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Förord 

”Samhällets mål för bostadsförsörjningen bör vara att hela 

befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 

ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader.”  

(Proposition 1967:100) 

 

Det mål som sattes inför Miljonprogrammet är något som aldrig går ur tiden. Dessa mål 

har utgjort grunden för detta examensarbete som framställer förslag till stadsdelsförnyelse 

i Norra Björksätra. Syftet med stadsförnyelsen är att återigen göra Norra Björksätra till ett 

attraktivt bostadsområde. 

 

Utan den oersättliga hjälp som Leif Jonsson på Sandvikenhus AB bidragit med, hade inte 

detta arbete gått att genomföra. Tack för all tid och ditt engagemang! 

 

Vi vill också rikta ett tack till examinator Bo Malmström och handledare Kaj Wejander, 

på Högskolan i Gävle. 
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Abstract  

 
The housing estates in the outskirts of Sandviken, consist of relatively large scale 

apartment buildings. This report, that is a B.A. thesis at 10 Swedish university points, 

aims to investigate and describe the opportunities to improve safety and security for 

inhabitants in Norra Björksätra. The purpose with this report is to make Norra Björksätra 

to a more attractive place to live in, by changing the negative trends in the area. Since 

demolition of at least some of the houses could be of current interest in some years; the 

purpose is also to investigate whether demolition or renewal of the area is the best 

solution. The main methods that are used for this investigation is Botrygg05 and 

Trygghetsvandring. There is also lots of scientific evidence, that have been used, that 

proves security and safety can be improved with cost saving changes in the physical 

structure of the area. The report shows that efforts must be done in the illumination of the 

area and especially in the parking areas and along footpaths. Further more the vegetation, 

facades and the yards between the houses, are important factors that today affect the 

feeling of security and safety in a negative way. A variety of renewal proposals are 

presented in this report and two different approaches for renewal of the area are 

suggested. Finally, conclusions are made that not only physical changes can remove the 

negative trends in areas like Norra Björksätra. Social efforts and activities are important 

factors as well, and without the comprehensive approach of urban renewal projects like 

this can fail. Since this kind of urban areas often have social problems and simultaneously 

need an increased popularity to keep and attract inhabitants, the social work and public 

relations efforts are important. 

 

Keywords, Urban planing, Urban renewal, Miljonprogrammet, Botrygg05, 

Trygghetsvandring, Sandviken, Norra Björksätra 
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Sammanfattning 

 

Huskomplexen i utkanten av Sandviken består av relativt storskaliga hyreshusområden. 

Målet med denna rapport, som är en C-uppsats på 10 poäng, är att utreda och beskriva 

möjligheterna till att förbättra säkerheten och tryggheten för de boende i Norra 

Björksätra. Arbetet syftar till att göra Norra Björksätra till ett mer attraktivt 

bostadsområde och därigenom vända de negativa trender som finns i området. Då beslut 

om rivning hotar åtminstone delar av området, syftar denna rapport även till att utreda 

huruvida rivning eller stadsförnyelse är den bästa lösningen. Botrygg05 och 

Trygghetsvandring har huvudsakligen använts för att ta fram resultatet i denna rapport. 

Även vetenskapliga rapporter har använts för att validera resultat och teser som 

presenteras i denna rapport. Den vetenskapliga grunden pekar tydligt på att det går att 

förbättra trygghet och säkerhet genom fysiska åtgärder. Undersökningen visar att insatser 

måste göras med förbättrad belysningen i området och då särskilt på parkeringsplatser 

och längs gång- och cykelbanor. Även vegetation, fasader och gårdar mellan husen, är 

faktorer som idag påverkar trygghets- och säkerhetskänslan på ett negativt sätt. Flera 

förnyelseförslag presenteras och två sätt att angripa förnyelsen föreslås. Slutligen dras 

slutsatserna att inte endast fysiska åtgärder kan avvärja den negativa trend som har 

uppkommit i Norra Björksätra. Sociala åtgärder och aktiviteter är minst lika viktigt som 

de fysiska åtgärderna, och utan en helhetssyn på stadsförnyelse riskerar arbeten som detta 

att fallera. Sociala insatser och marknadsföring är av största vikt för Norra Björksätra 

fortlevnad, då denna typ av områden ofta är drabbade av sociala problem och samtidigt är 

beroende av en ökad popularitet för att kunna attrahera nya hyresgäster. 

 

Nyckelord:  Samhällsplanering, stadsförnyelse, Miljonprogrammet, Botrygg05, 

Trygghetsvandring, Sandviken, Norra Björksätra 
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1  Inledning 

Likt många andra städer med förortsområden, som satt den lägsta standarden för boendet, 

upplever Sandviken och Norra Björksätra en dekadens med dåligt rykte där invånare 

undviker att flytta in i området. Under de senaste åren har dessa typer av områden, i första 

hand miljonprogramsområden, utsatts för rivningar. Den ständiga ovissheten om 

bostadsområdenas framtid bidrar även den till att omflyttningen är hög och detta bidrar i 

sin tur till att dessa lägenheter slits mer än andra lägenheter.  

 

Sambandet mellan en känsla av otrygghet, dåligt rykte, höga risker för brott, en idag 

ofördelaktig fysisk utformning av bostadsområdet och höga andelar med tomma 

lägenheter i storlekar som inte motsvarar dagens efterfrågan, samverkar till att skapa en 

oattraktiv miljö för de boende. Detta medverkar också till att resurser, i form av 

förvaltning och investeringar, omfördelas till mer attraktiva bostadsområden. Enligt 

Dorksen H (1997) räds folk att vistas i bostadsområden som de känner sig otrygga i, 

oavsett bostadsområdets omfattning, sett till invånarantal och områdets fysiska 

utformning. Det uppstår en negativ spiral då faktorer som ryktesspridning, otrygghet och 

risk för brott påverkar området. 

 

Enligt Lieberman S (2002) uppstår vidare en hög andel brott och höga risker för att brott 

ska inträffa, en attityd bland invånare som gör att den socioekonomiska utvecklingen 

hämmas. Lieberman S (2002) förklarar vidare att detta kan ta sig uttryck i en allmän 

uppgivenhet och en ovilja att förändra levnadssituationen. Så fort kontrollen över ett 

bostadsområde släpps och ex. privata ytor betraktas som allmänna, kommer känslan av 

tillhörighet till- och ansvarstagandet över boendemiljön snabbt att avta. Ett minskat 

ansvarstagande över bostadsområdet i kombination med dålig fysisk utformning, ur ett 

brottsförebyggande perspektiv, ökar drastiskt risken för att ett brott ska inträffa. Enligt 

både Botrygg05 och Lieberman S (2002) finns det tre huvudsakliga faktorer som 

påverkar om ett brott ska inträffa. Dessa är: 

 

1. Det måste finnas ett objekt/offer 

2. Det måste finnas en motiverad brottsling och 

3. Avsaknad av skydd mot inbrott/avsaknad av uppsikt 

 

Objektet och offret utgörs i huvudsak av människor eller föremål som uppbringar ett högt 

eller attraktivt ekonomiskt värde. Den motiverade brottslingen måste ha ett syfte med sitt 
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brott. Detta syfte kan utgöras av bland annat ekonomisk vinning, att bli sedd, ex. klotter 

samt att skada en person fysiskt eller emotionell.  

 

Det finns idag inga nationella riktlinjer för brottsprevention i bostadsområden även då det 

har visat sig att brottsprevention är ekonomiskt lönsamt och mer effektivt än vård av 

brottsoffer och brottslingar (BoTygg05 och Lieberman S, 2002). Studier visar även att 

blandade upplåtelseformer och olika typer av verksamheter stävjar brott samt ökar 

tryggheten och attraktionskraften till ett bebyggt område (Kleinhans R 2004). Enligt 

Botrygg05 går det att förebygga brott med relativt enkla förändringar i den fysiska miljön 

och därigenom skapa en trygghetskänsla.  

 

Det är således inte den eller de som begår brotten som skall förebyggas eller förhindras. 

Kraftsamlingen i problemdrabbade områden bör istället läggas vid att minska möjligheten 

till att begå brott. Anledningen till att ett brott genomförs kan förebyggas genom enkla 

fysiska åtgärder i den bebyggda miljön samt en ökad tillhörighetskänsla till det egna 

bostadsområdet (Botrygg05). Följaktligen uppstår ett nytt problem. Sett ur ett enskilt 

bostadsområdes perspektiv kan brott förebyggas med relativt kostnadsbesparande och 

effektiva insatser genom förändringar i den fysiska miljön. Risken finns dock att brotten 

förflyttas till andra områden i staden. Således är en samlad insats från kommuner, 

polismyndigheter, bostadsförvaltare, boende i kommunen samt ev. brottförebyggande råd 

nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna förebygga brott. Det är först när en sådan 

kraftsamling sker som de socioekonomiska effekterna i samhället som helhet kan 

utvinnas. 

 

För en liten kommun som Sandviken, som under flera år har lidit av en negativ 

befolkningsutveckling, är en sådan kraftsamling som nämns ovan inte realistisk. I fallet 

med Sandviken behöver istället en kraftansamling ske i Norra Björksätra. Tidigare 

studier, däribland Helleman G och Wassenberg F (2004) har även visat att upprustning av 

ett specifikt och avgränsat område får positiva effekter på närliggande områden. Vår 

förhoppning är att vi, genom att angripa det bostadsområde som har sämst förutsättningar 

ur ett brotts- och trygghetsperspektiv, kan skapa ringar på vattnet som ur en positiv 

bemärkelse smittar av sig till andra närliggande bostadsområden. 

 

De stadsförnyelseåtgärder som kommer att föreslås för Norra Björksätra, är inte helt olika 

de åtgärder som redan idag genomförs eller genomförts i många andra städer. För en del 

kommuner är ambitionerna att fortsätta den positiva utvecklingen och att få en fortsatt 

expansiv stad som attraherar både företag och privatpersoner att etablera sig i Sandviken. 
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För andra städer, däribland Sandviken, handlar stadsförnyelse om att bromsa en negativ 

trend för att i ett senare skede kunna blicka framåt mot nya mål. Vår ambition är att de 

fysiska åtgärder som kommer att föreslås för området, ska förankras bland hyresgästerna i 

området. Dialogen skapar kraft och bärighet i de framtida beslut som kommer grundas på 

denna rapport. I rapporten Redeveloping the City: Urban Knowledge and Involvement 

(2005) som är skriven av Lilja E och Widergren E samt i rapporten Making plans that 

matter (2003) av Byrby R, beskrivs de positiva effekter som uppstår när medborgare och 

boende i ett bostadsområde får delta i arbetet med att ta fram underlagsmaterial till planer 

och program. Dessa effekter kan kort sammanfattas med: 

 

• Planerna blir mer långsiktigt hållbara 

• Stadsplaneringsdiskussionen skapar underlag för vidare utveckling och 

tankeverksamhet bland de boende 

• Projektformen undviks och genom en ökad långsiktighet behöver inte onödiga 

resurser ödslas på korrigeringar och överklaganden 

• Detaljkunskapen bland de boende i området är ofta högre än samhällsplanerares 

(i detta fall vår kunskap om Norra Björksätra) 

• Det blir väldigt snabbt tydligt vilka som påverkas av planerna och/eller 

programmen 

 

Vår ambition är att involvera de boende, genom trygghetsvandringar, intervjuer och 

undersökningar, i förnyelsearbetet. Denna ambition överrensstämmer även väl med de 

riktlinjer som Botrygg05 och Ouwehand A (2005) tar upp. Enligt dessa är 

medborgardeltagande av högsta vikt för att säkerställa hållbarhet och acceptans i 

stadsförnyelseprojekt. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger ca 4500 lägenheter, 

30 000 kvm lokaler och förvaltar Sandvikens kommuns parker, skolor, servicehus m.m. 

(www.sandvikenhus.se 2007-01-02) 

 

Sandvikens kommun har under de senaste 20 åren (1986-2005) haft en negativ 

befolkningsutveckling med ca 3700 utflyttande (www.scb.se 2007-01-02). För 

kommunen och samhället medför detta minskade intäkter i form av skatter och avgifter, 

överskott av lägenheter, minskad offentlig och privat service samt en kontinuerligt 

minskad attraktivitet till staden och kommunen.  
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Ur ett för de lokala invånarna trygghets- och säkerhetsperspektiv, bidrar den minskande 

befolkningsmängden i kommunen även till en minskad trygghetskänsla för de boende i 

Sandviken. Flera faktorer bidrar till att trygghetskänslan i de kommunalt ägda bostäderna 

minskar. Den kanske mest självklara faktorn som inverkar på tryggheten är att den 

ekonomiska marginalen för utbyggnad och förbättringsarbete konstant minskar. Andra, 

kanske inte lika självklara faktorer, är att de levnadsmönster och miljöer som invånarna i 

Sandviken har vant sig vid ständigt förändras. 

 

Trots en neråtgående trend satsar Sandvikens kommun på utbyggnader och förbättringar 

som alla syftar till att öka attraktiviteten och därigenom inflyttningen i Sandvikens 

kommun. Som ett led i detta arbete ska de faktorer som påverkar säkerhets- och 

trygghetskänslan för de boende i Sandvikenhus bostäder utredas och i framtiden 

förbättras. 

 

Syftet med examensarbetet är att finna metoder för att förbättra trygghetskänslan för de 

boende i, av Sandvikenhus ägda och förvaltade, bostadsområden. Examensarbetet 

kommer även att innefatta förbättringsförslag till grönområden, parkeringsplatser samt 

övriga gemensamma utrymmen i direkt anslutning till det undersökta bostadsområdet. 

Vår tanke är att utveckla ett förslag till ökad trivsel i samstämmighet med dem som bor i 

Sandvikenhus bostäder i Norra Björksätra. Förslagen till trygghets- och 

säkerhetsförbättring ska kunna ligga till grund för beslut om Norra Björksätras framtida 

utformning och existens. 

 

1.2 Tidigare studier 

Stadsdelsförnyelse genomförs med jämna mellanrum över hela världen. De rapporter som 

finns att tillgå i ämnet avhandlar till stor del stadsförnyelse i Nederländerna, Kina och 

Storbritannien. Då vi tidigare konstaterat att stadsdelsförnyelse ur ett långsiktigt hållbart 

perspektiv måste genomföras utifrån de lokala förutsättningarna som råder på den 

aktuella platsen, kommer denna del i rapporten att fokuseras mot de projekt som 

genomförts i Sverige och Europa.  

 

Enligt Boverkets rapport Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer (2005), 

utgörs de bostadsområden som är aktuella för stadsdelsförnyelse oftast av så kallade 

folkhems- och rekordårsområden som byggdes innan miljonprogrammet och de så 

kallade miljonprogramsområdena. Ofta var dessa bostadsområden placerade utanför den 
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egentliga stadsbebyggelsen. Detta innebär att områdena idag antingen är inbakade i 

stadsmiljön eller om möjligt ännu mer avskurna från staden. Det sistnämnda fallet gäller 

för Norra Björksätra, då stora bostadsområden mellan stadskärnan och Norra Björksätra 

har rivits på grund av ett minskat invånarantal som lett till ett stort antal outhyrda 

lägenheter. De typiska miljonprogramsområdena utformades som små enklaver i 

samhället. Grundtanken var att enklaverna skulle ha gångavstånd till allmän- och 

offentlig service, affärer och i bästa fall även arbetsplatser. Denna tanke har med tiden 

raserats i takt med etablering av externa köpcentra och omlokalisering av arbetsplatser 

från det som en gång var centralt till det som idag är periferin av en stad. 

 

Med tiden har även trafikplaneringen i miljonprogramsområden ifrågasatts och 

omvärderats. Mängden personbilar och kravet på tillgänglighet till stadskärnan har ökat 

med tiden. Detta har medfört att nya parkeringsplatser har anlagts i anslutning till 

bostadshusen. Grönytor och andra allmänna platser har därmed fått stryka på foten för 

den ökade bilismen. 

 

Bostadsområden utformades ofta med generöst tilltagna parkområden och detaljer som 

underlättade och förhöjde vardagen. I många fall har dock grönområden och anordningar 

så som sittplatser, lekplatser och cykelställ förfallit. Detta är en naturlig effekt av den 

generationsförändring som skett i miljonprogrammens områden. När levnadsmönstret 

förändrades i områdena medförde det att fotbollsplaner och lekplatser användes i en allt 

mindre utsträckning. Jämfört med Norra Björksätra beror den stora andelen tomma 

lägenheter på att de som bostäderna en gång uppläts för arbetande på Sandvik AB, idag 

har flyttat till andra områden. I undersökningsområdet finns dock stora värden att ta till 

vara och utveckla efter dagens behov. 

 

Det faktum att miljonprogramsområden inte utformades efter naturens brytlinjer och 

variationer, utan snarare efter de teknologiska förutsättningarna, gjorde att naturen inte 

kunde upplevas som naturlig. Närheten till parker och mindre skogsparter kom i andra 

hand. Att den arkitektoniska utformningen av bostadsområdena, samt husens placering i 

förhållande till varandra, inte anpassades efter naturens former och skepnader gjorde 

enligt Lilja E (2000) att kontakten mellan människor försvann. På sikt hotades därigenom 

integrationen i bostadsområdena.  

 

Husen byggdes givetvis efter de byggstandarder som fanns på 50-70-talet. Detta innebär 

ofta att lägenheterna har en öppen och ljus planlösning som är attraktiv även för dagens 

hyresgäster. Vidare är huskropparna ofta av hög kvalitet medan inredningsdetaljer, 
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badrum och kök sedan länge har blivit omoderna. Till områdena attraheras mestadels 

ungdomar och äldre då lägenheterna ofta är billiga. Sandvikenhus och Sandvikens 

kommun placerar även ut människor med sociala och ekonomiska problem i Norra 

Björksätra. Områdena fyller således en viktig samhällelig funktion.  

 

Miljonprogramsområdenas transportsystem är i de flesta fall separerade. Bilvägar och 

gång- och cykelbanor är oftast skilda åt. Dagens synsätt på trafikplanering skiljer sig helt 

åt från detta planeringssätt. Idag strävar planerare efter att samla alla transportsätt till ett 

och samma gaturum för att öka aktiviteten dygnet runt. Med den ålderdomliga 

trafikplaneringen upplevs ofta miljonprogramsområdena som otrygga. Bilvägarna, som 

ofta formar sig som en ringväg runt området medför problem då effektiva 

kollektivtrafikstråk ska planeras (Boverket 2005). Gång- och cykelvägar sträcker sig allt 

som oftast längs den kortaste vägen mellan två platser. I praktiken innebär detta att 

vägarna inte sträcker sig längs husen utan istället genom skogspartier, parker och andra 

obebyggda områden (Boverket 2005). Sättet som bil-, cykel- och gångtrafik lokaliseras 

skapar enligt Botrygg05 och Lilja E (1999) minskad uppsikt under dygnets alla timmar 

och en ökad otrygghetskänsla bland dem som vistas i bostadsområdet. Boverket (2005) 

skriver vidare att 

 

”En förklaring till otryggheten kan vara att miljön skapar få 

möjligheter för rörelser och möten som leder till en levande stadsdel. 

Den likformiga fysiska omgivningen uppmuntrar inte de boende att 

flanera eller strosa omkring. Få människor vistas i området, få möten 

sker, och utan ett socialt liv ökar otryggheten.” 

 (Sid. 38) 

 

Det faktum att Norra Björksätra på senare år har setts som ett område för de lägsta 

samhällsklasserna och därmed har fått ett dåligt rykte bidrar till att det är svårt för 

Sandvikenhus att få människor att vilja bo kvar. Ovissa boendeförhållanden, dålig 

samhörighetskänsla i området samt hög omflyttning i sig medverkar enligt Schulz S m.fl. 

(2004) till ökad otrygghet bland de boende. Dessa samband kan med lätthet kopplas till 

Norra Björksätra. 

 

1.2.1 Stadsförnyelse i Gävle 

Tidigare stadsdelsförnyelser i miljonprogramsområden har bland annat innehållit moment 

som fasadrenoveringar, iordningställande av grönområden samt renovering och rustning 
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av lägenheter. Ett exempel på stadsdelsförnyelse som fått positiva effekter ur 

attraktivitetssynpunkt är upprustningen av området Öster i Gävle. Öster var tidigare ett 

område med stora sociala problem, låg attraktivitet och en stor andel tomma lägenheter. 

Idag är området med sin nya utformning, som tillskapats med relativt enkla och 

kostnadsbesparande åtgärder, ett mer attraktivt område för alla samhällsklasser. Tilläggas 

bör att det i anslutning till området Öster pågår ett stort byggprojekt som benämns Gävle 

Strand. På Alderholmen bygger privata aktörer och kommunala Gavlegårdarna en ny 

stadsdel som kallas Gävle Strand med attraktivt boende nära havet. Bostäderna är tänkta 

för en helt annan målgrupp än de som tidigare bott i det närbelägna bostadsområdet Öster. 

Det är en faktor som även kan ha bidragit till den positiva utvecklingen på Öster. 

Gavlegårdarna, som äger och förvaltar Öster, har utöver de enklare fysiska åtgärderna 

även utökat lägenhetsbeståndet i området genom att bygga nya lägenheter ovanpå de höga 

punkthusen. Dessa nya lägenheter är mycket attraktiva samtidigt som de bidrar till en 

minskad segregation i bostadsområdet. 

 

1.2.2 Stadsförnyelse i Stockholmsområdet 

Mellan åren 2002 och 2004 genomfördes ett projekt som kallades Framtidsscenarier. 

Projektet syftade till att, genom samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och 

politiker, ta fram olika utveckligscenarier för miljonprogramsområdena Kista, Spånga-

Tensta och Rinkeby. Stadsdelsförvaltningarna från Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta 

fick till uppgift att leda arbetet med att insamla åsikter, visioner och fakta från 

projektgrupperna. I varje miljonprogramsområde genomfördes en SWOT-analys 

(Strength Weakness Opportunities and Threats) som inriktades mot fyra olika områden; 

Fysisk struktur, kultur, individ och utveckling samt arbetsmarknad och utbildning. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om vilka problem och möjligheter som kan finnas i ett 

förortsområde i Sverige sammanställs nedan SWOT-analysen för Tensta, se tabell 1. Vår 

åsikt är att de nedan presenterade åsikterna även skulle kunna gälla ett område som Norra 

Björksätra i Sandviken. Deltagarna fick även komma med önskemål om hur 

svagheterna/hoten skulle övervinnas samt hur styrkorna/möjligheterna bör utvecklas. 
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Enligt Lilja E (2000) medför förortens sterila och avskalade miljö positiva effekter på 

dem som bott i området; 

 

 ”Positivt är att förorten är en hembygd för många. Människor har tillägnat sig 

sin omgivning - husen, arkitekturen, olika platser har blivit favoritplatser och 

favoritstråk.”  

 (Sid. 7) 

 

Tabell 1 – Del av SWOT-analys för Tensta. Rinkeby Stadsdelsförvaltning (2004) s 5-14  

SWOT-analys   

Styrkor 

- Tydlig identitet ”varumärke” 

- All världens kunskap 

- Tillgång till stor arbetskraft  

- Bra skola och förskola med engagerad 

personal 

Svagheter 

- Lågprioriterat av centrala politiker 

- Hög arbetslöshet 

- Ungdomars uppgivenhet 

- Utanförskap - Frånvaron av egenmakt 

Möjligheter 

- Mänskliga resurser –kulturell och språklig  

- Lägenheter lätta att bygga om 

- Närhet till staden – nära från staden 

- Mycket plats att bygga på 

Hot 

- Hög segregation, utestängande attityder 

- Minskat elevunderlag för skolor 

- Ojämn centrumutveckling, närcentrum dör 

- Otrygghet, droghandel, brottslighet 

 

 

1.2.3 Praktisk tillämpning av stadsförnyelse i ett Nederländskt 

miljonprogramsområde 

Helleman G och Wassenberg F (2004) beskriver arbetet med stadsförnyelsen i det 

gigantiska miljonprogramsområdet Bijlmermeer i Nederländerna i rapporten The renewal 

of what was tomorrow’s idealistic city. Amsterdam’s Bijlmermeer highrise. Utmaningen i 

Bijlmermeer var att förändra bostadsområdet till ett område där de befintliga invånarna 

vill bo kvar och där den dåliga andan i, kring och om området försvinner. Parallellt med 

detta skulle nya invånare lockas till Bijlmermeer. I början av 1980-talet var lösningen på 

problemen ofta att sluta bygga liknande områden samtidigt som den fysiska miljön i och 

omkring de gigantiska lamellhusen förbättrades genom ett så kallat 

rehabiliteringsprogram. Programmet innefattade undanröjning av låga buskar i parker, 

skapandet av sociala nätverk och övervakningsmekanismer i syfte att öka säkerheten.  
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I början av 90-talet intog stadsförnyelsen en ny skepnad då problem som tomma 

lägenheter, fattigdom och hög arbetslöshet fortfarande fanns kvar. Hela området 

konstaterades vara alldeles för massivt, ha alldeles för många höghus och ha ett alldeles 

för litet utbud av olika typer av lägenheter. Samtidigt som flera höghus revs och ersattes 

med andra boendeformer genomfördes sociala åtgärder. De arbetslösa involverades i 

ombyggnationerna, multikulturella satsningar och engagemang uppmuntrades (år 2001 

var 79 % av de boende i området utlandsfödda). Området anslöts också till Amsterdam 

genom järnvägsförbindelser, shoppingcentra, biografer, sportarenor och kontorskomplex 

som skapade arbeten till alla samhällsgrupper. 

 

År 2010 kommer över 50 % av de ursprungliga lamellhusen att ha rivits och ersatts med 

nya hus. Den totala bostadsmängden kommer då att ha ökat med 7 % till priset av att stor 

del av de allmänna områdena kommer att försvinna.  

 

Helleman G och Wassenberg F (2004) drog slutsatsen att det fanns 5 nyckelfaktorer för 

framgång i Bijlmermeerområdets förnyelseprojekt. Dessa redovisas nedan.  

 

1. Upprustning och nyexploatering av närliggande områden var positivt för 

Bijlmermeer. 

2. Att de tre förnyelseområdena fysisk- och social miljö samt underhåll samordnades 

och genomfördes parallellt.  

3. Handfasta helhetslösningar så som rivning och nyuppbyggnad istället för tomma 

beslut. 

4. Det ekonomiska samarbetet mellan kommun och bostadsbolag bidrog till en 

kraftfull satsning där invånarna kände att de planerade åtgärderna hade ekonomisk 

bärkraft. 

5. Att de boende i området, genom enkäter och undersökningar, medverkade i 

beslutsfattandet kring ombyggnationerna.  

 

Samtliga tidigare studier som vi har tagit del av visar att den metod och de åtgärder som 

vi kommer att föreslå har varit fullt genomförbara och visat ett positivt resultat. 

 

1.3 Aktuella metoder 

Nedan följer en kort beskrivning och sammanfattning av de aktuella metoderna som 

använts vid framtagandet av förslag till stadsförnyelsen i Norra Björksätra. 
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1.3.1 Botrygg05 

Botrygg05 (BT05) är en manual för stadsbyggande och stadsförnyelse ur ett trygghets- 

och brottsperspektiv. BT05 är en vidareutveckling och förbättring av den tidigare 

versionen Botrygg01. Manualen är framtagen av Polismyndigheten i Stockholms län samt 

forskare från KTH och Chalmers. 

 

Botrygg05 är en mycket precis handledning som guidar bostadsförvaltare, 

polismyndigheter, kommuner, hyresgästföreningar och byggherrar runt specifika problem 

som uppkommer vid nybyggnad och förnyelse av bostadsområden. Manualen är indelad i 

tre huvudsakliga avdelningar; A, B och C. Nedan följer en beskrivning av respektive 

avsnitt. Till manualen hör också ett antal bilagor som beskriver termer och fakta som tas 

upp i manualen. 

 

Avdelning A beskriver de bakomliggande teorier som utgör grunden för BT05. I denna 

del beskrivs även hur handboken är tänkt att användas. Avdelning B ger de som ska 

genomföra stadsförnyelse- eller byggprojekt enligt BT05 handledning i frågor som 

belysningsplanering, byggnadsutformning samt förvaltning. I avdelning C finns slutligen 

ett antal checklistor som är ordnade i kronologisk ordning. Checklistorna syftar till att 

systematisera arbetet för de som genomför BT05 enligt listan nedan. 

 

1. Program 

2. Planering 

3. Utformning 

4. Projektring 

5. Produktion 

6. Förvaltning 

 

BT05 ”syftar dels till att bygga bort brott och dels till att bygga in trygghet i våra 

bostadsområden” (BT05 1/3 A1). Brott skapas enligt författarna utifrån tre olika 

perspektiv och kan dessa förebyggas minskar risken för brott drastiskt. Det är följaktligen 

genom att öka risken för en brottsling att bli sedd, förbättra sektionering av allmänna, 

offentliga och privata ytor samt genom att skapa bättre inbrottsskydd och bättre uppsikt 

som brott förebyggs enligt BT05. Även blandade upplåtelseformer med boende från olika 

socioekonomiska klasser, hämmar brott.  
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BT05 upptar inte endast trygghet i bostadsområden utan även trygghet i hela stadsmiljöer 

med kollektivtrafikstråk, butiker och andra verksamheter. Ledorden för förebyggandet av 

mängdbrottslighet som presenteras nedan är tagna direkt ur BT05.  

 

• Försvåra genomförandet av brottet, t.ex. genom säkra dörrlås, tillträdeskontroll, 

rattlås och starka konstruktioner. 

• Göra att brottet lättare upptäcks, t.ex. genom larm, övervakning patrullering och 

belysning. 

• Göra brottet mindre lönsamt, t.ex. genom märkning av egendom, borttagande av 

graffiti och lite kontanter i kassorna.  

• Försvåra bortförklaringar t.ex. genom skyltar om förbud, tillgång till 

papperskorgar och etiska regler för uppträdande. 

• Ta bort provokativa situationer, t.ex. genom att eliminera krogköer och att ge 

säkerhetsåtgärderna diskret utformning 

(2/3 A1) 

 

Att strikt följa de regler som ställs upp i BT05 må ge en fördelaktig situation i 

brottsförebyggande mening men även en otrivsam miljö. BT05 pekar därför på den 

sociala aspekten vid trygghetsskapande. De boende i ett område bör, om inte ska, vara 

med i det trygghetsskapande arbetet. Detta skapar delvis sociala nätverk, en 

gemensamhetskänsla över det aktuella området och ansvarstagande från de boende. Nu 

börjar även gränsen mellan vad trygghet och brottsförebyggande att bli vag.  

 

Trygghet bland de boende i en stad eller i ett bostadsområde beror på en känsla eller 

något som invånarna har upplevt. Brotten i sig skapar inte otrygghet såvida inte invånarna 

blir medvetna om den faktiska risken. Sambandet mellan brott och trygghet kan 

sammanfattas genom att trygghetsskapande åtgärder även indirekt medför en minskad 

risk för brottslighet. Något annat samband finns knappast. Men ökad överblickbarhet, 

orienterbarhet och förbättrade förutsättningar för sociala möten, skapas en trygghet och 

gemensamt ansvarstagande bland de boende. Detta samtidigt som brott förebyggs då 

risken för att exempelvis bli upptäckt ökar.  

 

BT05 fastställer att det är ekonomiskt lönsamt att förebygga brott genom att anpassa och 

förändra bebyggda miljöer. Dessa bevis framställs förvisso med dålig återkoppling till 

tidigare studier men om den ökade livskvalitet som kommer de boende till gagn även tas 

med i beräkningen, råder det ingen tvekan om att brottsförebyggande samhällsbyggande 

är en god investering. Investeringen är också lönsam både för de som bygger och 
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förvaltar området samt för såväl kommuner som staten. Brottsförebyggande 

samhällsbyggnad kostar inte mer för dem som bygger och de som förvaltar än 

traditionellt byggande. De samhällsekonomiska vinsterna uppkommer inte endast på plats 

utan även genom minskade kostnader för brottsutredningar m.m.  

 

Som tidigare nämnts behandlar BT05 tekniska funktioner på ett väldigt detaljerat sätt. De 

tekniska funktionerna som beskrivs gäller till exempel entrédörrar, dörrlås och olika typer 

av fönsteranordningar. Detta examensarbete kommer inte att inriktas på sådana detaljer 

utan kommer istället att inriktas på en mer planmässig utformning av området. av 

 

Metoden BT05 innehåller även momentet trygghetsvandring. Detta moment beskrivs 

nedan.  

 

1.3.2 Trygghetsvandring 

Dokumentet ”Trygghetsvandring – så här gör man” version 2 har tagits fram av Tryggare 

och mänskligare Göteborg som är Göteborgs brottsförebyggande råd. Denna version är 

från september 2005. Även tidigare genomfördes trygghetsvandringar men från början 

fanns ingen generell manual eller checklista utan dessa utarbetades inför respektive 

vandring. 

 

Ett av målen som brottsförebyggande rådet satt upp är att alla ska kunna röra sig när som 

helst och var som helst i staden. Åtta ledamöter utgör rådet och en kansligrupp hjälper till 

med att visa bra exempel och att synliggöra arbetet för ökad trygghet i Göteborg. De har 

även som uppgift att stödja förslag och initiativ från allmänhet och organisationer.  

 

Metoden trygghetsvandring används för att skapa en tryggare och bättre närmiljö för 

boende och besökare i området. När trygghetsvandring tillämpas är tanken att de boendes 

kunskaper och intressen av och för sitt bostadsområde eller närmiljö ska tas till vara. 

Ingen känner ju till området så väl som de som redan bor eller verkar där gör. Metoden 

visar även hur de boende och de som vistas i området använder och trivs i sin närmiljö. 

Tanken är att området ska ses ur allas perspektiv, även sådana som sällan medverkar vid 

trygghetsvandringar som barn och ungdomar. 

 

Vid en trygghetsvandring kan frågor som annars inte kommer upp behandlas och de 

boendes åsikter gör att fastighetsägares och myndigheters sätt att se på området förändras. 
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En annan fördel är att fler blir engagerade och involverade i sitt område och 

förändringsarbetet som kommer att ske där. 

 

Trygghetsvandringen utgår från fyra olika perspektiv: 

1. Skötsel och underhåll 

2. Bebyggelsen och olika anläggningars utformning 

3. Stadsplanens utformning 

4. Det mänskliga livet 

 

Under dessa kategorier sorteras alla frågor och synpunkter in som uppkommer under 

vandringen. Alla synpunkter ska tas tillvara då det positiva är något som kan utvecklas 

eller användas i andra sammanhang, och det negativa förebyggas. 

 

För att kunna urskilja så många objekt och företeelser som möjligt som kan påverka 

tryggheten i området är det bra att genomföra en trygghetsvandring både när det är ljust 

och mörkt ute. Då framträder saker och ting på helt olika sätt. 

 

Förväntningarna är ofta stora hos dem som deltar i vandringen. Det är därför viktigt att 

den eller de som är initiativtagare talar om vilka förutsättningar som finns för att 

förväntningarna inte ska vändas till besvikelser, då det ofta är en lång process innan 

förändringarna är genomförda. 

 

Geografiskt bör en vandring täcka in ett bostadsområde och närområdet där de flesta rör 

sig. Sammanlagd sträcka för vandringen bör inte bli längre än ett par kilometer då det blir 

många stopp på vägen.  

 

För att få en bra representation av dem som använder området är det bra om både de som 

bor och arbetar i området deltar och att alla åldergrupper finns representerade. Även de 

som ansvarar för förvaltning, äger fastigheter eller dylikt bör bjudas in att medverka vid 

vandringen.  

 

Om det används statistik som visar tidigare brott i området kan det visa sig att områden 

med upplevd trygghet/otrygghet och platser där brott förekommit och blivit anmälda inte 

alls är detsamma. Polisen i området kan även berätta mer ingående om brotten i det 

aktuella området. 
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När det genomförs en vandring i grupp kan det vara lätt att glömma bort känslan som de 

medverkande känner eller kände när de vistades själva på platsen. Det är därför viktigt att 

ta upp känsloaspekten och att vara lyhörd för allas åsikter. Ålder, kön, bakgrund med 

mera kan påverka vad de anser vara skrämmande respektive tryggt. 

 

Om många människor rör sig i området och det är lätt att bli sedd från omgivningen så 

upplevs en plats som säkrare. Om de boende och de som vistas i området kan överblicka 

omgivningen infinner sig oftast en ökad trygghetskänsla. Genom att kunna välja mellan 

flera vägar finns en möjlighet att välja ett alternativ som kan upplevas som tryggare. 

Dessa vägar bör även vara belysta så att omgivande terräng är upplyst. Om bara vägen 

eller platsen där människorna befinner sig är upplyst kan det blända och det blir svårare 

att se vad som finns i den närmaste omgivningen.  

 

Ofta är det hela strukturen i området som avgör hur området upplevs. Barriärer kan 

utgöras av stora vägar eller parker och dessa kan leda till att det finns en upplevd 

otrygghet under olika delar av dygnet. 

 

Efter vandringen är det bra att samlas för att gå igenom synpunkterna som uppkommit 

under vandringen. Genom att peka ut de ömma punkter som finns i området visas det 

vilka platser som behöver prioriteras först. Även här är det viktigt att inte glömma bort de 

positiva delarna som finns!  

 

Initiativtagarna till vandringen bör förmedla uppgifterna som framkommit till de 

förvaltare, ägare och övriga som berörs. Finns det frivilliga i området som vill hjälpa till 

med förändringarna är det en god idé att organisera ett samarbete med dem. För att sedan 

sprida informationen vidare till dem som inte deltagit vid vandringen och andra 

intresserade kan media med fördel användas. 

 

Genom att kategorisera åtgärderna efter om de är genomförbara på kort eller lång sikt får 

de en prioritetsordning. Här får inte de sociala frågorna glömmas bort. Uppföljningar med 

jämna mellanrum, kanske genom media, är bra för att informera allmänheten om hur 

arbetet fortgår. 

 

Dokumentationen av vandringarna kan ske både genom skrift och genom kartor. Bilder 

för att se förändringarna som sker och har skett kan vara intressant för framtiden. Vid 

kommande vandringar kan det vara en bra idé att visa bilder på hur området sett ut både 
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före och efter tidigare vandringar. GIS underlättar också vid presentationer då dessa 

kartor på ett enkelt sätt kan redovisa resultaten från vandringarna.  

 

1.4 Några andra planeringsmetoder vid stadsförnyelse 

Med tiden har medborgarna kommit att engageras allt mer i samhällsplaneringsfrågor. 

Därför behövs nya metoder för att kunna värdera och mäta allmänhetens tankar och idéer. 

Det behövs även nya planeringsverktyg som är anpassade till det nya arbetssättet. Det 

gäller att skapa möten med människor som har olika erfarenheter och kunskapsområden 

som tillsammans kompletterar varandra och kan skapa nya synsätt och idéer. Ett annat 

sätt att arbeta på kan vara att intervjua nyckelpersoner. Det kan vara någon från skolan, 

köpcentret, hyresgästföreningen, någon annan förening eller företag eller någon 

engagerad medborgare. (Boverket 2006) 

 

1.4.1 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) av Vägverket och Sveriges 

kommuner och landsting (2004) 

TRAST (2004) är en handbok som främst är avsedd för trafikplanering. Boken är 

resultatet av ett samarbete mellan Vägverket, Boverket, Banverket och Svenska 

Kommunförbundet. Boken består av två delar. Handboken som beskriver arbetsprocessen 

och är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med 

trafikfrågorna i arbetet med översiktsplanering. Och en del som kallas underlag som 

innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplaner samt åtgärdsprogram 

(TRAST 2004). I TRAST finns värderingsmetoden värderos som kan beskrivas som en 

profil som redovisar effekterna av något i bebyggelsen. De viktigaste perspektiven 

beskrivs i axlar utifrån en centralpunkt som är konstruerad som en blomma.  

 

Trafikplaneringen har förändrats sedan miljonprogramsområdena byggdes och därför bör 

vägnät ses över så att trafiken anpassas till dagens trafikmängd och användningssätt. 

Detta fastslår både TRAST (2004) och Botrygg 05. 

 

1.4.2 Staden som mental karta av Kevin Lynch 

I boken The image of the city beskriver Lynch sin metod som syftar till att kartlägga hur 

människor upplever plaster och hur de orienterar sig på platsen. Metoden bygger på två 

olika delar. En som består av intervjuer där allmänheten får rita en mental karta över en 
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plats, och en som är en systematisk analysering av professionella samhällsplanerare. 

Informationen sammanställs sedan och använd som planeringsunderlag. Vid 

visualiseringen används fem olika utgångspunkter: stråk, barriärer, områden, knutpunkter 

och landmärken. Informationen om denna metod finns att läsa i Lär känna din ort! – 

metoder att analysera orter och stadsdelar, Boverket (2006) 

 

Detta är en metod där allmänhetens kunskaper tas till vara och där interaktionen mellan 

människor med olika samhällsroller är en viktig dela av samhällsplaneringen. Denna 

metod bör övervägas och analyseras innan sociala åtgärder, för att öka engagemanget och 

därigenom tryggheten i området, genomförs.  

 

1.4.3 Framtidsverkstad av Robert Jungk 

Jungk var från Tyskland och kallade sig socialist, framtidsforskare och kritisk 

samhällsdebattör. Under 60-talet utvecklade han framtidsverkstaden som en metod för 

allmänheten att delta i politiska processer på ett mer fantasirikt och stimulerande sätt. 

Deltagarna kan vara mellan 15 och 30 men fler går också bra. Framtidsverkstaden pågår 

under ett par dagar där ämnet bearbetas. Processen är sedan indelad i fem olika steg; 

förberedelsefas, kritikfas, fantasifas, förankringsfas och uppföljning (Denvall V 2000).  

 

Denna metod kan användas inom flera olika områden. Inom samhällsplanering används 

den med fördel inför nya visioner och liknande program och planer. Även denna metod 

pekar som synes på interaktionen mellan medborgare, planerare och beslutsfattare i 

samhällsplaneringsprocessen.  

 

1.5 Sociala problem 

Kategorin av sociala problem kan ofta relateras till människors ålder. Unga har oftare 

ekonomiska problem medan äldre har problem med ohälsa. Faktorer som kan påverka 

sociala problem är exempelvis utbildningsnivå, familjesituation och härkomst. Under 

sista halvan av 1990-talet växte vart fjärde barn upp med ekonomiska problem i familjen 

(Socialstyrelsen 2001). Sedan den ekonomiska återhämtningen från 1990-talet kan allt 

fler försörja sig på sin arbetsinkomst, färre får ekonomiska bidrag och färre räknas som 

fattiga. Totalt sett har levnadsvillkoren förbättrats under de senaste åren (Socialstyrelsen 

2006).  

 

 23



Under 1990-talets första hälft ökade den ekonomiska segregationen då 

höginkomsttagarna blev rikare medan låginkomsttagarna blev fattigare. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv har de fattiga bostadsområdena en arbetslöshet som är tre gånger så stor som 

de rika och andelen socialbidragstagare är 15 gånger högre. Löneutvecklingen var 

generellt, även den, sämre i miljonprogramsområden jämfört med andra bostadsområden. 

Detta är bara några av effekterna som kan uppkomma i boendesegregerade områden. 

Även sociala, politiska samt miljö- och hälsomässiga förhållanden påverkas 

(Socialstyrelsen 2001).  

 

De som har en svag eller ingen ställning alls på arbetsmarknaden är även de som i större 

utsträckning drabbas av andra sociala problem. Detta är helt klart ett problem i norra 

björksätra då invandrartätheten är hög och då socialt utstötta erbjuds lägenheter i området. 

Det går också att se ett mönster där ekonomiska problem hänger samman med andra 

problem. Vad som inte går att säga är om de ekonomiska problemen är en orsak eller 

verkan av andra problem. Vad som däremot går att utläsa är att den totalt sett mest 

problemutsatta gruppen är förtidspensionerade män (Socialstyrelsen 2001).  

 

Under 1990-talet har den etniska segregationen ökat. Även den socioekonomiska 

segregationen har ökat under samma tidsperiod. Ingen av dessa ökningar har varit 

speciellt stor, men skillnaderna generellt är ändå så hög att mer än 20 % av alla 

utlandsfödda bor i ett område med mindre än 70 % svenskfödda. Ett sådant område kallas 

för ett svensktglest område (Socialstyrelsen 2001). Om man sedan tittar på vad som hänt 

under 2000-talet så har den etniska segregationen fortsatt medan den ekonomiska har 

stannat av (Socialstyrelsen 2006).  

 

Segregationen vi pratar om i Sverige kan främst kopplas till svensktäta och svenskglesa 

bostadsområden. I de svenskglesa bostadsområdena finns inte speciella etniska grupper 

representerade utan bostadsområdena sägs istället ha en etnisk mångfald. Därför kan vi 

inte identifiera liknade exempel från större städer i Europa och andra delar av världen, där 

folkgrupper med samma etniska bakgrund väljer att bosätta sig tillsammans 

(Socialstyrelsen 2001). 

 

Sociala problem kan uppstå genom att det sociala nätverk som byggts upp i segregerade 

områden gör att möjligheterna till t.ex. arbete är sämre jämfört med andra 

bostadsområden. Det beror på att när de flesta människor i ett bostadsområde befinner sig 

i samma situation som de flesta av sina bekanta, är det svårt att få nya kontakter som kan 
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leda till arbete. Bostadsområdets rykte kan även smitta av sig på invånarna så att de 

värderas annorlunda eller att självkänslan försämras. (Socialstyrelsen 2001) 

 

Att funktionshindrade och sjuka har en sämre ekonomisk och social ställning i Sverige 

jämfört med friska, går att läsa i skrivelsen Socialstyrelsen 2001 från socialstyrelsen. De 

grupper som är mest utsatta ekonomiskt sett är främst psykiskt sjuka och de med 

alkoholrelaterade sjukdomar. Bland sjuka i yrkesverksam ålder är inkomsterna lägre och 

inkomstutvecklingen sämre jämfört med friska människor. Då ohälsotalen i segregerade 

områden är högre är också antalet skilsmässor fler eftersom de i högre grad drabbar sjuka 

än friska människor. Samtidigt kan stressrelaterade sjukdomar bero på problem inom 

familjen. (Socialstyrelsen 2001) 

 

1.6 Brottsprevention 

Det finns två sätt att arbeta för att förebygga brott; social- samt situationell 

brottsprevention. Den sociala inriktar sig mot brottslingen medan den situationella syftar 

till att minska tillfällena för att begå brott genom förändringar i miljön. Det finns även en 

tredje brottsprevention som inriktar sig mot offren. Den går till stor del ut på att ge 

information om hur brott förebygge samt stödja dem som blivit utsatta (Boverket 1998).  

 

Brottsförebyggande arbete är något som intresserar svenska folket. Näst efter 

arbetslösheten är det den viktigaste frågan, visade det sig i en undersökning som gjorts av 

Kommittén för brottsförebyggande arbete och Brottsförebyggande Rådet. Mer än hälften 

av dem som deltog i undersökningen är beredda att betala mer i skatt om det 

brottsförebyggande arbetet förbättras och lika många skulle själva kunna tänka sig att 

delta i arbetet.  

 

Det går inte att enbart förlita sig på att de fysiska förändringarna i ett bostadsområde kan 

påverka tryggheten och säkerheten även om dessa är de mest effektiva sedda ur ett 

ekonomiskt och socialt perspektiv (Lieberman S, 2002). Dels kan känslan av upplevd 

trygghet och säkerhet skilja sig från den faktiska brottsligheten som finns anmäld hos 

polisen (Tryggare och mänskligare Göteborg 2005). Men det som främst förebygger 

brotten är en bra livsmiljö, normer och uppväxtmiljö inom familjerna för barn och 

ungdomar, samt att alla har en meningsfull sysselsättning. Genom att minska orättvisor 

och skapa jämlikhet och jämställdhet i samhället skapas ett långsiktigt och tåligt 

brottsförebyggande skydd (Boverket 1998). 
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I Sverige har vi inte planerat bebyggelsen för att förhindra brott om vi tittar tillbaka 

historiskt sett. Däremot har vi byggt för att förbättra de sociala aspekterna, vilket i sin tur 

har lett till en god brottsprevention. Miljonprogramsområdena är kända för sina sociala 

problem och staten och kommunerna har därför satsat stora resurser på att vända den 

negativa utvecklingen i dessa områden som ofta drabbas av högre arbetslöshet, sämre 

ekonomisk trygghet och sämre sociala nätverk jämfört med andra områden (Boverket 

1998).  

 

Enligt Boverkets rapport; Brott, bebyggelse och planering (1998) är det viktigt att 

brottsförebyggande åtgärder eller program införs och genomförs som långsiktiga 

satsningar och inte i korta projekt. Åtgärderna bör även integreras i ett övergripande 

utvecklingsarbete för att inte skapa åtgärder som motverkar varandra. Det bör även finnas 

samverkan mellan olika grupper, föreningar, bostadsföretagen och myndigheter.  

 

Då det inte finns någon standardlösning för hur brott förebyggs måste varje område 

analyseras och unika lösningar skapas. Omfattningen av brott och dess karaktär varierar 

från plats till plats och även den upplevda känslan av rädsla och otrygghet varierar. Även 

sociala problem kan upplevas eller existera i olika stor utsträckning. Genom att ringa in 

problemen i området kan de sedan metodiskt åtgärdas. För att nå ett lyckat resultat bör 

samverkan mellan medborgare, myndigheter, företag och organisationer ske. (Boverket 

1998) 

 

Den s.k. Storstadsutredningen som genomfördes i slutet av 80-talet påvisar att 

miljonprogramområden är de minst attraktiva på bostadsmarknaden. Det beror till stor del 

på otydliga gränserna mellan privata och offentliga områden och storskaligheten.  

Anonymiteten är betydligt större i ett sådant område vilket föder otrygghet eftersom den 

sociala kontrollen är mycket mindre. Boverket menar också i sin rapport att den minskade 

sociala kontrollen leder till att den upplevda otryggheten samt att antalet brott i 

miljonprogramsområden är fler, jämfört med de småskaliga där alla känner alla (Boverket 

1998). Dessa utsatta stadsdelar har oftast en hög arbetslöshet, stor andel invandrare, stor 

omflyttning och en stor del boende med sociala problem. I dessa områden är så mycket 

som en tredjedel rädda för att bli utsatta för brott och undviker därför att gå ut. I 

storstäderna är vissa miljonprogramsområden 2,5 ggr så ofta utsatta för skadegörelse som 

andra stadsdelar. En stor del av skadegörelsen sker utan uppsåt och beror oftast på att 

tillfälle ges. Av den totala mängden brott som anmäls varje år utgör skadegörelse en 

tiondel. Även här är de allmännyttiga bostadsbolagen de som är de mest utsatta. En åtgärd 

som fastighetsbolagen kan genomföra för att minska risken för skadegörelse är att genom 
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olika aktiviteter skapa gemenskap mellan grannarna vilket ökar det sociala ansvaret 

(Boverket 1998).  

 

1.6.1 Fysisk utformning för brottsprevention 

Om husen, gårdarna och närmiljön förvaltas på ett bra sätt och det utåt sett syns att någon 

tar ansvar för området minskar risken för brott som förstörelse. I ett område där ingen 

bryr sig om den yttre miljön anses det inte göra lika stor skada med klotter eller annan 

skadegörelse. Därför är det en fördel om åverkan åtgärdas omgående (Boverket 1998 

samt Botrygg05).  

 

Det lilla grannskapet, en bok av Olsson S m.fl. (1997) påvisar att gårdarnas utformning 

och husens karaktär påverkar den sociala kontrollen och tryggheten i området. De har 

studerat nio olika former av gårdar och grannskap och kommit fram till följande faktorer 

som ökar tryggheten i området och hos de boende: 

 

• Genom att skapa en bättre avgränsning skapas ett rum som upplevs som halvprivat.  

 

• Genom att kunna använda gården till många skilda ändamål. 

 

• Genom att göra gården mer tillgänglig blir den en mötesplats 

 

• En mindre gård gör att det lättare går att kontrollera den (vilka som kommer och går 

etcetera) samt att ansvarstagandet ökar. 

 

• En vacker gård gör att de boende känner större ansvar och tillhörighet till den. 

 

1.6.2 Trygghetsanpassning av fysiska miljöer enligt Boverket 

I många länder har undersökningar gjorts om hur miljön ska utformas för att människor 

ska känna sig trygga när vi rör oss utomhus. I Boverkets rapport Brott, bebyggelse och 

planering (1998) finns en mycket utförlig beskrivning om hur den fysiska miljön bör 

utformas för att människor ska känna sig trygga. Denna redovisas som en sammanfattad 

lista i Bilaga 1, då beröringspunkterna är de samma som i detta examensarbete och då 

dessa punkter har använts som inspirationskälla till delar av resultatet. 
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1.6.3 Socialt engagemang i brottspretentioner 

När förändringar genomförs i ett bostadsområde är det viktigt att hyresgästerna känner sig 

delaktiga i utvecklingen. Det kan dels ske genom information om vad som ska hända och 

fortlöpande under arbetets gång men även genom att de praktiskt deltar. Detta leder i sin 

tur till en ökad trivsel och samhörighet mellan grannarna och ansvaret för området ökar. 

Ett annat sätt att öka trivseln i området är genom att införa självförvaltning. Genom att 

stödja gemensamma aktiviteter och erbjuda lokaler och platser för dessa främjar 

fastighetsägaren en ökad gemenskap mellan hyresgästerna (Boverket 1998). 

 

Studier som gjorts visar att de som utsätts för brott och de som utför brotten ofta bor i 

samma område. Barn och ungdomar som begår brottsliga handlingar gör det oftast i 

hemmets närhet (Boverket 1998). En anledning till att barn börjar begå brott är oftast 

situationen i hemmet. Har de en otrygg uppväxtmiljö ökar risken för att de börjar begå 

brott. Att de sedan fortsätter sin kriminella bana beror ofta på yttre omständigheter som 

mängden brott i skolan och i bostadsområdet.  

 

Stor in- och utflyttning i ett bostadsområde kan göra att de boende känner mindre 

samhörighet med andra som bor i området och ansvarskänslan minskar (Boverket 1998). 

Därför är det bra att ha ett lägenhetsbestånd som gör att människor kan bo kvar i samma 

bostadsområde under en längre period. 

 

1.7 Rädsla och otrygghet 

Rädsla bygger oftast på makt eller maktlöshet och handlar oftast om okunskap. Genom 

den information vi tar till oss föder även det en rädsla för olika situationer. Rädslan kan 

bero på något som vi hör talas om eller något vi hört eller sett i massmedia och behöver 

inte alls vara något självupplevt. De som känner sig mest utsatta för brott är inte samma 

samhällsgrupp som enligt statistiken är mest utsatt för brott. Enligt statistiken över vilka 

som känner störst rädsla inför att bli utsatt för brott och den faktiska utsattheten så 

motsäger den sig helt. De som är mest rädda är äldre kvinnor och minst rädda är unga 

män. I själva verket är de som är minst utsatta för brott äldre kvinnor och den mest utsatta 

gruppen utgörs av yngre män. En anledning till detta kan vara att de fysiska 

förutsättningarna ökar känslan av sårbarhet. En äldre kvinna har följaktligen sämre 

förutsättningar att försvara sig om hon blir utsatt för brott jämfört med en ung man. Även 

vissa grupper i samhället är mer utsatta för brott, som homosexuella, kvinnor och 

invandrare. Ett sätt att undvika brott kan vara att undvika platser där fler brott sker, 
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exempelvis parker, undergångar och ensliga passager. Ett annat sätt kan vara att helt 

enkelt stanna hemma (Boverket 1998). När allt fler människor undviker att gå ut efter 

mörkrets inbrott så ökar också risken för brott då den informella sociala kontrollen 

minskar. 

 

Boverket skriver vidare i sin rapport Brott, bebyggelse och planering (1998), att det finns 

forskning som visar att människor som lever under trygga levnadsförhållanden känner en 

större trygghet än de som lever under mer osäkra förhållanden. De anser också att de 

minskade ekonomiska resurserna i samhället kan ha påverkat människors rädsla. Även 

information som vi tar till oss genom till exempel media eller sociala nätverk kan skapa 

rädsla. Den grova brottsligheten har ökat medan de mindre brotten har minskat och när vi 

läser om detta i media eller hör det via rykten ökar rädslan oavsett om det finns 

befogenhet för den i det egna bostadsområdet (Boverket 1998). Den viktigaste orsaken 

till rädsla beror ändå på var invånarna bor, stämningen i området och om de själva eller 

någon de känner eller hört talas om blivit utsatt för brott. Enligt en studie som genomförts 

i några kommuner i Stockholm av Brottsförebyggande rådet är de som bor i 

allmännyttiga bostadsområden de som känner sig mest rädda för att gå ut kvällstid. 

Studien visar också att de som är födda utomlands är mer rädda för att gå ut under 

kvällarna jämfört med svenskfödda. Den visar även att områden med stor omflyttning och 

boende med svaga sociala och ekonomiska resurser är mer utsatta för brott och är mer 

rädda än andra. (Boverket 1998)  

 

Trots alla larm från media om brott som sker i samhället så visar undersökningar som 

Brottsförebyggande rådet gjort att jämfört med andra västeuropeiska länder skiljer vi oss 

inte i brottsstatistiken utan passar även där in som ”lagom”. Däremot särskiljer vi oss då 

vi känner oss tryggare än människor gör i de andra västeuropeiska länder som deltog i 

undersökningen. (Öberg J, 2003) 

 

Boverket menar i sin rapport Brott, bebyggelse och planering (1998) att 

miljonprogrammets sätt att bygga med separerade funktioner skapade ett samhälle där de 

boende inte kände samma sociala gemenskap och tillhörighet till sitt bostadsområde som 

människor som bor i ett område med blandad bebyggelse. Dessa, ofta storskaliga 

områden, skapade en anonymitet bland dess medborgare och separerade funktioner gjorde 

att området inte användes hela dygnet (Boverket 1998).  
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2 Metod och avgränsning 

Sandvikenhus gav oss uppgiften att framställa förslag på åtgärder för att göra Norra 

Björksätra mer attraktivt och tryggare att bo i. I vårt arbete har vi utgått från Norra 

Björksätra och de problem som finns där.  

 

För att få en uppfattning om vad problematiken i undersökningsområdet grundade sig i 

lades stor vikt vid att inventera och lära känna området. Områdets karaktär och möjliga 

samt befintliga problem och tillgångar kartläggs senare i detta kapitel. Under de besök 

som genomfördes i området genomfördes samtal med hyresgäster och bovärdar, som har 

en daglig kontakt med hyresgästerna. En viktig del i arbetet med undersökningen, har 

varit att hela tiden ha tillgång till området och kunnat besöka det vid behov.  

 

En inventering av området genomfördes, enligt den checklista som finns i Botrygg05, B7 

1-2/2, för att fastställa de rådande förhållandena i området. Informationen insamlades 

delvis genom samtal med boende i området, handledare på Sandvikenhus m.fl. 

Inventeringen, intervjuer, litteratur och trygghetsvandringar låg sedermera till grund för 

de förnyelseförslag som presenteras i denna rapport. 

 

Avgränsningarna som gjordes för detta examensarbete har motiverats och framtagits på 

följande grunder: 

 

1. Kunskapsbegränsningar hos oss som författare till examensarbetet avseende ex. 

vissa tekniska lösningar har varit den primära anledningen till den fysiska 

avgränsningen. 

2. Tiden för genomförandet av examensarbetet har varit avgränsat till knappa åtta 

veckor vilket har medfört en avgränsning i arbetets omfattning. 

3. Det uppdrag och direktiv som Sandvikenhus givit oss som författare till arbetet. 

 

Den inre avgränsningen av området och examensarbetet har gått vid gemensamma 

utrymmen som tvättstugor, förråd, trapphus och liknande medan den yttre har varit av 

mer geografisk karaktär. Den yttre avgränsningen bestod av den naturliga barriär som 

utgörs av vägarna som omgärdar Norra Björksätra; Sätragatan, Smassensväg och 

Västerled. Examensarbetet kommer i huvudsak att behandla utformning av fasader, 

ljussättning i grönområden och på andra allmänna platser, växtlighet, transporter inom 

och i anslutning till området, gemensamhetsutrymmen så som källare och tvättstugor 

samt parkeringsplatser. Rapporten kommer även att inriktas mot att skapa mötesplatser 
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och sociala nätverk för alla samhällsgrupper. Det kommer i vissa fall även vara 

nödvändigt att behandla specifika tekniska lösningar i exempelvis entréer och vid 

cykelställ. 

 

2.1 Intervjuer  

För att få höra flera aktörers synpunkter om Norra Björksätra intervjuades Åsa Holmberg 

på Hyresgästföreningen. Hon berättade om sina erfarenheter om Norra Björksätra utifrån 

de frågor som sammanställts och delgetts henne före intervjutillfället. Genom den 

information som erhölls från Hyresgästföreningen fick vi bland annat veta vilket arbete 

de gör för att öka trivseln bland hyresgästerna.  

 

Även Lena Brodin på polisen kontaktades för att dels få deras syn på Norra Björksätra, 

men även för att få statistik över brott som skett i området under senare år. Tyvärr kunde 

inget möte bokas in och en viktig informationskälla förlorades.  

 

2.2 Litteratur 

Litteraturen som använts har delvis bestått av vetenskapliga artiklar och böcker men även 

statistiska undersökningar som gjorts i Sandviken och som redovisar allt från trivsel till 

anmälda brott. De vetenskapliga rapporterna har delvis använts under tidigare kurser 

under utbildningen vid Högskolan i Gävle och delvis funnits i databaser för vetenskapliga 

artiklar.  

 

De böcker och artiklar som använts har i flera fall inriktat sig mot brottsreducering och 

skapande av trygghet, men synsättet skiljer sig från fysisk utformning av miljön till den 

sociala aspekten. I många fall är inte enbart miljonprogrammens utformning problemet 

utan de sociala problem som finns där, som skapar en känsla av otrygghet. Vår tanke var 

att beskriva problemen som finns och vilka metoder som kan användas för att motverka 

dem och skapa en bättre bomiljö.  

 

Botrygg05 är en manual som Polismyndigheten har framställt i samarbete med bland 

annat Länsstyrelsen. Tanken med skriften är att den ska användas av fastighetsägare, 

samhällsplanerare och andra intressenter som arbetar för att skapa en tryggare miljö i 

bostadsområden. Den beskriver både brottet som företeelse och hur det uppstår samt ger 
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handfasta råd om hur den fysiska miljön kan förändras för att motverka brott. Den berör 

även de sociala aspekterna i ett bostadsområde. 

 

2.3 Redovisning av Norra Björksätras befintliga utformning  enligt 

Botrygg05 

Redovisningen gjordes i syfte att ha en utgångspunkt för framtida förändringar i 

bostadsområdet. Inventeringen ger en grundlig och samtidigt överblickbar översikt av 

områdets kvalitéer, vilket är en fördel då de fysiska åtgärderna ska planeras. 

 

Gång- och cykelnätet i Norra Björksätra är väl utbyggt. Vägarna följer mestadels 

husfasaderna vilket ger en god överblickbarhet och ökad trygghetskänsla. I de flesta fall 

finns det ett flertal alternativa vägar att välja på då de boende i området ska ta sig mellan 

två punkter. Botrygg05 rekommenderar, till skillnad från hur det ser ut i Norra Björksätra, 

istället att det endast finns en väg mellan två punkter. Vi tycker dock att det i fallet Norra 

Björksätra kan vara av fördel att de boende har flera olika gång- och cykelstråk att välja 

mellan då olika människor uppfattar olika vägar mer eller mindre trygga. Anslutning till 

Södra Björksätra sker i huvudsak via två gångtunnlar som går under Sätravägen. Gång- 

och cykelvägar till andra närliggande områden är väl utbyggda. Vissa av vägarna i 

området går genom den delen av Björksätra som rivits, se figur 1. På dagarna skapar detta 

alternativa vägar för de boende i området medan de under kvällstid kan upplevas som 

otrygga.  

 

Bil och kollektivtrafik hänvisas till en matargata som sträcker sig i en båge runt 

området. Matargatan leder både in i Norra Björksätra och ut till angränsande områden.  
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Figur 1 – Gång- och cykelväg som tidigare ledde till den idag rivna delen av Norra 

Björksätra. 

 

Det är i första hand 21 flerbostadshus som kommer att ingå i undersökningen, se figur 2. 

Bostadshusen består av två- och trevåningshus, där trevåningshusen utgör merparten. 

Norra Björksätra är indelat i två separata enklaver, dessa illustreras i figuren nedan (2). 

Vid en snabb överblick av området visar det sig att västra delen av området har en lägre 

uthyrningsgrad än den östra. Upplevelsen av nedgång förstärks genom att 

bottenvåningarna i husen i västra delen av området gapar tomma samt då fasader och 

uteplatser lider av bristande underhåll. Den högre uthyrningsgraden i de östra delarna av 

undersökningsområdet kan delvis bero på att området har genomgått viss renovering och 

upprustning.  
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Östra delen av 

undersökningsområdet 

Västra delen av 

undersökningsområdet 

N

Figur 2 – Husens placering i undersökningsområdet  

 

Inventeringen av området visar att avgränsingarna mellan allmänna och privata ytor är 

suddiga och ibland omöjliga att urskilja. Det gör t.ex. att hyresgästerna inte vill utnyttja 

sina uteplatser, se figur 3. De problem som idag finns i området, med avseende på 

uppdelningen mellan allmänna och privata ytor, är enligt vår uppfattning något som har 

uppkommit på senare tid. En minskad uthyrningsgrad, briser i skötsel och förvaltning 

samt en ökad risk för vandalisering, bidrar till detta. 

 

 
Figur 3 – anordningen av uteplatserna gör att känslan av ett privat rum försvinner. 
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Busslinjerna 14, 17, 18 och 81 trafikerar Norra Björksätra, se figur 4. Turtätheten på de 

olika busslinjerna varierar mellan var 30:e minut till 2ggr/dag. Närheten till hållplatserna 

och utformningen av busslinjerna gör att de boende i området har bra 

kollektivtrafiksförbindelser.  

 

 
N

Figur 4 – busslinjernna som trafikerar området löper längs den rödmarkerade vägen. 

Siffrorna i bilden illustrera var de olika busslinjerna stannar.  

 

Den allmänna och offentliga servicen i Norra Björksätra utgörs av två skolor; 

Björksätraskolan som är en F-9-skola med ca 250 elever och Söderskolan som har drygt 

300 elever och är en 6-9-skola. Båda skolorna ligger i Björksätra Mitt. I anslutning till 

bostadsområdena finns även: 

• restaurang 
• migrationsverkets lokaler 
• livsmedelsbutik 
• kiosk 
• bensinmack 
• kyrka 
• bibliotek 
• ungdomsgård 
• idrottsföreningar samt 
• äldreboende 

 

I Norra Björksätra finns det gott om parkeringsplatser i anslutning till bostäderna. Även 

vid Björksätra Mitt finns en stor parkeringsplats. Parkeringsplatserna i anslutning till 

bostadsområdena är privata och parkeringsplatsen vid centrumhandeln i Björksätra Mitt 

är allmän. Det finns idag klara brister vid parkeringsplatserna som är placerade i 

bostadsområdet. På grund av bristande underhåll har räcken gått sönder, asfalten spruckit 
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och ogräset tittar fram, se figur 5. Det finns även ett antal skrotbilar lämnade på 

parkeringsplatserna. Parkeringsplatsernas och framför allt garagens placering ger en dålig 

överblickbarhet från bostäderna vilket medför en osäkrare miljö med höga risker för 

bilinbrott och rädsla hos dem som vistas på parkeringen. 

 

 
Figur 5 – Bilden visar en av de parkeringsplatser som beskrivs i texten ovan. 

 

Allmänna platser och grönytor är idag till stor del outnyttjade som en följd av otydliga 

avgränsningar, bristande underhåll och bristfällig fysisk utformning, se figur 6. Gårdarna 

i de östra delarna av Norra Björksätra har i viss utsträckning upprustats och likställts med 

varandra. De små och enkla åtgärder, i form av sitt- och lekplatser, som genomförts i 

dessa områden skapar en helt klart bättre utemiljö än i de västra delarna av 

undersökningsområdet. Gårdarna i den västra delen av undersökningsområdet är till 

största delen avskalade och inte upprustade. De tomma bottenvåningarna i västra delen av 

undersökningsområdet bidrar även till en enslig känsla. Grönytorna mellan kvarteren 

består i vissa fall av skogspartier eller dungar med träd. Dessa kan skapa otrygghet och 

kan leda till att vissa människor undviker dessa passager kvällstid. Lummiga gröna 

områden behövs för att skapa trivsel så därför bör inte dessa tas bort helt utan bara 

planeras på ett ändamålsenligt sätt.  
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Figur 6 – De allmänna grönytorna i Norra Björksätra, särskilt den västra delen av området, 

är sparsamt utformade och har klara underhållsbrister. 

 

Barriärer skapas lätt i bostadsområden genom att t ex större vägar, skogspartier eller 

stora ödsliga parkeringsplatser och blir ett hinder för människor att röra sig i området. 

Den främsta barriären som upplevs i området är skogspartiet mellan östra och västra 

delen av Norra Björksätra. När skolan är stängd under kvällstid finns få människor i 

rörelse i just den delen av området och därför kan den vägen som går mellan skolorna och 

skogsområdet kännas otrygg. Det är då bra att det finns alternativa gång- och cykelvägar. 

En annan barriär kan vara Sätragatan som skiljer Norra och Södra Björksätra åt. Dessa 

områden binds samman av två tunnlar under vägen. Många gånger upplevs sådana 

undergångar som otrygga när det är mörkt ute. Det stora området där den rivna delen av 

Norra Björksätra låg, är nu öde och få människor rör sig i området. Det är dock en bra 

förbindelse med området Vallhov och andra delar av Sandviken som ligger norr om 

Björksätra. Under dagtid är området ett trevligt naturområde medan det kan kännas 

otryggt när det är mörkt ute. 

 

Flertalet av husen har genomgående entréer. Genom möjligheten att nå trappuppgången 

från två håll ökar tillgängligheten till båda sidor av huset. I markplan har samtliga 

lägenheter altandörrar till respektive uteplats, som leder direkt ut på gården. Då 

avgränsningarna mellan privat och offentligt rum är otydlig kan dessa utgångar upplevas 

otrygga. På gavlarna till varje hus finns källarnedgångar som är överbyggda med tak och 
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plank på sidorna, se figur 7. De boende och husvärdarna i området upplever synnerligen 

stor otrygghet med källarplanen som är lättåtkomliga för obehöriga. I västra delen av 

undersökningsområdet är för närvarande dessa problem särskilt stora. Frekvent 

förekommande problem är; hemlösa som söker nattvist i källarutrymmen, uppbrutna 

dörrar och inbrott i förråd. Även portarna till trappuppgångarna upplevs vara av dålig 

kvalitet. Detta bekräftas av husvärdarna och deras uppgivenhet gällande reparationer och 

underhåll av dörrarna. Entrédörrarna är gjorda av trä som är beklätt med ett tunt lager 

med plåt.  

 

 
Figur 7 – Figuren ovan visar hur källarnedgångarna har utformats i området.  

 

Det finns inga fasader i området som saknar fönster. Detta är bra ur trygghetssynpunkt 

enligt Botrygg05 då gående och cyklister känner sig sedda när de rör sig i området. 

Fönster som placeras på en sådan höjd, att de som går utomhus kan blicka in i 

lägenheterna, bidrar även med ljus till utomhusmiljön och en ökad trygghet. Dessa är de 

positiva effekterna av lågt placerade fönster. De negativa effekterna består i en ökad risk 

för inbrott för dem som bor på bottenvåningarna och insyn utifrån, vilket kan upplevas 

obehagligt för hyresgästerna. 

 

Befintliga grönområden och buskage i området känns oorganiserade och inte 

genomtänka. För att öka tryggheten i området har träd och buskar tagits bort och ingen 

ny grönska har planterats. Träd och buskar kan under kvällstid upplevas som ett problem 
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då människor känner sig otrygga att röra sig där det finns gömställen och där belysningen 

i vissa fall är undermålig, se figur 8. En alltför avskalad miljö kan även den skapa en 

känsla av otrygghet och området förlorar sin identitet. Känslan kan jämföras med ett stort 

torg där människor undviker att gå för att de gärna vill ha något bakom ryggen och annars 

upplever sig mer utsatta. En lummig gård har många kvaliteter och därför behövs både 

träd och buskar, men med en bra belysning och genomtänkt placering.  

 
Figur 8 – En av de allmänna ytor som har bekostats med nya anordningar. Dock skymmer 

träd, plank och buskage belysningen på kvällstid. 

 

Norra Björksätra skiljer sig inte från något annat område sett till potentiella gömställen. 

Dock kan, i en jämförelse med andra bostadsområden, likvärdiga utomhusmiljöer 

upplevas som otryggare och osäkrare då Norra Björksätra utifrån upplevs som ett otryggt 

område. Det är därför av särskild vikt att utomhusmiljöerna och dess belysning utformas 

på ett genomtänkt sätt. Med andra ord kan tänkta fysiska förbättringar skapa en mer 

otrygg miljö om inte alla åtgärder är genomtänkta och synkroniserade.  

 

Bilden som visas ovan är ett exempel på en god tanke som kan upplevas som otrygg 

endast p.g.a. bristfällig belysning. Samtliga belysningspunkter kring denna utomhusmiljö 

är helt eller delvis gömda i trädkronorna. Resultatet blir då att träden lyses upp istället för 

miljön där människor vistas. Detta problem får inte åtgärdas genom att träden och 

buskarna tas bort istället för att belysningen förbättras. 
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På grund av gårdarnas utformning och att de inte anses vara attraktiva finns de heller inga 

naturliga samlingsplatser. Därför är de få bänkar och sittgrupper som finns varken 

använda eller bra placerade, se figur 9. Genom att skapa en utemiljö som riktar sig till alla 

åldersgrupper skulle användningen bli mer frekvent och användningsområdena öka. 

Sättet som miljonprogramsområdena byggdes på skapade stora obebyggda ytor och inga 

traditionella kvartersgårdar. Enligt Botrygg05 har områden med hög social 

sammanhållning en förhållandevis låg brottsfrekvens. En god social sammanhållning kan 

skapas genom mindre enheter och trivsamma gårdar med funktionella mötesplatser för 

alla som bor i området.  

 

 
Figur 9 – Placering och utformning av mötesplatser inbjuder inte direkt till 

utomhusaktiviteter. 

 

Relativt till uthyrningsgraden och biltätheten i Norra Björksätra finns det gott om 

parkeringar och garageplatser i området. Som bilden nedan visar, figur 10, är dock 

parkeringsplatserna inte utformade på ett ändamålsenligt sätt. Garageinfarterna är 

orienterade i riktning från bostadshusen, vilket nästan helt omöjliggör överblick från 

bostäderna. Även belysning vid garageportarna och vägarna till parkeringsplatserna är 

bristfällig. Detta skapar en otrygg miljö och ökar risken för inbrott. Bristfällig belysning 

kan även bidra till ökad biltrafik på gång- och cykelvägar runt husen då bilisterna inte vill 

parkera på parkeringen och gå fram till porten.  
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Figur 10 – Parkeringsplatsernas anordnade är i grunden fel då insyn och överblickbarhet 

har minimerats.  

 

Det finns ett flertal olika lösningar för cykelförvaring i området. Allt ifrån enkla 

cykelställ till överbyggda cykelparkeringar finns. De nedgångar till källarvåningen som är 

på gavlarna av husen är även avsedda till cykelförråden i källaren. Vi anser att de 

befintliga cykelparkeringsanordningarna är bristfälliga i dess utformning. Likartade 

anordningar i samtliga området skulle skapa tryggare och säkrare förvaring av cyklar 

samt en trevligare utomhusmiljö. Att skapa goda anordningar för cykelförvaring kan av 

många ses som föga viktigt. Ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv 

finns det däremot många viktiga anledningar till att se över problemen som finns idag. 

Kanske viktigare än att skapa fler parkeringsplatser, då alla som bor i området inte har 

möjlighet till egen bil, är det att skapa goda möjligheter till cykelförvaring. Enligt 

hyresgästbarometern (2006) har knappt hälften (49 %) av de boende i området tillgång till 

egen bil. Det befintliga gång- och cykelförbindelserna till övriga delar av staden är redan 

idag goda. 

 

2.4 Trygghetsvandring 

Två trygghetsvandringar genomfördes som en del i examensarbetet, en i den östra och en 

i den västra delen av området. Två separata vandringar istället för en vandring för hela 

området, valdes för att vandringen/vandringarna dels inte skulle ta för lång tid och dels 

för att de som medverkar är mer intresserade av den del de själva bor i. Den första 

vandringen genomfördes 26:e april 2007 i östra delen. Det östra området valdes som det 

första då intresset förväntades vara större där och då förhoppningen var att det sedan 

skulle smittas av på den västra delen. En annan anledning till valet av inbördes ordning 
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mellan östra och västra delen av Norra Björksätra, var att den västra delen skulle få längre 

tid att ta till sig informationen om trygghetsvandringen. Den västra delen av Norra 

Björksätra innehåller en större andel invandrare och denna samhällsgrupp kan föresättas 

behöva mer tid för att inta informationen som förmedlades via de posters som sattes upp i 

trappuppgångarna. Postern som sattes upp redovisas i Bilaga 2. Som hjälp vid 

trygghetsvandringen användes den checklista som redovisas i Bilaga 3 samt de kartor 

som redovisas i bilagorna 4 och 5. 

 

Den anslagna tiden för den första trygghetsvandringen var torsdag 26:e april klockan 

19:00 och mötesplatsen hade bestämts till bovärdarnas kontor i östra delen av 

undersökningsområdet. Endast två personer slöt upp till den angivna platsen. Under 

trygghetsvandringens gång anslöt ytterligare en person. En nackdel med att genomföra 

trygghetsvandringen vid 19:00 var att det fortfarande var ljust ute. Trots detta valdes tiden 

då så många som möjligt skulle kunna lockas till mötet. Av tidigare erfarenheter, från 

intervjuer och genom samtal med bovärdarna, fick vi uppfattningen av att de boende hade 

många åsikter men att forumet för diskussion knappast var invant eller etablerat. De 

åsikter som kom upp under trygghetsvandringen styrdes givetvis mot trygghets- och 

säkerhetsaspekter. Dock släpptes diskussionen till mångt och mycket fri, i syfte att kunna 

ta del av alla åsikter och kunskaper som de boende i området besatt.  

 

Åsikterna som uppkom under vandringarna antecknades för hand och fördes sedan in i 

tabeller som redovisade positiva respektive negativa åsikter om området. Nedan redovisas 

resultatet för de två trygghetsvandringarna. 

 

2.4.1 Trygghetsvandring nr 1 – östra delen av Norra Björksätra 

Nedan redovisas de negativa och positiva åsikter om området som uppkom under 

trygghetsvandringen. Under vandringen deltog som mest fyra personer. 
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Negativt 

 

• Belysning mellan östra och västra delen 
av Norra Björksätra är bristfällig 

• En alldeles för kompakt och dåligt 
belyst skog mellan östra och västra 
delen av norra Björksätra skapar 
otrygghet 

• Okynnesåkning med bilar och 
framförallt med mopeder skapar en 
otrygg miljö för de boende i området 

• Det stora antalet utflyttningar har gjort 
att området fått en negativ stämpel 

• Det upplevdes som negativt att de rivna 
delarna av Norra Björksätra inte hade 
något särskilt användningsområde 

• Gångvägarna norr ut, genom den rivna 
delen av Norra Björksätra, upplevdes 
som otrygga nattetid 

• Garageplatserna saknar skiljeväggar 
vilket skapar ökad risken för inbrott 

• Det finns glipor mellan källartaken och 
dörren till källarförråden genom vilka 
inbrottstjuvar kan och har krupit 
igenom 

• Dålig belysning på parkeringsplatser 
• Dålig belysning vid garageportar 
• Dåligt placerade gästparkeringar med 

dålig belysning 
• Lampor sitter i höjd med trädkronorna 

(gäller stora delar av området) 
• Dörrarna till källare stängs inte igen 

p.g.a. bristande underhåll och slarvighet 
bland de boende i området. 

• Att vem som helst, när som helst, kan ta 
sig in i tvättstugorna sågs som den 
enskilt största otrygghetsfaktorn 

• Dålig belysning på samtliga lekplatser 

och mötesplatser 

Positivt 

 

• Sopsorteringen är anordnad på ett bra 
sätt 

• Bra med fönster på dörrarna till 
soprummen så de boende kan se in 

• Bra förbindelser till angränsande 
områden i öster 

• Genomgående entréer upplevs som 
positivt 

• Fina innergårdar med bra förvaltning 
• Den nya friidrottsanläggningen i 

anslutning till Norra Björksätra såg som 
ett positivt inslag 

• Att det lokala centrumet får leva och ha 
kvar verksamma butiker ansågs vara av 
största vikt för att Björksätra ska finnas 
kvar. Detta är en samlingspunkt och 
den lokala servicen, som är god, får inte 
försvinna 

• Den etniska mångfald som finns i 
området upplevdes som något positivt. 
De som medverkade i 
trygghetsvandringen ansåg att 
invandrare inte skapar mer problem än 
ex. svenskar 

• Mycket bra bussförbindelser med bra 
placerade busshållsplatser och täta turer 
på dygnets alla timmar 

• Uteplatserna som hör till 
bottenvåningarna måste även i 
framtiden kunna dekoreras på ett 
personligt sätt. Detta skapar en 
personlig prägel på gårdarna och 
lägenheterna. Dock bör uteplatsernas 
avgränsningar likställas för att skapa en 
mer homogen utemiljö 

• Utemiljön kring lekplatserna var 
tillfredsställande avseende buskage och 
uppsikt från lägenheterna 

Nästa sida redovisar de viktigaste åsikterna om området på en karta. 
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# Bättre belysning 

# Skiljeväggar i garagen 

(gäller för alla 

parkeringsplatser i 

området) 

# Glesa ur skogen 

# Bättre belysning 

# Bra återvinning 

# Återvinningen luktar illa på 

sommaren 

# Centrum – bra utbud 

och mötesplats 

# Bra kommunikationer 

med kollektivtrafik 

# Bra med genomgående entréer 

# Andra låsanordningar för att hålla 

obehöriga ute från källare, 

tvättstugor och trapphus 

# Bättre med enhetliga uteplatser 

# Sadeltak anses trevligare 

# Önskemål om boulebana 

# Okynneskörning 

med bil och moped 

(gäller för hela 

området speciellt 

runt husen) 

# ”Trist” med tomma 

lägenheter 

# Negativa rykten från 

f.d. hyresgäster 

# Orienteringstavla för att 

lättare hitta i området 

# Bra lekplatser med låga 

häckar för bättre överblick 

# Bra förvaltning och 

snabba åtgärder 

# Bättre med cykelrum och 

ev. tvättstuga i markplan 

# Trevliga gårdar 
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2.4.2 Trygghetsvandring nr 2 – västra delen av Norra Björksätra 

Ingen av de boende dök upp till trygghetsvandringen i västra delen av 

undersökningsområdet. Därför genomfördes trygghetsvandringen endast med 

handledaren på Sandvikenhus. Nedan redovisas de negativa och positiva åsikterna om 

området som uppkom under trygghetsvandringen. En del av åsikterna som uppkom i den 

första trygghetsvandringen uppkom även under denna trygghetsvandring. Dessa kommer 

inte att upptas i denna redovisning. 

 

Negativt 
 
• Belysning mellan östra och västra delen 

av Norra Björksätra är bristfällig 
• Bristfälligt underhåll och i högsta grad 

bristfällig belysning på parkeringar i 
området 

• Torftigt utformade uteplatser 
• Dåligt underhållna lekplatser 
• Altaner och terrasser har förfallit 

utanför merparten av lägenheterna 
• Cykelparkeringarna är inte utformade 

uniformt och har dålig säkerhet 
• Ytterdörrar till trapphus låses ej nattetid 
• Dålig belysning på samtliga lekplatser 

och mötesplatser 
• Tomma lägenheter på bottenvåningarna 

skapar ödslighet och mörker 
• Dåligt underhåll av fasader skapar en 

känsla av ödslighet och nedgång i 

området 

Positivt 
 
• Sopsorteringen är anordnad på ett bra 

sätt 
• De boende i området vistas ofta 

utomhus och umgås med varandra. 
Detta skapar en trygg utomhusmiljö för 
de boende 

• Den sydligaste gården har bra lekplats 
och inbjuder till utomhusaktiviteter 

• Bra förbindelser till angränsande 
områden 

• Närhet till grönområden 
• Trevliga trädplanteringar mellan husen 

 

 

Nästa sida redovisar de viktigaste åsikterna om området på en karta. 
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# Bra utomhusmiljö 

# Felvända garage ger en 

otrygg parkeringsplats 

# Dålig belysning 

# Bristande underhåll 

# Dåligt underhåll av 

gårdarna  

# Bristfällig belysning 

(hela området) 

# Bristfälligt underhåll på altaner och 

uteplatser (gäller hela området) 

# Matargatan inbjuder till höga 

hastigheter  

# Inga gång- och cykelbanor 

# En något för tät 

växtlighet i de dessa partier 
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3 Resultat 

3.1 Fysiska åtgärder 

Huvuduppgiften med uppdraget som tilldelades av Sandvikenhus vara att skapa tryggare 

och trivsammare bostadsområden i Norra Björksätra. De fysiska åtgärderna är endast en 

del i det trygghets- och säkerhetsfrämjande förslag som presenteras nedan. Samtidigt som 

de fysiska åtgärderna syftar till att främja trygghet och till stor del utgår från Botrygg05 

kan en hel del av förslagen verka konventionella och inte alls specifikt 

trygghetsfrämjande. Trygghet och säkerhet skapas inte endast genom rena 

säkerhetsåtgärder, dessa kan ofta få motsatt effekt, utan genom en trivsam och ombonad 

boendemiljö. Förslagen grundas i huvudsak på Botrygg05 och de rapporter som tidigare 

nämnts i rapporten. 

 

Figurerna 11 och 12 nedan ger en översiktlig illustration över husens placering, 

parkeringarnas utformning samt förslag till fasadfärger. Figur 13 illustrerar de olika 

fasadfärgerna som är tänkta för området*. 

 

 
Figur 11 – Situationsplan över den västra delen av Norra Björksätra. 

 

 

 
* Vid utskrift kan de föreslagna färgerna förvrängas 
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Figur 12 – Situationsplan över den östra delen av Norra Björksätra. 

 

 

 

 
Figur 13 – Bilden visar hur fasadfärgerna harmoniserar med varandra.  

 

3.1.1 Fasader och tak 

Fasaderna i området kommer att beläggas med puts. Till skillnad från andra projekt som 

Sandvikenhus har genomfört, föreslås i detta fall att hela fasaden täcks med samma 

material i enhetliga färger. Enligt inventeringen i kapitel 2.3, finns det brister i 

underhållet av fasaderna. Nya fasadmaterial skulle göra området mer attraktivt. Gårdarnas 

identitet kommer att stärkas då varje husgrupp får en specifik färg.  

 

I Sandvikenhus tidigare stadsdelsförnyelseprojekt i Björksätra, där sadeltak har ersatt 

pulpettak upplevs idag områdena som mer tidsenliga och miljonprogramsstämpeln 

försvinner. Därför föreslås även pulpettaken på bostadshusen i Norra Björksätra ersättas 

med sadeltak, se figur 14.   

 48 



 
Figur 14 – Förslag som visar hur en gavel ser ut med nytt fasadmaterial och sadeltak. 

 

3.1.2 Uteplatser och balkonger 

Samtliga uteplatser kommer att få en gemensam utformning. Förslaget är även att 

Sandvikenhus tar över förvaltningen av dessa. Detta skulle leda till ett mer enhetligt 

uttryck vilket förstärker områdets karaktär. Uteplatserna kommer att bli enhetliga både i 

sitt uttryck och till storlek. Idag varierar uteplatsernas storlek och utformning vilket leder 

till en svår gränsdragning mellan privat mark, i detta fall hyresgästens, och offentlig 

mark, som alla har tillgång till. Den föreslagna utformningen som delvis syns i figur 15 

nedan, syftar till att avstyra de ovan nämnda problemen. 

 

Spaljéer föreslås inrama uteplatserna. Spaljéer som inramning av det privata rummet går i 

linje med Botrygg05. Dessa skyddar mot insyn samtidigt som en överblickbarhet skapas. 

Spaljéer släpper även ut ljus från lägenheterna till gångvägarna, under årets mörkare 

månader. Framför uteplatserna föreslås planteringar bestående av låga buskar. Detta 

bidrar till att känslan av vad som är privat och offentlig mark förstärks.  

 

Balkongerna kommer att bytas och ersättas med mer tidsenligt utformade balkonger 

enligt bilden nedan, se figur 15. De föreslagna balkongerna föreslås utformas enligt det 

mönster som tillämpats i Norrsätra. 
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Figur 15 – Bilden redovisar förslag på bland annat nya balkonger, uteplatser och entréer.  

 

3.1.3 Entréer 

Entréerna kommer att få nya skärmtak som är större än dagens. De kommer även att få 

nya dörrar och inramning av en spaljé och ny markbeläggning. Samtliga detaljer kommer 

att göra att entréerna känns mer välkomnande, se figur 15. För att förbättra säkerheten 

föreslår vi att portarna hålls låsta och att elektroniska nycklar införs. Det kommer att göra 

att inga obehöriga får tillgång till källarutrymmen, trapphus etcetera och tryggheten hos 

hyresgästerna förstärks. 

 

3.1.4 Tvättstugor och källarutrymmen 

Tvättstugorna bör i framtiden anordnas som fristående byggnader på innergårdarna. De 

tvättstugor som finns idag är placerade i källarplan, vilket ibland kan upplevas som 

otryggt. Tvättstugorna ska vara lättillgängliga och trygga att vistas i. Därför föreslås 

elektroniska tidlås på dörrarna och elektroniska bokningstavlor så att obehöriga inte har 

tillgång till tvättstugan under någon annans tvättid. Med fönster placerade i alla 

väderstreck har den som vistas i tvättstugan uppsikt över omgivningen, se figur 16-17.  
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Figur 16 – Förslag på tvättstugornas planlösning.  

 

 
Figur 17 – Fasadvy över de externa tvättstugornas utformning.  

 

Även dörrarna till källargångar och -utrymmen skall enligt detta förslag utrustas med 

elektroniska lås, då det minskar risken för att obehöriga får tillträde. Källargångarna ska 

även sektioneras så att hyresgästerna bara har tillgång till den del där deras förråd finns. 
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3.1.5 Parkeringar och garage  

Enligt detta förslag bör garagen bytas ut mot carportar med förråd för att öka tryggheten 

på parkeringsplatserna och göra parkeringen mer ändamålsenlig. Väl upplysta carportar 

gör att det känns tryggare att vistas på parkeringen samtidigt som inbrottsrisken i bilarna 

minskar då det är lättare att bli upptäckt jämfört med i en garagelänga. Till varje carport 

kommer ett förråd tillhöra för förvaring av exempelvis däck och liknande, se figur 18-19.  

 

Parkeringsplatser för besökare och de som väljer att inte ha en egen carport kommer att 

finnas intill carportarna. Belysningen förbättras samtidigt som träden ses över. Träden 

kommer i nödvändiga fall att gallras, fällas eller på annat sätt anpassas för en förbättrad 

belysning över parkeringsplatserna. 

 

 
Figur 18 – Väl upplysta carportar skapar en tryggare parkeringsplats. 

 

 
Figur 19 – Spaljéer på gavlarna ökar ljusgenomsläppet och det syns om någon rör sig på 

parkeringsplatsen.  

 

3.1.6 Cykelförvaring 

Nedgångarna till cykelförråden bör byggas om så att dörren sitter i markplan, vilket gör 

att det blir lättare att transportera cykeln upp och ner samtidigt som tryggheten förstärks. 

Det minskar även risken för inbrott då dörren är mer synlig jämfört med idag då den är 

överbyggd och ligger i källarplan, se figur 20. Då källargångarna är sektionerade kommer 

även cykelförråden att bli avskiljda från övriga källarutrymmen och den enda entrén blir 

från gården.   
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Figur 20 – Nya lösningar för cykelförråden kommer att öka tillgängligheten och göra dem 

mer inbrottssäkra. 

 

Nya cykelställ bör placeras vid samtliga portar så besökare och hyresgästerna har 

alternativ till cykelförvaringen i källarutrymmena.  

 

3.1.7 Vägar och förbindelser 

Transportmöjligheterna i Norra Björksätra är goda redan idag. Gång- och cykelvägnätet 

är bra utbyggt och det är lätt att röra sig i området. Det finns även alternativa vägar att 

välja mellan i de fall vissa vägar kan upplevas mer eller mindre trygga vid olika tider på 

dygnet. Därför bör belysning och växtlighet intill vägarna ses över så att de upplevs som 

tryggare även under dygnets mörka timmar. Om skogen mellan östra och västra delen av 

undersökningsområdet glesas ur kommer även vägen mellan områdena att upplevas som 

ljusare och tryggare. Belysningen bör placeras så att även omgivningen lyses upp så att 

de som använder vägen känner sig trygg och intilliggande terräng blir mindre 

skrämmande.  

 

Eventuellt bör Sandvikenhus i samverkan med Sandvikens kommun, utreda möjligheten 

att anlägga en gång- och cykelbana längs ringvägen som sträcker sig runt Norra 

Björksätra (Smassens väg och Västerled).  En cykelväg skulle medföra positiva effekter 

enligt Botrygg05: 

 

• Då gatan idag är bred och inbjuder till höga hastigheter skulle anläggning och 

avsmalning av vägen medföra en ökad trafiksäkerhet. 

• Olika typer av trafikslag skulle skapa en tryggare miljö för gående och cyklister. 

• Jämfört med endast biltrafik, skapar blandade trafikslag liv och rörelse på fler av 

dygnets timmar. Detta skapar i sin tur en tryggare boendemiljö enligt Botrygg05 

 53



• En ny cykelväg skulle göra det lättare för boende och besökande i området att 

transportera sig mellan bostadshus, serviceinrättningar och andra områden. Det 

skickar samtidigt en viktig signal om att Sandviken satsar på miljövänliga 

transporter i de perifera bostadsområdena där biltätheten ibland är relativt låg.  

 

Kollektivtrafiken är väl fungerande. Bussarna går ofta och det finns gott om hållplatser 

vilket gör att kollektivtrafiken blir lättillgänglig för alla målgrupper. Bussförbindelserna 

till och från Norra Björksätra bör därför inte förändras. Genom de förbättringar som görs i 

gång- och cykelvägnätet, kommer det även att kännas tryggare att ta sig till och från 

hållplatserna. 

 

3.1.8 Skylting och anvisningar 

Skyltning inom området bör ses över och aktualiseras. Det bör även finnas informations- 

och orienteringstavlor över området så att det är lätt för besökare att hitta rätt i området, 

se figur 21. Genom att skapa en tydlig entré till området med en orienteringstavla ökar 

även känslan av ett enhetligt bostadsområde. Se även figurerna 11 och 12. 

 

 
Figur 21 – Förslag över informationstavla som underlättar orienteringen i området. 

3.1.9 Grönytor 

När miljonprogramområdena planerades var grönska ett viktigt inslag, vilket följer med i 

dagens fysiska utformning. Norra Björksätra har därför goda förutsättningar att bli grönt 

och trivsamt utan att det påverkar trygghetskänslan. Grönytorna bör därför ses över och 
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anpassas efter dagens ideal. Med rätt sorts belysning, utglesning av befintlig växtlighet 

och nya planteringar kan detta uppnås.  

 

3.1.10  Gårdar och lekplatser 

Gårdarna är idag i varierande skick vilket gör att vissa används flitigt medan andra står 

oanvända. För att höja attraktiviteten bör samlingsplatser för alla åldrar skapas så att de 

användas oftare och den sociala samvaron ökar. Sandvikenhus har många egna fina 

exempel på tilltalande lek- och mötesplatser och därför är vårt förslag att de återskapar 

liknande miljöer i Norra Björksätra, se figur 22. Några goda exempel finns i Norrsätra 

som genomgått en stadsförnyelse nyligen, men även den östra delen av Norra Björksätra 

har fått nya gårdsmiljöer under den lilla upprustningen som den delen av området 

genomgått.  

 

 
Figur 22 – I Norrsätra finns en del bra exempel på utemiljöer som Sandvikenhus genomfört i 

tidigare stadsdelsförnyelseprojekt. 

 

3.2 Sociala effekter 

När ett bostadsområde ska genomgå en så stor förändring som föreslås för Norra 

Björksätra är det mycket viktigt att hyresgästerna är deltagande i arbetet, (Botrygg 05 och 

Helleman G och Wassenberg F (2004)). Genom att anordna boendemöten, arbetsgrupper 

m.m. kan hyresgästernas åsikter komma fram och de känner sig delaktiga i besluten kring 

förändringen. För att upplysa och informera de boende bör föreslagna åtgärder ställas ut 

på en plats där alla har tillgång till informationen och kan lämna sina synpunkter. Detta 

kan liknas vid utställningen i en detaljplaneprocess. På så sätt blir hyresgästerna 

involverade redan på ett tidigt stadium och genomförbarheten förbättras.  Under 

förändringsarbetets gång kommer på detta sätt hyresgästerna att få ett ökad socialt 

engagemang i sitt bostadsområde och grannsämjan ökar.  
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Åtgärderna som föreslås är framförallt till för att öka tryggheten i området. När 

hyresgästerna känner sig tryggare både utomhus och inomhus kommer de att röra sig mer 

i området vilket i sin tur kommer att öka trivseln och känslan av trygghet, Helleman G 

och Wassenberg F (2004). Mötesplatser som anordnas för alla åldersgrupper gör att alla 

kan samlas på gården för att umgås utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Ett 

område som upplevs som levande och där människor umgås utomhus blir även mer 

attraktivt för utomstående vilket kan leda till en ökad inflyttning. 

 

3.3 Ekonomiska effekter 

Investeringskostnader i projekt som detta är för stunden stora men i längden är 

investeringarna högst försvarbara, Helleman G och Wassenberg F (2004). Norra 

Björksätra lider idag av utflyttning och en stor andel outhyrda lägenheter. För att öka 

attraktiviteten och inflyttningen behöver området förändras och anpassas efter dagens 

behov och ideal. En stor del av Norra Björksätra revs nyligen och enligt vår inventering 

har området lidit av ett bristande underhåll, vilket kan göra att boende och eventuella 

intressenter känner en negativism som leder till osäkerhet för bostadsområdets fortlevnad. 

Om Sandvikenhus visar allmänheten och sina hyresgäster att det är villiga att satsa på 

Norra Björksätra och genomför de åtgärder som föreslås, kommer de att öka optimismen 

och långsiktigt öka uthyrningsgraden.  

 

3.4 Genomförbarhet 

De förslag som redovisas ovan är en helhetslösning för stadsförnyelse i Norra Björksätra.  

Det finns i huvudsak två sätt att genomföra förändringarna och dessa redovisas nedan. 

Före de två alternativen redovisas ett nollalternativ som innebär att inga förändringar 

kommer att ske. Nollalternativet samt de två genomförandealternativen beskriver endast 

högst hypotetiska bilder av förväntade framtidsscenarier.  

 

3.4.1 Nollalternativet 

Nollalternativet skulle innebära att dagens standard bibehålls i de fall den inte försämras. 

Då få förbättringsarbeten genomförts i Norra Björksätra under de senaste åren och då det 

sociala engagemanget i området inte aktivt uppmuntras, kan områdets attraktivitet i antas 

försämras med tiden. Hela Norra Björksätra är idag, mer eller mindre, i behov av 
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upprustning. Nollalternativet skulle på sikt innebära förfall och kapitalförstöring. Detta 

alternativ skulle också, med allra största sannolikhet, innebära att en diskussion om Norra 

Björksätras fortlevnad lätt skulle förloras. 

 

Undersökningarna som har genomförts visar att de flesta befintliga hyresgästerna i 

området trivs. Anledningen till att dessa människor trivs kan snarare förväntas vara av det 

emotionella slaget snarare än det standardmässiga slaget, detta visar även Helleman G 

och Wassenberg F (2004). Således behöver inte nödvändigtvis de befintliga hyresgästerna 

flytta från området om nollalternativet tillämpas. Nyinflyttningen skulle dock minska 

med tiden.  

 

3.4.2 Helhetsalternativet 

Om helhetsalternativet tillämpas kommer samtliga föreslagna förnyelseåtgärder att 

genomföras under en och samma period. Detta innebär ett helhetsgrepp med relativt stora 

ekonomiska och personella kraftsamlingar som en direkt förutsättning. 

 

Fördelen med denna typ av agerande är att mindre detaljer inte lika lätt glöms bort och då 

åtgärderna genomförs på en och samma gång, kan det vara lättare att samla den 

kompetens som behövs. Sandvikenhus kan samtidigt marknadsföra ombyggnationerna 

genom att visa på den framtidstro och handlingskraft som finns inom företaget. Den 

negativa stämpeln över området förväntas försvinna snabbt, samtidigt som områdets 

attraktivitet kommer att ökar. Detta får till följd att hyresgäster som tidigare inte sett 

Norra Björksätra som ett bostadsalternativ, kommer att kunna attraheras till området. 

 

Nackdelarna med detta alternativ innebär en, för vissa av de boende i området, alldeles 

för snabb förändring av levnadsmiljön. Denna typ av förändring kan leda till rädsla och 

känsla av vanmakt, snarare än entusiasm hos hyresgäster i området.  

 

3.4.3 Steg för steg alternativet  

Ett så omfattande stadsförnyelseprojekt som föreslås i Norra Björksätra är kostsamt och 

därför kan det vara svårt att genomföra samtliga åtgärder, åtminstone omgående. Därför 

är det en god idé att ”plocka russinen ur kakan” till en början. Samtliga åtgärder bidrar till 

en ökad trivsel och är attraktivhöjande faktorer som kan minska andelen outhyrda 

lägenheter och ta bort den negativa stämpeln området fått.  
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Men för att öka tryggheten och säkerheten kan vissa specifika åtgärder lyftas ur förslaget. 

Det som främst föreslås i det fallet är att grönområden, parkeringsplatser, 

förfallna/vandaliserade fasader och gång- och cykelvägar ses över. Grönområden behöver 

glesas ur för att öka ljusgenomsläppet och belysningens placering längs gång- och 

cykelvägar . Även ny belysning vid parkeringsplatser och garage bör även inventeras. 

Husen behöver en granskning då det förekommer vandalisering av dörrar och fasader 

samt att reparationer av dem behövs.  

 

Detta alternativ leder till att befintliga hyresgäster i högre utsträckning bor kvar i 

området, men lockar inte potentiella hyresgäster på samma sätt som ett fullgjort 

stadsförnyelseprojekt skulle göra. Med tanke på det skick området är i idag upplever vi att 

Norra Björksätra måste åtgärdas innan nedgången gör att det inte går att återupprätta en 

bra standard och göra det attraktivt för hyresgästerna. 

 

Detta alternativ innebär att det går att genomföra de föreslagna åtgärderna under en längre 

tidsperiod. Detta kan vara en fördel ur ett ekonomiskt perspektiv då inte lika stora 

ekonomiska och personella resurser måste samlas till en och samma tidpunkt. De 

negativa följderna av detta alternativ innebär en minskad genomslagskraft och ett minskat 

PR-värde för Sandvikenhus. Det kan även bli svårare att marknadsföra projektet om 

åtgärderna genomförs under alldeles för lång tid, exempelvis 10-15 år.  
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4 Diskussion 

Botrygg05, Lilja E (2000) och Ouwehand A (2005) visar alla att stadsförnyelse av den art 

som pressenteras i denna rapport tidigare har varit framgångsrik. Trotts detta uppkommer 

ett antal frågetecken och alternativ som kommer att diskuteras nedan. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Sandvikenhus har, som uppdragsgivare, inte ställt några precisa uppdragskrav. Detta är 

fullt förståligt då de resurser som vi har bidragit med inte tidigare har funnits inom 

Sandvikenhus och då projektets egentliga utgång ännu idag inte går att beskriva till punkt 

och pricka. Med de givna förutsättningarna i ryggen har arbetets utsträckning och 

begränsning successivt vuxit fram under projektets gång. Denna arbetsmetod ser vi främst 

som positiv då komplexiteten kring trygghet och säkerhet i ett specifikt bostadsområde är 

hög. Att redan från början precisera arbetet och dess (tänkta) utgång hade enligt vår 

uppfattning skapat stora begränsningar i arbetet. Å andra sidan hade en mer precis och 

genomarbetad beskrivning av syftet med arbetet kunnat skapa en högre grad av trygghet i 

det som genomfördes. 

 

Som nämns i inledningen kommer denna rapport delvis ligga till grund för de beslut som 

tas i frågan om Norra Björksätras framtida utformning och existens. Under arbetets gång 

har vår kontakt med Sandvikenhus därför varit av största vikt. Samarbetet har utifrån 

förutsättningarna fungerat mycket väl. Det fysiska avståndet mellan Norra Björksätra, 

Sandvikenhus lokaler och Högskolan i Gävle, den plats där vårt arbete mestadels har 

bedrivits, har varit det största om inte enda problemet som funnits i kommunikationen 

med Sandvikenhus.  

 

Vid vår utvärdering av arbetets upplägg, sett till den ordning som olika moment har 

genomförts, har vi funnit det vara av största vikt att på ett tidigt stadium sätta sig in i 

problemformuleringen och tidigare studier inom området. Innan detta bör en viss kunskap 

finnas om det specifika området och dess problem samt fördelar. Arbetet avhandlar 

komplexa och ibland oförståeliga samband. Detta innebär att det hade varit omöjligt att 

ge sig i kast med själva problemlösningen innan en ordentlig teoretisk grund skapats.  

 

Vi som har genomför detta projekt har funnit ett lämpligt sätt att genomföra liknande 

projekt enligt schemat som redovisas nedan, se figur 23.   
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Faktainsamling om tidigare projekt 
och problematiken trygghet/säkerhet 

Inventering av området: 
• Använd mallar från 

Botrygg05 
• Trygghetsvandring 
• Vistas och besök området 

frekvent under olika 
tidpunkter på dygnet 

• Tala med boende i 
området under mindre 
formella förhållanden 

Kontroll att inventeringarna lämpar 
sig för de fysiska och ev. sociala 
åtgärder som ska genomföras i 
området 

Resultat: 
• Utforma 

förändringsförslagen på ett 
översiktligt och 
planmässigt sätt. Få små 
detaljer kan skapa en 
motvilja att genomföra 
förändringarna 

• Engagera de boende i 
förändringarna. 

Figur 23 – Schemat visar hur arbetet med projektet kan genomföras. 

 

Förhoppningarna var i början att genomföra arbetet genom livaktiga och engagerande 

diskussioner med de boende i undersökningsområdet. Denna plan har dock under arbetets 

gång helt eller delvis fått ge vika för det faktum att denna typ av arbetsform inte funnits 

tidigare i området. Således finns det heller inget intresse eller rutiner bland invånarna i 

Norra Björksätra, för denna typ av dialog. Antalet människor som slöt upp till 

trygghetsvandringarna är sorgligt nog ett lysande exempel på denna problematik. 

Förmodligen är detta inget unikt för Norra Björksätra. Vid diskussioner med 

Sandvikenhus och vår handledare har det framkommit att liknade mönster kan skönjas i 

andra områden. Åsikterna bland de boende är många medan viljan och engagemanget till 

att påverka nästan helt saknas bortsett från enskilda eldsjälar. Det finns dock något 

motsägelsefullt med trygghetsvandringarna som fenomen. Som tidigare nämnts, i 

inledningen av denna rapport, beskriver Lilja E (2000) den paradox som uppkommer i 

förortsområden. Förortsområdenas enkelhet och anspråkslöshet, gör att invånarna i dessa 

områden kan känna en starkare tillhörighet till sitt bostadsområde, jämfört med andra 

bostadsområden. Lilja E (2000) och de trygghetsvandringar som genomfördes i samband 

med detta examensarbete, visar tydligt att det är lättare att komma utifrån och se brister 

och utvecklingsmöjligheter, än vad det är för de boende i det specifika området. 
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Tidigare studier, Helleman G och Wassenberg F (2004) samt Burby R (2003), och våra 

inventeringar visar att det är av största vikt att de boende engageras i- och informeras om 

de åtgärder som eventuellt kommer att genomföras som en följd av det arbete som 

genomförs. Även då Norra Björksätra och andra liknande områden, utifrån sett, anses ha 

ett dåligt rykte, finns det en dragningskraft som gör att folk väljer att stanna kvar eller 

flytta tillbaka till området. Exempelvis var de som deltog i trygghetsvandringarna 

antingen uppfödda i- eller tillbakaflyttade till området. Den dragningskraft som ett så 

omdiskuterat område som Norra Björksätra ändå har, får således inte raseras genom 

oförsiktiga förändringsåtgärder. Ett ökat missnöje bland de boende i området kan mycket 

väl uppkomma genom ett oförsiktigt handläggande av en förnyelseprocess. 

 

4.1.1 Botrygg05 

Botrygg ger precisa och specifika helhetslösningar för trygghetsskapande i 

bostadsområden. På den punkten råder det inga tvivel om att Botrygg fyller en viktig 

funktion för befintliga och nya bostadsområden. Handledningen är också väldigt lätt att 

följa och det är lätt att endast tillämpa specifika delar i de fall en helhetsöversyn inte är 

nödvändig. 

 

Botrygg är dock något polariserande mot trygghets- och säkerhetsfrämjande åtgärder. 

Handledningen föreslår exempelvis att barriärer så som växtlighet mellan vägar och 

bostäder ska reduceras i syfte att skapa en levande och aktiv miljö under dygnets 24 

timmar. Detta är inte praktiskt tillämpbart, speciellt inte i ett område som Norra 

Björksätra, där området omges av en överdimensionerad matargata som inbjuder till för 

höga hastigheter och därmed högt trafikbuller.   

 

Ett annat exempel är då Botrygg05 beskriver att en gemensam ingång till källarutrymmen 

är att föredra. Just förslaget med en gemensam ingång upplevde de boende i Norra 

Björksätra som ett problem. Sett till den befintliga utformningen av nedgångarna och 

utformningen av dörrar fungerar inte Botrygg05:s tankesätt. En flexibilitet och 

situationsanpassning måste därför tillämpas i de flesta fall. Vidare bör Botrygg05 

utvärderas med avseende på den risk som finns att brottslighet endast flyttas mellan 

områden istället för att de försvinner helt. Risken för att detta kan ske är uppenbar då 

problemen endast bekämpas i ett specifikt område.  
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De metoder denna rapport utgår ifrån; Botrygg05 och Trygghetsvandring, är endast två av 

ett flertal olika metoder som finns för förnyelsearbete inom fysisk planering. Då 

uppdraget var att föreslå trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder, var 

Polismyndighetens Botrygg05 ett bra verktyg. Nackdelen med metoden är att den tidigare 

inte utvärderats, i ett verkligt förnyelseprojekt. Trygghetsvandring är en metod som 

spridit sig över hela landet och används ofta inför nya samhällsplaneringsprojekt. Den är 

även rekommenderad av Botrygg05. De två metoderna skiljer sig från varandra, 

Botrygg05 står för det övergripande medan Trygghetsvandring behandlar mindre och 

ibland enstaka detaljer. Samtidigt skapar skillnaderna i de två metoderna en 

helhetslösning där de boende i området har haft chans att påverka stora som små detaljer.  

 

4.1.2 Trygghetsvandring 

Manualen för trygghetsvandring är välskriven, kort och koncist med en bra checklista. 

Den täcker in det mesta men vid vår vandring valde vi ändå att ändra och anpassa vissa 

punkter i checklistan för att passa Norra Björksätra. Materialet vi hade sammanställt inför 

vandringen med en sammanfattad och lämpad checklista och en karta som visade rutten 

uppfattades som positivt av dem som deltog i trygghetsvandringen.  

 

De åsikter som uppkom vid trygghetsvandringarna visade sig inte alltid överrensstämma 

med vad trygghetsmanualer och tidigare studier inom området har visat. Ett exempel på 

detta är att de gemensamma källar- och tvättstugenedgångar som föreslås i Botrygg05 

inte gillades av de boende i området. Härvid finns något av ett moment 22 för Norra 

Björksätra. Då otryggheten i vissa avseenden är relativt stor, framstår konventionella 

lösningar istället som otrygghetsfrämjande snarare än trygghetsfrämjande. Det krävs 

således en djupare insikt och förståelse av vad som kan skapa trygghet och de boendes 

egna vilja,  för att konventionella förslag ska framstå som positiva för de boende i Norra 

Björksätra.  

 

Som nämndes i trygghetsvandringen ansåg de boende i området att den största 

anledningen till Norra Björksätras dåliga rykte berodde på att många har lämnat området 

de senaste åren samt  åsikter och rykten som bygger på vanföreställningar om området. 

Alla som deltog i trygghetsvandringen ansåg att hyresgästerna i området inte upplevde 

området som särskilt oattraktivt eller otryggt. Detta styrker vikten av att i framtiden 

kunna hålla kvar boende i området.  
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De boende upplevde inledningsvis inte att det fanns några direkta delar eller partier i 

området som de kände sig otrygga i. Då frågan ställdes om detta kunde bero på att de 

valde vissa tidpunkter (dygnets ljusa timmar) för att vistas i vissa områden insåg de som 

medverkade i trygghetsvandringen vad som egentligen avsågs med otrygghet, i detta fall; 

att kunna visas var man vill när man vill. Detta är endast ett exempel på hur de 

medverkande styrdes in i tankebanor genom ledande frågor under trygghetsvandringen. 

Huruvida detta påverkade de åsikter som framkom under trygghetsvandringen är oklart. 

Undersökningens reliabilitet styrks dock genom att liknande åsikter tidigare har framförts 

vid andra trygghetsvandringar i liknande områden.  

 

Det hade om möjligt varit önskvärt att ha en större grupp, med skilda åldrar och 

levnadssätt, som deltog i trygghetsvandringarna. Lekplatsernas utformning kunde inte 

utvärderas ur en trygghetssynpunkt, då ingen av dem som deltog hade några barn som 

nyttjade dessa anordningar.  

 

 

Den svaga uppslutningen vid trygghetsvandringarna kan tyda på ett flertal saker. Det kan 

bero på:  

• Ett bristande intresse för frågorna, hyresgästerna i området kanske inte tycker att 

de kan påverka situationen i sitt bostadsområde. 

• Att vi valt fel sätt att kommunicera på. Vi kunde exempelvis kontaktat alla 

personligen eller lagt information i allas brevlådor istället för att bara sätta lappar 

i entréerna. 

• Att informationen på anslagen var formulerad på ett sätt som kunde missuppfattas 

så att vårt budskap inte gick fram på det sätt vi tänkt oss.  

• Bristande språkkunskaper, en stor del av hyresgästerna har utländsk bakgrund. 

• Att dag och tid inte passade. Klockan 19:00 kanske många barn sover och 

föräldrarna har svårt att delta. 

• Ordvalet trygghetsvandring kan uppfattas som att det bara handlar om brott och 

rädsla för att vistas i området, istället för trivsel och trygghet. 

• En stor omflyttning i Norra Björksätra kan göra att de inte känner något 

personligt engagemang i sitt bostadsområde. 

• Vädret. Under första trygghetsvandringen var det något ostadigt väder vilket kan 

göra att hyresgästerna väljer att stanna hemma. 

• Eller något helt annat. 
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De fåtal som deltog i trygghetsvandringarna,  bidrog med en stor mängd information som 

gav oss många nya synvinklar på problem som vi kanske inte sett tidigare eller som vi 

hade en annan uppfattning om.  

 

Nackdelen med det låga deltagandet gör att de åsikter som framkommer blir mycket 

homogena då inte alla grupper i bostadsområdet representeras. Vår önskan var att någon 

från varje grupp skulle delta för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av 

området. Under den andra trygghetsvandringen deltog ingen av hyresgästerna. Det gör att 

våra ambitioner att göra förslag till förändringar utifrån hyresgästernas önskemål går 

förlorade. Vi får därför utgå från den information vi har från tidigare studier och den 

första trygghetsvandringen.  

 

Fördelen med ett lågt deltagande är att alla får framföra sina åsikter och att alla blir hörda. 

Vi som ledde trygghetsvandringen har även en större möjlighet att ställa de frågor vi vill 

och hinner anteckna all information samt säkerställa att allt uppfattas korrekt.  

 

Trygghetsvandring som metod anser vi vara en mycket bra metod för att tillgodogöra sig 

den information om människor som dagligen vistas i området besitter. Nackdelen kan 

vara just ordvalet trygghetsvandring, då det kan uppfattas som något som ska motverka 

otrygghet, rädsla och brott och inte en metod för fastighetsägare och myndigheter att ta 

del av allmänhetens positiva och negativa erfarenheter av området. Det kan även vara 

svårt för deltagarna att framkalla de känslor som uppstår när de själva vistas i området 

under dygnets alla timmar och årets alla dagar. När en hel grupp trygghetsvandrar i 

dagsljus kan dessa känslor kännas avlägsna och mycket information går förlorad. Då 

frågan ställdes om; de boende i området upplevde en viss otrygghet vid en specifik plats, 

blev svart nej. De visade sig att de boende inte upplevde platsen som otrygg men att de 

heller ej vistades där eller att de undvek platsen på vissa tidpunkter av dygnet.Vår slutsats 

är därför att människor undviker vissa vägar och platser instinktivt utan att själva förstå 

att det beror på att de känner sig otrygga där 

 

4.2 Andra metoder 

Det finns två aspekter av trygga transporter. Den ena är att man bör färdas längs fasader 

och i bebyggda områden för att lättare kunna se och ses. Detta är även positivt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt (planskilda trafiklösningar) Den andra aspekten bygger på att alla 

trafikslag ska vara samlade till samma ställe. Detta innebär att vägarna trafikeras mera 
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frekvent. Dock uppkommer eventuellt otrygghetsmoment avseende själva 

trafiksäkerheten för cykel- och gångtrafikanter.  

 

Högre uthyrningsgrad lockar fler hyresgäster jämfört med en låg uthyrningsgrad. Vänner 

och bekantas åsikter om ett bostadsområde påverkar mycket när vi väljer var vi vill 

bosätta oss. Under första trygghetsvandringen uttrycktes det att negativa rykten skapats 

av tidigare hyresgäster i Norra Björksätra och de som sedan bor kvar känner att de 

behöver försvara området och varför de valt att bo där. Om allmänhetens syn på Norra 

Björksätra skulle vändas till mera positiv tror vi att området skulle bli mer attraktivt och 

att uthyrningsgraden skulle öka. 

 

4.3 Sociala effekter 

I kapitlet om sociala problem beskrivs de grundläggande orsakerna, till just sociala 

problem, vara ekonomi, utbildningsnivå, familjesituation, hälsa och etnicitet, 

Socialrapport (2001 och 2006). Det finns ingen statistik eller annan information om 

sociala problem i Norra Björksätra som vi fått ta del av. Däremot går det att, efter de 

möten som genomförts, se att dessa problem finns representerade i 

undersäkningsområdet. 

 

För dessa grupper i samhället upplever vi att bostadskarriären ser annorlunda ut jämfört 

med andra grupper i samhället. De har kanske inte en fast inkomst från ett arbete, och har 

därför inte de ekonomiska resurserna som krävs för att byta sin hyresrätt mot en bostad 

som de själva äger, vilket oftast är nästa steg i bostadskarriären. När en familj lever med 

en svag ekonomi begränsas möjligheterna till egna val och det tror vi även kan vara en 

anledning till det dåliga engagemanget i bostadsområdet Kleinhaus R (2004). De känner 

ofta att de inte kan påverka sin situation vilket leder till en uppgivenhet och brister i 

ansvarstagandet för det egna bostadsområdet.  

 

En stor omflyttning i området beror delvis på att migrationsverket har lägenheter där. 

Människor som kommer till Sverige placeras där under tiden de väntar på beslut om 

uppehållstillstånd och ser därför inte bostaden och området som en plats de kommer att 

stanna på, utan som en passage. Den här gruppen i samhället har ofta språksvårigheter 

och därför kan det vara svårt att involvera dem i den sociala samvaron i bostadsområdet. 

Språket är även ett problem vad gäller informationsspridning som exempelvis vid 

trygghetsvandringarna.  
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En bra grundtanke är att se och använda de resurser dessa människor besitter. De som inte 

har någon daglig sysselsättning som arbete eller utbildning kan uppskatta möjligheten att 

kunna engagera sig i förvaltningen av sitt eget bostadsområde. Genom att använda rätt 

kommunikationsmetoder kan språkproblem, negativism och liknande begränsningar 

vändas till något positivt. Om alla engageras i områdets förändringsprocess, får 

meningsfulla uppgifter och hjälper till med det praktiska arbetet känner de sig delaktiga 

och betydelsefulla. När de sedan själva medverkat i bostadsområdets förändring ökar 

ansvarstagandet och samhörighetskänslan. 

 

4.4 Jämförelse med liknande projekt 

I inledningen av denna rapport beskrivs ett antal, mer eller mindre, liknande projekt som 

genomförts i Sverige och Nederländerna. De förslag som presenteras i denna rapport 

utgår till största del av de anvisningar som finns i Botrygg05. Utöver Botrygg05 har de 

tidigare studierna använts för att skapa en säkerhet i både genomförbarhet och effekter av 

resultatet. Jämförelsevis är de fysiska åtgärder som genomförs lika de som genomfördes i 

området Öster i Gävle och de projekt som redan genomförts av Sandvikenhus i området 

Norrsätra. Enkelhet, genomförbarhet, likvärdiga kostnader i underhåll och låga 

genomförandekostnader har präglat de tidigare projekten och så även det resultat som 

presenteras i denna rapport. Jämfört med de stadsförnyelseprojekt som genomfördes i 

Nederländerna är detta projekt försvinnande litet till sin omfattning. Dock bör de positiva 

effekterna som går att utläsa ur de större projekten undersökas för att i möjligaste mån 

tillämpas på Norra Björksätra. Projektet som genomförts har inte haft den utsträckning så 

att sådana studier har varit genomförbara. Likheterna finns ändå och dessa kan ligga till 

grund för vidare forskning/undersökningar.  

 

Den fysiska utformningen av bostadsområdet Norra Björksätra går inte att förändra med 

avseende på husens placering. Den kontakt mellan människor, som Lilja E (2000) 

beskriver, som riskerar att fallera kommer förhoppningsvis att säkras genom en tydligare 

fysisk utformning av området. 

 

Att den arkitektoniska utformningen av bostadsområdena, samt husens placering i 

förhållande till varandra, inte anpassades efter naturens former och skepnader gjorde 

enligt Lilja E (2000) att kontakten mellan människor och på sikt integrationen i 

bostadsområdena åsidosattes och på sikt hotades. 
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4.5 Vidare forskning/undersökningar 

Vidare forskning/undersökningar som bör genomföras innan det föreslagna 

stadsförnyelseprojektet genomförs är bl.a. undersökningar om möjligheterna att sälja hela 

bostadshus eller delar av bostadshus till föreningar, fastighetsägare eller företag. Sådana 

försäljningar skulle eventuellt skapa ekonomi i stadsförnyelsen och stärka det undersökta 

områdets identitet samt minska segregation och klasskillnader. Kleinhaus R beskrev 

(2004) att de som äger och de som hyr bostad skiljer sig åt i sitt uppförande, attityd och 

ansvarstagande. Kleinhaus R (2004) beskriver också att äganderätt i vissa delar av 

området möjligen kan ge Norra Björksätra mer stadigvarande invånare. 

 

Lilja E (2000) beskrev att den fysiska placeringen av hus kontra grönområden, i 

miljonprogramsområden, idag inte nödvändigtvis är den bästa som går att få, då husen en 

gång i tiden placerades utan hänsyn till natur men med hänsyn till teknik och 

funktionalism. Denna rapport behandlar inte hur vida det går, eller snarare effekterna av, 

att riva delar av Norra Björksätra och därefter uppföra nya verksamheter och 

bostadstyper. Således bör denna möjlighet undersökas eller djupare utredas. 

 

Effekterna av hur Norra Björksätra påverkas av den nya friidrottsarenan har inte 

undersökts i denna studie. Effekterna av rivningarna norr om de undersökta bostäderna 

har heller inte kunnat genomföras. För att fullborda denna rapport borde en mer 

omfattande studie av Norra Björksätras omedelbara omgivning genomföras. 

 

Möjligheterna till utveckling av de nyligen rivna områdena bör undersökas. I nuläget 

upplevs det obebyggda området som ödsligt och skapar en barriär mellan staden och 

Norra Björksätra. 

 

Då det stadsförnyelseprojekt som presenteras i denna rapport har genomförts, bör de 

presenterade förslagens effekter undersökas. Detta bör göras i syfte att utvärdera om 

metoden Botrygg05 är genomförbar och huruvida vår tolkning av densamma är korrekt. 

Det kan också vara nödvändigt ur den aspekten att jämföra likheter mellan andra 

miljonprogramsområden.  
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5 Slutsatser   

• Det går att genomföra enkla och resurssparande trygghets- och säkerhetsåtgärder. 

Det gäller både vid utförande och vid förvaltning. Ambitionen vid liknande 

arbeten som detta bör således inte vara att skapa säkerhets och trygghetslösningar 

utan att skapa ett bostadsområde med hög social samvaro och en trivsam miljö. 

 

• Sandvikenhus tidigare projekt har genomförts med gott resultat. Liknande 

insatser i Norra Björksätra, tillsammans med ett socialt engagemang av de 

boende i området, skulle göra området mer attraktivt. Ett attraktivt 

bostadsområde behåller hyresgästerna och lockar nya. 

 

• Det ska finnas en identitet och samhörighetskänsla med den egna innergården. 

Det skapar en känsla av ansvarstagande och risken för brott minskar samtidigt 

som den sociala samvaron förbättras. 
 

• Norra Björksätra är en viktig del i Sandvikenhus bostadsbestånd och uppfyller en 

viktig funktion. Därför bör området bevaras och förbättras med ökad attraktivitet 

som följd så att det nyttjas fullt ut. 

 

• Fysisk planering kan inte ensamt bygga ett tryggt område. Många andra aspekter 

måste ingå, däribland det sociala arbetet med boende i Norra Björksätra. Att 

engagera hyresgästerna i förändringar och aktiviteter gör att de känner sig 

delaktiga i det som sker i området. Det är ett komplicerat, omfattande och viktigt 

arbete att engagera dem i processerna vid förnyelsearbetet. Mycket vikt bör 

läggas vid att intressera och informera hyresgästerna och olika arbetsgrupper bör 

skapas som kan hjälpa till med de uppgifter som krävs.  

 

• En attraktiv utemiljö gör att den sociala samvaron mellan grannar ökar och 

området blir mer levande under dygnets alla timmar, vilket bidrar till ökad 

trygghet och säkerhet i området. 

 

• Områden som Norra Björksätra är beroende av sociala åtgärder som kan 

marknadsföra samt attrahera och behålla hyresgäster i området. De fysiska 

förändringarna är endast en kugge i hjulet.  
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• Det som utifrån betraktas som negativt kan bidra till en personlig identitet för den 

enskilda invånaren. Ur ett stadsplanerings- och stadsförnyelseperspektiv, innebär 

detta att det finns kvalitéer och utformningsdetaljer som inte får förvanskas. 

Förortsmiljön i Norra Björksätra behöver och ska således inte genomgå en 

alldeles för drastisk omvandling. Om så skulle ske, finns risken för att 

människors identitet, samhörighetskänsla och vilja att bo kvar försvinner.  

 

• Idag finns inga lagar som redogör för att och i så fall hur det ska byggas för att 

vara brottspreventivt. Däremot satsas det på att informera och utbilda både de 

som arbetar med dessa frågor och allmänheten för att förebygga brott. Vid 

brottsförebyggande åtgärder av situationell karaktär är det viktigt med ett 

långsiktigt tänkande och att politiker, fastighetsägare och andra ansvariga förstår 

de långsiktiga ekonomiska fördelarna. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Trygghetsanpassning av fysiska miljöer enligt Boverket 

Överblickbarhet 

• Siktstråk och annan utformning som gör att platsen eller gång/cykelvägen går att 

överblicka. 

• Gångvägsystem som är tydligt organiserat och överblickbart. 

• Undvika nischer, vrår, hörn eller vegetation där det går att gömma sig. 

• Entréer till platser eller hus ska kunna ses på avstånd. 

• Tillräcklig och jämn belysning. 

 

Synlighet 

• Visuella samband, t. ex. mellan innerzon och ytterzon (fönster i bottenplan m.m.). 

• Genomsiktlighet vid entréer, hissar, trappor, passager, hållplatser, parkeringsplatser. 

• Gångvägar från t. ex. parkeringsplatser, busshållplatser som är väl synliga och 

passerar förbi platser där aktiviteter pågår. 

• Undvika utskjutande och överhängande element, indragna dörrar, vinklar och vrår som 

gör att man inte syns. 

• Tillräcklig och jämn belysning (inga mörka zoner). 

 

Orienterbarhet 

• Lätt att hitta vägen. 

• Tydligt organiserade gångytor och vägar. 

• Siktlinjer till landmärken och identifierbara punkter och mål. 

• Tydligt markerade entréer. 

• Undvika oöverskådliga ”fällor”, t.ex. återvändsgränder, portaler eller isolerade 

trappor där det är svårt att hitta vägen ut. 

 

Tillgänglighet 

• Entréer, hållplatser m.m. som är lätt att hitta. 

• Kunna nå målpunkter utan att behöva passera mörka passager. 

• Hållplatser eller parkeringsplatser bör inte ligga långt från målpunkten, t.ex. bostaden. 

• Möjlighet till alternativa vägval i situationer som känns otrygga. 
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• Undvika enda – möjliga – vägen, d.v.s. en väg som saknar alternativ, som kan 

förutsägas och som inte ger den gående något val; tunnlar, gångbroar, trappor, smala 

passager.  

 

Rumsliga ansvarsförhållanden 

• Tydlighet i utformningen som visar vilka ytor som är privata, halvprivata, halvoffentliga 

respektive offentliga. 

• Rimlig storlek, eller indelning i mindre enheter, som ger möjlighet att identifiera sig 

med och känna ansvar för grannskapet där man bor, gör inköp eller arbetar (informell 

social kontroll). 

• Olika typer av rumslig utformning kan skapa eller minska konflikter. Att markera 

allmänna och privata platser kan bidra till att minska konflikter och främja 

ändamålsenligt uppträdande. 

 

Förvaltning 

• Välskötta och ordnade platser och objekt visar att någon bryr sig om miljön och känns 

därför trygga. Föremål som ger intryck av att ha ett särskilt värde är ofta mindre 

vandaliserade. Skräpiga, trasiga eller klottrade platser visar brist på underhåll och att 

ingen bryr sig om platsen – det ger en känsla av otrygghet. Kvinnor reagerar ofta på 

signaler i omgivningen som kan associeras till brottslighet som t. ex. graffitti och annan 

klotter eller skräpig och dåligt underhållen miljö. 

 

Belysning 

• Att själv kunna se (personlig kontroll) och att vara sedd av andra 

(social kontroll). 

• Belysning som belyser de som går, cyklar eller vistas på en plats, inte bara trafiken. 

• Inget som skymmer belysningen som buskar eller trädkronor. 

• Belysningen ska vara jämn utan mörka zoner, men behöver inte vara stark. 

• Belysning som inte bländar. 

• Möjlighet att känna igen en person på 15 meters avstånd  

• Skötsel av belysning viktig så att byte av lampor sker så snart de gått sönder. 

 

Livfulla platser 

• En blandning av olika användningar, t.ex. kyrka, skola, daghem, snabbköp, kafé och 

boende samt gångvägar som passerar, gör att andra människor finns närvarande (social 

kontroll). 

• Attraktiv utformning av en plats som får människor att vilja stanna till en stund. 
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• Etablera synkontakt mellan olika aktiviteter och händelser. 

• Skalan har betydelse för möjligheten att känna igen, att överblicka, att bli sedd etc. 

 

Tidsanvändningsmönster 

• För att reducera brottsligheten kan man försöka etablera en så jämn användning av 

platsen över tiden som möjligt. Användning av platser under dagen respektive veckan 

beror på blandningen av funktioner, affärers, pubars och barers öppnings- och 

stängningstider, arbetstider, ankomster och avgångar för allmänna färdmedel, nöjen, 

sportarrangemang etc. En tydlig skillnad kan etableras mellan de tider när platsen 

används och de tider när platsen inte används. T.ex. kan platsen bevakas eller hållas låst 

när den inte används. 
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Bilaga 2 – Anslag om trygghetsvandring som sattes upp i 

trappuppgångarna 

Trygghetsvandring i Norra Björksätra 

En del i ett examensarbete av Högskolan i Gävle i samarbete 

med Sandvikenhus 

 

Högskolan i Gävle genomför tillsammans med Sandvikenhus ett 

examensarbete i området Norra Björksätra. 

 

Som en del i detta arbete ingår en trygghetsvandring. 

Trygghetsvandringen syftar till att ta reda på vad ni som bor i Norra 

Björksätra tycker är bra resp. dåligt med ert bostadsområde 

 

Under trygghetsvandringen kommer vi tillsammans att gå runt i området 

för att se vad som upplevs som positivt och negativt. Det är därför viktigt 

att ni redan i förväg funderar ut hur ni upplever Norra Björksätra 

 

De åsikter som kommer att uppkommer under trygghetsvandringen 

kommer att behandlas konfidentiellt. Åsikterna kommer endast att ligga till 

grund för stadsförnyelseförslagen. 

 

 

Trygghetsvandringen kommer att äga rum den NN och starar klockan NN. 

Vi samlas utanför SanvikenHus lokaler!  

 

 

Till dess vill att ni funderar på hur ni upplever gång och cykelbanor, 

parkeringar, innergårdar med lekplatser m.m. under olika tidpunkter på 

dygnet. 

 

Vid ev. frågor, kontakta Christian och Lena 

tgp04cbg@student.hig.se eller 

073-9093843 
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Bilaga 3 – Checklista som användes vid trygghetsvandringarna 

Att tänka på under trygghetsvandringen 

 

I manualen för trygghetsvandring som ”tryggare och mänskligare Göteborg” 

sammanställt finns en checklista över vilka föremål och företeelser som kan 

diskuteras vid en vandring. Utifrån denna lista har vi valt ut de punkter som är 

aktuella för Norra Björksätra, och även lagt till några egna som vi tyckte saknades. 

Genom att ha dem i åtanke under vandringen kanske det är lättare att komma in i 

rätt tankebana. 

 

Glöm inte att tänka på det som är positivt likväl som det som upplevs som negativt! 

 

Att titta på i hela området: 

• Var behöver grönskan gallras för att sikten ska bli bättre? 

• Var behövs mer grönska för att höja trivseln? Vilken sorts grönska? 

• Var behöver belysningen förbättras/förändras? 

• Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas eller förändras? 

• Behövs det fler parkbänkar och papperskorgar? 

• Var behövs det bättre skötsel? Var finns skadegörelse? 

• Är det lätt att hitta i området? Behövs det kartor och skyltar? 

• Är det lätt att ta sig fram i området? Till fots, med cykel eller bil? Med rullstol, 
rullator eller barnvagn?  

• Vad är fult – vad är vackert? Utsmyckning? 

• Påverkar boende i området eller besökare om det känns tryggt?  

 

Gång och cykelvägar: 

• Vilka gångstråk är viktigast och vilka används mest? Behöver några förbättras? 
• Hur upplevs de på vintern? 

 

Bostadsgårdar och entréer: 

• Känner de som bor här sig trygga på sin gård och vid sin entré? 

• Är sikten fri på gården eller finns det utrymmen där någon kan gömma sig? 

• Hur är tvättstugorna placerade? Känns det tryggt att vistas där och att gå dit? 

• Fungerar gårdar och entréer för alla grupper? Unga, gamla, funktionshindrade 

etc.? 

• Fungerar sophanteringen? 
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Kollektivtrafik: 

• Hur upplevs hållplatserna? Känns det tryggt att vistas där? Är sikten fri? 

• Är vägen till och från hållplatserna trygg att använda? 

 

Parkeringsplatser: 

• Är fönstren vända mot parkeringsplatserna så att hyresgästerna har uppsikt över 
sina bilar? 

• Parkeras och körs bilar på olämpliga platser? 

• Hur fungerar garagen? Känns det tryggt att ha bilen där? Känns det tryggt att 
vistas där? 

• Finns till tillräckligt med parkeringsplatser och garage för hyresgästerna?  

• Finns det tillräckligt med parkeringsplatser för besökare?  

 

Gång- och cykeltunnlar: 

• Hur upplevs tunnlarna? Är sikten fri? Är belysningen tillräcklig? 

• Finns det säkra ställen att korsa gatan på? 

 

Gator med biltrafik: 

• Finns det trottoarer och säkra övergångsställen? 

• Finns det partier mellan bebyggelsen som är ödsliga och där sikten är skymd av 
exempelvis träd och buskar? 

• Är gatubelysningen bra? Är det lätt att se mötande människor? 

 

 



Bilaga 4 – karta för trygghetsvandring i östra delen av undersökningsområdet 
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Bilaga 5 – karta för trygghetsvandring i västra delen av undersökningsområdet Kleinhaus R (2004). 
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