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Sammanfattning 

Trenden är att allt fler människor upplever en oro av att utsättas för brott när de vistas i stadens 

offentliga rum, trots att brottsligheten generellt minskar i Europeiska städer. Att känslan av 

otrygghet ökar är ett av de största sociala problemen i dagens städer. 

 

Målet med studien har varit att ta fram en metod som kan användas för att kartlägga otrygga 

platser i städer och resultatet kan sedan användas för att ta fram de trygghetsskapande åtgärder 

som kan behöva vidtas. Syftet har varit att utvärdera metoden för att se om den är användbar 

för kommuner i deras trygghetsarbete. 

 

Utifrån den forskning och litteratur som finns inom ämnet trygghet utformades den metod 

som kom att användas i studien. Metoden som togs fram kallas InF (Identify and Fix) då 

syftet är att identifiera otrygga platser för att sedan åtgärda dessa. Medborgare i Gävle fick i 

en undersökning markera vilka platser som de upplever otrygga och varför, detta jämfördes 

sedan med en karta som visar koncentrationen av anmälda brott. Detta gör det möjligt att få 

en förståelse för om de otrygga platserna kan kopplas ihop med hög brottslighet eller inte. 

 

Resultatet från undersökningen visade att det fanns fyra områden i centrala Gävle som flest 

deltagare upplevde som otrygga. Det fanns ingen koppling till koncentrerad brottslighet på 

dessa platser. Därför undersöktes de platserna noggrannare med hjälp av en 

observationsstudie. Utifrån resultatet från observationsstudien kunde förslag på 

trygghetsskapande åtgärder tas fram. 

 

Slutsatsen av denna studie var att InF-metoden med fördel skulle kunna användas i kommunal 

planering vid trygghetsarbeten, och även vid liknande projekt som exempelvis 

trafiksäkerhetsfrågor. 

 

Nyckelord - Trygghet, brottslighet, GIS, trygghetsskapande åtgärder 
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Abstract 

An increasing number of people are concerned about being the victim of crime in public 

spaces, even though the crime rate has decreased in European cities in recent decades. This 

feeling of insecurity is one of the biggest social problems of cities today. 

 

The research objective of this study is to develop a method that can be used to identify unsafe 

locations to subsequently propose measures for improving their safety and sense of security. 

The aim is to determine if the method can help municipalities address safety issues. 

 

A survey of existing research and literature was used to identify a suitable method. The 

method used in this study is called InF (Identify and Fix). The goal of this method is to 

identify and fix unsafe locations. Citizens of Gävle were asked to mark sites on a map where 

they feel insecure and to explain the reasons for their choice. The results were then compared 

with a map of reported crimes in the city. The comparison provides an understanding of the 

strength of the link between what they feel are unsafe places and those that have high crime 

rates. 

 

Results from the survey indicate that there are four areas in central Gävle that rates 

participants often identify as unsafe. However, the connections to crime rates in these places 

were weak. The locations were subsequently examined using observational techniques. The 

results from the observational study provided suggestions for measures that can increase the 

safety or sense of safety in key areas.  

 

The results of this study suggest that the InF-method can be used to address public safety in 

municipal planning. The method might also be valuable for addressing security issues in other 

planning areas such as transportation.  

 

Keywords - Safety, crime, GIS, measures of increased safety 
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av tre års studier på 

samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och 

genomfördes under våren år 2014. 

 

Denna studie växte fram i tankarna om trygghet och stadsplanering. Det finns många sätt att 

närma sig problem som har med trygghet i städer att göra. Problembilden har förändrats i och 

med att samhället i stort har förändrats. Vi vill med detta examensarbete visa hur en modern 

metod kan användas för att identifiera och åtgärda dagens trygghetsproblem i stadskärnor. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jakob Nobuoka som har bidragit med en positiv stämning genom 

hela arbetets gång, och även till biträdande handledare Fredrik Ekberg som alltid kommit med 

konstruktiv kritik och tips på arbetet. 

 

Vi vill även tacka Gävle kommun för bidraget med primärkartan som vi använt som 

bakgrundskarta till studiens olika delar. Polisen i Gävleborg har varit väldigt tillmötesgående 

och bidragit med information till studien i form av brottsstatistik över anmälda brott i centrala 

Gävle. Leif Larsson på Stadsbiblioteket i Gävle var mycket hjälpsam både före och under 

tiden som vi höll vår workshop om trygghet. 

 

Gävle, maj 2014 

 

Malin Ekström och Matilda Emilsson 
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1 Inledning 

Denna studie har syftet att undersöka varför vissa platser upplevs som otrygga i städer. 

Även hur den byggda miljön i städer påverkar trygghetskänslan samt hur 

samhällsplanering kan bidra till en ökad trygghet i städer kommer att studeras. Utifrån 

det kommer en utvärdering av sambandet mellan anmälda brott och den upplevda 

otryggheten i centrala Gävle att genomföras. 

