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Det finns ett ökat intresse för frågor i den fysiska
miljön som är relaterade till rädsla och otrygghet i
samband med hur det offentliga rummet är utformat.
Detta intresse har resulterat i ett antal
forskningsarbeten, handböcker och praktiska
åtgärder i olika kommuner. Följande text är till största
delen baserad på Carina Listerborn och Birgitta
Anderssons diskussioner om otrygghet och rädsla
i den fysiska miljön. Till detta kompletteras
information från Boverket och Göteborg
Stadsbyggnadskontor.

OTRYGGHET OCH RÄDSLA
Att kunna gå ut på kvällen utan att vara rädd, att
inte behöva oroa sig för att bli utsatt för brott är en
viktig kvalitet. En stad kan dock inte vara helt
upplyst överallt, utan dolda vrår eller mörka buskage
- en stad måste även vara spännande och lite
mystisk. Men där vi måste gå - till jobbet, till
busshållplatsen eller till affären, där har vi rätt att
känna oss trygga och säkra under alla tider på

dygnet. Stadsmiljön upplevs inte lika av alla vilket
skapar problem. Upplevelsen av otrygghet är
individuell och uppfattas olika av olika människor.
Detta är något som är viktigt att tänka på i
planeringen av den fysiska miljön genom att skapa
platser av olika slag och för olika användning skapa
tillgänglighet för stadens alla invånare. (Listerborn,
2002)

Många gångtunnlar, busshållplatser, gång- och
cykelvägar och bostadsområden i och mellan
Karlskronas stadsdelar uppfyller inte de krav på en
trygg miljö som bör ställas. Det handlar ofta om
dålig belysning och skymmande buskage men
också om brister i själva planeringen. Där staden är
alltför gles och få människor möts är vi mer otrygga
än inne i den centrala staden där gatumönstrets
korsningar skapar fler spontana möten. (Listerborn,
2002)

Rädslan är beroende av olika sociala relationer som
finns mellan olika grupper i samhället. Den
föreställda rädslan är bl. a kopplad till vilken kön-
och etnicitetstillhörighet vi har, hur vi klär oss eller
hur vi rör oss i det offentliga rummet. Det handlar
om hur vi tolkar andra genom t ex klädsel, beteende
och kön och hur vi tror att andra tolkar oss på samma
sätt. Även den materiella betydelsen av den fysiska
miljön, vid olika tidpunkter och platser spelar stor

roll för hur vi upplever rädsla. Rädslan hänger
samman med hur vi tolkar den aktuella miljön - hur
platsen är utformad, hur belysningen är, om siktlinjer
är diffusa eller om platsen är ödslig. (Listerborn,
2002)

Rädsla för brott fick en ökad uppmärksamhet på 60-
och 70-talen i nationella brotts-undersökningar som
genomfördes i bl. a USA och Storbritannien. I dessa
undersökningar fokuserades vardagsbrotts-
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Borgmästarekajen på kvällen. Gångstig i Kungsmarken. Gångtunnel i Marieberg.
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Bilden av den farliga staden är  komplex på grund
av att den handlar både om föreställningar och om
en konkret verklighet. Brottsstatistik visar att
brottsligheten generellt inte ökar och att de flesta
våldsbrott sker i hemmet och mellan människor som
känner varandra. Trots det, framställs det offentliga
rummet som den farligaste platsen. Många
händelser som utgör obehagliga upplevelser och
otrygghet rapporteras sällan till polisen. Det är
också just denna typ av brottslighet, som människor
upplever hotfull, som faktiskt ökar i antalet
anmälningar trots generella minskningar i
brottsligheten. (Listerborn, 2002)

En stad som är trygg för kvinnor är också trygg för
män. Könsroller och mönster i samhället är väldigt
tydliga. Många planerare är medelålders män som
åker bil och bor i villa. De kan inte representera den
grupp kvinnor som åker kollektivt och bor i förort.
Var och en utgår dock från sin egen begreppsvärld
och referenser. Trygghet för en trafikplanerare
innebär  t ex att minimera risken för kollisioner mellan
fordon och oskyddade trafikanter och leder därför
gångbanan under vägen i en gångtunnel för att
underlätta passagen för de gående och cyklisterna.
Samma gångtunnel upplevs som otrygg av en
ensam tjej då den är trång, mörk och enslig.
(Listerborn, 2002)

