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Eftersom frågan om trygghet är en mycket fråga som kopplas till 
demokrati och jämställdhet – om allas rätt att få använda staden 
så som de önskar, utan att stanna inomhus på grund av rädsla – så 
har i detta arbete undersökts vilka faktorer i den fysiska miljön som 
påverkar upplevelsen av trygghet. Arbetets fallstudie består av ett 
stråk i centrala Göteborg som har analyserats ur trygghetsaspekten. 
Genom intervjuer, platsbesök och en undersökning av litteratur 
och myndigheters bild av trygghet, har en platsanalys gjorts och ett 
antal gestaltningsprinciper för utformning av tryggare stadsrum, 
har tagits fram. Dessa har sedan applicerats på fallstudie-stråket för 
att visa hur känslan av trygghet skulle kunna höjas där. Efter detta 
arbetes genomförande har det kunnat konstateras att den fysiska 
miljön har ett påverkan på den upplevda tryggheten, samt att fysisk 
planering erbjuder ett antal verktyg för att öka trygghetsupplevelsen. 
Dock ligger en stor del av den upplevda tryggheten hos den enskilda 
individen och dess personliga bakgrund och erfarenheter.

SAMMANFATTNING
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FÖRORD
Detta kandidatarbete på 15 högskolepoäng är skrivet under våren 
2012 vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona och är det 
avslutande momentet på kandidatutbildningen i fysisk planering.
Det har varit en process som innehållit mycket blod, svett och tårar, 
men trots allt varit en rolig och lärorik utmaning.

Jag vill tacka min handledare Rolf  Möller för stöd och bra idéer 
under den här tiden. Ett stort tack ska även de nära och kära ha 
som hjälpt mig – vänner, pojkvän och familj – detta hade inte varit 
möjligt att genomföra utan allt stöd och hjälp från er.

Cecilia Norlander
Karlskrona 2012-05-21
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7INLEDNING 

1.1. Bakgrund
Trygghet
Beroende på hur platserna i våra städer är utformade, så upplevs de 
på ett visst sätt. Om en plats upplevs som trevlig och välkomnande, 
är det en plats vi uppskattar och gärna återkommer till. Tvärtom 
är det om en plats känns tom och kall, då är det en plats vi helst 
undviker. Det är alltså utformningen av stadens platser som är det 
avgörande för om de kommer användas eller inte, och således har 
utformningen en stor inverkan på vardagslivet i staden. En viktig del 

möjliga för alla – att alla medborgare känner att de kan nyttja staden 
på det sätt de önskar, utan att känna att de begränsas av varken 
fysiska eller mentala hinder.

Ett av dessa mentala hinder kan vara att man känner sig otrygg och 
därmed inte vågar röra sig genom staden. Att uppleva otrygghet är 
något som ”innehåller oroande eller hotande inslag” (ne.se – otrygg). 
När människor känner sig otrygga kan det leda till problem både 
på individ- och samhällsnivå. Om en person känner sig otrygg till 
den grad att han eller hon inte vågar gå ut kan detta leda till känslor 
av att inte vara självständig, att vara beroende och styrd av något 
som denne inte kan påverka. Det kan påverka personens vardagsliv 
så att denna avstår från olika vardagsaktiviteter, exempelvis 

bli då instängda i sina egna hem vilket ger en sämre livskvalitet. 

människor, eftersom rädsla och oro lätt sprider sig (Boverket 1998) . 
I sin förlängning kan detta leda till stängda och låsta samhällen, som 
vidare bidrar till en ökad otrygghet och rädsla.

Frågan om trygghet och otrygghet i våra städer är en demokratifråga. 
Detta eftersom alla människor som bor, eller bara är på besök, 
i en stad – ung eller gammal, kvinna eller man, med eller utan 

att de är trygga och bekväma i den. De ska känna att de kan röra 
sig hur de vill, utan att behöva ta omvägar eller till och med avstå 
från att gå ut på grund av oro eller rädsla. De ska kunna känna 
trygghet. Att känna sig trygg innebär att man ”inte behöver känna 
sig oroad eller hotad” (ne.se – trygg). Trygghet är alltså en känsla av 

att man har någon slags kontroll och kan förvänta sig att inget ska 
hända en. Att känna trygghet ger livskvalitet och är således en del 
av den sociala hållbarheten i samhället. Trygghetsfrågan är även 
en fråga om jämställdhet. Detta eftersom majoriteten av dem som 
känner sig oroliga eller rädda är kvinnor, vilket kan resultera i att de – 
som nämnt ovan – tar långa omvägar eller till och med låter bli att gå 
ut. Det kan vara problematiskt att arbeta med trygghet, eftersom det 

att trygghet är något subjektivt, och kan således innebära olika saker 
för olika personer vid olika tider och platser. Det är därför svårt att 
skapa ett område eller en plats där alla känner sig trygga hela tiden.

1. INLEDNING
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En trygg stad ger många möjligheter. Om en plats upplevs som 

Detta i sin tur leder till att människor uppskattar sin stad och kan 
känna stolthet och trivsel i den. Att ha så trygga platser som möjligt 
är viktigt eftersom alla människor har rätt att kunna nyttja sin stad 
så som de vill, utan att behöva ta omvägar eller låta bli att gå ut på 
grund av rädsla. Det är, som tidigare nämnt, en fråga om demokrati, 
jämställdhet och livskvalitet. 

Verktyg inom fysisk planering
Den lag som i Sverige reglerar planläggning och användning av 
mark- och vattenvattenområden samt byggande, är plan- och 
bygglagen (PBL) som trädde i kraft år 1987, och uppdaterades med 
en ny version år 2011. I lagen regleras planering på alla nivåer och 
det bestäms också att planering är en kommunal angelägenhet.  

Översiktsplanering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela 
kommunen (PBL 1 kap, 1-4§§). Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande utan anger långsiktiga riktlinjer som är vägledande för 
kommunens utveckling. I planen ska kommunen redogöra för sina 
intentioner för mark- och vattenanvändning samt för den byggda 
miljöns utveckling och användning (PBL 3 kap, 5§)). Planen ska 
bland annat även visa hur kommunen tillgodoser riksintressen och 

lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Detaljplanering
I detaljplanerna kan kommunen reglera användning för mark- och 
vattenområden samt bebyggelsen inom kommunen (PBL 4 kap, 

1§). I detaljplanen prövas mark- och vattenområdens lämplighet för 

bebyggelse (PBL 4 kap, 2§). Även bebyggelsemiljöns utformning ska 
regleras, det gäller för ny sammanhållen bebyggelse, bebyggelse som 
ska förändras eller bevaras, samt för nya byggnadsverk. I detaljplanen 
ska kommunen också redogöra för allmänna platser, kvartersmark 
och vattenområden samt bestämma användningen för dessa (PBL 4 
kap, 5§). Detaljplaner har en genomförandetid på fem till femton år 
och är juridiskt bindande vid prövningar och lovgivning (Boverket 
2011).

Trygghet i plan- och bygglagen

och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till 
att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.”
(PBL 1 kap, 1§)

”Planläggning enligt denna lag ska /…/ främja /…/ en 
från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper /…/”
(PBL 2 kap, 3§)
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”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.”
(PBL 3 kap, 2§)

”I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation 
och om markytans utformning och höjdläge.”
(PBL 4 kap, 10§)

”I en detaljplan får kommunen bestämma /…/ placeringen 
och utformningen av parkeringsplatser och /…/ att viss 
mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.”
(PBL 4 kap, 13§)

”I en detaljplan får kommunen /…/ bestämma placering, 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter.”
(PBL 4 kap, 16§)

Om dessa citat läses med trygghet i åtanke går det att se och tolka 

detaljplanenivå, i plan- och bygglagen för att skapa och utforma 
trygga offentliga platser. I den medföljande planbeskrivningen (PBL 
5 kap, 31§) ska det förklaras hur planen skall förstås och det ska även 
redogöras för vilka överväganden som ligger till grund för planens 
utformning (PBL 5 kap, 33§). Med goda motiv går det alltså att få 
igenom en trygg utformning, men just hur varje enskild plats ska 
utformas är upp till respektive planförfattare. 
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1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att diskutera och belysa relationen 
mellan trygghet och den fysiska miljöns utformning, lyfta fram 
gestaltningsprinciper för tryggare stadsrum, och tillämpa dessa på ett 
stråk i centrala Göteborg.

1.3 Frågeställningar
Vad i den fysiska miljön påverkar upplevelsen av trygghet?
Hur behandlar forskning och myndigheter trygghet?
Vad är tryggt på det utvalda stråket, och varför?
Vad är otryggt på det utvalda stråket, och varför?
Går det att använda de verktyg som fysisk planering erbjuder, för 
att öka upplevelsen av trygghet i det utvalda stråket?

1.4 Avgränsning
Teoretisk avgränsning
Ämnesmässigt avgränsas uppsatsen till att behandla det som går att 
påverka och åtgärda genom fysisk planering.

Föreslagna åtgärder kommer inte att ställas mot gällande detaljplan. 
Arbetets mål är ett förbättringsförslag och huruvida dessa åtgärder 
genomförs på lämpligast sätt kommer inte tas ställning till. 

Avseende ”myndigheter” har jag valt att begränsa mig till Boverket, 
Brottsförebyggande rådet samt Sveriges Kommuner och Landsting 
eftersom det var hos dessa jag hittade litteratur som jag ansåg vara 
relevant för arbetet.