 

1.1 Bakgrund 

Trygghet är ett begrepp som är svårdefinierat då människor ofta har olika uppfattningar 

om vad som menas med trygghet. Definitionen av begreppet trygghet kan skilja sig 

beroende på i vilket sammanhang det talas om samt vem det är som tillfrågas (Boverket, 

2010a). I denna studie kommer begreppet trygghet definieras som individens upplevda 

trygghet med fokus på den offentliga miljön i stadskärnor. Boverket (2010a) har i sin 

rapport Plats för trygghet definierat några gemensamma faktorer för trygga platser. 

Platser som oftast uppfattas som trygga är de som går att överblicka, ger kontakt med 

omgivningen, är befolkade, innehåller både vägar och bebyggelse, är välskötta samt att 

de upplevs som lätta att orientera sig i. I denna studie definieras begreppet trygghet att 

ingen individ ska vara orolig för att utsättas för ett brott när de vistas i stadens offentliga 

rum. 

  

Trygghetsfrågor ett viktigt ämne och flera konferenser har hållits med tema trygghet runt 

om i Europa. På en konferens i Amsterdam fastslås det att rädsla för brott och otrygghet 

i Europa är ett stort problem och är ett hot mot freden (Soomeron, 2002). Svenska 

Boverket har arbetat mycket med trygghetsfrågor där de exempelvis har haft ett samarbete 

med Länsstyrelserna där kommunerna har haft möjlighet att söka bidrag för att genomföra 

trygghetsskapande åtgärder i deras städer (Boverket, u.å.). Boverket har ett stort urval av 

rapporter som handlar om trygghet och flera Svenska kommuner erbjuder också mycket 

information angående trygghet. Detta visar att i dagens samhälle är trygghetsfrågor 

viktiga att ta hänsyn till. Det är även viktigt att försöka finna lösningar till problemet att 

allt fler upplever en otrygghetskänsla när de vistas i stadens offentliga rum (Bannister & 

Fyfe, 2001). 
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Historiskt sett har trygghet inom den svenska stadsplaneringen främst syftat på att 

undvika risken att skadas i trafiken. Lösningen på den tidens trygghetsproblem var bland 

annat olika trafiksepareringssystem.  I dag handlar trygghetsfrågor mer om risken att 

utsättas för brott, våld och skadegörelse (Cruse Sondén & Olsson, u.å). Lösningarna på 

dagens trygghetsproblem innebär förändringar i den fysiskt byggda miljön, men även 

sociala faktorer spelar stor roll i den upplevda otryggheten. 

 

1.2 Mål, syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den fysiska miljön och sociala faktorer i 

centrala Gävle påverkar den upplevda otryggheten hos medborgarna. Syftet innebär även 

att utvärdera den metod som denna studie baseras på, för att se om metoden är användbar 

för kommuner i deras trygghetsarbete. 

 

Målet med studien är att ta fram en metod som kan användas för att kartlägga otrygga 

platser i städer och som sedan kan användas för att identifiera de trygghetsskapande 

åtgärder som kan behöva vidtas. Målet med studien innefattar att identifiera vilka platser 

i centrala Gävle som medborgarna i Gävle upplever som otrygga och tyda de 

underliggande faktorerna till varför de platserna upplevs som otrygga. Målet är även att 

ta reda på förhållandet mellan faktisk otrygghet och den upplevda otryggheten i centrala 

Gävle med hjälp av polisens brottsstatistik.  

 

För att uppnå studiens mål behöver det tas reda på vilka platser i centrala Gävle som 

upplevs som otrygga. En analys genomförs sedan för att ta reda på om den upplevda 

otryggheten på platserna beror på hög brottslighet eller av någon annan orsak. Beroende 

på vilken anledning som bidrar till den upplevda otryggheten kan antingen 

brottsförebyggande eller trygghetsskapande åtgärder tas fram, som sedan kan vidtas i 

centrala Gävle på de platser som upplevs som mest otrygga. 

 

Huvudfrågeställningen för detta examensarbete är: 

Forskningsfråga 1: Hur kan en metod utformas för att identifiera otryggheten i städer 

samt för att finna trygghetsskapande åtgärder? 
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De andra forskningsfrågor som kommer tas upp i studien är: 

Forskningsfråga 2: Vilka platser i centrala Gävle upplever medborgare i Gävle som 

otrygga? 

 

Forskningsfråga 3: Var i centrala Gävle är det mest koncentrerad brottslighet? 

 

Forskningsfråga 4: Hur överensstämmer uppfattningarna om otrygga platser med 

anmäld brottslighet? 

 

Forskningsfråga 5: Vilka trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder kan 

behöva vidtas i de centrala delarna av Gävle? 

 

1.3 Studieobjekt centrala Gävle 

I denna studie kommer den upplevda otryggheten och koncentrationen av anmälda brott 

utomhus i centrala Gävle att undersökas.  

 

I december 2011 bodde cirka 3000 personer i Gävles stadskärna och invånarantalet ser ut 

att öka för varje år (Gävle kommun, 2014a). Studieområdet centrala Gävle har valts då 

fokus ligger på stadens offentliga rum där invånare och besökare vistas på samma villkor. 