Ingen rädsla är densamma utan den påverkas av
tid,  rum och olika livssituationer. Kön är en
styrande variabeln när det gäller rädsla. Tidigare
undersökningar visar att kvinnor är mer rädda än
män men mindre utsatta för brott än vad män är.
Detta är dock något som håller på att utjämnas. I
takt med att misshandel och gatuvåld ökar, känner
sig även män otrygga ute i den offentliga miljön.
(Larsson 1) Kvinnor är främst rädda för att utsättas
för sexuellt våld. När en kvinna drabbas av sexuellt
våld påverkar det även andra kvinnor och skapar
rädsla . De sätt på vilka kvinnor hanterar rädslan
ser olika ut beroende på vilka resurser, ekonomiska
och sociala, de har tillgängliga, men inga
undersökningar tyder på att rädslan i sig skiljer sig
åt beroende på klasstillhörighet. Äldre kvinnor är
mer rädda för våld i allmänhet, medan yngre kvinnor
är mer rädda för just sexuellt våld och överfall i det
offentliga rummet vilket begränsar deras
rörelsefrihet. Yngre kvinnor undviker i större
utsträckning platser, vid vissa tider, därför att de är
rädda medan många äldre kvinnor undviker att röra
sig ute i det offentliga rummet, framför allt kvälls-
och nattetid. Under sin uppväxt socialiseras många
flickor in i tanken om rädslans respektive
trygghetens rum. De lär sig tidigt att hemmet är
tryggt och det offentliga rummet svårare att
kontrollera och därför mer otryggt. De observerar
sina föräldrars skilda förhållningssätt till rädslan
och de begränsas mentalt mer i sitt nyttjande av
rummet än vad pojkar gör. De får information om
sexualiserat våld via media och genom händelser i
och berättelser av omgivningen eller har egna
erfarenheter av hot och våld. (Andersson, 2001)
Många kvinnor tvingas att utveckla strategier för
att minimera risken för överfall, därför att om något
händer så kommer skulden till stor del att läggas på

dem för att de kanske anses vara på fel plats vid fel
tillfälle. (Listerborn, 2002) Tjejer, flickor, damer,
tanter – de flesta har en mer eller mindre medveten
metod för att känna sig trygga på väg hem i mörker
eller för att utstråla säkerhet. Det kan vara att gå
med extra målmedvetna steg, hålla nyckelknippan i
handen som vapen eller att prata i mobiltelefon på
hemvägen, så någon vet var man befinner sig om
samtalet plötsligt bryts. En metod är att ha en liten
flaska med hårspray i väskan att spraya en eventuell
överfallare i ögonen. Att klä sig i t ex keps eller luva
för att dölja långt hår och ge ett intryck av att istället
vara en man, är en annan metod som används. Den
sistnämnda metoden är dock vilseledande då det
faktiskt är unga män som är de mest utsatta för
överfall och misshandel.

Äldre människor känner ofta en stor rädsla för att
vistas i det offentliga rummet. Forskning visar att
äldre människors rädsla ofta är kopplat till en känsla
av fysisk sårbarhet och en försämrad förmåga att
klara sig mot våldsangrepp. Isolering och ensamhet
kan också bidra till en ökad känsla av otrygghet.
(Listerborn, 2002) Att sitta hemma och veta att
kroppen blir svagare, inget sällskap vid utgång eller
liknande gör att många äldre människor tvingas
stanna inne och inte vågar gå ut alls. Äldre upplever
ofta en maktlöshet som kan relateras till en fysiskt
svagare kropp. Överfall och misshandel skadar en
gammal kropp lättare och t ex väskryckning som
medför att den äldre människan faller kan leda till
en allvarlig skada som t ex ett benbrott.

Vissa grupper är fortfarande mer eller mindre
bortglömda i forskningen om rädsla och otrygghet.
Barns rädsla diskuteras sällan. Barn varnas ofta för

ligheten, som till exempel egendomsbrott och brott
riktade mot privatpersoner. Huvudfrågan var
medborgarnas livskvalitet. Oron och den uppfattade
rädslan relaterades ofta till storstadsmiljöer och det
var framför allt i de större städerna som problemen
ansågs vara som störst. Det diskuterades också
tidigt huruvida rädsla för brott var ett problem i sig
eller om problemet främst handlade om att
kontrollera brottsligheten.  (Listerborn, 2002)

1 Jan-Olof Larsson, Polismyndigheten i Karlskrona, intervju
den 28 april 2003
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ARBETE FÖR TRYGGHET
År 1996 antog den dåvarande regeringen ett
nationellt brottsförebyggande program, Allas vårt
ansvar. En utgångspunkt i programmet är att det
samhällsproblem som brottsligheten utgör måste
angripas utifrån en bred kriminalpolitisk ansats. Den
enskilde medborgaren måste engageras i det
brottsförebyggande arbetet. Tanken är att
lösningarna finns i det lokala samhället, eftersom
det är där som människor utsätts för brott. Samtidigt
ska landets kommuner stötta medborgarna genom
att hjälpa till och bygga upp det lokala
brottsförebyggande arbetet. I den konkreta
verkligheten i kommuner och stadsdelar visar sig
däremot en annan bild av vilka frågor som är viktiga,
än i de statliga diskussionerna inom
policyutvecklingen. De lokala projekten visar
alternativa angreppssätt för att öka tryggheten i
samhället. Skillnaden beror bland annat på att olika
aktörer har olika utgångspunkter. De mål som sätt
upp i de statliga direktiven är inte direkt översättbara
till det lokala arbetet. Brottsförebyggande Rådets,
BRÅ, utgångspunkt i det nationella
brottsförebyggande programmet är att
brottslighetens orsaker måste angripas lokalt, där
både problemen med och engagemanget mot
brottsligheten finns.

1996 fick Boverket i uppdrag av regeringen att
sammanställa en översikt av kunskapen om den
fysiska miljöns betydelse i det brottsförebyggande
arbetet. Detta resulterade i Boverkets rapport; Brott,
bebyggelse och planering. Rapporten är en
sammanställning av kunskaper om
brottsförebyggande åtgärder i stadskärnor och på
allmänna platser, i byggnader och byggnaders
närmiljö samt brottsförebyggande åtgärder i
förvaltningen av bostadsområden. I rapporten
presenteras en bakgrund, med bebyggelseinriktade
hinder mot brott i ett tids- och idémässigt
sammanhang, idéer och exempel på hur man kan
arbeta brottsförebyggande med olika fysiska miljöer
och brottsförebyggande arbete och fysisk
planering. Erfarenheterna sammanfattas om hur de
instrument som den fysiska planeringen förfogar
över kan användas för att förebygga brott.

Göteborg är en av landets städer som har gjort
mycket för att göra sin stad tryggare att vistas i och
år 2000 tog kommunstyrelsen i Göteborg initiativ till
att bilda ett centralt brottsförebyggande råd. I
januari 2001 fattades det formella beslutet att bilda
rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg.
Tryggare och Mänskligare Göteborg bidrar till att
öka trygghets- och det brottsförebyggande arbetet
genom ett nätverksarbete med myndigheter,
företagare, fastighetsägare, kommunala bolag,
enskilda medborgare, föreningsliv och olika
forskningsinriktningar. I Göteborg Stad har, sedan
rådet bildades, en mängd olika initiativ tagits för att
arbeta med brottsprevention och för att skapa en
tryggare stad. Intresset för frågan har kommit från
flera olika håll och har sedan parallellt vuxit fram.

att ta kontakt med främlingar och många barn är
rädda att leka på offentliga lekplatser. Andra mer
eller mindre bortglömda kategorier är handikappade,
minoritetsgrupper och hemlösa. Ökade ”hatbrott”
riktade mot etniska grupper och homosexuella
uppmärksammas och undersökningar visar att de
upplever en ökande rädsla för att vistas i det
offentliga rummet. (Listerborn, 2002)