Levgrensvägen–Hugo Levins väg–Gårdavägen och dess närmsta 
omgivning. Fortsättningsvis kommer stråket att benämnas endast 
som Levgrensvägen.
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2. METOD
2.1 Metod
Metodkombination
Till detta arbete har jag använt mig av en kombination av olika 
metoder för att få fram den information som jag ville komma 

mer komplett bild av det undersökta och på så sätt förbättra 
forskningsfynden (Denscombe 1998). Metoderna kan alltså 
komplettera varandra och på så sätt ge en djupare bild av det 
undersökta än vad som skulle vara möjligt med endast en metod. 
Metodkombination kan också innebära vissa svårigheter och 
nackdelar. Det kan till exempel vara så att det visar sig att de 
olika kombinationerna inte kompletterar varandra, att de olika 
resultaten säger emot varandra. Om så är fallet kan det visa på 
brister i metoderna eller synliggöra intressanta komplikationer i det 
undersökta.

Fallstudie
En fallstudie innebär att fokus endast ligger på en 
undersökningsenhet, vilket gör att en djupare och mer detaljerad 
studie är möjlig (Denscombe 1998). Detta kan leda till upptäckter 
som vid en mer ytlig undersökning, kanske inte skulle ha gjorts. En 

och metoder för att undersöka de intressanta relationerna och 
processerna som är föremål för studien. Ett problem med fallstudier 
är hur trovärdiga generaliseringarna är som kommer att göras utifrån 
resultatet. 

Intervjuer
Att använda sig av intervjuer i forskningssammanhang är bra för att 
få en djupare insikt i till exempel människors åsikter, uppfattningar, 

av intervjuer, beroende på hur styrda de är och hur många som 
intervjuas vid samma tillfälle. I detta arbete har jag använt mig av 
semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuaren har 

gäller ordningsföljd på dessa samt låter den intervjuade utveckla sina 
tankar. 

Viktigt att tänka på vid intervjuer är den så kallade 
intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att framför allt 
faktorerna kön, ålder och etniska ursprung hos intervjuaren, 
påverkar hur respondenten väljer att svara (Denscombe 1998). Dock 
är det egentligen inte intervjuarens identitet i sig som påverkar, utan 
snarare vad intervjuarens identitet betyder för respondenten. Detta 
får extra stor betydelse om det är känsliga eller personliga frågor som 
diskuteras.

Observationer

Observationer görs vanligtvis i sociala sammanhang. I detta 
arbete har dock inte sociala processer studerats, utan här bestod 
observationen av ett platsbesök där jag inventerade platsen. 
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Ett problem med observation som forskningsmetod är den 
mänskliga perceptionen. Perceptionen är en kombination av vad en 
människa har med sig ”i bagaget” – tidigare erfarenheter, kunskap, 
intressen etc. Det är alltså perceptionen som avgör vad vi lägger 
märke till och sedan minns (Denscombe 1998). Detta innebär att 
det alltid är svårt att återge helt objektivt och en hel faktabild av en 
situation eller händelse, eftersom perceptionen har en stor inverkan 
på detta. 

Litteratur
Den litteratur och de elektroniska referenser jag har valt ut 
till det här arbetet, har jag valt ut eftersom jag anser att dessa 
tillsammans är relevanta för att uppfylla arbetets syfte. Det som 
kom fram av litteraturgenomgången redovisas i kapitlet Trygghet 
– Teoretiska utgångspunkter och tillämpas i Gestaltningsprinciper och 

.

Jag valde ut litteraturen genom att söka på internet (både på Google, 
Libris samt Blekinge tekniska högskolas biblioteks hemsida) och 
genom att läsa tidigare arbeten och undersökningar, för att se vilka 
referenser som var återkommande i dessa. 

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna som används i arbetet för 
förbättringsförslaget, är principer som utarbetats som ett resultat 
av teoriavsnittet. Arbetets skisser och illustrationer är gjorda för 
att visualisera hur stråket skulle kunna upplevas om föreslagna 
förbättringsåtgärder genomfördes. 

2.2 Metoddiskussion
Metodkombination
Som nämnts ovan under  kan ett problem vara 
att metoderna inte kompletterar varandra. Så blev fallet för mig då 
resultatet av intervjuerna motsade de slutsatser som jag hade dragit 

intervjuade som sa att det var dåligt belyst, men min bedömning 
efter kvällsbesöker var att den faktiskt var ganska välbelyst. 
Upplevelsen av belysningen är dock subjektiv, och om de som brukar 
röra sig på platsen uppfattar den som mindre bra så är ju detta något 
som bör åtgärdas.

Fallstudie
Platsen för arbetets fallstudie kom sig efter ett tips. Jag studerade 
den på kartor på internet och såg att den hade ett antal faktorer som 
skulle kunna göra att den upplevs som otrygg. De viktigaste bland 

kvällstid. (Mer om detta går att läsa under Platsanalys på sida 40.) 
Efter att jag varit på platsen och genomfört intervjuerna ville jag 
först byta plats eftersom det visade sig att respondenterna upplevde 
platsen som trygg, och jag helst ville ha en som upplevdes som 
riktigt otrygg. Dock hittade jag ingen plats som var bättre lämpad 
plats och eftersom tiden började bli knapp så beslöt jag mig att 
fortsätta med Levgrensvägen. Detta är något som kan anses vara 
vetenskapligt tveksamt eftersom en fallstudie helst ska vara noga 
utvald efter vissa urvalskriterier (Denscombe 1998, s. 64). Jag anser 
dock att eftersom platsen har ovan nämnda faktorer som ökar 
upplevelsen av otrygghet där, så är det ett typiskt fall (vilket är ett
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sätt att använda fallstudien enligt Denscombe (1998, s. 65) och 
därför lämpligt för en fallstudie.

Intervjuer
Jag har i detta arbete använt mig av mig av semistrukturerade 
intervjuer. Detta eftersom jag ville att respondenterna skulle få 
utveckla sina åsikter och tankar, det var deras uppfattning av platsen 
jag var intresserad av. Jag hade förberett ett antal frågor (se bilaga 1), 
men det var inte alltid jag använde mig av samtliga eftersom svaren 
på följdfrågorna ibland kom redan efter första frågan. Eftersom jag 
inte hade tillgång till inspelningsutrustning tog jag fältanteckningar 
under och efter intervjuerna. Sammanlagt intervjuade och pratade 
jag med tjugo personer, tio män och tio kvinnor. Samtalstiden 
varierade uppskattningsvis mellan en och fem minuter, beroende på 
hur mycket de intervjuade ville berätta och hur engagerade de blev 

Ålder Totalt antal Antal kvinnor Antal män
16-20 3 1 2
21-25 5 2 3
26-35 4 3 1
36-45 2 1 1
46-55 4 3 1
56- 2 0 2

Tabell 1. Antal intervjuade fördelade på ålder och kön.

Mitt urval var delvis slumpmässigt, dock hade jag som mål att få med 
olika åldrar och att fråga både män och kvinnor. Slumpen i urvalet 
låg i vilken kvinna eller man det blev som utfrågades, eftersom det 
var en slump  från lämplig kategori som kom gående just där och 
då. Jag valde att inte fråga de personer som verkade stressade eller 
upptagna med någonting, exempelvis tala i telefon. Vid kvällsbesöket 
gjordes inga intervjuer, vilket är en brist eftersom det kan ha givit 
ett annorlunda resultat. Detta särskilt med tanke på att många av 
respondenterna endast rörde sig på platsen på dagtid. 

Om jag inte hade inlett med att fråga om de kände sig trygga på 
platsen, utan istället frågat hur de upplevde platsen, alltså väntat med 
att introducera trygghetsbegreppet, skulle detta eventuellt ha kunnat 
leda till andra svar. Genom att jag frågade om trygghet direkt, kan 
respondenterna ha uteslutit viss information om hur de upplever 
platsen, eftersom det för dem inte hade direkt med trygghet att 
göra, men informationen hade kunnat vara intressant för mig i min 
undersökning.

En annan nackdel är att jag genomförde intervjuerna på en vardag. 
Det kan tänkas att resultat blivit annorlunda om frågorna även 
ställts på en helg. Ytterligare en nackdel kan vara att jag enbart 
intervjuade personer vid ett tillfälle, mitt på dagen på skärtorsdagen. 
Det kan tänkas att resultat blivit annorlunda om frågorna ställts vid 
olika tillfällen, både avseende tidpunkt på dygnet och även olika 
veckodagar. 

Ett problem med att intervjua människor ansikte mot ansikte, 
är att de inte får vara anonyma just då. Det innebär att de måste 
öppna sig för en okänd människa, vilket i detta fall kan innebära 
att de hellre säger att de är trygga. Om jag hade använt mig av en 
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anonymiserande enkätundersökning, hade kanske resultatet blivit 
annorlunda eftersom respondenterna då kunnat svara mer ärligt, 
utan att behöva öppna sig ansikte mot ansikte för en främling. 

Jag som intervjuare och ung kvinna kan ha givit ett visst intryck och 
detta kan ha påverkat respondenternas vilja att öppna sig. Det var 
ganska stor skillnad i hur mycket respondenterna ville berätta, men 
om detta berodde på intervjuareffekten eller andra faktorer så som 
stress, ointresse eller att de helt enkelt inte hade funderat över frågan 
innan, är svårt att säga. 