Området som kommer undersökas är cirka 1,25 km2, ett mindre geografiskt område gör 

det möjligt att undersöka platsen på en mer detaljerad nivå, se figur 1. I september år 2010 

invigdes det nyrenoverade Stortorget i Gävle. Torget upplevs idag som ljusare och 

öppnare eftersom träd togs bort under renoveringen (Gävle Dagblad, 2010). 
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Figur 1. Karta som visar den geografiska avgränsningen markerat i rött (Lantmäteriet © [i2012/891]). 

Gävle centrumsamverkan är en organisation som arbetar med att utveckla Gävle centrum. 

Bland annat genomför de brottsförebyggande arbete, ser till att hålla centrum rent från 

klotter, arrangerar evenemang i centrum samt att de genomför undersökningar om hur 

medborgare upplever centrala Gävle (Gävle centrumsamverkan, 2014). De har även som 

en del i dessa undersökningar tittat på hur medborgare i Gävle upplever tryggheten i 

centrum. Enligt deras undersökningar har det visat sig att tryggheten i centrum är en viktig 

fråga för medborgarna. Cirka 350 personer svarar på undersökningen varje år med start 

år 2005. De hade år 2014 ett samarbete med Gymnasieskolan Thoren Business school där 
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en undersökning genomfördes för att ta reda på vad medborgarna tyckte var bäst med 

Gävle centrum. I den undersökningen ställdes frågan “Vad tycker du är mest positivt med 

Gävle centrum” då svarade 70 av 329 deltagare att tryggheten var det mest positiva med 

centrum. Vid frågan “Vilket av alternativen ovan tycker du är särskilt viktigt för att Gävle 

centrum ska bli ännu attraktivare för besökare?” framgick det att trygghet var den fjärde 

viktigaste (av totalt tio) egenskapen (D. Swärd, personlig kommunikation, 8 maj 2014).  

 

1.3.1 Samhällsplanering och trygghet i Gävle  

Gävle kommun har inget aktivt trygghetsarbete på kommunens planavdelning, utan det 

är något som ingår i varje planarbete (H. Grew, personlig kommunikation, 28 mars 2014). 

 

I Gävle kommuns översiktsplan (2005) beskrivs det att den fysiska miljön är viktig för 

den upplevda tryggheten. Gävle kommun menar i sin översiktsplan att trygghet i den 

fysiska planeringen kan uppnås genom att ha en blandad bebyggelse med bostäder, 

service och verksamheter då det bidrar till liv och rörelse under dygnets alla timmar. 

Framtidens Gävlebor ska vara stolta över sin stad och känna en trygghet och tillhörighet 

till Gävle. Förslag på framtida stadsbyggnadsprojekt ska innebära att Gävle ska ha en 

välfungerande utemiljö som är vacker, trygg och trivsam (Gävle kommun, 2005). 

Översiktsplanen är ett dokument som behandlar hela kommunen, och mycket fokus ligger 

på de olika stadsdelar som finns i kommunen. I beskrivningen om utmaningar för de olika 

stadsbyggnadskaraktärerna som finns i Gävle har inte otrygghet identifierats i områden 

med karaktären tät kvartersstad, vilket främst är de centrala delarna av staden. Däremot i 

områden med miljonprogram-karaktär har otryggheten identifierats som en utmaning för 

den framtida utvecklingen. Gävle kommun hade ett samarbete med skolor i kommunen 

där barn och ungdomar fick markera otrygga platser i staden. Det arbetet resulterade bland 

annat i en karta över “Synpunkter från allmänheten under 2006” (Gävle kommun, 2005). 

På den kartan går det att utläsa vart skolungdomarna markerat ut otrygga platser i centrala 

Gävle. 

 

Gävle centrumplan antogs våren 2014 och liknar en fördjupad översiktsplan. 

Plandokumentets syfte är att visa riktlinjer och strategier för den framtida utvecklingen 

av centrala Gävle (Gävle kommun, 2014a). Trygghetsfrågor är inget som behandlas 

specifikt i planprocessen, men i målet för allmänintresset för centrala Gävle lyfts vikten 
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av att miljöerna i centrum ska vara trygga och välskötta. Att se till att belysningen är bra 

för att få ljusa miljöer i centrum är en stor del av arbetet för en större upplevd trygghet 

enligt centrumplanen (Gävle kommun, 2014a). Ett ställningstagande som kommunen tar 

i Centrumplanen är att “Alla offentliga utemiljöer ska upplevas trygga och trivsamma.” 

(Gävle kommun, 2014a. s.33). Även “En översyn av otrygga och otillgängliga platser i 

centrum med förslag på åtgärder ska genomföras” (Gävle kommun, 2014a. s.33). 

Centrumplanens förslag till en ökad trygghet i centrum innefattar bland annat ett 

belysningsprogram, ha fler kvällsaktiviteter i centrum som ska locka folk, ordningsvakter 

och en lägre hastighet på trafiken i centrala Gävle. 

 

1.4 Avgränsningar 

Centrala Gävle valdes som studieobjekt då den forskning som finns inom ämnet otrygghet 

och brottslighet oftast fokuserar på bostadsområden där det endast är de boende som 

berörs. I de centrala delarna av städer vistas både boende och besökare på samma villkor. 

Valet att enbart undersöka centrala Gävle gör det möjligt att analysera otrygghet på en 

detaljerad nivå och då finna trygghetsskapande åtgärder på specifika platser. 

 

De anmälda brotten som används i brottsanalysen är endast våldsbrott utomhus mot 

individer och skadegörelse på egendom i form av klotter, se bilaga 1. Studien kommer 

alltså inte behandla brott som skett inomhus. Denna avgränsning är gjord då studien 

fokuserar på otryggheten mot individer i det offentliga stadsrummet. 

 

Studien kommer inte behandla frågor angående rädslan av att skadas i trafiken eller rån 

mot butiker då arbetet skulle bli för stort. Det ämnet kan med fördel behandlas i en vidare 

studie för att få en djupare förståelse om trygghet- och säkerhetsfrågor i städer. 

 

I brottsanalysen används anmälda brott som har skett i centrala Gävle under tidsperioden 

år 2010-2013.  

2 Teoretiskt perspektiv på trygghet 

Det finns olika teorier om hur en stad bör utformas och vilka beståndsdelar som är viktiga 

för att det offentliga rummet i staden ska upplevas som tryggt. Vissa menar att 
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trygghetsskapande åtgärder, som exempelvis belysningsprogram och 

trygghetsvandringar är bra metoder för att öka tryggheten i staden (Boverket, u.å.). Andra 

menar att det är brottsligheten som gör att tryggheten i det offentliga rummet brister och 

de förespråkar därför brottsförebyggande program (Sakip, Johari & Salleh, 2012; 

Marzbali, Abdullah, Razak & Tilaki, 2012). Skillnaden mellan brottsförebyggande arbete 

och trygghetsskapande åtgärder är att antingen är målet att förebygga brott och att 

oönskade händelser ska reduceras, eller så är målet att alla människor ska uppleva en 

trygghetskänsla i staden (Jordan, 2006). 

 

Boverket (2010a) redovisar i rapporten Plats för trygghet vilka kännetecken som trygga 

platser generellt har gemensamt och dessa är att de: 

     “går att överblicka 

     ger kontakt med omgivningen 

     är befolkade 

     går att orientera sig i 

     innehåller både vägar och bebyggelse 

     är välskötta” 

 

Pain (2000) har istället redovisat vilka platser som generellt får oss människor att uppleva 

en otrygghetskänsla och dessa är mörka, icke attraktiva, ödsliga eller icke omhändertagna 

områden där byggnader, gångtunnlar och vägar ofta är dåligt utformade. Det visar att 

belysning och omhändertagande också är viktiga komponenter till att en plats upplevs 

som trygg. Sandstig (2010) har gjort en undersökning där 56 % av deltagarna uppgav att 

trygga platser har en god social miljö. En god social miljö beskrivs enligt Sandstig ”Att 

det är befolkat eller mycket folk i rörelse, bebott, finns sociala aktiviteter, lugnt, finns ljud 

men också att man känner sina grannar, är bekant med området och känner sig hemma, 

vetskapen om att ingen vill en illa, att det finns folk som ställer upp eller griper in om det 

skulle behövas.” (Sandstig, s.162. 2010). 

 

Avsnitten nedan redovisar dessa kännetecken och hur de kan användas i 

samhällsplaneringen för att uppnå ett social hållbart samhälle där varje individ känner 

trygghet. Dessa kännetecken används även i den trygghetsundersökning som kommer att 

genomföras i denna studie. 
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2.1 Sociala faktorer 

Nedan presenterar de två första teorierna, befolkat och attraktivitet, hur sociala faktorer 

kan bidra till trygghet i städer. De två sista teorierna, rykte och sociala problem, beskriver 

istället vad som kan göra att en plats upplevs som otrygg. 

2.1.1 Befolkat 

Grundpelaren för att uppnå trygghet i städer är bland annat att det finns en naturlig 

övervakning med hjälp av ögon på gatan under dygnets alla timmar (Jacobs, 1961; 

Sandstig, 2010; Boverket, 2010a). Detta kan åstadkommas med hjälp av en blandad 

markanvändning med både primära och sekundära funktioner för att få en så hög 

genomströmning av människor som möjligt. Ett område bör innehålla fler än två primära 

funktioner, exempelvis bostäder och arbetsplatser, för att människor ska röra sig i området 

under större delar av dygnet. Det leder även till att de sekundära funktionerna, exempelvis 

butiker, gynnas och området kan utvecklas och bli attraktivare vilket lockar till sig fler 

besökare (Jacobs, 1961).   

2.1.2 Attraktivitet 

I rapporten Plats för trygghet har Boverket (2010a) redovisat att trygga platser ofta är 

välskötta. Genom att göra platser mer attraktiva med hjälp av exempelvis växter, god 

skötsel och glasfasader på byggnaderna kan tryggheten i området öka. Fina och välskötta 

platser gör att fler människor vill röra sig i området vilket resulterar i att 

genomströmningen av människor ökar vilket genererar fler ögon på gatan (Pain & 

Townshend, 2002). Ett välskött område visar även på att platsen är omhändertagen och 

att någon bryr sig om platsen.  En undersökning som Doran & Lees genomförde år 2005 

visade att nedklottrade platser ofta upplevs som otrygga, det kan därför vara av stor vikt 

att vara noggrann vid bestämmelse av materialval då vissa material är enklare att sanera. 

