Tryggt Sätra’ redan är en 
grupp med fokus på trygghet. Men, en tacksamhet ska däremot ges till de personer 
som valde att besvara enkäten och de har gett värdefulla och insiktsfulla svar till 
studien.  
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6 Slutsatser 

Trygghet och säkerhet är två komplicerade ämnen som har många aspekter att ta 
hänsyn till. Det är svårt att genom endast ett examensarbete komma till en riktig 
slutsats. Men en slutsats är att Sätra Centrum och intilliggande områden är i behov 
av underhåll, bättre belysning och ett förstärkt samfund. De frågeställningar som 
studien utgick ifrån besvaras sammanfattat nedanför: 

- Hur kan den fysiska utformningen av ett stadsområde påverka kvinnors upplevda 
trygghet? (1) 

Den fysiska utformningen kan genom att dölja sikten över områden och genom att 
försämra gemenskapen i ett bostadsområde skapa otrygghet. Siktlinjer som döljs av 
dålig belysning, växtlighet, dolda hörn och mer gör att platsen blir osäker. Kvinnor 
kan välja omvägar för att sikten över platsen är dold. Det är även viktigt att det finns 
ett starkt samfund bland de boende i ett bostadsområde som ger en känsla av 
tillhörighet, som att någon bryr sig om sina grannar och ser till att alla är trygga i 
området. Ett starkt samfund gör att det både finns människor som kan motverka 
eller förhindra brott och det ger intrycket av att det finns någon som bryr sig om 
människors säkerhet. Om platsen är eftersatt och ger intryck av att det finns ingen 
som bryr sig om områdets yttre utseende, hur ska det då ge intryck av att någon 
bryr sig om människorna som bor där? 

- Hur har gestaltningen av ett stadsområde som byggts under miljonprogrammet 
påverkat kvinnors upplevda trygghet? (2)  

De standardiserade miljonprogramsområdena, som Sätra, saknar tillhörighet och 
många andra faktorer som ökar både tryggheten och säkerheten i ett område. Det 
har inte varit förrän på senare år som kvinnors trygghet har inkluderats i 
planeringsprocessen, och de inkluderades särskilt inte under miljonprogrammet på 
60-talet. Men under 60-talet fanns inte heller den teori och kunskap om trygghet 
som finns nu, vilket också är en bidragande faktor till standardiseringen. 
Standardisering av byggnader och fabrikstillverkning lägger lite fokus på design och 
utformning och mer på effektivisering och att sänka kostnaderna. Standardiseringen 
gör även att efterfrågan på dessa bostäder blir låg, och då hamnar människor med 
sociala problem som har det svårt på bostadsmarknaden i de standardiserade 
områdena. När kommunen sedan inte bryr sig om dessa områden blir den sociala 
kontrollen i samfundet låg. Som CPTED också stryker under är image en 
påverkande faktor i brottsprevention, finns ingen tydlig och stark image blir platsen 
inte säker eller trygg.  
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- Hur kan Sätra Centrums gestaltning förbättras för att öka den upplevda tryggheten hos 
kvinnor? (3)  

För att förbättra Sätra Centrum och intilliggande områden bör kommunen 
restaurera de redan existerande bostadsområdena och centrumområdet. Belysningen 
behöver förbättras omgående, att det finns gatlyktor ur funktion och att belysningen 
knappt ens lyser upp i mörkret är inte trygghetsingivande. Det är uppskattat med 
nybyggnationerna i området, det lyfter upp Sätra på ett positivt vis. Men det innebär 
inte att de redan existerande byggnaderna ska bli bortglömda. Det är minst lika 
viktigt att ta hand om de existerande byggnaderna och platserna som det är att bygga 
nytt. Om kommunen inte tar hand om platser som redan finns i Sätra hur ska då 
Sätraborna kunna lita på kommunen? Underhåll byggnader och offentliga platser, ge 
Sätra lite omsorg i den yttre utformningen. Stärk bandet mellan Sätraborna genom 
ett förbättrat aktivitetsstöd både i bostadsområdena och offentliga platserna som 
Sätra Centrum och Sätraängen. Ge bostadsområdena en starkare karaktär med hjälp 
av konst som utsmyckar och skiljer åt bostadsområdena från varandra mer. Men 
framförallt, visa att Gävle kommun bryr sig om Sätra och inte låta det bara förfalla.  

6.1 Framtida studier 

Inför framtida studier är det definitivt viktigt att försöka få en bättre svarsfrekvens 
för att bättre representera Sätrabornas synpunkter. Hade svarsfrekvensen varit högre 
hade även svaren kunnat jämföras mellan män och kvinnor för att se hur deras 
åsikter skiljer sig från varandra. Då hade även exkluderingen av kvinnor i 
planeringsprocessen blivit mer tydlig i hur den kan ha påverkat kvinnor eller städer 
över lag. Eftersom denna studie är tidsbegränsad efter ett examensarbete på 
kandidatnivå är det svårt att få med alla aspekter. Slutsatserna i detta arbete har 
fokuserats kring hur kvinnor påverkas av den fysiska utformningen, men så som M. 
Haug påpekade (personlig kommunikation, 26 maj 2020) kvarstår frågan fortfarande 
hur kvinnors deltagande i planeringsprocessen kan påverka.  

I framtida studier är de andra faktorerna som påverkar trygghet och säkerhet av 
intresse att forska vidare i. Det finns flera aspekter som påverkar och att jämföra de 
alla och se hur de samspelar kan ge vidare förståelse för Sätras trygghet och 
brottsfrekvens. Framförallt hade det varit av intresse att jämföra tidigare 
brottsplatser med vilka platser som upplevs vara otrygga. Detta kräver en mer 
omfattande studie i trygghet för att identifiera de otrygga platserna. Det kräver även 
en längre tidsperiod av brottsdata då ett års brottsstatistik inte är tillräckligt för att 
kunna dra konkreta slutsatser om var brott är mest frekventa. Det finns många 
intressanta aspekter att vidare undersöka. Jag har snarare fått fler frågor än vad jag 
har fått svar under detta examensarbete, som bör tas vidare. 
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Bilaga C 1: Resultatet av beräkningen av rumslig autokorrelation på brottsplatskartan. 
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Bilaga C 2: Resultatet av beräkningen av rumslig autokorrelation på otrygghetskartan. 
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