Observation
Jag gjorde två besök på platsen, det första på en torsdagsförmiddag 
mellan klockan elva och klockan ett, och det andra på en tisdag 
mellan klockan tio och elva på kvällen. Mitt dagsbesök gjordes på 
skärtorsdagen, vilken gör att observationerna från detta är svåra att 
bedöma om de är representativa för platsen en vanlig vardag vid 
lunchtid, eftersom skärtorsdagen är en dag då många slutar sina 
arbeten tidigare.  

Det skilde sig vad jag ville få ut av de två observationstillfällena. 
Under dagtid var det framför allt att se platsen eftersom jag aldrig 
varit där. Jag ville även få en uppfattning om skalan och genomföra 
intervjuerna för att få reda på vad de människor som rörde sig där, 
tyckte om platsen. Målet med kvällsobservationen var att se hur 
belysningen på platsen var, samt att få en uppfattning om hur mycket 
människor som rörde sig där efter nattens inbrott. 

För att eventuellt minska risken med perception och ett svikande 
minne, fotograferade jag mycket vid båda besöken. Dels för att ha 
bilder att kunna använda i arbetet, men också mycket för att minnas 

både helheter och detaljer från platsen. Dock kan min perception vid 
själva besöket ha resulterat i att jag glömde bort eller inte tänkte på 
att fotografera vissa saker.

Litteratur
Den litteratur jag använt mig av består både av råd och 
rekommendationer från till exempel Boverket och SIS. Jag har även 
statistik från Brottsförebyggande rådet. Det vetenskapliga materialet 
kommer både från svenska och utländska författare. 

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna som används i arbetet bygger på det som 
framkommer i de teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska 
utgångspunkterna grundas i sin tur på det urval som jag har gjort 
med hänsyn till arbetets omfattning och avgränsning. Detta innebär 
att jag hade kunnat komma fram till andra gestaltningsprinciper om 
avgränsning och omfattning hade sett annorlunda ut. 
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3. TEORI
Detta kapitel handlar om hur trygghet upplevs och hur trygghet kan 
skapas. Här beskrivs även faktorer som påverkar trygghetskänslan. 
Dessa faktorer har jag – efter arbetets litteraturstudie och efter egen 
bedömning – delat upp i inre faktorer och yttre faktorer. Detta är 
gjort för att få en struktur och på så sätt lättare visa vilka faktorer 
som går att påverka och åtgärda genom fysisk planering. 

trygghet som ”fri från oroande eller 
hotande inslag” (ne.se – trygghet) och att vara trygg som ”som inte 
behöver känna sig oroad eller hotad” (ne.se – trygg). Madriz (1997; 

att upplevd trygghet mer bygger på föreställningar om potentiella 
hot, än på faktiska statistiska risker. Att uppleva trygghet och att 
känna sig trygg är dock en subjektiv känsla och är därför något som 
kan betyda olika saker för olika personer, på olika platser och vid 
olika tider och tillfällen. 

Trygghet blandas ibland ihop med , vilket enligt 
Nationalencyklopedin är ”resultatet av åtgärder eller egenskaper som 
minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser 
skall inträffa” (ne.se – ). Säkerhet är alltså något faktiskt, 
medan trygghet är något som en person upplever och känner. Dock 
är de inte helt utan samband då graden av säkerhet på en plats kan 
ha en inverkan på upplevelsen och känslan av trygghet.  

Otrygg i sin tur är något som ”innehåller oroande eller hotande 
inslag” (ne.se – otrygg). En del av otryggheten kan vara att man 
upplever rädsla för brott. Det måste dock inte endast vara rädsla, 
utan kan även beskrivas i termer som oro och frustration. 

3.2 Crime prevention through 
environmental design

 (förkortat CPTED) – 
brottsprevention genom arkitektonisk utformning – handlar om hur 
man genom att forma den fysiska miljön kan reducera risken för att 
brott ska begås, och på så sätt öka både tryggheten och säkerheten. 
CPTED består av fyra grundstenar – naturlig övervakning, naturlig 
åtkomstkontroll, territoriell förstärkning och underhåll (City of  
Virginia Beach 2000). 

Naturlig övervakning
Naturlig övervakning handlar om att placera bostäder, kommersiell 
service och offentliga platser på ett sätt så att en god visuell koppling 
uppnås (City of  Virginia Beach 2000). Den naturliga övervakningen 
leder alltså till att det är lätt för de boende i ett område att hålla 
uppsikt och på så sätt upptäcka om det kommer någon ”inkräktare”. 
På detta sätt kan det också ha en avskräckande effekt på eventuella 
brottslingar eftersom deras närvaro eller beteende skulle sticka ut 
och märkas.
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Naturlig åtkomst
Den naturliga åtkomsten innebär att man minskar tillgängligheten 
för brottslingar genom att använda sig av till exempel kodlås, grindar, 
staket och häckar (City of  Virginia Beach 2000). Det huvudsakliga 
syftet med åtgärder för naturlig åtkomst är att få brottslingar att 

att försvåra tillgängligheten för dem.

Territoriell förstärkning
Territoriell förstärkning innebär att man genom den fysiska 
utformningen skapar tydliga markeringar för vilka områden som 
är privata och vilka som är offentliga (City of  Virginia Beach 
2000). Detta kan till exempel göras genom trottoarer, verandor 
och utformning av olika ytor. Detta visar vems plats det är, och 
kan på så sätt ha en avskräckande effekt på eventuella brottslingar 
eftersom de uppfattar denna territoriella gräns. Genom att markera 
vilka områden som är privata kan man också skapa en känsla av 
gemenskap och ägande hos de boende, vilket gör att de har en 
tendens att bry och intresserar sig mer för området eftersom de 
känner sig delaktiga. 

Underhåll
Underhåll handlar om vikten av att sköta ett område så att dess 
ursprungliga användning går att behålla (City of  Virginia Beach 
2000). God skötsel gynnar allmänhetens hälsa, säkerhet och välstånd. 
Ett förfallet område visar att det inte är någon som bryr sig om eller 
kontrollerar det, och indikerar alltså en större tolerans för oordning 
och förstörelse. 

3.3 Inre faktorer som påverkar 
trygghetskänslan
I detta avsnitt presenteras och förklaras de inre faktorer som 

Med inre faktorer menas det som inte går att påverka genom fysisk 
planering, alltså de faktorer som är varierande från individ till individ. 
Texten är även kompletterad med resultat från intervjuerna, för att 
ge stöd eller visa på intressanta skillnader.

Kön
Den största delen (84 %) av befolkningen i 
Sverige känner sig ganska eller mycket trygg. 
Det är dock stor skillnad på hur trygga män och 

än män som känner sig rädda och otrygga när 
de är ute, framför allt under dygnets mörka 
timmar. Statistik visar att 25 % av kvinnorna 
känner sig ganska eller mycket otrygga (BRÅ 
2012). Av dessa är det 40 % (motsvarande 11 
% av den kvinnliga befolkningen) som helt undviker att gå ut om 
kvällarna på grund av att de känner sig otrygga. Bland männen är 
det endast 7 % som känner sig ganska eller mycket otrygga, och var 
sjunde av dessa män låter helt bli att gå ut (motsvarande 1 % av den 
manliga befolkningen). 

Boverket (2010) skriver att det är problematiskt att använda 
ordet rädsla för att beskriva vad kvinnor känner, och att oro och 
frustration istället kan vara bättre beskrivningar. Många kvinnor 
känner även frustration och maktlöshet, nästan ilska, över att de 
känner som de gör, eftersom de vill kunna röra sig som de vill men 
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kanske inte alltid vågar på grund av dessa känslor. För att känna 
sig tryggare utarbetar kvinnor olika strategier, vilka kan delas upp 
i undvikande och utrustande strategier (Andersson 2005). Bland 
de undvikande strategierna ingår att helt enkelt låta bli att vistas i 
potentiellt farliga rum. Till exempel genom att ta taxi hem istället 

som upplevs som obehagliga genom att istället ta en annan väg eller 

handlar om att utrusta och förstärka den egna kroppen. Här ingår att 
bära med sig saker som kan användas som vapen vid ett eventuellt 
överfall, så som pepparspray, hårspray eller att gå med nyckelknippan 
i handen för att ge extra kraft och skada till ett eventuellt slag. Att 
byta ut sin klädsel och förändra sig utseende till något som ser 
manligare ut är också en version av den utrustande strategin. Till 
exempel genom att dra upp en huva för att dölja håret, byta ut sina 
klackskor till rejälare skor (som dessutom är lättare att springa i 
om det skulle behövas) och ändra gångstil till en mer lunkande och 
”manligt” sort. 

Det framkom exempel på både undvikande och utrustande 
strategier i mina intervjuer. En 40-årig kvinna sa att hon ibland 
undvek fallstudie-stråket för att istället ta en annan väg som hon 
upplevde som mer otrygg, men den var närmare en större och mer 

undvikande strategi, även om den kan uppfattas som lite paradoxal. 
En 21-årig kvinna sa att hon cyklar eftersom hon då blir snabbare 
vilket gör att hon känner sig tryggare, vilket är en utrustande strategi 
där hon förstärker den egna kroppen. 