2.1.3 Rykte 

Att en plats upplevs som otrygg behöver inte alltid höra samman med den fysiska miljön 

eller att platsen är ödslig eller mörk. Den upplevda otryggheten kan skapas på grund av 

att området har ett dåligt rykte (Boverket, 2010a). Det kan exempelvis vara att området 

är “känt” för att vara ett ställe där skumma personer befinner sig eller att det sker många 
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våldsbrott. Boverket (2010a) menar att “otrygghetskänslor kan byggas upp av rykten, 

egna eller andras erfarenheter, personliga relationer och inlärda föreställningar om att 

vissa platser är farliga”. Sandstig (2010) och Farrall, Gray och Jackson (2007) menar 

även de att andra personers berättelser och massmedia kan påverka lyssnarens oro för att 

utsättas för brott. 

 

Media påverkar oss människor och det kan hända att de målar upp en bild om att ett 

område inte är säkert att vistas i vilket kan leda till att området får ett dåligt rykte som 

sedan är svårt att få bort. Den 23 april 2014 skrev den lokala Gävletidningen 

Arbetarbladet att invånarna ska undvika att vistas i Stenebergsparken i Gävle på kvällar 

då det sker mycket brott i parken (Arbetarbladet, 2014). Detta är ett exempel på hur media 

kan få en plats att upplevas som otrygg. 

2.1.4 Sociala problem (påverkade personer) 

En av de viktigaste komponenterna för att en plats ska upplevas som trygg är att platsen 

är befolkad, men det finns även forskning som visar att människor kan göra att en plats 

upplevs som otrygg. Platser som tenderar att vara uppehållsrum för exempelvis påverkade 

personer kan istället göra att människor upplever den platsen som otrygg (Soomeren, 

2002). Enligt Sandstig (2010) har det visat sig att människor gör andra människor trygga, 

även fast vissa befolkningsgrupper upplevs som otrygga anser de flesta människor att det 

är tryggare när det är andra människor i närheten. 

 

 

 

 

 

2.2 Fysisk miljö 

Nedan presenteras några teorier om hur den fysiskt byggda miljön kan bidra till trygghet. 

2.2.1 Belysning 

Det är inte ovanligt att en plats känns trygg på dagen men när mörkret faller förvandlas 

platsen till en skrämande och otrygg plats som människor helst undviker att vistas på. 

Detta visar att belysning kan ha stor betydelse för hur platser upplevs, speciellt i Sverige 
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där större delen av året består av vintermånader med få soltimmar per dygn. Många av 

Sveriges kommuner arbetar med belysningsprogram för att öka tryggheten i deras städer 

(Boverket, u.å). Förbättring av belysning kan användas för att minska risken för att brott 

ska ske men det är även ett effektivt verktyg för att skapa trygghet i ett område (Farrington 

& Welsh, 2007). Mörka platser upplevs ofta som otrygga då det är svårt att orientera sig 

i området samt att det är svårare att urskilja personer och deras ansiktsuttryck (Boverket, 

2010a). Belysningens placering och dess styrka är av stor betydelse när det handlar om 

att öka tryggheten och säkerheten i ett område (Boverket, 2010a; Luymus & Tamminga, 

1995). Felplacering, för stark eller för svag belysning kan få motsatt effekt och 

otryggheten kan istället öka (Boverket, 2010a). 

2.2.2 Valmöjligheter av färdväg 

Luymus & Tamminga (1995) menar att när det finns flera möjliga vägar att välja mellan 

kan trygghetskänslan i ett område öka då personen som rör sig i området vet att det finns 

flera vägar som leder till samma slutdestination. Gated communities, på svenska 

grindsamhällen, är stadsdelar eller bostadsområden som har någon form av 

tillträdeskontroll. Den typen av kontroller kan exempelvis vara bommar, staket eller 

murar där endast behöriga kan få tillträde. Grundtanken med grindsamhällen är att 

brottsligheten stängs ute och genom detta tros tryggheten automatiskt öka (Wilson-

Doenges, 2000). Dessa murar kan dock bidra till att sikten och insynen i området blir 

sämre vilket kan leda till att de personer som vistas utanför murarna upplever en 

otrygghet. Slottet och fängelsemuseet i centrala Gävle är omringade av en hög mur och 

stålstängsel vilket kan liknas med de murar som finns vid grindsamhällen. 

 

En del i Jane Jacobs trygghetsteori är att staden ska bestå av små kvarter vilket gör det 

enklare för fotgängare och cyklister att röra sig i staden och ge fler valmöjligheter när det 

gäller färdväg. Små kvarter gör att det blir enklare och kortare att röra sig mellan områden 

med olika användningsområde, exempelvis mellan bostad och sjukhus. Detta leder även 

till fler potentiella möten mellan medborgarna då färdvägen för de enskilda personerna 

kan skilja sig åt från dag till dag (Jacobs, 1961). 

2.2.3 Överblickbara och orienterbara områden 

En viktig del i den upplevda trygghetskänslan är att områden är överblickbara och att de 

är lätta att orientera sig i. Även fast ett område är befolkat kan det upplevas som otryggt 



 

11 

 

om det inte går att se vilka människor som befinner sig på platsen (Cruse Sondén & 

Olsson, u.å). Höga buskar och täta träd kan bidra till att sikten i ett område blir skymd, 

och därmed upplevs som svår att överblicka. Att ha en bra överblick av området innebär 

också att det finns fullt fungerande belysning eftersom mörker kan göra det svårt att se 

vad som finns i omgivningen. För att ett område ska upplevas som orienterbart innebär 

det ofta att det är en öppen planlösning i den fysiska miljön, men även att det är enkelt att 

se de olika vägar som finns att välja mellan i området (Sandstig, 2010).   

 

2.3 GIS och brottskartor 

Att presentera information på en karta har fördelarna att informationen blir enkel att ta 

till sig för läsaren. Det är enklare att titta på en karta och få en snabb överblick, förstå 

samband och få en uppfattning jämfört med att läsa grafer eller tabeller som annars är en 

vanlig utvärderingsmetod (Renger, Cimetta, Pettygrove & Rogan, 2002). 

 

Kartläggning av brott med hjälp av geografisk information system (GIS) möjliggör 

analyser av den koncentrerade brottsligheten. GIS används ofta för att visualisera olika 

typer av geografisk information, men GIS är också väldigt användbart vid analyser av 

olika rumsliga samband. Genom överlagring av flera olika typer av information, exempel 

markanvändning, socioekonomiska och demografiska uppgifter, kan mönster bildas som 

kan vara till hjälp vid utvärderingar (Renger, et.al, 2002; Hasselrot, 2000). När 

brottslighet kartläggs för att analyseras är det viktigt att den geografiska informationen 

som polisen har lagt in vid anmälan för brottet är så utförlig och detaljerad som möjligt. 

Eftersom brotten ska markeras ut på en karta för att analyseras är det viktigt att den 

geografiska positionen är korrekt samt att informationen är så tydlig som möjligt 

(Hasselrot, 2000; Harada & Shimada, 2006). 

 

SoftGIS är en metod som samhällsplanerare kan användas för att få medborgare att 

integrera i planeringen med hjälp av GIS. Med hjälp av SoftGIS är det möjligt att 

genomföra undersökningar där den geografiska platsen är av intresse. Grundtanken med 

SoftGIS är att det ska kunna användas för att bygga broar mellan planerare och 

medborgares erfarenheter av vardagslivet i staden (Kahila & Kyttä, 2009).   
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En ökad förståelse om varför våldsbrott sker kan uppnås genom att brottsligheten 

kartläggs. I kartläggningen bör information om koncentrationen av brott, tidsinformation, 

den geografiska positionen där brottet skett samt typen av brottslig handling presenteras. 

Informationen från brottsanalyser kan användas inom bland annat planering för att skapa 

tryggare städer och stadskärnor (Nelson, Bromley & Thomas, 2001). När brottslighet eller 

otrygghet visualiseras på en karta gör det att medborgare blir mer medvetna om 

problemen (Hasselrot, 2000). När problemen lyfts fram med hjälp av brottskartor kan 

diskussioner om trygghetsskapande åtgärder samt brottsförebyggande program ta fart i 

områden som har en hög koncentration brottslighet (Kindynis, 2014). Det kan i vissa fall 

medföra negativa samhällseffekter av att brottskartor publiceras utan en riktig förklaring 

om de bakomliggande faktorerna till en hög brottslighet. Exempelvis kan brottsligheten 

öka i områden som redan har en relativt koncentrerad brottslighet (Wallace, 2009).  

 

2.4 Samhällsplanering och trygghet 

Med hjälp av en god samhällsplanering kan trygghetskänslan i ett område stärkas 

(Boverket, 2010a). Det handlar inte bara om att planera för trygghetsskapande åtgärder 

eller brottsförebyggande program i redan existerande områden. Trygghetsfrågor 

behandlas även i översikts- och detaljplanering där exempelvis nybyggnation kan 

planeras. 

 

Jane Jacobs (1961) var en av de första teoretikerna att tala om hur trygghet i städer kan 

uppnås med hjälp av den byggda miljön och delar av hennes teorier används fortfarandei 

dagens stadsplanering (Wekerle, 2000). ”Eyes-on-the-street” är ett välkänt begrepp som 

Jane Jacobs introducerade år 1961 i sin bok The Death and Life of Great American Cities. 

En viktig trygghetsfaktor är att området är befolkat vilket gör att människor blir sedda 

som i sin tur leder till en ökad trygghetskänsla (Jacobs, 1961; Boverket, 2010a; Luymus 

& Tamminga, 1995). För att platser ska vara befolkade under dygnets alla timmar krävs 

det en blandad markanvändning med olika funktioner i området (Jacobs, 1961). Detta kan 

regleras i samhällsplaneringen, både inom den översiktliga planeringen och på 

detaljplanenivå. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument (SFS 2010:900) 

men det är en vägledning om hur markanvändningen i kommunen bör se ut. Genom att 

aktivt planera för en mer varierad stad med blandad markanvändning och olika funktioner 

i staden/kommunen kan grundtanken om att det krävs ögon på gatan uppnås. Till skillnad 
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mot översiktsplanen är detaljplanen ett juridiskt bindande dokument och den behandlar 

ett geografiskt mindre område än översiktsplanen (SFS 2010:900). I detaljplaner bestäms 

exempelvis byggnadernas placering, ett livfullare och tryggare område kan skapas genom 

att rikta byggnadernas framsidor och undervåningarnas fönster ut mot gatan. 

 

Cruse Sondén & Olsson (u.å.) menar att det finns tre olika perspektiv på hur 

stadsplanering kan bidra till trygghet i staden. De beskiver dessa tre perspektiv som “... 

stadsrummens eller miljöns utformning, människor och socialt liv i utemiljön och om 

människors möjligheter att bli förtrogna med en miljö, göra den till sin.”. De menar att 

kunna orientera sig i en miljö är ett av det viktigaste för att uppleva en känsla av trygghet. 

Genom en god och öppen planeringsstrategi kan detta uppnås. Enligt Cruse Sondén & 

Olsson (u.å.) sänder stadsmiljöer ut olika signaler för medborgare att tolka. Exempelvis 

kan en skräpig och nedklottrad miljö signalera att platsen inte är omhändertagen, detta 

kan öka känslan av otrygghet. Stadsplaneringen kan påverka dessa signaler genom att 

exempelvis planera för att en stadskärna ska innehålla verksamheter som har inbjudande 

entréer och skyltfönster ut mot gatan (Cruse Sondén & Olsson, u.å.). 

2.4.1 Mentala kartor  

Nationalencyklopedins definition av mentala kartor är: “..inom geografi benämning på 

den inre bild av den geografiska verkligheten som varje människa bär med sig och som 

används för att tolka omgivningens rumsliga innehåll och organisation.” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Mentala kartor, eller kognitiva kartor som det också heter, används idag inom forskningen 

som hjälpmedel till ett flertal olika metoder för att få fram information om vad människor 

anser och vad de har för intryck om miljön i en stad. Staden upplevs olika av alla personer, 

och i de mentala kartorna är det de attribut och egenskaper som personerna anser vara 

viktigast som är mest framträdande. Mentala kartor kan vara användbara för att få 

information om en geografisk position till en viss typ av upplevelse (Downs and Stea, 

1977). 

 

Kevin Lynch (1960) använde mentala kartor för att utföra rumsanalyser. Hans metod 

innefattade att medborgare i en stad fick uppgiften att rita en karta över staden för 
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personer som aldrig hade varit i den staden tidigare. Han kom fram till att människors 

bild av staden beror mycket på hur de föreställer sig stadens olika egenskaper. Det var 

även då han kunde urskilja de fem element som påverkade hur staden var uppbyggd, och 

vår förståelse och möjlighet att orientera oss i staden: stråk, gränser, enhetliga områden, 

knutpunkter och landmärken (Lynch, 1960). 

 

Användningen av mentala kartor där medborgare i ett samhälle får markera på en redan 

färdigritad karta de platser som medborgarna upplever som trygga respektive otrygga är 

en metod där medborgarnas känslor och erfarenheter om olika platser i staden spelar en 

stor roll (Lopez & Lukinbeal, 2010). Studier på hur rädslan för brott påverkar de mentala 

kartorna över stadens offentliga rum har visat att även områden med hög brottslighet kan 

upplevas som trygga av medborgare (Matei, Ball-Rokeach & Qiu , 2001). 

 

I Sverige har användningen av mentala kartor använts inom stadsplanering och för att ta 

reda på vilka trygghetskapande åtgärder som kan behöva vidtas i ett område. 

Användningen av mentala kartor gör att det går att ta reda på hur tryggheten upplevs i en 

stad genom att platser som upplevs som otrygga markeras grafiskt på en karta. En analys 

av hur tryggheten i offentliga rum kan uppfattas av medborgare kan sedan användas för 

att planera för trygghetsskapande åtgärder (Boverket, 2010b). 

2.4.2 Trygghetsvandringar  

Boverket hade ett samarbete med Länsstyrelserna mellan år 2008-2010 där de hjälpte 

kommuner med ekonomiskt stöd för att kunna genomföra någon form av 

trygghetsundersökning. Flera av Sveriges kommuner använde trygghetsvandringar som 

metod under denna period för att ta reda på vilka platser i ett område som upplevdes som 

otrygga och vilka åtgärder som behövde vidtas. Metoden trygghetsvandring utarbetades 

år 2001 av Gerd Cruse Sondén, arkitekt på Tryggare och Mänskligare Göteborg, och Eva 

Holm, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs kommun (Benkel, 2006). 

Trygghetsvandring är en metod som används för att identifiera vilka trygghetsskapande 

åtgärder som behöver utföras i ett specifikt område för att tryggheten ska öka. Dessa 

vandringar är även till för att identifiera trygga platser i ett område och belysa orsakerna 

till att deltagarna upplever de platserna som trygga (BRÅ, u.å). Genom att besöka 

platserna i verkligheten och undersöka den fysiska miljön direkt är det lätt att få en 
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diskussion med deltagarna vilket ger en djupare förståelse om varför platsen upplevs som 

otrygg eller trygg (“Tryggare och Mänskligare Göteborg”, Boverket & Brå, 2010). 

2.4.3 Sambandet mellan brottslighet och trygghet  

Rädslan av att utsättas för brott är ett av de största sociala problemen i våra städer (Valera 

& Guárdia, 2014; Bannister & Fyfe, 2001). Trenden i Europeiska städer är dock att 

brottsligheten minskar, men rädslan av att bli utsatt för brott ökar (Valera & Guárdia 

2014). Detta gäller även generellt i Svenska städer (Nilsson, 2007; BRÅ, 2013). Enligt 

Breetzke & Pearson (2014) finns det en koppling mellan anmälda brott och rädslan för 

att bli utsatt för brott. Det finns dock ingen klar förståelse om hur rädslan för brott på 

individnivå påverkas av den faktiska brottsligheten. 

 

Det finns inget tydligt samband mellan otrygghet och brottslighet i Sverige, menar 

Björkemarken (2007). Undersökningar som gjorts i Sverige där syftet har varit att 

undersöka huruvida människor upplever sig trygga eller otrygga utomhus på kvällar visar 

oftast är det är en relativt liten del som anser att de undviker att gå ut på grund av att de 

känner sig otrygga (Björkemarken, 2007). Det finns forskning som visar på att rädslan 

för brott ökar för personer som tidigare blivit utsatt för brott (Weinrath and Gartrell, 

1996). Men det finns även forskning som visar att det finns endast ett litet samband mellan 

tidigare utsatthet för brott och rädslan av att bli utsatt för brott igen. Detta kan i vissa fall 

bero på att de som blivit utsatta för brott undviker farliga och otrygga platser och 

situationer (Wyant, 2008). 

 

I denna studie används en kartläggning av anmälda brott i centrala Gävle för att jämföra 

med de platser som upplevs som otrygga av medborgare i Gävle. Detta gör det möjligt att 

se samband och olikheter av den upplevda otryggheten och brottslighet. 
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3 Material och Metod 

En induktiv fallstudie på studieobjektet centrala Gävle har genomförts. Fallstudiens 

inriktning är den upplevda otryggheten i centrala Gävle. Målet med studien är att ta fram 

en metod om hur otrygga platser kan identifieras och åtgärdas. Studien innehåller en 

trygghetsundersökning som har utförts i form av tre workshops för att få reda på vilka 

platser i centrala Gävle som upplevs som otrygga. Även en brottsanalys har genomförts 

för att få reda på var i centrala Gävle det är mest koncentrerad brottslighet. En 

observationsstudie genomfördes där de fyra mest upplevda otrygga platserna har 

observerats och utifrån det har trygghetsskapande åtgärder föreslagits för dessa platser. 

 

3.1 InF-metoden 

Målet med denna studie var att ta fram en metod som kan användas av kommuner och 

andra som vill veta vilka platser som medborgare upplever som otrygga. InF står för 

Identify and Fix och syftar på metodens innehåll att först identifiera otrygghet, för att 

sedan åtgärda det. Denna metod innebär att medborgarna själva får markera på en karta 

vilken orsak som gör att de upplever vissa platser som otrygga. Med hjälp av den 

information som framkommer av trygghetsundersökningen kan effektiva 

trygghetsskapande åtgärder vidtas på de platser som upplevs som mest otrygga. Delar av 

InF är inspirerad av Kevin Lynch (1960) metoder att visa stadens egenskaper med hjälp 

av mentala kartor som skapas av stadens medborgare. 

 

Metoden börjar med att identifiera de platser som medborgarna upplever som otrygga. 

Efter det är det viktigt att kontrollera var det sker våldsbrott mot individer utomhus för 

att se om det finns någon plats som upplevs som otrygg på grund av hög brottslighet. 

Genom att jämföra resultatet från trygghetsundersökningen och brottskartan med 

varandra går det att dra slutsatser om otryggheten på vissa platser i staden beror på hög 

koncentrerad brottslighet. Om det visar sig att det inte finns något samband mellan 

anmäld brottslighet och upplevd otrygghet går det att analysera de olika orsakerna till 

upplevd otrygghet tack vare att deltagarna i trygghetsundersökningen även berättar varför 

dessa platser upplevdes som otrygga. De platser som flest antal personer anser vara 

otrygga och som inte har någon koppling till brottslighet undersöks sedan med hjälp av 
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en observationsstudie. Utifrån resultatet från observationsstudien kan trygghetsskapande 

åtgärder för dessa platser föreslås. 

 

3.2 Trygghetsundersökning 

En undersökning gör det möjligt att fråga en stor grupp människor vad de anser om ett 

specifikt ämne. