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Förord

Detta kandidatarbete utgör det avslutande momentet i kandidatutbildningen i Fysisk planering på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare Abdel-
lah Abarkan, för det stöd han gett mig under arbetets gång.  Jag vill även tacka Lina Berglund-Sno-
dgrass för all hjälp och alla tips jag fått ta del av. Ett tack går även till min familj och särskilt till min 
mamma, som stöttat mig i ur och skur. 

Mattias Häggblom 
Karlskrona den 26 maj 2014
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Sammanfattning

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vad forskningen säger om trygghet i den fy-
siska miljön. Vidare är syftet att undersöka hur Stockholms stad förhåller sig till denna forskning 
genom sina två ansökningar till Boverket om stöd för trygghetsprojekt. Arbetet har utgått från två 
teoretiska perspektiv - social brottsprevention och situationell brottsprevention. Undersökningen 
har skett genom metoden kvalitativ innehållsanalys, som använts för att analysera de två an-
sökningarna “Trygg i Trekantsparken” och “Trygga samband över Järvafältet”.

Resultatet visar att forskningen om trygghet i den fysiska miljön är nyanserad. Forskare som 
förespråkar det sociala brottspreventiva perspektivet menar att faktorer som makt, ojämlikhet 
och stadsdelens socioekonomiska betydelse ligger bakom problemet med otrygghet i den fysiska 
miljön. Forskare som förespråkar det situationella brottspreventiva perspektivet anser generellt att 
otrygghet kan kopplas till en viss plats eller fysisk miljö. 

Resultatet visar även att Stockholms stad - genom sina två ansökningar till Boverket - till största 
delen förhåller sig till det situationella perspektivet i forskningen. Men det går inte att utesluta att 
staden till nästan lika stor del förhåller sig oklart till de två perspektiven. 

Det bör dock påpekas att empirin varit begränsad och att det därför inte går att dra för generella 
slutsatser. Detta arbete får ses som en pilotstudie, som kan tjäna underlag  till ett större arbete med 
flera fall och ett större empiriskt material.



54

INNEHÅLL

1. Inledning       6

 Bakgrund       6
 Syfte        6
 Problemformulering     6
 Avgränsning      7
 Disposition       7

2. Forskningsstrategi och metod   7
 
 Fallstudie       7
 Kvalitativ innehållsanalys    8
 Val av litteratur      8
 Empiri       9

3. Teori        9

 Trygghet som begrepp    9
 Teoretisk utgångspunkt    10

4. Forskningsöversikt     11

5. Empiri        15

 Trygg i Trekantsparken    16
 Trygga samband över Järvafältet  17

6. Analys        21

7. Slutsats       27

Källor        29



6

1. Inledning

Bakgrund

Trygghet är ett ständigt aktuellt begrepp. Det berör oss alla i någon mån, alla har vi känt oss otryg-
ga någon gång i livet. För somliga är det just så - någon gång eller några gånger i livet. För andra är 
det långt mer än så - det är en del av vardagen. Vad som skapar otrygghet är individuellt; för vissa 
kan mötet med ett djur framkalla rädsla, för andra kan det vara en plats som är skrämmande. Detta 
arbete handlar emellertid om det senare - den fysiska miljöns påverkan på vår trygghetskänsla. Det 
handlar dock inte om det som kallas för agorafobi, rädsla för öppna platser, utan om en rädsla för 
brott som kan kopplas till den fysiska miljön.

Inspirationen till ämnesvalet kommer delvis från mina egna erfarenheter. I framför allt min hems-
tad, Stockholm, har jag erfarit miljöer som inte alltid känts så trygga. I vissa fall har det varit berät-
tigat, till exempel på platser med ett dåligt rykte eller där det rört sig skumma typer. I andra fall 
har det varit av en irrationell anledning som inte gått att sätta ord på. Det har lett mig till att vilja ta 
reda på vad det är som framkallar denna rädsla - är det platsen? Eller är det andra bakomliggande 
faktorer? Och hur ställer sig min hemstad Stockholm till detta i sin planering för trygghet? Re-
sultatet blev detta kandidatarbete på temat trygghet i den fysiska miljön. Jag önskar alla en trevlig 
läsning och att arbetet åtminstone kan bidra med något nytt i det vetenskapliga fältet. 

Syfte

Arbetets syfte är att undersöka vad forskningen säger om trygghet i den fysiska miljön. Vidare 
är syftet att undersöka hur Stockholms stad förhåller sig till denna forskning genom sina an-
sökningar till Boverket om stöd för trygghetsprojekt. Ansökningarna avser projekten "Trygg i 
Trekantsparken" och "Trygga samband över Järvafältet", som får representera stadens syn på trygg-
het i den fysiska miljön. 

Problemformulering

Underliggande problem är att forskningen om trygghet i den fysiska miljön är nyanserad, något 
som inte alltid återspeglas i en kommuns satsning på trygghetsprojekt i den fysiska miljön. Ur den 
synvinkeln blir det intressant att studera hur Stockholms stad förhåller sig till forskningen i sina an-
sökningar till Boverket om stöd för trygghetsprojekt. Studien kommer att ge en bild av hur nyanse-
rad Stockholms stad är i sin planering för trygghet i den fysiska miljön. Utifrån denna problemfor-
mulering har följande frågeställning valts ut:
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•	 Vad	säger	forskningen	om	trygghet	i	den	fysiska	miljön?
•	 Hur	förhåller	sig	Stockholms	stad	till	forskningen	om	trygghet	i	den	fysiska	miljön	i	sina		 	
 två ansökningar till Boverket om stöd för trygghetsprojekt?

Avgränsning

Uppsatsen är skriven inom ramen för ett kandidatarbete i fysisk planering och omfattar 15 hög-
skolepoäng. Arbetet avgränsas till trygghet från brottslighet i den fysiska miljön. Arbetet har även 
en teoretisk och en empirisk avgränsning. Den teoretiska utgångspunkten avgränsas till de två 
perspektiven social brottsprevention och situationell brottsprevention. Det empiriska materialet 
avgränsas till Stockholms stads två ansökningar för projekten "Trygg i Trekantsparken" och "Trygga 
samband över Järvafältet". För att analysera dessa används kvalitativ innehållsanalys som metod.

Disposition

Arbetet består av sju kapitel. Här följer en kort sammanfattning av dessa. Kapitel 1 består av denna 
inledning där bland annat syfte och problemformulering presenteras. Kapitel 2 behandlar forsk-
ningsstrategi och metod där bland annat fallstudie och kvalitativ innehållsanalys presenteras. 
Kapitel 3 består av teori, med genomgång av trygghet som begrepp och teoretisk utgångspunkt. I 
Kapitel 4 behandlas forskningsöversikten där tidigare forskning presenteras utifrån den teoretiska 
utgångspunkten. I kapitel 5 görs en genomgång av empirin, i det här fallet två ansökningar om stöd 
till trygghetsprojekt från Stockholms stad. Kapitel 6 består av analysen, där problemformulering 
och uppställda frågor besvaras. Kapitel 7 består i sin tur av arbetets slutsats, där det framgår om 
arbetets syfte kan belysas.

2. Forskningsstrategi och metod

Fallstudie

Fallstudien är en typ av forskningsstrategi inriktad på en enda eller ett fåtal undersökningsen-
heter (Denscombe 2012, s.59). Genom detta angreppssätt kan insikter skaffas som inte skulle 
vara möjliga att finna om strategin var att undersöka många enheter, exempelvis genom en sur-
veyundersökning. Möjligheterna blir större att gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte 
skulle uppmärksammas om undersökningen endast var ytlig. Fallstudien fungerar bra för att 
undersöka relationer och sociala processer som kan vara komplexa i sitt sätt att samspela och 
påverka varandra. Fallet som studeras är vanligtvis ett naturligt förekommande fenomen som kan 
undersökas genom en rad olika källor, data och metoder (Denscombe 2012, s.61).



8

Valet av fall baseras på det praktiska problemet som undersöks i arbetet (Denscombe 2012, s.64). 
Det finns flera sätt att använda ett sådant fall men det som passar bäst i detta arbetet är den te-
oriprövande undersökningsenheten. Med detta menas ett fall som är relevant för tidigare teorier, 
vilka kan prövas eller byggas på. Stockholms stad passar väl i detta hänseende i egenskap av en 
storstadskommun med de trygghetsproblem som det medför. Kommunen har ett relevant em-
piriskt material relaterat till trygghet i den fysiska miljön. 