Både män och kvinnor är rädda för att drabbas av hot, rån eller 

2012). Men kvinnornas oro och rädsla består framför allt av rädsla 
för att drabbas av sexuellt våld så som våldtäkt eller sexuella 
trakasserier. Enligt omfångsundersökningen  (Lundgren 
(red.) 2001) är två tredjedelar av alla kvinnor oroliga för att utsättas 
för våld eller våldtäkt. I åldersgruppen 18-24 år är så många som 85 
% oroliga för att utsättas för våld och 67 % i denna åldersgrupp är 
också rädda för att en ökänd man ska våldta dem. Oron avtar lite 
med åldern och i nästa åldersgrupp, 25-34 år, är motsvarande siffra 
56 %. Detta stämmer delvis överens med arbetets intervjuresultat. 
Överlag sa alla respondenter att de för det mesta kände sig trygga 

tillfällen när de upplevde otrygghet. En kvinna sa att ”det är brist 
på människor kvällar och tidiga morgnar vilket känns otryggt”. En 
annan kvinna sa att ”det är det mindre tryggt när det är mörkt och 
sent och man känner sig ensam”. Männen i intervjuerna gav uttryck 
för att de i större grad klarade sig själva. En 43-årig man sa att 
han kände sig trygg eftersom han inte ansåg sig tillhöra en ”utsatt 
grupp”, medan en 25-årig man sa att han kände sig trygg eftersom 
han är ”en stor kille” (lång och bred). Shenessa, Liebhaber och 
Ezeamama (2006) menar att mäns högre grad av upplevd trygghet 
kan bero på deras större självförtroende till att kunna försvara sig 
själva. 

En annan positiv effekt av att ha tryggt utformade städer är att 
den upplevda tryggheten påverkar sannolikheten att människor 
ska motionera utomhus (Shenessa, Liebhaber och Ezeamama 
2006). Det gäller framför allt för kvinnor, där trygghetskänslan vid 
utomhusträning är viktigare än för män. Den upplevda tryggheten 
hade också större påverkan på de personer som tränade då och då. 
För personer som tränade regelbundet var det inte lika viktigt, vilket 
kan bero på att de var vana vid det. Då övervikt är ett stort problem 
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i dagens samhälle, kan alltså en trygg fysisk utformning av i våra 
städer få de som sällan tränar, att göra det oftare, vilket är mycket 
positivt för det allmänna hälsotillståndet.

Ålder
Ålder har en ganska stor inverkan på hur otrygg 
en person känner sig. Som äldre är det framför 
allt rädslan för att den egna kroppen inte ska vara 
stark nog för att kunna försvara sig, som påverkar. 
Även rädsla för att till exempel halka och skada sig 
bidrar till otryggheten (SKL 2005). Det är därför 
viktigt att se till att trottoarer är välskottade och 
sandade under vinterhalvåret, för att de äldre ska 
kunna känna att de kan nyttja sin stad hur – och 
när – de vill (Wennberg, Hydén och Ståhl 2010). 
En undersökning gjord av Wennberg et al (2010), visade även att 
den fysiska framkomligheten är mycket viktig för dem. Genom att 
genomföra tillgänglighetsanpassade åtgärder, till exempel genom 
att ta bort höga trottoarkanter och jämna ut sluttande och ojämna 
ytor, så var det mycket färre äldre som undvek att gå ut på grund av 
framkomlighetsproblem. 

Även om det är yngre män i åldern 16-24 som är de som är mest 
utsatta för våld (Lundgren (red.) 2001), är det äldre kvinnor som är 
de som är mest rädda och oroliga (Andersson 2005). De är rädda 
för våld i allmänhet, medan yngre kvinnor främst är rädda för det 
sexualiserade våldet, som nämnts ovan under Kön. Andersson 
skriver vidare att äldre kvinnor faktiskt är de som är minst utsatta, 
trots den stora oron, och att detta kan beror på att äldre kvinnor mer 
sällan rör sig ute i det offentliga rummet under kvälls- och nattetid. 
Inte heller de äldre männen är särskilt drabbade av våld, i Nationella 

trygghetsundersökningen 2011 (BRÅ 2012) utgör andelen utsatta 
i denna åldersgrupp (65-79 år, både män och kvinnor) en så liten 
andel att den inte kan redovisas. 

Etnisk bakgrund
Personer med annan etnisk bakgrund kan känna sig mer utsatta och 
otrygga än de med svensk bakgrund. Andersson (2005) skriver att 
detta kan bero på att den uppmärksamhet som rasistiska strömningar 
och hatbrott har fått i media, kan skapa en upplevelse av större 
utsatthet för kvinnor med annan etnisk bakgrund. Andersson 
skriver vidare också om att besvär med det svenska språket och 
en begränsad kännedom om landets kulturella koder, kan bidra till 
denna upplevelse av utsatthet och otrygghet.

Sexuell läggning
Andersson (2005) skriver att personer med 
en sexuell läggning utanför heteronormen, till 
exempel homo-, bi eller transsexuella, rimligtvis 
känner sig mer otrygga och är utsatta för en 
större risk att råka ut för våld eller hot om våld. 
Dessa hatbrott mot homo-, bi och transsexuella 
gör att de känner sig rädda och därmed 
isolerade eftersom de inte vågar gå ut. 

Funktionsnedsättning
Personer med olika sorters funktionsnedsättning 
känner sig mer otrygga än personer utan 
nedsättningar, oavsett om funktionshindren är 
i fysisk eller mental form. Det kan till exempel 
handla om att känna otrygghet eftersom det 
är svårt att förstå skyltning, vilket försvårar 
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orienteringen, eller en otrygghet i att ens vägval begränsas på grund 
av alternativen inte är framkomlighetsanpassade, vilket kan tvinga 
en till att ta vägar som man helst vill undvika (Hjälpmedelsinstitutet 
2010).

Tidigare erfarenheter
Om en person någon gång tidigare har blivit utsatt för någon typ av 
brott så bidrar detta till en ökad oro och känsla av otrygghet (BRÅ 
2012). Jämfört med personer som inte har utsatts för brott tidigare, 
så upplever dessa utsatta personer mer än dubbelt så ofta att de 
känner sig otrygga. Culbertson, Vik och Kooiman (2001) skriver om 
att kvinnor som har utsatts för någon typ av sexuellt ofredande eller 
övergrepp, upplever en lägre grad av upplevd trygghet i hemmet, 
vid interpersonella sammanhang samt på avskilda offentliga platser, 
än kvinnor utan dessa erfarenheter. Även indirekta erfarenheter, så 
som att en person har blivit vittne till ett brott eller om en anhörig 
har drabbats, spelar roll för trygghetskänslan (BRÅ 2012). Personer 
med indirekta erfarenheter av våldsbrott är dubbelt så otrygga än 
personer som inte har denna erfarenhet.

Carina Listerborn (2002) skriver om att en plats rykte har inverkan 
på hur folk upplever den. Om man vet att det är en plats där det till 
exempel förekommer mycket våld, så kan sannolikheten öka för att 
själv råka ut för något där, vilket gör att personer kan uppleva en 
högre grad av otrygghet på platsen. Även rykten om våld i allmänhet 
påverkar oss och hjälper till att sprida rädsla när vi hör historier om 
människor som drabbats av våld av något slag (Boverket 1998). Det 
fungerar på ett liknande sätt med rädsla för brott nattetid. Eftersom 

rädsla när det är mörkt (Loewen, Steel och Suedfeld 1993). 

Både Listerborn (2002) och Gehl (2010) skriver om forskning 
om hur medias ständiga rapporterande om våld också påverkar 
den upplevda tryggheten. Till exempel så är det de mest sällsynta 
fallen som får mest utrymme och störst rubriker i media. Och när 
det handlar om kvinnors rädsla och oro för våldtäkt är medias 
rapportering starkt bidragande.

(Boverket 1998) Hur stor påverkan än är på det verkliga våldet kan 

till ökad rädsla och otrygghet för att drabbas.

Kombinationer
Ovanstående faktorer kan kombineras på olika sätt och på så sätt 
öka sannolikheten för en större upplevd känsla av otrygghet (BRÅ 
2012, Andersson 2005). Till exempel upplever kvinnor med annat 
etniskt ursprung än svenskt, oftast mer otrygghet, rädsla och oro än 
kvinnor med svenskt ursprung.

Social kontroll
Social kontroll är av stor betydelse för känslan av trygghet. 

social kontroll som ”processer och 
mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet 
med rådande regler, normer och värden” (ne.se – social kontroll). 
Detta gör att man kan förutsätta att människor skall bete sig på ett 
visst sätt utefter vad som är socialt accepterat, och därför bör kunna 
förvänta sig att inte råka ut för något. Den sociala kontrollen delas 
upp i två kategorier – formell och informell.
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Den formella sociala kontrollen utgörs av människor som är 
anställda för det, så som poliser och väktare (Listerborn 2002). 
Kameraövervakning räknas också till den formella sociala kontrollen, 
och har påverkan på bland annat inbrottsstöld och bilbrott (SIS 

denna formella sociala kontroll. 

Informell social kontroll utgörs av folk i allmänhet (Boverket 

av dem som rör sig där. Att veta, eller i alla fall ha en aning om, 
vem som är vem och känna igen ansikten ger ökad trygghet. Även 
om man inte känner igen människorna som man möter, så är det 
ändå av betydelse för tryggheten eftersom deras närvaro innebär 

dig (Boverket 2010). Detta innebär att du snabbt kan få hjälp efter 
ett eventuellt brott, och kanske även att brottet helt enkelt uteblir 

dessa andra människor som man möter, är – om de är ”rätt” eller 
fel sorts människor (Lindgren och Nilsen 2011). Om man möter en 
blandad grupp människor så ger det större trygghet än en homogen 
grupp, framför allt om man själv inte är en del av den homogena 
gruppen. Om man inte tillhör den dominerande homogena gruppen 
känner man sig som en avvikare och detta ökar känslan av otrygghet 
(Listerborn 2000). En annan faktor som spelar in när det handlar 
om hur man upplever tryggheten på en plats, är den personliga 
kopplingen till platsen och hur välbekant man är med den (Lindgren 

mina intervjuer där en av respondenterna sa att han kände sig trygg i 
området eftersom han bor i Gårda och alltså var ”på hemmaplan”. 

3.4 Yttre faktorer som påverkar 
trygghetskänslan
I detta avsnitt presenteras och förklaras de yttre faktorer som 

Med yttre faktorer menas det som är möjliga att påverka genom 
fysisk planering. Texten är även kompletterad med resultat från mina 
intervjuer, för att ge stöd eller visa på intressanta skillnader.

Stadsplanemönster
Städer och områdens strukturer är en viktig källa för upplevelsen 
av trygghet eftersom det har en påverkan på både stadslivet och 

stadsplanemönster – rutnät och trädstruktur. Hur olika funktioner 
i staden är fördelade påverkar också trygghetskänslan. Hur man 
valt att fördela de olika funktionerna är något som beror på 
vilket ideals om rådde då staden eller området byggdes, antingen 
funktionsblandat eller funktionsseparerat.

En rutnätsstruktur gör att 
mängden människor är jämnare 
fördelade eftersom nästan alla 
gator är sammankopplade med 
varandra (Boverket 1998). Detta 
gör att alla lägen så gott som 
likvärdiga för exempelvis handel. 
Det bildas många korsningar 
där människor möts vilket är positivt då människors naturliga 
närvaro gör det tryggt. Rutnätet ger också möjlighet att välja mellan 
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Listerborn (2000) skriver att det inte är viktigt att rutnätet är exakt 
kvadratiskt, utan det viktiga är att kvarteren är korta med många 
korsningar, för att underlätta rörligheten samt ge många möjligheter 
till möten. 

Stadsplanemönster i form av trädstruktur 
bildas genom att ett område har en ringled 
som omgärdar det, och mindre gator i 
form av återvändsgränder in till området 
(Boverket 1998). Detta gör att endast de 
som har ett ärende i området kommer 

människor blir ojämnt i områden med trädstruktur, innebär det 
att det endast är vissa lägen som är goda för till exempel handel 
(Boverket 1998). Listerborn (2000) skriver att områden med 
trädstruktur även tenderar att vara svåra att orientera sig i, vilket har 
en negativ effekt på trygghetskänslan. 

Funktionsblandning
Ett funktionsblandat område 
ger ett område där människor 

dygnets timmar (Boverket 
1998). Detta eftersom olika 
verksamheter används 
under olika tider på dygnet, 
till exempel gymmet och 
mataffären som används 

om kvällarna när arbetsplatsernas kontor står tomma. Gehl (2010) 
skriver att framför allt bostäder i områden bidrar både till ökad 
trygghet och till ökad säkerhet. Listerborn (2000) skriver om att 
bostadsområden kan byggas och planeras med möjligheter för 
verksamheter att etablera sig i bottenvåningarna, och att det även 
är viktigt att tänka på hur entréerna till dessa verksamheter är 
utformade. Detta föreslås även av Loewen, Steel och Suedfeld 
(1993), som skriver att den upplevda tryggheten kan öka genom 
att ha byggnader/verksamheter som är öppna dygnet runt, för 

Listerborn (2000) skriver vidare att en väg till ett mer levande 
bostadsområde kan vara att se till att dessa verksamheter, så som 
affärer, fritidslokaler och restauranger, har olika målgrupper för att få 
en blandad folkström i området.

Funktionsseparering
Det största problemet med 
funktionsseparerade områden 
är att de står tomma den 
del av dygnet då de inte 
används (Boverket 1998). Till 
exempel står bostadsområden 
tomma under dagtid och 
arbetsplatsområden tomma om 
kvällarna. Funktionsseparerade områden med fokus på bilismen 
är typiska för modernismens planeringsideal, bland annat i 60- 
och 70-talets byggande av miljonprogrammet (Gehl 2010). Under 

till många gång- och cykelvägar som leder genom skogsområden 
och gångtunnlar som uppfattas som otrygga och obehagliga. Ett 

Bostäder
Kontor

IndustriHandel

Bostäder

Park

Kontor

Bostäder
Kontor

Industri

Handel

Bostäder

Park

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Handel
Handel

Handel

Handel
Bostäder

Bostäder

Industri

Handel

Park

Park

Bostäder



22TEORI

annat problem är att dessa områden är att de innebär långa och 

stadens olika målpunkter (Boverket 2010). 

Grad av offentlighet
offentlig är enligt Nationalencyklopedin 

”allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser verksamhet eller 
material som berör alla i ett samhälle” (ne.se – offentlig). En offentlig 
plats är alltså en plats som alla invånare ska ha tillgång till, oberoende 

detta av våra gator och torg. Man brukar dela upp stadens rum i 
fyra delar, fyra territorier, efter vilken grad av offentlighet de har 
(Boverket 1998).

Offentlig plats är platser som ägs av till exempel kommunen eller 
bostadsföretaget, och där den sociala kontrollen utövas av polisen. 
Dessa platser är gator, torg, parker och lekplatser.

Halvoffentlig plats är platser som kontrolleras av en större grupp 
människor men samtidigt är tillgängligt för andra, exempelvis 
parkeringsplatser och gångvägar.

Halvprivat plats 
personer tillsammans, till exempel trapphuset och bostadsgården.

Privat plats är platser som tillhör och kontrolleras av ägaren, så som 
den egna lägenheten, huset och trädgården.

Med de olika graderna av offentlighet visas vem som äger platsen. 
Med tydliga ägandeförhållanden visas således vem som har tillgång 
till platsen och vem som sköter och ansvarar för platsen. När 

personer känner gemenskap, ansvar och stolthet i och över sitt 
område ökar detta sannolikheten att de tar hand om sitt område och 
därmed ökar tryggheten. Gehl (2010) menar att det är viktigt med 
mjuka övergångar mellan privat och offentligt, genom till exempel 
verandor och förträdgårdar, för att på så sätt hjälpa till att få en mer 
livfull stad. 

Skala
Skalan på en plats skapas av storleken på dess olika ”byggstenar”, så 
som ytor och byggnader. I småskaliga miljöer kan vi se och uppfatta 
byggnader, detaljer och människor på nära håll (Gehl 2010). I dessa 
miljöer får vi många intryck som vi upplever intensivt och uppfattar 
det som en varm, personlig och välkomnande miljö.

Storskaliga miljöer 
fungerar på motsatt sätt. 
De stora avstånden, höga 
byggnaderna och bristen 
på detaljer gör att dessa 
områden uppfattas som 
kalla och opersonliga. 
Även Boverket (1998) 
skriver om detta problem. 
De skriver att dessa storskaliga områden har problem eftersom de 
boende har svårt att känna tillhörighet till ett visst område eftersom 
alla ser likadana ut. Detta leder till att det är svårt att etablera sociala 
nätverk och på så sätt få en informell social kontroll i området, vilket 
leder till känslor av otrygghet.

Småskaliga platser kan också innebära problem om de blir alltför 
slutna, eftersom de då kan upplevas som otrygga. Andersson (2005) 
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skriver om ett projekt där unga kvinnor skulle visa bilder på otrygga 
rum. Många av dessa föreställde slutna och insynsskyddade rum och 
platser i staden. Andersson skriver vidare att dessa rum ger även 
känslor av att inte ha kontroll, bland annat på grund av den dåliga 
sikten.

Siktlinjer
Att ha god eller fri sikt är något som är mycket viktigt för 
trygghetskänslan, eftersom synen är det viktigaste sinnet för oss när 
det handlar om att kunna orientera sig (Listerborn 2000). Brutna 
siktlinjer och små vrår längs en sträcka bidrar till otrygghetskänslan 

vinkeln. Öppna ytor med god sikt ökar däremot trygghetskänslan 
eftersom det innebär färre gömställen för en eventuell gärningsman 
(Loewen, Steel och Suedfeld 1993). Detta bekräftades av 
intervjuresultatet där två kvinnor sa att fallstudiesträckan kändes 
trygg eftersom det inte fanns några direkta gömställen längs den.

En nackdel med att arbeta med allt för raka siktlinjer är att staden 
eller området inte blir lika intressant eller stimulerande att röra 
sig i. Detta skriver bland annat Jan Gehl om, och kallar det för 
promenadpsykologi (2010). Gehl menar att raka siktlinjer upplevs 
som enformiga och uttråkande, eftersom man ser hela sträckan 
innan man ens har påbörjat sin färd på den. Gehl skriver dock vidare 
att en gata endast kräver små krökar för att motverka enformigheten, 
då det genom dessa krökar ständigt öppnas nya vyer och färden blir 
på så sätt variationsrik och stimulerande. På så sätt kan man få ett 
stråk som både är tryggt och intressant.

Fasader
Listerborn (2000) skriver att byggnaders längd och bredd 
antagligen spelar större roll för trygghetsupplevelsen än vad dess 
höjd gör. Detta på grund av att långa byggnadskomplex kan ge 
ogenomträngliga områden och Listerborn menar därför att det är 
bättre med korta kvarter för att underlätta rörlighet och alternativa 

stöds av Jan Gehl (2010) som menar att det är viktigt att det händer 
något i byggnaders bottenvåningar, eftersom det är dessa som är i 
ögonnivå och alltså det vi ser när vi rör oss i staden. Gehl skriver 
vidare att slutna fasader – med få fönster och dörrar, få detaljer, samt 
dålig eller ingen variation i funktion – inte bara gör stadens rum 

något ljus eller visuell kontakt mellan insidan av husen och gatan 
(Gehl 2010). 

Markbeläggning
Markbeläggningen på en plats kan ha inverkan på trygghetskänslan. 
Det kan till exempel beröra äldre personer eller personer med något 
slags funktionsnedsättning, eftersom en markbeläggning som är 

personen önskar (Hjälpmedelsinstitutet 2010). För trygghetskänslan 
är det också viktigt att markbeläggningen inte blir för hal om 
vintrarna, eller att det riskerar att växa mossa på vilket gör den hal.

Grus eller liknande som markbeläggning på en gångväg gör att en 
persons steg kan höras. Detta kan både ha för- och nackdelar – det 
positiva är att man skulle höra om en eventuell gärningsman närmar 
sig, det negativa är att denna gärningsman i sin tur även kan höra när 
du kommer. 
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Belysning
Belysningen är en mycket viktig faktor för trygghetsupplevelsen 
(SKL 2005, Lindgren och Nilsen 2011). Belysning bidrar också till en 

exempelvis lyser upp områden kring övergångsställen (SKL 2005). 
Denna säkerhetsåtgärd kan således öka tryggheten då man vet att 

vill. För personer med sämre syn, så som äldre och synskadade, är 
det extra viktigt med god belysning för att de ska kunna orientera sig 
och ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. 

Det är inte kvantiteten som spelar roll när det gäller belysning, utan 
som med så mycket annat är det kvaliteten som är det viktiga – alltså 

faktorer i ljuset som påverkar hur det uppfattas, exempelvis ljusets 
färgtemperatur, hur bra färgåtergivningen är, samt ljusets styrka. 
Ögonen anpassar sig efter den ljuspunkt som lyser starkast, vilket är 
viktigt att ha i åtanke för att inte riskera att blända då det ökar risken 
för olyckor. När man planerar för belysning är det viktigt att tänka 
på att våra ögon läser samman alla olika ljuspunkter till ett mönster, 
och därför är det viktigt att detta mönster blir lättläst och på så sätt 
kan underlätta orientering och ge vägledning (SKL 2005). När man 
planerar belysning är det också viktigt att placera den så att ljuset inte 
absorberas av växtlighet eller av mörka färger, exempelvis på fasader 
(Listerborn 2000). 

Förutom att man med belysningens hjälp kan öka säkerheten 
och upplevelsen av trygghet på en plats, kan man också använda 
belysning för att skapa attraktiva miljöer, platser som upplevs som 

platser i staden, även om kvällarna, vilket också har en positiv 
inverkan på upplevelsen av trygghet. Det går också att använda 
belysning för att belysa ett landmärke eller andra spännande/trevliga 
platser för att markera och väcka intresse för dessa.

Skötsel
Om ett område är välskött ger det ett gott intryck samt visar att det 
är någon som bryr sig om området (Boverket 1998). Ett förfallet 
område sänder ut motsatta signaler – att ingen riktigt bryr sig och att 
oordning och förstörelse är acceptabelt. 

Klotter och annan vandalism bidrar till otryggheten genom att 
det förfular och ger området ett slitet och förstört uttryck. För att 
motverka mer klotter är det viktigt med snabb sanering, eftersom 
detta visar förövarna och alla andra att det är någon som bryr sig 
och tar hand om området. Samma sak gäller för växtligheten i 
ett område. Om det får vara vildvuxet och inte tas om hand ger 
det intrycket att området inte är prioriterat. Stora buskage kan 
dessutom ha en negativ inverkan på tryggheten eftersom det kan 
försvåra sikten eller vara ett gömställe för en potentiell gärningsman 
(Andersson 2005).
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Utifrån vad som kommits fram till i ovanstående teoriavsnitt kan det 

förbättra upplevelsen av trygghet i stadens rum.
Dessa åtgärder redovisas här som gestaltningsprinciper. Med 
gestaltningsprinciper menas grundregler som, för att öka 
upplevelsen av trygghet, bör beaktas vid utformning av områden 
och platser i våra städer. Eftersom andra människors närvaro 

platsen.

Stadsplanemönster
Vid nybyggnation är det viktigt tänka på att utforma områden efter 
en rutnätsstruktur eftersom detta stadsplanemönster saknar en 
mindre tydlig hierarki än trädstrukturen. Detta gör att gatorna får 

blir tomma och öde.

Funktionsblandning
Planera för blandade verksamheter i städernas stadsdelar, för 
att uppnå folkliv under större delar av dygnet. För att få en 
blandad grupp människor som rör sig i området är det bra om 
verksamheterna lockar till sig människor i olika åldrar, med olika 
intressen, olika etnicitet och olika sociala bakgrunder.

Olika offentlighetsgrader
Arbeta med de olika offentlighetsgraderna, och på detta sätt tydligt 
markera ägande- och ansvarsförhållanden på de olika platserna.

Skala
Beakta skalan vid planering, hellre småskaligt än storskaligt. 
Småskaliga miljöer upplevs som varma och välkomnande eftersom 
vi där får många intryck då vi kan se och uppfatta byggnader och 
detaljer på nära håll. Storskaliga miljöer skapar oftast problem 
eftersom de stora avstånden, höga byggnaderna och bristen 
på detaljer gör att de uppfattas som kalla och opersonliga. I 
förlängningen kan detta leda till svårigheter för sociala nätverk att 
etableras och på så sätt utveckla en social kontroll i området.

4. GESTALTNINGSPRINCIPER
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Siktlinjer
Eftersom synen är människans viktigaste organ för att kunna 
orientera sig, det är viktigt att sikten är god eller fri. Brutna 
siktlinjer och små vrår medverkar till otrygghetskänslan eftersom 
det kan innebära gömställen för en potentiell gärningsman. För att 
fortfarande få ett spännande och varierande stadslandskap kan man 
arbeta med endast små krökar så att nya vyer ständigt skapas, utan 
att siktlinjerna bryts helt.

Fasadutformning
Undvik långa slutna fasader utan någon kontakt ut mot gatan. 
Långa fasader skapar svårgenomträngliga områden. Korta kvarter 
underlättar rörligheten och möjligheten att välja alternativa vägval. 
Med verksamheter i byggnadernas bottenvåningar upplevs områden 
som tryggare eftersom detta ger ljus till gatan och ger en kontakt 
mellan insidan och utsidan.

Markutformning
Markbeläggningen i ett område ska vara jämn, utan för stora kanter 
för att möjliggöra framkomlighet.

Skötsel
Det är viktigt att områden ser välskötta ut eftersom det visar att 
någon bryr sig om något. Vandalism bidrar till att otryggheten 
ökar eftersom det ger ett slitet uttryck. Genom att snabbt åtgärda 
förstörelse, till exempel genom klottersanering eller byta ut trasiga 
rutor, visar man både förövarna och andra att det är någon som tar 
hand om området. Det är även viktigt att växtligheten inte får bli 
vildvuxen eftersom det inte bara ger ett slitet uttryck till området, 
utan även kan vara ett gömställe eller förhindra sikten, vilket upplevs 
som otryggt.

Belysning
Belysning är mycket viktigt både för tryggheten och för säkerheten. 
För tryggheten är belysning viktig eftersom den bidrar till 
orienterbarheten i ett område. Det är kvaliteten på ljuset som är 
viktig, belysningen ska ha en god färgåtergivning och inte vara 
bländande. Det är också viktigt att alla ljuskällor samarbetar och 
bildar ett lättläst mönster så det blir lätt att orientera sig. Vid 
planering av ljussättning är det viktigt att se till att ljuset inte 
absorberas av mörka ytor eller växtlighet. 

Social kontroll
Den sociala kontrollen i ett område kan stärkas genom den fysiska 
utformningen av området. Genom att arbeta med halvprivata 
platser skapas band mellan användarna. Ett område med blandade 
funktioner ger större genomströmning av människor under dygnets 
timmar. Detta ökar den sociala kontrollen eftersom människors 
närvaro (någon som kan se och höra dig) ökar trygghetskänslan. 
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5. FALLSTUDIE - LEVGRENSVÄGEN
5.1 Platsbeskrivning
Arbetets fallstudie är lokaliserad till centrala Göteborg och stråket 
Hugo Levins väg–Levgrensvägen–Gårdavägen. Stråket går mellan 
stadsdelarna Centrum och Gårda. Stråket är ungefär 500 meter 
långt och ligger på en tvärgata till det så kallade evenemangsstråket. 
Evenemangsstråket är ungefär 1,5 kilometer långt och sträcker sig 
från nöjesparken Liseberg i söder upp till Ullevi i norr. På detta stråk 

annat Liseberg, Universeum Science Center, Världskulturmuseet, 
Svenska mässan, Scandinavium, Valhallabadet, den stora biografen 
Bergakungen, Gamla Ullevi samt Nya Ullevi.

Gårda avgränsas i norr av Redbergsvägen, i söder av Örgrytevägen, 
i väst av Mölndalsån och av E6:an i öst. För att nå Gårda västerifrån 

ån, och en av dessa ingår i det valda stråket.  

används i sin fulla potential mindre ofta, vilket innebär att ytan oftast 
är tom. Området används före och efter evenemang på arenan vilket 

området är en transportväg till och från arenan för publiken.

Liseberg

Göteborg C

LANDALA

HAGA

INOM VALLGRAVEN

LORENSBERG

ÖRGRYTE

GULLBERGSVASS

HEDEN

NORDSTADEN

OLSKROKEN

GÅRDA

E6

Nya Ullevi

Vägar
Järnväg
Vatten
Grönområden
Område för 
fallstudie

TECKENFÖRKLARING

Bild 2. 

lokalisering i 
centrala Göteborg.
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På andra sidan gatan ligger Katrinelundsgymnasiet och 
Bernadottegymnasiet. Intill skolorna ligger en förskola och en 
parkeringsplats. Därpå följer Burgårdsparken som innehåller 
byggnadsminnet Stora Katrinelund, huvudbyggnaden till ett 
gammalt landeri (gammal jordbruksfastighet) med anor från 
1600-talet. Landeriets lokaler används idag av en annan av stadens 
gymnasieskolor. Öster om landeriet ligger en friidrottsplats. Därefter 
följer en liten bro som går över Mölndalsån. När man kommit över 
ån, till Gårdavägen, möts man av kontorsbyggnader. I Gårda ligger 

till evenemangsstråket och de många arbetsplatserna i centrala 
Göteborg. 

Fotosekvens
På följande sidor följer en fotosekvens för att skapa en bättre 
förståelse för platsen för läsaren. Sekvensen börjar på Skånegatan i 
väst och går sedan längs stråket till Gårda torg. 
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Utanför förskolan.
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sticker ut.
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kontorsbyggnader.
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Över bron och inne i Gårda.
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Slutet av stråket, Gårda torg.
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5.2 Platsanalys
Mitt mål med arbetet var att jag skulle hitta en plats eller ett stråk 
som upplevdes otryggt, vilket jag sedan skulle förbättra så att det 

hade ett antal faktorer som skulle kunna göra det otryggt. En av de 
viktigaste faktorerna var bristen på blandade verksamheter då det ger 
tomma ytor och tomma byggnader efter stängningsdags. 

Mitt första besök på platsen var på skärtorsdagen. Under besöket 

längs stråket. Flödet var relativt jämnt i båda riktningar. Under 
kvällsbesöket som gjordes en tisdagskväll, rörde sig endast ett fåtal 
människor och bilar där. Detta bekräftade en av intervjupersonernas 
uppfattning att stråket är en folktom plats kvällstid.

När jag under mitt besök på platsen intervjuade de människor som 
rörde sig där, sa samtliga respondenter att de kände sig trygga där. 
Det var visserligen några som sa att de tyckte att stråket var otryggt 
när det var mörkt, få människor i omlopp eller att det var dåligt 
belyst. 
 
Vid kvällsbesöket blev min uppfattning att stråket inte är särskilt 
dåligt belyst. Till exempel så hade både Katrinelundsgymnasiet och 
den intilliggande förskolan viss fasad- och punktbelysning, vilket 
både gör att platsen känns trevligare samt möjliggör ökad sikt in 
bland byggnaderna. Längs gång- och cykelbanan fanns det enstaka 
armaturer som var trasiga vilket skapade mörka ”hål”. Men även om 
belysningen utöver detta var bra så hjälpte den inte så mycket mot 
känslan av ödslighet. Den mörka friidrottsplatsen med dess höga 

omgärdande stängsel ger ett obehagligt och kusligt intryck. En annan 
bidragande faktor, dock av tillfällig art, är att det pågår ett arbete 
med att bygga en ny entré till Nya Ullevi, vilken innebär att den 
norra sidan av stråket är en stor byggarbetsplats. Detta bidrog också 
till känslan av ödslighet med stora containrar, diverse bråte, maskiner 
och – även här – höga omgärdande stängsel.

Entrébyggandet.
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Vad är tryggt och varför?
De stora öppna ytorna kan ge ett intryck av ödslighet, men de 
har också sina fördelar eftersom det gör att man har ganska bra 
uppsikt när man rör sig längs stråket. Detta stärks av resultatet från 
intervjuerna där det var kvinna som sa att hon känner sig trygg 

samt en man sa att platsen ”är folktom, men det är inte otryggt 
eftersom man har bra översikt”.

Markbeläggningen på stråket är asfalt, vilket är bra ur både säkerhets- 
och trygghetsaspekten. 

en tillgång till människor, frågan blir dock hur man ska kunna locka 
folk till stråket. 

Stråkets öppenhet är ett värde eftersom det ger bra uppsikt. Synen 
är som nämnt det viktigaste sinnet för att kunna orientera sig. Den 
goda uppsikten på platsen innebär också att det går att se vad som 
”väntar” efter att vägen svängt, och att man på ett längre avstånd kan 
se om en det kommer en mötande person. 

Vad är otryggt och varför?
Nya Ullevi är Göteborgs största evenemangsarena med en kapacitet 
på 43 000 gäster. Före och efter evenemang är det alltså mycket 
folk i omlopp på platsen. I detta sammanhang där det kan röra sig 
om människor som, beroende på matchresultat, är besvikna eller 
arga och kanske även berusade, så har denna närvaro av människor 
motsatt verkan och kan istället bidra till en ökad känsla av otrygghet.

Mitt emot Ullevi, på den södra delen av stråket, ligger 
Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet och en förskola. 
Dessa byggnader står tomma sena eftermiddagar och kvällar när 
lektionerna har slutat. Detta bidrar till att färre människor rör sig i 
området om kvällarna, och på så sätt minskas den informella sociala 
kontrollen. 

Den del av stråket som går mellan landeriet och ner mot Mölndalsån 
kröker sig samtidigt som det är en höjdskillnad på tre meter 
på hundra meter. Detta ger en nivåskillnad på 3 % vilket enligt 

för framkomlighet både för friska gående och rörelsehindrade 
gående. För rullstolsburna innebär dock nivåskillnaden mindre god 
kvalitetsnivå, vilket betyder att rullstolsburna ibland kan behöva 
hjälp för att ta sig upp. Detta kan alltså ha en negativ inverkan på 
tryggheten för dem. 

Bron som går över Mölndalsån erbjuder bara gång- och cykelbana på 
ena sidan. Detta kan bidra till ökade känslor av otrygghet eftersom 

då har möjligheten att välja vilka möten som man vill ”utsätta” sig 
för.

När man kommit över ån, in på Gårdavägen i Gårda, möts man av 
ett ganska funktionsseparerat område med kontorsbyggnader. Dessa 
står tomma om kvällarna och bidrar också till känslan av otrygghet 

något skulle hända en sen kväll. 
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Vad kan förbättras?
Platsens främsta problem i nuläget är att det är ödsligt och råder en 
brist på människor under kvällarna. Det behövs alltså något som 
lockar människor till platsen under dygnets alla timmar. 

Att det utvalda stråket ligger så nära evenemangsstråket innebär både 
problem och möjligheter. Problemet i dagsläget är att det blir en 
bakgata/sidogata dit inget folk lockas eftersom ”allt” händer så nära. 
Det är dock i detta som möjligheten ligger också – människorna 

genom att locka dem med något.
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5.3 Förbättringsförslag
I arbetet med att göra Levgrensvägen till ett bättre stråk och öka 
känslan av trygghet på detta, har jag använt mig av några av de 
gestaltningsprinciper som redovisades i föregående kapitel. För att 
bestämma vad som ska åtgärdas har jag använt mig av platsanalysen 
som även den presenterades i föregående kapitel. 

är medveten om att mitt förslag skulle kunna utvecklas ytterligare, 
men det som presenteras är det som ryms inom detta arbetes 
avgränsningar. 

Målet med förbättringsförslagen är att göra Levgrensvägen till ett 
tryggare stråk utifrån tidigare nämnda perspektiv om demokrati 
och jämställdhet och allas tillgång till platsen. Många av förslagen 
berör belysning och att få människor till platsen under hela 
dygnet, detta eftersom det är dessa faktorer som bidrar mest till 
trygghetsupplevelsen

Eftersom det, med hänsyn till arbetets omfattning, är för mycket 
att förändra hela stråket i detalj, har jag efter platsanalysen och 
gestaltningsprinciperna valt ut sju nedslagsplatser som ska åtgärdas. 
Vissa av förslagen är mer övergripande och vissa är mer detaljerade. 

De valda platserna markeras på nedanstående karta och kommer 
hädanefter benämnas följande:

1. Ullevi-området
2. Gymnasierna
3. Stora Katrinelund
4. Gång- och cykelbanan
5. Friidrottsplatsen
6. Bron
7. Gårda

1

2
3

4

5
6 7
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1. Ullevi-området
De storskaliga ytorna behövs för att fylla sin funktion för 

upplevas som tryggare bör småskalig belysning, anpassad för gång- 

och bilvägen. Denna belysning kan fortsätta längs hela norrsidan av 
stråket österut för att få en yta som upplevs som trygg och på så sätt 
erbjuda ett alternativt vägval.

2. Gymnasierna

de nuvarande skolbyggnaderna kan man åstadkomma ett större 

skulle till exempel gå att använda byggnaderna till handel eller 
restaurangverksamhet för att få människor till platsen på kvällar och 
helger.

3. Stora Katrinelund
För att öka tryggheten på stråket och göra det till ett mer varierat 
och attraktivt stråk, kan entrén till Stora Katrinelunds landeri 
förändras. Genom att belysa entréportikerna på ett spännande 
sätt, kan man markera och uppmärksamma att det intressanta 
byggnadsminnet ligger här. I alléerna upp till landeriet kan en annan 
belysning användas än den i fallstudie-stråket, för att visa att det 
händer något. Landeriets fasadbelysning kan sedan anpassas efter 

Även landeriets lokaler skulle kunna användas för andra 
verksamheter om kvällar och helger då det inte används, till exempel 
med café eller kursverksamhet.
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4. Gång- och cykelbanan
Längs hela stråket ska en enhetlig belysning användas, förslagsvis 
den så kallade A-armaturen1

Gårda-sidan. Genom att placera A-armaturen även längs fallstudie-
stråket, skapas ett tydligt och sammankopplat stråk med kopplingar 
både till Gårda och till stadens historia.

1 A-armaturen är en belysningsarmatur från 1923, som Göteborgs stad 
nu utvecklar för att den ska fungera för att leva upp till dagens teknik och 
säkerhetskrav.

5. Friidrottsplatsen
Den ödsliga friidrottsplatsen behöver ett lyft. Genom att förbättra 
och markera dess entré, tillsammans med en rensning av de små snår 
och buskage närmast stängslet, får den en mer välskött utstrålning 
och på så sätt stärks trygghetsupplevelsen på stråket. Även belysning 
kan användas för att stärka trygghetskänslan runt friidrottsplatsen. 

platsen inte används, kan man jobba med lägre armaturer inne på 
området, för att lysa upp området och på så sätt skapa bättre sikt, 
både in till området för passerande, och inne på området för de som 
använder löparbanorna.

Före- och efterbild av gång- och cykelbanan.
Förslag till hur friidrottsplatsens entré skulle kunna göras trevligare.
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6. Bron
Genom att anlägga trottoar även på den norra sidan av bron, 
möjliggörs ett alternativt vägval. Denna trottoar kan länkas samman 
med förbättringsåtgärderna under punkt 1, Ullevi-området, för att på 
så sätt få ett lång sammanhängande stråk som går till Gårda. Genom 
att nyttja belysning på (till exempel infälld i räcket), runt och under 
bron kan man bidra till att skapa en trevlig atmosfär och en vacker 
blickpunkt.

Inspirationsbild för belysning. Kungsbron i Göteborg.

7. Gårda

fallstudie-stråket. Viktigast är att få in bostäder, men även andra 
funktioner så som handel, restauranger eller caféer, kanske en 
saluhall eller något slags nöjesställe skulle också främja folklivet i 
stadsdelen. 

Kontorsbebyggelse i Gårda.

Förslag på hur 
bron skulle 

trottoar på den 

på bilden) 

till Gårda.
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Frågan om trygghet är en fråga om demokrati eftersom det handlar 
om alla människors rätt att använda en stad på det sätt de vill, utan 
att begränsas av rädsla eller oro för att bli utsatta för något. Trygghet 
är något som är olika för olika människor, vid olika platser och olika 
tillfällen. Detta gör det svårt att förbättra ett område så att det blir 
tryggt för alla, hela tiden. Trygghet är även en fråga om jämställdhet 
eftersom kön är den mest avgörande inre faktorn för hur människor 
upplever trygghet och otrygghet. Det är kvinnor som känner sig 
mest otrygga, oroliga eller rädda när de rör sig ute i våra städer, 
särskilt under dygnets mörka timmar (Andersson 2005, Loewen et. 
al. 1993).

En trygg stad är fördelaktigt för alla åldrar – från tonårstjejerna som 
är rädda för att våldtas, till de äldsta som är oroliga för att de inte 
ska kunna ta sig fram ordentligt med sina rollatorer (Johansson et al. 
2012, Culbertson et al. 2001, Wennberg et al. 2010,). Det går även 
att på sikt förbättra hälsotillståndet för en del av befolkningen, då 
tryggare områden även visat sig ha inverkan på hur ofta människor 
väljer att motionera utomhus (Shenessa et al. 2006).

De viktigaste faktorerna för att skapa trygga städer är god belysning 
samt andra människors närvaro. Belysning är mycket viktigt eftersom 
synen är det viktigaste sinnet när vi ska orientera oss (Loewen et 
al. 1993). Med god belysning kan vi också se vem eller vilka som 
möter oss, och belysningen får därmed en koppling till den sociala 

platsen som kan se, höra och hjälpa dig om något skulle hända, är 
mycket viktigt för tryggheten (Boverket 2010, Lindgren och Nilsen 
2011).

ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, tidigare erfarenheter, etc.) 
som påverkar hur vi upplever trygghet, är det svårt att hitta något 
universellt knep för att alla ska känna sig trygga. Det går inte heller 
att skapa en helt trygg stad (Listerborn 2000), men det går att 
förbättra platser så att de i alla fall upplevs som tryggare. I plan- och 

trygga platser – från planens syfte där ”jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden” nämns, ner till detaljplanenivån där det går att 
påverka hur byggnader ska placeras och utformas samt till exempel 
markytans utformning och vegetation – allihop är faktorer som 
påverkar trygghetsupplevelsen (Wennberg et al. 2010, Loewen et al. 
1993, Lindberg och Nilsen 2011). 

Enligt litteraturen är brist på människor en faktor som bidrar till 
att platser kan upplevas som otrygga . Men ett intressant resultat 

bristen på människor som gjorde att de kände sig trygga på platsen, 
eftersom det innebar att det inte fanns något potentiellt hot på 

6. ANALYS OCH SLUTSATSER
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eftersom det inte var så mycket folk som rörde sig där på kvällarna. 
Förutom detta så bekräftade intervjuerna det som stod i litteraturen, 
exempelvis kvinnors undvikande och utrustande strategier samt 
männens högre nivå av upplevd trygghet.

Ett viktigt, även om inte särskilt förvånande, resultat av arbetet, var 
att det visade på en mycket viktig skillnad i vad man som planerare 
kan tro är en otrygg plats, utifrån kartor och texter, och hur den 
faktiskt upplevs av dess brukare. Det visar också på hur viktigt det 
är att faktiskt göra besök på platsen och prata och diskutera den 
med dem som använder den, och inte bara studera kartor och dra 
slutsatser och planera utifrån dem. 

Den forskning och de myndigheter vars material jag har studerat 
i detta arbete, arbetar mycket med trygghet. Det är ett ständigt 
aktuellt ämne och även mycket viktigt för den sociala hållbarheten 
i samhället. Efter detta arbetes genomförande har jag kunnat 
konstatera att fysisk planering erbjuder ett antal verktyg för att öka 
upplevelsen av trygghet, inte bara i det utvalda stråket, utan självklart 
även på andra platser och i andra städer. Jag anser mig ha besvarat 
arbetets frågeställningar och på så sätt uppfyllt syftet. Metoderna 
har fungerat väl för detta, dock kunde vissa justeringar ha gjorts 
(står att läsa om under Metoddiskussion på sida 12). En brist i arbetet 
är att jag i de teoretiska delarna har fokuserat mycket på vad som 
går att påverka genom fysisk planering (kallat yttre faktorer), men i 
min fallstudie har jag inte applicerat så många av dessa (exempelvis 
placering och utformning av byggnader) utan mer fokuserat på 
belysning och att locka människor till stråket. Detta skulle dock 
kunna motiveras med att det är de viktigaste faktorerna, även om det 
inte innebär några jättestora förändringar för fallstudiestråket.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den fysiska miljön 
påverkar trygghetsupplevelsen av en plats, och att den fysiska 

upplevas i en stad. Detta trots att en mycket stor del av den upplevda 
tryggheten beror på individuella skillnader människor emellan.
Men genom att skapa så trygga platser och städer som möjligt, går 
det att bidra både till livskvalitet på individnivå och till den sociala 
hållbarheten på samhällsnivå.
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BILAGOR
8.1 Bilaga 1 - intervjuinformation

Plats: Levgrensvägen, Göteborg
Tid: Torsdag 5 april 2012, kl. 11-13

Antal intervjuade efter kön:
Kvinnor: 10
Män: 10

Antal intervjuade efter ålder:
16-20: 3
20-25: 5
26-35: 4
36-45: 2
46-55: 4
56-    : 2

Intervjufrågor:
1. Varför rör du dig här, vad har du för ärende på platsen?
2. Känner du dig trygg när du rör dig här?
3. Känner du dig lika trygg oavsett tid på dygnet eller årstid?
4. Vad påverkar hur du upplever tryggheten här? Vad tycker du till 