År 2000 utgav Göteborgs Stadsbyggnadskontor en
handbok, Tryggare Stad – kan man förändra
rädslans platser? som syftar till att skapa ökad
medvetenhet om rädslans platser, ge exempel på hur
de ser ut och även ge idéer till hur dessa platser kan
förändras. Boken beskriver tre fiktiva kvinnors
vägval genom Göteborg för att illustrera olika
rumsliga situationer som på kvälls- och nattetid kan
upplevas som obehagliga och som kan påverka hur
stadens offentliga rum används. I februari 2003 utgav
Göteborgs Stadsbyggnadskontor en manual i
trygghetsvandringar som vänder sig både till
professionella och lekmän. Manualen ger exempel
på en checklista som kan användas för att genomföra
en trygghetsvandring.

Trygg, vacker stad är ett samarbete mellan park-
och naturförvaltningen, trafikkontoret,
miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna,
Göteborg & Co, stadsbyggnadskontoret och
Förvaltnings AB Framtiden. Samarbetet har som mål
att med fysiska åtgärder göra Göteborg både
vackrare och tryggare. Arbetet har bland annat
inneburit ökad städning av gator och torgytor,
upprustning av försummade platser i staden (kajer,
lekplatser, grönområden, friluftsområden och
spårvagnshållplatser) och bättre belysning på flera
platser.
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OLIKA ANGREPPSSÄTT
Sedan början av 1970-talet finns det två tydliga
teorier om brottsförebyggande stadsplanering. Den
ena förespråkar slutenhet, den andra öppenhet (bild
1). Antingen skapas en trygg stad och en minskning
av brottsligheten genom att installera larm och lås,
sätta upp övervakningskameror och bygga murar.
En linje som kan leda till så kallade gated
communities, hela bostadsområden där bara de som
tillhör ”rätt” kategori får bo. Utgångspunkten är att
sluta sig samman i ett tydligt vi för att skydda sig
mot dom som begår brott.

Trygghet kan även sökas i motsatsen. Genom att
öppna upp, bjuda in och acceptera olikheter skapas
en levande stad. Idag ligger hela bostadsområden
öde under arbetstid, likaså industriområden på
kvällstid och helger. Gigantiska köpcentra utanför
staden utarmar stadskärnan. Det finns olika sätt att
förhålla sig till skapande av trygga miljöer och
brottsförhindrande arbeten. Men för att det finns
olika uppfattningar och angripssätt behöver de för
den skull inte utesluta varandra. Jane Jacobs menar
t ex att det är på tomma platser och gator som brotten
sker och att gator och platser fulla med människor
gör att en känsla av trygghet infinner sig även om
det är okända ansikten. Hon menar att den informella
sociala kontrollen är en av de bästa metoderna för
att förhindra brott. En annat synsätt är att man
genom att förbättra den fysiska miljön kan
förebygga brott och ge människor en känsla av
trygghet. Belysning kan förbättras och sikten
vidgas för att skapa en bättre fysisk miljö att vistas
i.

Jane Jacobs
Variation, mångfald och trygghet är genomgående
teman för Jane Jacobs i hennes
stadsplaneringsidéer.2  Hon var starkt kritisk till de
rådande stadsplaneringsidéerna på 1950- och 60-
talen som dominerades av ett blandat inflytande från
stadsplanerare som bl a Ebenezer Howard, Lewis
Mumford och Le Corbusier. Till skillnad från dem
ser hon storstaden som ett ideal i sig och är negativ
till deras planerade trädgårdsstäder som upplöser
det som hon menar är stadens kvaliteter. Jacobs
utgår från ett vardagsperspektiv, om hur stadsbon
upplever sin stad.

För Jacobs är det de människor som rör sig i staden,
tillsammans med variation i bebyggelse och
utformning som skapar en stad. Staden måste erbjuda
en spännande och omväxlande miljö för att fungera.
Jane Jacobs betonar att det kan finnas trygghet och
anonymitet samtidigt. Hon anser att social kontroll
inte betyder att alla människor vet allt om varandra
utan att tryggheten ligger i vetskapen om att det
finns människor där ute oavsett om de är främlingar
eller inte. Enligt Jacobs stadsideal behöver inte
tryggheten vara baserad på bekantskap eller
samhörighet. Urban trygghet är anonym, den
upprätthålls av främlingar och sker oavsiktligt.
Människor övervakar varandra omedvetet enbart
genom att vistas i gaturummet. I en utglesad stad
rör sig inte människor lika frekvent i stadsrummet
som i en tät stad vilket leder till att de öde miljöerna
upplevs som mer otrygga.

Enligt Jacobs har gatan och trottoarerna stor
betydelse om staden kommer att upplevas som trygg
eller farlig. För att en gata ska upplevas som trygg

måste framför allt tre kvaliteter uppfyllas enligt
Jacobs. Först ska det vara en klar markering av vad
som är offentliga och privata rum, för det andra måste
det finnas ”eyes upon the street”, en naturlig
övervakning av stadslivet. Entréer och fönster ska
vara vända mot gatan så att de som befinner sig i
husen kan se vad som händer på gatan. För det
tredje måste det finnas ett någorlunda frekvent
nyttjande av gatan –  de som befinner sig i husen
tittar inte på gatan om det inte finns något intressant
att titta på, i detta fall andra människor. Jacobs menar
att människor dras till platser där andra människor
finns. En rutnätsplan är i detta fall att föredra då det
bidrar till fler korsningar som i sin tur ger upphov till
fler möten.

Social och situationell
brottsprevention
Kriminologer brukar dela in de åtgärder som man
kan vidta för att förebygga brott i social och
situationell brottsprevention.
Social brottsprevention innebär att man vidtar
åtgärder - ofta långsiktiga - för att påverka en persons
benägenhet att begå brott. Det är främst under barn-
och ungdomsåren som den sociala
brottspreventionen anses ha effekt. Det kan till
exempel vara åtgärder som syftar till att öka
självkontrollen och stärka de sociala banden i det
”konventionella” samhället. Ju starkare banden är,
desto mindre är risken att de väljer en kriminell karriär
som fortsätter upp i vuxen ålder. Ett exempel på social
brottsprevention är anti-skolk-program i skolan, ett
annat är åtgärder som förbättrar situationen för den
som friges från fängelse. (Törnkvist, 2002)

2 Sammanfattning om Jane Jacobs efter Listerborn 2002.
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Situationell brottsprevention innebär att åtgärder
vidtas för att minska förekomsten av brottsalstrande
situationer. Med brottsalstrande situationer  menas
till exempel situationer  som frestar en person att
begå ett brott. Det gäller därför att försöka hitta
åtgärder som påverkar en potentiell brottsling att i
en given situation låta bli att begå brott. För att
minska till exempel cykelstölder är en åtgärd att flytta
cykelparkeringarna i ett bostadsområde till ett ställe
där många passerar eller att förbättra belysningen.
Detta dels så att de boende ser vad som händer i sitt
område, dels så att den som begår brott syns bättre
vilket gör att brottsbenägenheten minskar. På det
sättet ökas upptäcksrisken. (Törnkvist, 2002)

Bild 1: Figur över trygghetsperspektivet i den fysiska planeringen.
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FYS I SKA  ASPEKTER
Alla upplever sin stad på olika sätt. Ett torg som en
eftermiddag är fyllt med människor kan några timmar
senare upplevas som hotfullt när det är folktomt
och mörkt. För att kunna skapa möjligheter för alla
att vistas ute i det offentliga rummet och känna sig
trygg är det viktigt att förstå hur staden är uppbyggd.
Följande kapitel handlar om hur staden kan tolkas i
sin helhet genom att studera tre delar, stads-,
bebyggelse- och trafikstruktur.

STADENS STRUKTUR
Det är viktigt att förstå stadens mönster och struktur
för att kunna förebygga rädsla.
Funktionsuppdelning, trafikseparering och zonering
har kännetecknat den svenska stadsplaneringen
under efterkrigstiden. Den stadsplanering, som var
anpassad till dåtidens ideal och livsformer, skapar
idag problem för många människor. Stora avstånd
ger långa restider och områden med bara bostäder
skapar ensidig funktion.

Gatunätet har stor betydelse för stadens liv. Genom
att jämföra stadsplaner har det visat sig att planer

med rutnätsmönster (bild 2) har högre grad av
genomströmning av människor och trafik än
stadsplaner som har ett trädliknande gatusystem
(bild 3). I de många korsningarna som skapas i ett
rutnätssystem blir det fler tillfällen för människor att
mötas. Rutnätsmönster behöver inte vara exakt
kvadratiska utan det viktiga är att kvarteren är korta
och att korsningarna är många. Stadens mönster
påverkar också graden av läsbarhet och
överblickbarhet. I vissa städer eller stadsdelar är
det ibland omöjligt att lära sig att hitta medan andra
har ett system som är lätt att förstår sig på. Organiska
stadsmönster har en viss tendens att vara svårt att
orientera sig i. Möjligheten att kunna välja
alternativa vägar, i fall den tänka vägen av någon
anledning är blockerad, styrs av den grundläggande
stadsstrukturen.

Tidsaspekten är också viktig i detta sammanhang.
Hur lång tid extra tar det att välja en alternativ väg
om den möjligheten finns? Hur mycket tid läggs ner
på att välja den trygga, men långa omvägen framför
den närmaste, men obehagligare, vägen?
(Listerborn, 2000)

DEN BYGGDA MILJÖN
Bebyggelsen skapar stadens form och påverkar den
direkta upplevelsen av närmiljön. Vi går mellan hus,
intill fasader, in och ut genom entréer och portar.
Byggnader skapar speciella rörelsemönster. Är det
tätt mellan husen eller väggarna blir den tvingade
rörelsen starkare än om man kan välja sida att gå på.
Höjden på husen har inte så stor betydelse för
rädslan som husens längd eller bredd har.
(Listerborn, 2000) Långa byggnadskomplex kan

skapa ogenomträngliga områden. Vinklar, vrår och
nischer bidrar till att ge stadsrummet dess spänning
och karaktär, samtidigt som människor kan vara
rädda för att passera dem på kvällen. Pelargångar är
ett sådant exempel. Sikten är dålig på grund av att
det är lågt i tak och de stora pelarna skymmer framåt.

Belysningen är också viktig för hur miljön upplevs.
Dålig belysning i kombination med isolerade platser,
brist på siktlinjer och att inte vara synlig för andra,
bidrar till att skapa obehagliga miljöer. Vilken typ av
armatur som används, ljus och placering är en annan
viktig faktor. Sprider armaturen ljus eller slukas ljuset
bara upp av växtlighet, mörka fasader och
markbeläggningar?

Det är viktigt att se helheten och varje plats måste
ses i sitt sammanhang. Stadsbygden behöver ett
kontinuerligt system av sammanbundna gångvägar
i ett finmaskigt system utan återvändsgränder.
Dessutom att boende och arbetsplatser av skilda
slag orienterar sig med sina framsidor mot detta
system och att kollektivtrafikens hållplatser är
integrerade i systemet.
(Listerborn, 2000)

En plats kan vara skräpig och vanskött, mörk med
dålig belysning och överblickbarhet eller öde och
tom stora delar av dygnet. En del av de otrygga
miljöerna är skräpiga och slitna. Ett skräpigt,
smutsigt område med vanskötta detaljer upplevs
som okontrollerat och utan normer och inbjuder till
fler brott. En sådan plats upplevs som otrygg. En
ren och städad plats upplevs istället som mer
kontrollerad och därmed tryggare. (Malm, 2002)
Gemensamt för många av de otryggaste platserna
är att det finns stora inslag av byggnader och/eller

Bild 2 Bild 3
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TRAFIKENS RUM
Det fanns en god tanke med att separera exempelvis
biltrafiken från bostadsområdena då det minskar
risken för trafikolyckor. Det har dock fått den
oönskade konsekvensen att det finns människor
som ofta väljer alternativa omvägar för att undvika
övergivna, ödsliga platser. Problem uppstår om den
alternativa vägen istället är otryggare till exempel
på grund av biltrafik. (Listerborn, 2000) Inne i del
centrala delarna av en stad är inte detta problem lika
vanligt eftersom trottoarer och andra platser kan
övervakas från husen runt omkring.
Många använder den egna bilen för att transportera
sig från dörr till dörr. Andra, framförallt barn, kvinnor
och äldre, är hänvisade till kollektivtrafiken eller att
gå eller cykla om avståndet medger det.
Trafiksystemet har stor betydelse för det offentliga
livet i en stad, för förflyttningar men även för att
möta andra människor. Men trafiksystemets olika
miljöer, nätverket av gång-, cykel- och bilvägar,
kollektivtrafiken och parkeringsanläggningar
innehåller också platser som många upplever som
otrygga. När det talas om trygghet i trafikrummet
handlar det oftast om att undvika skador orsakade
av konfrontationer mellan fordon och människor,
men det har även en annan innebörd där det handlar
om att inte utsättas för eller oroa sig för våld. För att
undvika de obehagligheter som kan upplevas i en
dåligt belyst och illa skött gångtunnel väljer många
människor att istället korsa en ofta hårt trafikerad
väg som är svår att ta sig över. Detta leder till att
deras rörlighet begränsas och att delar av staden
blir onåbar, framför allt under dygnets mörka timmar.

De platser i trafikmiljön som ofta anges som otrygga
är de allmänna färdmedlen med sina stationer och

hållplatser, parkeringsanläggningar, gång- och
cykelvägar, tunnlar och broar. Utformning,
lokalisering och förvaltning av dessa platser har stor
betydelse för möjligheten att skapa trygga miljöer.
(Birgersson, 1998)

Allmänna färdmedel
Hållplatsers lokalisering och tillgänglighet påverkar
hur kollektivtrafiken nyttjas. Det kan hända att
människor undviker att resa kollektivt på grund av
att man måste passera mörka områden för att komma
till och från hållplatserna. På kvällen finns många
platser kring de allmänna färdmedlen som upplevs
som otrygga. Placeringen och utformningen av
hållplatser och stationer är central för tryggheten
kring de kollektiva färdmedlen. Hållplatser där de
boende tvingas stå i ett ensligt läge och vänta på
bussen eller där de tvingas att gå igenom ett dåligt
upplyst skogsparti för att komma hem upplevs som
väldigt obehagligt av många. Tryggheten i
trafiksystemet ökar med hållplatser belägna nära
viktiga målpunkter, som bostad eller arbetsplats. En
hållplats måste utformas så att den får en
överblickbarhet för den som väntar och att andra
kan se vad som händer på och kring hållplatsen.
Buskage, hållplatsskydd med täta väggar som inte
går att se genom eller andra arrangemang som
skymmer sikten gör platsen otrygg. På kvällen
behövs god belysning vid och kring hållplatsen och
även längs med vägen till hållplatsen. Placering av t
ex en kiosk eller taxistation invid en hållplats ökar
tryggheten genom att platsens användning ökar.
(Birgersson, 1998)

Det är viktigt att sträckorna mellan kollektiv-

växtlighet som döljer delar av omgivningen.

Ett vanligt intryck är att de platser som uppfattas
som otrygga blir det främst efter mörkret inbrott och
inte i dagsljus. Detta beror ofta på att platserna har
bristfällig belysning eller saknar helt belysning. En
installation av bättre, jämnare belysning kan öka
den upplevda tryggheten på platsen. De flesta
otrygga platser saknar helt eller delvis naturlig
övervakning från omkringliggande bostadshus eller
verksamheter. Även platser intill bostadshusen kan
sakna naturlig övervakning om husen saknar
naturliga fram- och baksidor. Hela gavlar kan sakna
fönster, många bottenvåningar är kala och saknar
tecken på aktivitet. (Malm, 2002)

Folktomma områden kan uppfattas som otrygga.
Detta problem är sannolikt en konsekvens av andra
problem och del i en ond cirkel. Förekomsten av
”fel” människor kan också öka otryggheten. Detta
problem hänger samman med
befolkningssammansättningen och koncentrationen
av sociala problem i området. Exempelvis kan
ungdomsgäng uppfattas som hotfulla utan att de
nödvändigtvis utgör ett reellt hot mot någon.
Detsamma gäller för alkohol- eller
narkotikapåverkade personer. (Malm, 2002)
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trafikens hållplatser och bostadsområden är trygga
platser att vistas på. Detta gör att inte bara gång-
och cykeltrafiken gynnas och rent av ökar utan även
ett nyttjande av kollektivtrafiken främjas. Många
kanske upplever det skrämmande och hotfullt att gå
den dåligt belysta sträckan till busshållplatsen eller
att stå och vänta i en öde busskur och tar istället
bilen, om möjligheten finns. Många kanske t o m
tvingas stanna hemma för att de inte vågar passera
en viss sträcka eller känner obehag av att vänta på
bussen. (Listerborn, 2002)

Ett exempel på flexibilitet i detta sammanhang
kommer från Toronto, Kanada, där det
brottförebyggande arbetet sedan länge spelar en
viktig roll i stadsplaneringen och det arbetas för att
integrera istället för att isolera. Eftersom
kollektivtrafikens hållplatser är platser där många
känner sig otrygga, har det kvällstid införts så kallade
request stop.  Med detta menas att bussen stannar
där någon vill gå på eller av för att få närmare till
bostaden eller för att slippa gå en mörk sträcka.
(Listerborn, 2000)

Gång- och cykelvägar
När det gäller gång- och cykelvägar är det viktigt att
de inte går genom t ex ensliga tunnlar, intill mörka
buskage eller utmed långsträckta plank och murar.
Tydliga skyltar och vägmarkeringar ger säkrare
vägval så att ingen behöver tveka eller vända om
för att ha valt fel. Vid anläggandet av t ex hållplatser
och cykelvägar är det viktigt att ta hänsyn till att de
som på dagen är fina naturvägar kan på kvällen
upplevas som skrämmande. Det måste kunna
erbjudas alternativa gena vägar, gärna med god
skyltning. (Listerborn, 2000)

Gång- och cykeltunnlar upplevs av många som
otrygga och de undviks om det är möjligt. Ofta tar
människor hellre den risk det innebär att ta sig över
en hårt trafikerad väg än att gå i den trafiksäkra, men
obehagliga, gångtunneln under vägen. En
gångtunnel utformad med tanke på trygghet mot
brott ska vara så kort som möjligt. Den ska inte vara
trång och smal utan snarare bred. Den ska vara väl
upplyst och den får inte innehålla pelare eller något
annat som skymmer sikten så att någon kan gömma
sig. Gångtunnlar som svänger och där skymda hörn
skapas, eller ett system av tunnlar med gångar som
leder upp på olika ställen är ofta förvirrande. Entrén
till tunneln och området däromkring måste vara väl
synligt och ge överblick samt ha god belysning på
kvällen. Det bör också vara helt tydligt vart tunneln
leder. För att uppnå större trygghet mot brott är det
väsentligt om det helt går att undvika lösningar som
innebär gångtunnel under vägen. Flera städer i
England och Holland har som policy att inte bygga
fler gångtunnlar och att ersätta befintliga med någon
form av lösning i marknivå. (Birgersson, 1998) I
Sverige har man länge prioriterat bilarnas
framkomlighet och låtit människorna gå i
gångtunnlar under bilvägarna. Men folk vill inte gå
där. De korsar hellre vägen med ökade risker och
olyckor som följd.

Även en bro över väg eller vatten kan skapa
otrygghet om den inte går att överblicka och där
den gående riskerar att bli ensam med någon som
känns hotfull. Liknande utformningsregler som för
en gångtunnel gäller även för en gångbro.

För att kunna planera för en god offentlig miljö är
det nödvändigt att se staden som en helhet samtidigt
som det är viktigt att varje plats ses ur sitt eget
sammanhang och perspektiv.

Nedklottrad tunnel, Amiralen.

Bro med släckt belysning, Lilla Långöbron.

Trasig belysning, Sunnavägen.