Nackdelen med att använda sig av en fallstudie är främst att trovärdigheten kan ifrågasättas utifrån 
de generaliseringar som görs i studien (Denscombe 2012, s.72). På samma sätt får fallstudien kritik 
för att den fokuserar på processer snarare än resultat som går att mäta. Kritiker menar även att det 
kan vara svårt att avgränsa fallet och att få tillgång till den empiri som behövs. 

Kvalitativ innehållsanalys

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att lyfta fram djupare budskap i skriven 
text, som ibland kan vara oavsiktliga från författarens sida (Denscombe 2012, s.308). Den visar vad 
texten framhåller som relevant, vilka prioriteringar som skildras, vilka värderingar som framförs 
och hur idéer hänger ihop. Metoden har valts för att den är enkel och tydlig och därför passar bra 
för att analysera budskap i kommunala dokument. Därtill passar metoden bra för text som har en 
enkel och direkt framtoning, vilket kommunala dokument åtminstone borde ha för att nå ut till 
allmänheten. 

Nackdelen med metoden är att de budskap som lyfts fram tenderar att tas från den ursprungliga 
kontexten (Denscombe 2012, s.308). För att undvika detta är det viktigt att i den mån det går lyfta 
fram meningar i den kontext de befinner sig i. Metoden passar inte för alltför invecklade texter 
som bygger på subtila innebörder. Det kan till exempel gälla underförstådda meningar i text, som 
bygger på det som sagts, inte sagts eller det som följer. 

Val av litteratur

För att hitta relevant litteratur har tre huvudsakliga tillvägagångssätt tillämpats. För det första har 
BTH:s biblioteks sökmotor "Summon" använts. Genom avgränsade sökord har denna sökmotor 
genererat en mängd förslag på litteratur, där flera förslag har varit användbara. För det andra har 
handledare och personal från BTH varit hjälpsamma med tips och råd kring relevant litteratur. För 
det tredje har referenslistor från lästa böcker, avhandlingar och rapporter varit till hjälp. 

Sökningen av litteratur har avgränsats till fysiska åtgärder utifrån de två brottspreventiva perspek-
tiven. Författare som valts ut är bland annat Oscar Newman, Timothy Crowe, Carina Listerborn, 
Rachel Pain och Hille Koskela. 
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I arbetet ingår enbart skriftliga källor. Det kan förklaras av dess tillgänglighet, som är en stor fördel. 
Böcker har enkelt kunnat lånas av biblioteket och avhandlingar och rapporter har snabbt kun-
nat hämtas från internet. Nackdelen med skriftliga källor är att källans trovärdighet alltid måste 
granskas. Detta gäller särskilt dokument som hämtas från internet eftersom kontrollen där inte är 
lika noggrann som för tryckta källor (Denscombe 2009, s.299). Källor bör även kontrolleras efter 
autenticitet, representativitet och innebörd. Det innebär att forskaren intar ett kritiskt förhålln-
ingssätt till dokumentets äkthet, ursprung och syfte såväl som vem författaren är och när han eller 
hon skrev dokumentet (Denscombe 2009, s.301-302). Detta källkritiska förhållningssätt har till stor 
del präglat urvalet av litteratur i denna uppsats. 

Empiri

Empirin är det material som utgör föremål för undersökningen. I det här arbetet ingår Stockholms 
stads två skriftliga ansökningar till Boverket om stöd för projekten "Trygg i Trekantsparken" och 
"Trygga samband över Järvafältet". Valet baseras på det praktiska problemet som undersöks men 
också på det faktum att materialet bedöms ligga inom ramarna för undersökningen. Kopior av 
originalhandlingarna hämtades ut på Boverket under arbetets början.

3. Teori

Trygghet som begrepp

Begreppet trygghet ska skiljas från det närastående begreppet säkerhet, vilket bygger på bedömnin-
gen av risk. Trygghet bygger förutom bedömningen av risk även på den känsla som denna fram-
kallar (Eriksson 2010, s.49). Trygghet är ett komplext begrepp. Man kan tala om trygghet i flera 
olika situationer, till exempel när det gäller ekonomi, hälsa, uppväxt eller brottslighet. I varje situ-
ation har begreppet en egen innebörd, vilket gör att det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på. 
Man kan också tala om vad som påverkar känslan av trygghet. Kriminologen Jan Landström menar 
att påverkande faktorer är kännedom om brottslighet i ett område, egna upplevelser, sårbarhet, 
kön, ålder, kända och upplevda ordningsstörningar samt den bild som levereras i media (Eriksson 
2010, s.50). I slutändan är det individens upplevelse, skapad av olika faktorer, som sätter ramarna 
för det som kallas trygghet. 

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning från 2013 framgår att flera av ovan-
stående faktorer påverkar vår känsla av trygghet. Kön verkar spela allra störst roll for upplevelsen 
av oro eller otrygghet. Kvinnor kände sig generellt mer otrygga än män i alla kategorier i un-
dersökningen: otrygghet ute sen kväll, oro för brottslighet i samhället, oro för att närstående ska 
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drabbas av brott och oro för att utsättas för brott (Brå 2014, s.8-9). Ålder spelade också in men i 
olika grad beroende på kategori. När det gäller den faktiska utsattheten för brott var det vanligare 
för män än för kvinnor att drabbas av misshandel, personrån och bedrägerier. För kvinnor var det 
i stället vanligare att utsättas för hot, sexualbrott och trakasserier. De vanligaste brotten var trakas-
serier och hot medan de ovanligaste var sexualbrott, misshandel och personrån. I alla kategorier 
förutom bedrägerier var offret i åldersgruppen 20-24 år. Misshandel, hot och sexualbrott var därtill 
vanligast på allmän plats av okänd gärningsman. 

En paradox från trygghetsundersökningen är att kvinnor verkar vara mer rädda för att drabbas av 
våldsbrott än vad män är, trots att män är mer utsatta för våldsbrott enligt brottsstatistiken. Carina 
Listerborn, som forskar om genus i stadsbyggnad, menar att en av många förklaringar kan ligga i 
pojkars och flickors uppfostran och inlärning (2000, s.11). Redan från barnsben uppmuntras po-
jkar mer än flickor att ta plats och att testa gränser. Flickor tenderar i stället att varnas för potentiel-
la faror, samtidigt som de uppfostras till att vara tillmötesgående. Detta skulle kunna fungera som 
förklaring till varför kvinnor inte litar på sin förmåga att försvara sig vid ett övergrepp, menar hon. 
En annan förklaring kan vara att kvinnor historiskt sett tillhört den privata sfären medan den of-
fentliga sfären varit tillägnad männen, vilket även påverkat hur socialt accepterat det är för kvinnor 
att röra sig ute ensamma.

Teoretisk utgångspunkt

Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i två perspektiv om trygghet i den fysiska miljön - 
social brottsprevention och situationell brottsprevention. Dessa är inte helt motsatta i sin mening, 
praktiken av det ena kan ha tendenser av det andra. Men generellt gäller att de två perspektiven har 
olika angreppssätt på brottsprevention. 

Social brottsprevention handlar om att påverka människors benägenhet till brottslighet (Brå 1999, 
s.24). Här är självkontroll och bandet till det konventionella samhället centrala begrepp. Det förra 
är viktigt för att få potentiella brottslingar att motstå frestelsen som ett brott kan utgöra. Det är även 
viktigt för att motverka tänkande i kortsiktiga vinster, som att begå ett brott för egen vinning. Det 
senare är viktigt eftersom det konstaterats att personer med ett starkt band till samhället begår färre 
brott. Många insatser görs för att hindra ungdomar att hamna i brottslighet, eftersom den brottsliga 
banan ofta utvecklas under unga år. Dessa insatser omfattar bland annat skola, fritidssektor och 
barnomsorg. Men många insatser görs även för att hindra vuxna från att till exempel återfalla i 
brott. 

Social brottsprevention kan omfatta åtgärder på ett nationellt plan och på ett lokalt plan. På det 
nationella planet används ofta välfärdsreformer i syfte att förbättra i samhället (Brå 1999, s.25). Det 
kan bland annat omfatta ökade anslag till barnomsorg eller satsningar på att stärka jämställdheten 
i samhället. På det lokala planet används ofta satsningar på skola och på vissa grupper i samhället 
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som hamnat snett. Här ingår resurser för att till exempel en skola ska få en tryggare miljö eller för 
att hjälpa kriminella ungdomar att avstå från brott.

Social brottsprevention ger ofta långsiktiga effekter som inte sällan ger spiraleffekter (Brå 1999, 
s.26). Om en individ räddats från att gå en kriminell livsstil till mötes har detta sannolikt effekt på 
långt mer än bara den enstaka individen. Men det långsiktiga perspektivet är även en av den sociala 
brottspreventionens svaga sidor. Då det tar lång tid att konstatera om en satsning gett effekt blir det 
svårt att bevisa att den faktiskt har haft verkan. Mindre lyckade insatser kan pågå i många år medan 
lyckade insatser kan bli bortglömda.

Situationell brottsprevention handlar om att påverka situationer (miljöer där människor vistas) 
snarare än att förändra människors benägenhet till brott (Brå 1999, s.27). De situationer där brott 
begås kan identifieras genom kartläggning. Det kan handla om fysiska platser som en tunnel eller 
ett parkeringsgarage och det kan handla om transaktioner via ett specifikt betalsystem. En situation 
kan vara mer eller mindre brottsinbjudande. En mörk tunnel kan till exempel leda till frestelse att 
begå brott. En krogkö kan till exempel leda till social friktion, genom att berusade och våldsbenäg-
na personer samlas tätt inpå varandra. 

Situationella åtgärder omfattar till exempel bättre lås, fler vakter, ökad insyn eller bättre belysning 
(Brå 1999, s.29). Fler vakter är exempel på en typ av åtgärd som gäller så länge den sätts i funktion. 
Bättre belysning är exempel på en åtgärd som mer eller mindre fungerar permanent. Framgångs-
rika åtgärder kan reducera antalet personer som begår brott liksom antalet brott begångna av vana 
brottslingar. En annan fördel är att resultat märks snabbt, något som gör åtgärderna populära att 
använda tidigt i ett brottsförebyggande arbete. En nackdel med situationell brottsprevention är att 
problemet som åtgärdas riskerar att flyttas någon annanstans (Brå 1999, s.30). Om en otrygg park 
får bättre insyn så finns risken att brottsligheten flyttas till en annan park eller omfördelas till andra 
brott eller andra tidpunkter i stället.

4. Forskningsöversikt

Forskningsöversikten är en presentation och bedömning av vad som publicerats tidigare av 
forskare inom ämnesområdet. Syftet är att lyfta fram deras centrala idéer. Översikten är begränsad 
till litteratur på temat fysiska åtgärder utifrån de två brottspreventiva perspektiven. 

En av de tidigaste forskarna att uppmärksamma trygghet i den fysiska miljön var arkitekten Oscar 
Newman. I sin bok “Defensible Space” ställde sig Newman (1973) kritisk till många av den tidens 
nya, storskaliga bostadsområden i USA. I en studie som han utförde i New York konstaterade han 
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att kriminaliteten i dessa bostadsområden var högre än i småskaliga bostadsområden. Han menade 
att detta till stor del berodde på att den fysiska miljön hindrade de boende från att utöva social 
kontroll. 

Han lyfte fram tre riskfaktorer som han ansåg var av särskild betydelse i storskaliga bostadsom-
råden: anonymitet, bristande övervakning och alternativa flyktvägar för brottslingar (Coleman 
1990, s.14). Anonymiteten var av störst vikt. Han menade att anonymitet hade ett direkt samband 
med graden av social kontroll i ett område. Ju mer anonymt ett område var desto svagare var den 
sociala kontrollen. Flera faktorer påverkade graden av anonymitet: storleken på huset eller kvarter-
et, antalet personer som använde samma port, antalet våningar och användningen av husets all-
männa ytor. Vad gäller övervakning ansåg han att typen av korridor (loftgång eller innerkorridor) 
och portens placering var viktiga faktorer. Vidare menade han att alternativa flyktvägar för brottsl-
ingar påverkades av antalet hissar, trappor och utgångar. 

För att stärka den sociala kontrollen i ett område menade han att det krävs tydliga ansvars- och 
ägarförhållanden (Eriksson 2010, s.53). Detta berättigade han genom att kriminaliteten var särskilt 
stor i byggnader utan klara ansvarsförhållanden. Rent konkret menade han att ansvarsförhållan-
dena kunde stärkas genom att dela upp bostadsområden i mindre enheter. Således kunde också 
graden av social kontroll öka. 

Alice Coleman, professor i geografi vid King's College London, är inne på samma spår som New-
man. Coleman (1990) kritiserar i sin bok "Utopia on trial: vision and reality in planned housing" 
storskaliga bostadsområden som hon menar skapar trygghetsproblem i form av nedskräpning, 
graffiti, vandalisering m. m. Hennes undersökning visar att ju större skala på bostäderna desto 
större blir risken för brottslighet. Även grupperingen av hus och den oklara gränsen mellan privata 
och offentliga rum menar hon ökar brottsligheten. Liksom Newman menar hon att den otydliga 
ansvarsfördelningen i större bostadsområden är en förklaring till att människor tappar den socia-
la kontrollen över sitt område. Hon ser i stället de traditionella brittiska radhuskvarteren med sitt 
sociala liv som en förebild. 

Utifrån Newmans idéer utvecklades modellen "Crime prevention through environmental design" 
(CPTED) av den amerikanska regeringen på 1970-talet (Eriksson 2010, s.54). Kriminologen Tim-
othy Crowe har studerat modellen närmare. I sin bok "Crime prevention through environmental 
design" menar Crowe (2013) att man med modellen kan manipulera den fysiska miljön för att 
förebygga brott och rädsla för att bli utsatt för brott. För detta finns tre överlappande strategier för 
att CPTED ska kunna fungera framgångsrikt: naturlig tillträdesövervakning, naturlig övervakning 
och förstärkning av territorialitet. Tillträdesövervakning syftar till att minska antalet brottstillfällen 
genom till exempel vakter, lås och rumslig organisering. Övervakning syftar till att hålla inkräktare 
under kontroll med exempelvis poliser, belysning och fönster. Territorialitet innebär att de boende 
känner ett gemensamt ansvar över sitt område och på så sätt håller brottslingar borta. Såväl till-
trädesövervakning som övervakning kan bidra till känslan av territorialitet.
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Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö högskola, menar också att tryggheten kan 
öka genom åtgärder i den fysiska miljön. Hon menar dock att trygghetsarbetet måste ske på två 
plan: ett strukturellt plan och ett individuellt plan (2002, s.283). På det individuella planet kan 
åtgärder som bättre belysning, kollektivtrafik och gångvägar implementeras. På det strukturella 
planet måste existerande maktrelationer mellan män och kvinnor belysas genom diskussioner och 
utbildning. Det kan i sin tur leda till en djupare förståelse för förhållanden i den fysiska miljön.

Listerborn (2000) ger i boken “Tryggare stad: kan man förändra rädslans platser?” insikt i hur man 
kan förändra den urbana miljön utifrån det individuella planet. Hon tar avsats i att en tryggare 
stad kan skapas genom att fler människor vill vistas i det offentliga rummet. Detta uppnås inte 
genom mer kontroll och bevakning i staden men genom att tillgängliggöra den för dess invånare. 
Hon pekar på faktorer i stadens gatunät, trafikrum, parker och grönytor, byggda miljö samt soci-
ala liv. Gatunätet, som hon delar upp i rutnätssystem och trädliknande system, har stor påverkan 
på stadens liv. Rutnätssystemet genomströmmas i högre grad av människor och trafik, vilket i sin 
tur leder till fler tillfällen för möten mellan människor i de korsningar som uppstår. Trädsystemet 
tenderar däremot vara svårt att orientera sig i, vilket kan skapa otrygghet i den fysiska miljön. I 
trafikrummet påverkar faktorer som hållplatsers placering och utformning, turtäthet, trygghet 
och säkerhet ombord människors vilja att använda kollektivtrafiken. För gång- och cykelvägar har 
tydliga skyltar och överblickbarhet en liknande effekt. Tunnlar, mörka buskage, plank och murar 
associeras i högre grad med otrygghet. I parker och grönytor kan storleken vara avgörande för 
känslan av trygghet. Stora parker kan vara svårgenomträngliga och bilda barriärer medan mindre 
parker är lättare att gå runt vilket kan ge en ökad trygghetskänsla. I den byggda miljön menar hon 
att det finns en rad faktorer som påverkar vår upplevelse av trygghet. Belysning och överblickbar-
het kan öka trygghetskänslan, liksom långa eller breda huskomplex och trånga gångtunnlar kan 
minska den. Det sociala livet är även viktigt för att motverka tomhet i det offentliga rummet och 
locka människor att vilja röra sig ute. Ett sätt att påverka detta kan vara att ordna bostadsområden 
med affärsverksamhet i bottenplan samt att uppmuntra olika typer av verksamheter som attraherar 
människor av olika ålder, kön och ursprung.

Medan de forskare som refereras ovan kan sägas gå in under det situationella brottspreventiva pers-
pektivet så finns även det sociala brottspreventiva perspektivet representerat i forskningen. 

Rachel Pain är professor i geografi vid Durham University. I sin artikel "Place, social relations and 
the fear of crime: a review" skriver Pain (2000) att den sociala associationen som en plats ger är 
viktigare än den fysiska miljöns karaktär när det kommer till människors rädsla för brott. Kvinnors 
rädsla för män kan till exempel inte övervinnas bara för att den fysiska miljön förändras. I stället 
menar hon att sociala faktorer som makt och relationer måste diskuteras, ett resonemang som 
påminner om Listerborns strukturella kritik. 
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Pain menar att det inte går att finna några bevis i forskningen för att situationell brottsprevention 
ökar känslan av trygghet i längden. Hon tar starkare belysning som exempel, en åtgärd som i stället 
skulle kunna öka risken för brott eftersom offret då syns bättre. Även såkallade gated communi-
ties kan skapa mer rädsla, eftersom det leder till mer isolering och exkludering i samhället. När en 
plats förändras till förmån för en viss grupp i samhället tenderar det ske på bekostnad av en annan 
grupp. Att förbättra en plats för kvinnor kan exempelvis drabba hemlösa och alkoholister, vilka 
riskerar att hamna i ännu större fara någon annanstans.

Ytterligare bevis för sin ståndpunkt ger hon tillsammans med Hille Koskela, professor i geografi 
vid Helsingfors universitet. Pain och Koskela (2000) undersöker i deras artikel "Revisiting fear and 
place: women's fear of attack and the built environment" sambandet mellan den fysiska miljön och 
rädsla för brott genom studier på kvinnor i städerna Helsingfors och Edinburgh. I studien fram-
kommer att det är den sociala associationen till en plats som gör den otrygg. Deltagarna nämner 
sällan en fysisk plats utan en social association, och denna association förklarar ofta varför platsen 
är skrämmande. En plats kan även vara otrygg för att den har ett dåligt rykte, vilket exempelvis kan 
gälla platser som blivit omskrivna för våldtäktsförsök eller för att det råder ett konsensus om att 
platsen är farlig. Många i studien identifierar till exempel bostadsområden med många låginkomst-
tagare som otrygga. 

Generellt såg deltagarna i Edinburgh väldigt negativt på idén att bygga bort rädsla och ansåg att det 
bakomliggande hotet fortfarande skulle finnas kvar. Kvinnorna i Helsingfors ansåg att förändring-
ar i den fysiska miljön åtminstone kunde göra platsen mer behaglig, om inte alltid mindre otrygg. 
Pain och Koskela konkluderar att förändringar i den fysiska miljön inte kan minska brottsligheten 
mot kvinnor. För det första menar de att majoriteten av denna typ av brott sker i hemmet och inte 
i det offentliga rummet. För det andra menar de att brott mot kvinnor grundar sig i en bristande 
social jämlikhet som inte kan åtgärdas genom åtgärder i den fysiska miljön. 

I sin artikel "Bold walk and breakings: women's spatial confidence versus fear of violence" fram-
häver Koskela (1999) vikten av att lägga in ytterligare en dimension i debatten - kvinnors mod 
snarare än deras rädsla. Hon menar att kvinnors relation till det offentliga rummet (och den 
rådande maktstrukturen) på inga sätt är statiskt. Kvinnor med självsäkerhet kan återta sin plats i 
det offentliga rummet genom vardagliga praktiker och rutiner. Bara genom att gå ut och vistas i 
det offentliga rummet kan kvinnor bidra till att tillgängliggöra det för andra kvinnor. Kvinnor kan 
uppfostra sina döttrar till att ta det offentliga rummet i besittning i stället för att varna dem om 
riskerna med detta. Koskela ser detta som en rumslig manifestation och en politisk handling; ett 
motstånd mot den rådande maktstrukturen. Kvinnors självförtroende är nyckeln, men det stöds 
idag varken av media, föräldrar eller forskare, konkluderar hon. 

En annan aspekt avser stadsdelens socioekonomiska betydelse för känslan av trygghet. Detta har 
studerats av Per-Olof Wikström, professor i kriminologi vid University of Cambridge. I sin rapport 
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"Lokala problem, brott och trygghet i Stockholms län" menar Wikström (1997) att det finns en kop-
pling mellan trygghet och typen av bostadsområde. Han genomförde en studie av åtta stadsdelar i 
Stockholms ytterstad: fyra resurssvaga områden som i huvudsak präglades av hyreshus, två om-
råden med blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer samt två resursstarka områden som 
dominerades av villor. Han undersökte faktorer som utsatthet för brott och otrygghet, upplevelse 
av social och fysisk oordning och tillgången på sociala nätverk. Resultatet pekade på ett samband 
mellan typ av stadsdel och upplevelse av social oordning och trygghet. I de resurssvaga stadsdelar-
na rapporterade fler om ordningsproblem än i övriga stadsdelar. Och de som bodde i resursstarka 
villastadsdelar kände sig mer trygga än de som bodde i resurssvaga stadsdelar. Skillnaderna visade 
sig vara stora mellan de olika områdena.

En annan aspekt avser politikens och medias betydelse för känslan av trygghet. Pain (2009) menar 
i sin rapport "Globalized fear? Towards an emotional geopolitics" att det finns ett metanarrativ 
(en övergripande berättelse) i forskningen om att rädsla existerar på en global nivå. Till detta hör 
att känslor produceras och cirkulerar globalt och går att tillämpa på alla människor. Det är enligt 
henne inget nytt fenomen utan har etablerat sig gradvis - från 1960- och 1970-talets uppfattning 
om individuell rädsla till 2000-talets uppfattning om att rädsla produceras och utnyttjas på politisk 
nivå. Pain menar att forskningen och den allmänna debatten kring rädsla sedan 2001 huvudsakli-
gen har handlat om globala faktorer som invandring, sjukdomar och terrorism snarare än lokala 
faktorer som det vardagliga livet och den fysiska miljön. Detta har särskilt gällt händelser som in-
fluensapandemi, al-Qaida-bombningar och ökade invandringsströmmar. Genom politiska agendor 
har denna globala form av rädsla spridits från en sida av världen till en annan, inte sällan med hjälp 
av massmedia. Pain är dock kritisk mot denna syn på globaliserad rädsla som hon menar är hier-
arkisk  och inte tar hänsyn till människors faktiska känslor.

5. Empiri

Empirin är det underlag som är föremål för undersökningen. I det här fallet ingår två ansökningar 
som Stockholms stad skickade till Boverket år 2009. Bakgrunden till ansökningarna var att Bover-
ket 2008 fick i uppdrag av regeringen att påbörja arbetet med att stärka tryggheten i stadsmiljöer ur 
ett jämställdhetsperspektiv (Boverket 2010, s.9). Totalt 45 miljoner kronor ställdes till förfogande 
för kunskapsuppbyggnad, seminarier, stöd till kommunala trygghetsprojekt och metodutveckling. 
Kommunala trygghetsprojekt fick emellertid mest pengar: 131 trygghetsprojekt över hela landet 
fick stöd för sammanlagt cirka 34 miljoner kronor. Totalt kom det in 269 ansökningar om stöd för 
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sammanlagt 176 miljoner kronor. De två ansökningar som undersöks i det här arbetet - Stockhol-
ms stads "Trygg i Trekantsparken" och "Trygga samband över Järvafältet" - fick sammanlagt drygt 
1,1 miljoner kronor. Några fler ansökningar från Stockholms stad fanns inte. 

Trygg i Trekantsparken

Trekantsparken ligger runt sjön Trekanten i Liljeholmen, sydväst om Stockholms innerstad. Det är 
ett grönt rekreationsområde där alla grupper av människor vistas. Det är även den närmsta vägen 
från bostadsområdena Gröndal, Nybohov och Aspudden till Liljeholmens serviceutbud och kollek-
tivtrafikkluster. I Liljeholmen finns en populär galleria och tillgång till flera busslinjer, två tunnel-
banelinjer och tvärbana.

Figur 1. Karta som visar Trekantsparkens avgränsning samt närliggande bostadsområden. 
Kartunderlag: Google Earth

I en trygghetsenkät som utfördes i Stockholm 2008 uttryckte 60-70 % av kvinnorna i bostadsom-
rådena ovan oro över att gå hem från tunnelbanan sena kvällar (Trygg i Trekantsparken 2009, s.2). 
Parken fanns angiven som otrygg plats mer än dubbelt så många gånger som någon annan plats i 
stadsdelen. Resultatet bekräftades av trygghetsvandringar i området och kontakter som politiker 
och tjänstemän haft med de boende. Brottsstatistiken visade dock att området inte är mer riskfyllt 
än något annat utan att det mest handlar om upplevd otrygghet. 

Med anledning av otryggheten i området tog det lokala brottsförebyggande rådet (med represen-
tanter från polis, skola, stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning) initiativ till projektet “Trygg i 
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Trekantsparken”. Projektet administrerades av Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning (tillhör 
Stockholms stad), som 2009 skickade in en ansökan till Boverket om bidrag med 801 000 kronor 
(Trygg i Trekantsparken 2009, s.7).  I ansökan skrev de att kvinnor som använder parken ska känna 
sig trygga eller åtminstone uppleva att hotfulla situationer kan hanteras. Därför ville de ta fram 
en analys över otrygghetsskapande faktorer och därifrån jobba vidare med en åtgärdsplan med 
en situationell del och en metodutvecklande del. Den situationella delen skulle inkludera åtgärder 
som hantering av växtlighet, placering av belysning, ökad genomsiktlighet, nya huvudstråk, al-
ternativa vägar och övervakning. Den metodutvecklande delen skulle fokusera på utveckling av 
trygghetsskapande metoder tillsammans med de boende. En projektledare skulle få i uppgift att 
ta fram en faktabaserad åtgärdsplan samt konsultera de experter som kunde behövas, till exem-
pel landskapsarkitekter och kriminologer. Projektets första del skulle bestå av att ta fram metoder 
tillsammans med de boende. Projektets andra del skulle bestå av att tillämpa dessa och genomföra 
åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen skulle förutom att ligga till grund för förändringsarbete även omfatta 
skötsel och övervakning av parken.

Trygga samband över Järvafältet

Järvafältet är ett naturpräglat område som sträcker sig över fem kommuner i Stockholms län. 
Den del som avses här ligger i Stockholms stads nordvästligaste hörn, omringat av sex miljonpro-
gramsområden (Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Husby och Akalla) inklusive det verksamhetsom-
råde som finns i Kista. Järvafältet är beläget mellan Stockholms city och Arlanda flygplats med 
tillgång till två tunnelbanelinjer, två pendeltågslinjer och två europavägar. Över 60 000 personer 
bor i stadsdelarna kring Järvafältet och i Kista finns 10 000-tals arbetstillfällen. 

Figur 2. Karta som visar Järvafältets avgränsning samt närliggande bostadsområden. Kar-
tunderlag: Google Earth
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År 2006 präglades stadsdelarna av hög arbetslöshet och stora trygghetsproblem. I en undersökning 
som Svenska Bostäder utförde framkom att merparten av stadsdelarna upplevdes som mycket 
otrygga av de boende (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.1). Brottsstatistiken visade också att 
området var riskfyllt, bland annat var antalet brott inom kategorin "brott mot fritid och frid" högre 
än genomsnittet för Stockholms stad. De vanligaste brotten var emellertid skadegörelse och egen-
domsbrott.

År 2007 fattades beslut om det såkallade "Järvalyftet" av Stockholms stads kommunfullmäktige 
(Stockholms stad u.å., s.2). Det var en långsiktig satsning som alla partier i Stadshuset kom överens 
om. "Järvalyftet" innehöll följande huvudområden:

•	 Bra	boende	och	mer	varierad	stadsmiljö
•	 Trygghet	i	vardagen
•	 Stärkt	utbildning	och	bättre	språkundervisning
•	 Fler	jobb	och	ökat	företagande

Satsningen hade en bakgrund i de utmaningar som Järva, liksom många andra miljonprogramsom-
råden, stod inför. Flera satsningar hade tidigare gjorts i Järva från såväl statligt som kommunalt 
håll, men trots stora ansträngningar så kvarstod alltid problem som hög arbetslöshet, låg utbild-
ningsnivå och högt bidragsberoende. Även otrygghet och missnöje med boendemiljö och fysisk 
miljö var utbrett, något som kunde härledas till miljonprogrammets stadsmiljö och renoveringsbe-
hov.

Skälet till att tidigare satsningar misslyckats kunde förklaras av att de ofta varit för snäva och inte 
getts den tid de behövde (Stockholms stad u.å., s.3). Stockholms stad ville ta lärdom av detta och 
gav "Järvalyftet" två utgångspunkter: satsningar på större bredd och längre tid. Staden konstaterade 
även att det skulle krävas stadsbyggnadsmässiga åtgärder likväl som sociala och utbildningsmässiga 
åtgärder för att lyckas. Man betonade även integrationsaspekten och att utanförskap skulle motver-
kas. 

För att finansiera satsningen var det viktigt med en stabil ekonomi. Tidigare projekt som fått 
projektmedel hade ofta dött ut när pengarna börjat sina. Det slogs därför fast att finansieringen av 
"Järvalyftet" skulle komma från berörda verksamheters ordinarie budgetar, så att ekonomin kunde 
tryggas över tid (Stockholms stad u.å., s.2). Två viktiga aktörer blev stadsdelsnämnderna Rinke-
by-Kista och Spånga-Tensta, som ansvarade för bland annat socialtjänst, barn- och äldreomsorg 
samt ungdomsverksamhet. Totalt 147,7 miljoner kronor av projektmedlen anslogs under 2007-
2011 till ett 30-tal projekt som utgick från "Järvalyftet" och "Vision Järva 2030". Det mesta gick till 
projekt rörande barn och ungdomar, som fick 112,7 miljoner kronor av den totala summan. 
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Det kommunala bolaget Svenska Bostäder skötte bostadsupprustningen. Målet var att rusta en fem-
tedel av Järvas bostadsbestånd till en budget av cirka fem miljarder kronor. Det kommunala bolaget 
Familjebostäder skötte utvecklingen av Rinkebystråket till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. 

Under de fyra huvudområdena i "Järvalyftet" har en rad centrala punkter uppnåtts. Här är en re-
dogörelse i punktform under respektive huvudområde (Stockholms stad u.å., s.8):

Bra boende och mer varierad stadsmiljö

•	 Dialoger	med	järvaborna	har	samlat	in	cirka	30	000	synpunkter.	
•	 Svenska	Bostäder	har	inlett	upprustning	av	5	200	lägenheter.
•	 Projektet	"Hållbara	Järva"	har	satts	igång	med	bland	annat	energieffektivisering	och	hållbara		
 transporter. 
•	 Strukturplaneförslag	har	tagits	fram	för	Husby,	Akalla	och	Rinkeby	Allé.
•	 Planarbete	har	inletts	för	nya	kopplingar	mellan	bostadsområden	i	Järva.
•	 Planarbete	har	inletts	för	nya	bostäder,	hotell,	moskéer,	begravningsplats	och	Förbifart		 	
 Stockholm.
•	 Nydalsparken	i	Tensta	har	upprustats.

Trygghet i vardagen

•	 Nätverket	"Järvaandan"	har	startats,	med	en	ambition	att	öka	tryggheten	i	området.	
•	 Regelbundna	trygghetsvandringar	har	börjat	genomföras.	
•	 Årliga	mopedinventeringar	har	börjat	utföras.	
•	 Ett	samarbete	kring	bevaknings-,	parkerings-	och	renhållningsfrågor	har	inletts.	
•	 Projektet	"Järva	Rent	&	Snyggt"	har	inletts	med	aktiviteter	som	städning	och	studiecirklar.	
•	 En	idrottssatsning	har	gett	möjlighet	för	unga	att	spela	nattfotboll.	
•	 Olika	instanser	har	börjat	samverka	och	flera	projekt	har	startats	för	att	nå	ut	till	unga	i		 	
 riskzonen för utanförskap. 

Stärkt utbildning och bättre språkundervisning

•	 Satsningar	har	gjorts	på	skolstrategier,	fritidsgårdar	och	mentorer	från	näringslivet.	
•	 Idrottssatsningen	har	gett	unga	möjligheten	att	utveckla	ett	idrottsintresse.
•	 Olika	program	har	etablerats	för	att	hjälpa	elever	vidare	ut	i	arbete.	
•	 Olika	universitet	har	etablerat	kurser	och	program	inom	arkitektur,	design	och	IT	för	ung-		
 domar. 
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Fler jobb och ökat företagande

•	 Kista	Science	City	har	fått	fler	anställda,	fler	företag,	fler	studenter	och	fler	aktiviteter.	
•	 Kista	galleria	har	blivit	ett	av	landets	mest	framgångsrika	köpcentrum.	
•	 Infrastruktur	förbättras	i	form	av	nya	E18	samt	planering	av	Förbifart	Stockholm	och	Tvär-	
 bana Kista. 
•	 Omvandlingar	av	stråk	och	centrum,	projekt	som	"Järvaandan"	och	olika	jobbtorg	har		 	
 skapat nya arbetsplatser och ökat sysselsättningen. 
•	 Sommarjobbssatsningar	har	gett	tusentals	ungdomar	chans	till	arbetslivserfarenhet	och		 	
 egen inkomst.
 
"Järvalyftet" ledde så småningom till "Vision Järva 2030", som var ett gemensamt måldokument 
från stadens politiker. I "Vision Järva 2030" ingick bland annat att länka samman stadsdelarna 
kring Järvafältet (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.2). För att göra detta ville staden utreda 
hur förbindelsen över Järvafältet skulle kunna göras tydligare, med fokus på trygghet ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv. På initiativ av Stockholms stadsbyggnadskontor och stadsledningskontorets 
projektgrupp för "Järvalyftet" startades därför projektet "Trygga samband över Järvafältet", som 
skulle bli ett mindre storskaligt projekt än "Järvalyftet" och inriktas på trygghet i den fysiska miljön.

Stadsbyggnadskontoret fick en ledande roll i projektet och skickade 2009 in en ansökan till Bover-
ket om bidrag med 300 000 kronor (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.7). I ansökan skrev 
de att många av de boende, främst kvinnor, upplever det som otryggt att röra sig på Järvafältet. De 
visste dock inte hur stor denna rädsla är eller hur olika utbredd den är mellan könen. De visste inte 
heller vilka miljöer det är som uppfattas som otrygga. Därför ville de undersöka vilka situationer 
invånarna upplever som otrygga samt vad detta beror på. Som utgångspunkt nämndes fem faktorer 
som återfinns i BoTryggt05, en handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostad-
sområden framtagen av Polismyndigheten i Stockholms län. Dessa faktorer är överblickbarhet, 
orienterbarhet, befolkade stadsrum, entréer vid gatan och tydlig tillhörighet. Utöver dessa menade 
de att sociala och psykologiska faktorer kan vara i behov av att beaktas. De utformade följande 
frågeställningar (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.2):

•	 "Hur	rör	sig	Järvaområdets	invånare	över	Järvafältet?	Hur	skiljer	sig	detta	ur	ett	genuspers-	
 pektiv?"
•	 "I	vilken	omfattning	upplever	områdets	invånare	att	passagen	är	trygg/otrygg?	På	vilket	sätt		
 är det otryggt? Skiljer sig åsikterna mellan könen? Skiljer sig åsikterna mellan personer med  
 olika bakgrund eller ålder?"
•	 "Vilka	typer	av	målpunkter,	som	kan	placeras	längs	passagen	över	Järvafältet,	skulle	kunna		
 fungera som trygghetsframkallande? Vilken efterfråga finns det i så fall på dessa målpunk- 
 ter?"
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De menade att frågeställningarna ovan kommer att resultera i dels en metod för att analysera vad 
som framkallar otrygghet och dels en metod för att analysera vad som behövs och efterfrågas på 
Järvafältet. Genom att dela upp denna information i ett manligt och ett kvinnligt perspektiv skulle 
de kunna förbättra utemiljön på platsen för båda könen. De menade att det exempelvis skulle gå att 
se huruvida belysningsåtgärder kan förbättra upplevelsen av trygghet och om uppfattningen skiljer 
sig åt mellan könen.  

För att genomföra undersökningen ville de upphandla en konsult att utföra inventering,  en-
kätundersökning, intervjuer och gåturer (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.5). De ville även 
genomföra workshops för att aktivera berörda förvaltningar, bolag och intressenter på Järvafältet. 
Tanken var att även dessa skulle få chansen att diskutera resultatet från undersökningen och påver-
ka hur området ska utvecklas och gestaltas.

6. Analys

I analysen ska problemformuleringen och de uppställda frågorna besvaras. En redogörelse följer 
under respektive forskningsfråga. 

•	 Vad	säger	forskningen	om	trygghet	i	den	fysiska	miljön?

Forskningen om trygghet i den fysiska miljön är nyanserad, så till vida att två perspektiv på 
brottsprevention gått att urskönja: social brottsprevention och situationell brottsprevention. Pers-
pektiven har olika synsätt huruvida fysiska åtgärder kan skapa trygghet. Det situationella brottspre-
ventiva perspektivet utgår från att öka tryggheten genom att förändra den fysiska miljön, exempel-
vis genom bättre belysning, mindre buskage eller entréer mot gatan. Det sociala brottspreventiva 
perspektivet utgår från att brott grundar sig i sociala faktorer såsom makt och relationer, som 
således inte går att lösa genom fysiska åtgärder.

Newman, Coleman, Crowe och Listerborn förespråkar det situationella brottspreventiva perspek-
tivet. Newman menade att storskaliga bostadsområden hindrar de boende från att utöva social 
kontroll och snarare skapar anonymitet, något som Coleman håller med om. Vidare menade New-
man att nyckeln till trygghet är att skapa tydligare ansvarsförhållanden i ett bostadsområde, vilket 
kan åstadkommas genom att dela upp bostadsområdet i mindre enheter. Crowe bygger vidare på 
Newmans budskap genom modellen CPTED, som syftar till att förebygga brott genom åtgärder 
för tillträdesövervakning (t.ex. vakter, lås och rumslig organisering), övervakning (t.ex. poliser, 
belysning och fönster)  och förstärkning av territorialitet (gemensamt ansvar över sitt bostadsom-
råde). Listerborn förespråkar också det situationella brottspreventiva perspektivet. Hon menar att 
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fysiska åtgärder i stadens gatunät, trafikrum, parker och grönytor, byggda miljö och sociala liv kan 
påverka tryggheten. Hon framhåller samtidigt att trygghetsskapande även måste ske på en struk-
turell nivå, till exempel genom diskussioner om makt. 

Pain, Koskela och Wikström förespråkar det sociala brottspreventiva perspektivet. Pain menar att 
en otrygg plats beror på den sociala associationen snarare än dess fysiska karaktär. Kvinnors rädsla 
för män kan till exempel inte övervinnas bara för att den fysiska miljön förändras. Tillsammans 
med Koskela finner hon bevis i en studie utförd på kvinnor i Helsingfors och Edinburgh. Deltagar-
na nämner sällan en skrämmande fysisk plats utan en social association. Koskela lyfter även fram 
att den maktstruktur som gör kvinnor rädda för att vistas i det offentliga rummet inte är statisk, 
utan att kvinnor med mod och självsäkerhet kan återta sin plats i det offentliga rummet. Pain 
menar även att det finns ett metanarrativ i forskningen den senaste tiden om att rädsla existerar på 
en global nivå, där faktorer som invandring, sjukdomar och terrorism är viktigare än lokala faktor-
er som den fysiska miljön. Ytterligare perspektiv ger Wikström som menar att resurssvaga stads-
delar har fler problem med ordningsstörningar och otrygghet än resursstarka stadsdelar. Därför 
menar han att stadsdelens socioekonomiska betydelse även spelar roll för känslan av trygghet.

•	 Hur	förhåller	sig	Stockholms	stad	till	forskningen	om	trygghet	i	den	fysiska	miljön	i	sina		 	
 två ansökningar till Boverket om stöd för trygghetsprojekt?

Stockholms stads ansökningar har analyserats genom metoden kvalitativ innehållsanalys för att 
identifiera meningar eller fraser (meningsenheter) som är relevanta för frågeställningen. Dessa 
meningsenheter har kodats utifrån de två brottspreventiva perspektiven som återfinns i forsknin-
gen. Om kodning utifrån något av dessa perspektiv inte kunnat göras med säkerhet har meningsen-
heten kodats som oklar. De kodade meningsenheterna har sedan grupperats i kategorierna situatio-
nella, sociala eller oklara perspektiv. Genom en sådan kategorisering kan slutligen ansökningarnas 
underliggande tema lyftas fram (Isaksson u.å.). 

Ansökan om stöd till projektet "Trygg i Trekantsparken" är mycket kortfattad, vilket har begränsat 
möjligheten att identifiera, koda och kategorisera meningsenheter i innehållet. Texten i ansökan 
uppgår till lite drygt tre sidor sammantaget. Lite drygt hälften av denna text uppgår i avsnitt som 
nulägesbeskrivning, deltagande och uppföljning, som inte gett några relevanta meningsenheter att 
lyfta fram. Några få meningsenheter har dock identifierats. 

Under projektidén står att "En genomgripande analys av de otrygghetsskapande komponenterna i 
parken behöver göras för att få underlag till en trygghetsskapande åtgärdsplan med en situationell 
del som omfattar fysiska åtgärder som hur växtlighet ska grupperas, belysning placeras, hur gen-
omsiktligheten ska öka, huvudstråk skapas och med möjliga alternativa vägar samt övervakningen 
lösas." (Trygg i Trekantsparken 2009, s.2). I denna mening behöver man inte läsa mellan raderna 
för att konstatera att det handlar om åtgärder som går in under ett situationellt brottspreventivt 
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perspektiv. Uttrycket "åtgärdsplan med en situationell del" visar tydligt att meningen går in under 
detta perspektiv. Uttryck som "alternativa vägar" och hur "belysning placeras" för att öka trygg-
heten, anknyter bland annat till Listerborns forskning. 

Under projektidén står vidare att "Åtgärdsplanen ska också omfatta metodutveckling på det 
trygghetsskapande området och involvera de boende." (Trygg i Trekantsparken 2009, s.2). Denna 
mening är betydligt mer oklar än den förra när det kommer till kodning. "Metodutveckling på det 
trygghetsskapande området" kan både syfta på situationella och sociala brottspreventiva metoder, 
något som inte framgår av meningen eller den kontext den befinner sig i. Det framgår dock att de 
boende ska involveras, vilket betyder att metodutvecklingen kan påverkas av vad de boende anser 
om trygghet. I den aspekten kan mycket väl sociala brottspreventiva faktorer komma in i bilden. 
Men det går inte att fastställa med säkerhet. I stället är det lättare att koda meningen som oklar, 
eftersom inget av perspektiven tydligt framgår. 

Under	avsnittet	aktiviteter	står	att	"En	projekt/processledare	fogar	en	behovsanalys	till	befintlig	
kartläggning och tar fram en faktabaserad åtgärdsplan. För arbetet krävs konsultation av expertis 
inom områden som landskapsarkitektur, kriminologi och andra." (Trygg i Trekantsparken 2009, 
s.3). Meningen är en beskrivning av tillvägagångssättet för att ta fram en åtgärdsplan. Även om 
det inte står uttalat att åtgärdsplanen omfattar situationella åtgärder så framgår att expertis från 
yrkesgrupperna landskapsarkitekter och kriminologer kan behövas. Särskilt landskapsarkitekter 
har ett situationellt angreppssätt då åtgärder från denna yrkesgrupp ofta syftar till att göra ingrepp 
i den fysiska utemiljön. Därav kan man anta att konsultationen av denna yrkesgrupp syftar till att 
anta situationella åtgärder i Trekantsparken. Kriminologer å andra sidan kan ha såväl sociala som 
situationella brottspreventiva infallsvinklar. När det gäller en åtgärdsplan för en park finns dock 
anledning att misstänka att det handlar om situationella åtgärder. Det räcker för att koda meningen 
som situationell.
  
Ansökan om stöd för projektet "Trygga samband över Järvafältet" är utförligare än ansökan om stöd 
till projektet "Trygg i Trekantsparken". Ansökan ges i en separat bilaga och omfattar cirka sex sidor 
text. Här har fler meningsenheter identifierats än i "Trygg i Trekantsparken". 

Under projektidén står att "Det tidigare genomförda arbetet med att förbättra tryggheten kring 
Järvafältet har framför allt varit inriktat på att lösa lokala problem, som tidigare nämnts. Det ar-
betssättet är dock inte tillräckligt om otryggheten uppstår ur större samhälleliga fysiska eller sociala 
strukturer som finns i området." (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.2). Uttrycket "om otrygg-
heten uppstår ur större samhälleliga fysiska eller sociala strukturer" visar att staden varken uteslut-
er det sociala eller det situationella perspektivet när det kommer till att undersöka otryggheten. 
Om äldre undersökningar utgått från det situationella perspektivet så kommer båda perspektiv att 
tas i beaktande denna gång. Det är oklart hur meningen ska kodas eftersom det inte framkommer 
vilket perspektiv som premieras.  
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Vidare under projektidén står att "Det är därför viktigt att undersöka hur invånarna faktiskt up-
plever vissa otrygga situationer och analysera vad som i grunden orsakar otryggheten. En utgång-
spunkt kan vara de trygghetspåverkande faktorer som pekas ut i BoTryggt05:

1. Överblickbarhet
2. Orienterbarhet
3. Befolkade stadsrum
4. Entréer vid gatan
5. Tydlig tillhörighet

Utöver detta kan det tillkomma sociala och psykologiska påverkande faktorer. Man måste också ta 
hänsyn till att det är en grön miljö som ska studeras och att det i det gröna kan vara andra förhål-
landen som påverkar trygghetskänslan." (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.2). Detta är en 
lång meningsenhet som är oklar i sitt perspektiv. De listade faktorerna ovan ingår i det situationella 
perspektivet och är ett axplock från särskilt Listerborns och Newmans forskning. Listerborn menar 
exempelvis att överblickbarhet i den byggda miljön och befolkade stadsrum är faktorer som kan 
öka tryggheten. Newman menade att bristande övervakning är en riskfaktor i bostadsområden som 
kan motverkas genom entréer vid gatan. Han menade även att tydlig tillhörighet kan stärka graden 
av social kontroll i ett område och på så vis göra det tryggare. I meningen ges inte bara situatio-
nella referenser. Även sociala och psykologiska faktorer tas upp liksom andra förhållanden som 
kan finnas i det gröna. Det ges dock inga exempel eller någon utgångspunkt för dessa faktorer likt 
det gör för "de trygghetspåverkande faktorer som pekas ut i BoTryggt05". Det kan då bli svårt att 
"analysera vad som i grunden orsakar otryggheten" om enbart en av de möjliga faktorerna har en 
tydlig utgångspunkt. Av den anledningen kan det tolkas som att staden redan har ställt in sig på ett 
situationellt perspektiv. Men detta går inte att säga med säkerhet eftersom att staden också nämner 
att det kan finnas andra relevanta faktorer. Det är alltså lättare att koda meningen som oklar än att 
sätta den under ett visst perspektiv.  

Under projektidén finns även en frågeställning, bestående av tre punkter, som projektet syftar till 
att undersöka. Av dessa har två stycken lyfts ut som meningsenheter.   

•	 "I	vilken	omfattning	upplever	områdets	invånare	att	passagen	är	trygg/otrygg?	På	vilket	sätt		
 är det otryggt? Skiljer sig åsikterna mellan könen? Skiljer sig åsikterna mellan personer med  
 olika bakgrund eller ålder?" (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.3).

Denna	punkten	berör	uppfattningen	av	trygghet/otrygghet	på	Järvafältet.	Den	består	av	förhållan-
devis öppna frågor där varken sociala eller situationella faktorer nämns, vilket ger svarspersonen 
utrymme att tänka efter själv. Frågan "På vilket sätt är det otryggt?" öppnar till exempel för svar 
som både kan kopplas till sociala faktorer som maktstrukturer och situationella faktorer som mör-
ka platser. Staden kan sedan utifrån resultatet analysera huruvida sociala eller situationella faktorer 
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förekommer bland svaren. Meningen tar alltså inte ställning för något av perspektiven och kodas 
därför som oklar.

•	 "Vilka	typer	av	målpunkter,	som	kan	placeras	längs	passagen	över	Järvafältet,	skulle	kun-	 	
 na fungera som trygghetsframkallande? Vilken efterfråga finns det i så fall på dessa   
 målpunkter?" (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.3).

Denna punkten handlar om trygghetsframkallande målpunkter och efterfrågan på dessa. En mål-
punkt är något i den fysiska miljön som kan fungera som en anhalt eller en mötesplats. Att använda 
en målpunkt i ett trygghetsframkallande sammanhang utgår från att en sådan miljö kan påverka 
graden av trygghet. Målpunkter blir i denna mening synonymt med situationella faktorer, vilket 
gör att meningen kan kodas därefter.  

Under avsnittet som handlar om att redovisa hur projektet stärker tryggheten i stads- och 
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv kan även meningsenheter plockas ut. Där står att "I 
och med att denna information kommer att särskiljas ur ett genusperspektiv kan man på ett effek-
tivt sätt applicera kunskaperna för att förbättra utemiljön på platsen så att det passar båda könens 
vardag." (Trygga samband över Järvafältet 2009, s.3). Uttrycket "att förbättra utemiljön på platsen" 
ger en hint om att det handlar om situationella åtgärder för att öka tryggheten. En mening med ett 
så uttalat perspektiv blir således lätt att koda som situationell.  

Vidare står att "Projektet kan t.ex. bidra med information om i vilken utsträckning belysningsåt-
gärder effektivt ökar tryggheten för invånarna och om det finns skillnader mellan könen." (Trygga 
samband över Järvafältet 2009, s.3). Även i denna mening är perspektivet uttalat. Belysningsåt-
gärder, som bland annat förespråkas av Listerborn i forskningen, avslöjar att meningen går in 
under det situationella perspektivet. 

Sammantaget har nio meningsenheter lyfts ut från Stockholms stads två ansökningar - tre styck-
en från "Trygg i Trekantsparken" och sex stycken från "Trygga samband över Järvafältet".  Fem av 
dessa meningsenheter har kodats som situationella, fyra stycken har kodats som oklara och inga 
meningsenheter har kodats som sociala. Kategoriseringen av meningsenheterna går att se i stapeld-
iagrammet nedan.

Det största antalet meningsenheter återfinns alltså i den situationella kategorin, tätt påföljda av de 
meningsenheter som hamnade i den oklara kategorin. Detta resultat återspeglar ansökningarnas 
latenta innehåll. Utifrån detta kan man formulera ett tema, som är det underliggande budskapet i 
stadens två ansökningar. Resultatet visar att Stockholms stad i en övervägande del av de mening-
senheter som lyfts fram förhåller sig till det situationella perspektivet som finns i forskningen om 
trygghet i den fysiska miljön. Men det går inte att utesluta att nästan lika många meningsenheter 
är oklara vad gäller perspektiv inom forskningen. Samtliga meningsenheter i den oklara kategorin 
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antyder att såväl det sociala perspektivet som det situationella perspektivet tagits eller kan tas i 
beaktande av staden. Detta gör det svårt att säga att Stockholms stad enbart har ett situationellt 
förhållningssätt i sin planering för trygghet i den fysiska miljön. Det underliggande temat i stadens 
ansökningar är snarare en kompromiss mellan å ena sidan den majoritet meningsenheter som 
förhåller sig till det situationella perspektivet och, å andra sidan, de nästan lika många meningsen-
heter som är oklara i sitt budskap. 

Analysen visar att staden åtminstone tagit hänsyn till de två brottspreventiva perspektiven. De 
oklara meningsenheterna förekommer nästan lika ofta som de situationella i stadens två an-
sökningar. Således visar undersökningen att staden till viss del är nyanserad i sin syn på planering 
för trygghet. Det situationella perspektivet förekommer dock mest i ansökningarna och visar att 
staden har ett övervägande situationellt förhållningssätt till planering för trygghet i den fysiska 
miljön.

Figur 3. Diagram som visar kategorisering av situationella, sociala och oklara meningsenheter.
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7. Slutsats

Analysen visar att arbetets syfte och problemformulering kan belysas. Det har framkommit att 
det finns två huvudsakliga perspektiv i forskningen om trygghet i den fysiska miljön: det sociala 
brottspreventiva perspektivet och det situationella brottspreventiva perspektivet. Dessa förespråkas 
av en rad olika forskare som alla har sina idéer om trygghet i den fysiska miljön. Generellt så 
menar forskare som förespråkar det sociala perspektivet att faktorer som makt, ojämlikhet och 
stadsdelens socioekonomiska betydelse ligger bakom problemet med otrygghet i den fysiska mil-
jön. Problemet kan lösas först när dessa faktorer tas på allvar. Forskare som förespråkar det situ-
ationella perspektivet anser generellt att otrygghet kan kopplas till en viss plats eller fysisk miljö. 
Problemet kan lösas genom fysiska åtgärder.

Arbetet har även visat att Stockholms stad - genom sina ansökningar till Boverket om stöd till 
trygghetsprojekt - till största delen förhåller sig till det situationella perspektivet i forskningen. Men 
det går inte att utesluta att staden till nästan lika stor del förhåller sig oklart till de två perspektiven. 
Detta visar att staden till viss del är nyanserad i sin syn på planering för trygghet i den fysiska mil-
jön, men att det situationella synsättet har övertaget. 

Stockholms stad bör dock väga upp det övervägande situationella förhållningssättet med det soci-
ala för att kommunen ska bli helt nyanserad i sitt synsätt. Staden kan exempelvis uppmärksamma 
sociala faktorer lika mycket som situationella i sin planering för trygghet i den fysiska miljön. Åt-
minstone skulle det återspegla den diskurs som finns i forskningen gällande trygghet i den fysiska 
miljön.  

På ett högre plan måste även Boverkets roll lyftas fram. Myndigheten hade en stor roll i egenskap 
av att den valde ut trygghetsprojekt att ge stöd åt. Det konstaterades tidigare att 131 av totalt 269 
ansökningar till myndigheten, cirka 49 %, beviljades stöd. Myndigheten premierade alltså drygt 
hälften, vilka de delade syn med. Det betyder också att myndigheten delar bilden av Stockholms 
stads satsningar på trygghet i den fysiska miljön, eftersom båda stadens ansökningar finns bland de 
drygt hälften ansökningar som valdes ut. Men det är samtidigt svårt att dra någon generell slutsats 
kring detta, det skulle behövas ett större empiriskt material som inte enbart begränsades till par-
kområden i Stockholm. Även ansökningar från andra kommuner skulle behöva undersökas.

Samtliga slutsatser i detta arbete är baserade på en fallstudie till vilken empirin varit begränsad. 
Empirin har för visso kunnat ge en bild av Stockholms stads syn på planering för trygghet. Men 
innehållet i empirin har varit väldigt kortfattat och outvecklat. Meningar med minsta möjliga 
koppling till frågeställningen har fått lyftas fram för att ge material åt analysen. Även med dessa 
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har analysen vilat på ett tunt material. Här finns anledning att hävda att en mer omfattande empiri 
kunnat ge mer generella slutsatser. Men de två ansökningar som användes i arbetet var de enda 
från Stockholms stad som fanns att tillgå. Det fanns ansökningar från andra aktörer i Stockholm, 
till exempel privata fastighetsägare och föreningar. Dessa hade dock inte visat hur Stockholms stad 
resonerar kring trygghet i den fysiska miljön. Snarare hade de kunnat ge en bild av hur privata 
aktörer och kommunen skiljer sig  i synen på trygghetsskapande åtgärder. Det hade varit intressant 
att undersöka, men tjänat ett annat syfte. 

Ytterligare ett alternativ hade varit att bredda studien till att omfatta flera fall, eller rättare sagt kom-
muner, att undersöka. Ansökningar från exempelvis andra storstadskommuner hade gett möjlighet 
att göra en komparativ studie. I en sådan hade man kunnat jämföra storstadskommuners syn på 
trygghet i den fysiska miljön och dra mer generella slutsatser kring hur dessa ser på ämnet. Men 
även en sådan studie hade tjänat ett annat syfte.

Detta arbete får ses som en pilotstudie till ett större arbete, som skulle kunna få ett komparativt 
fokus. Den metod, teori, forskning och empiri som använts i arbetet har legat till grund för att be-
lysa syftet och besvara problemet och frågeställningen. Det bevisar att arbetet kan utgöra underlag 
till en större studie, där empirin kan utökas och fallen bli fler.
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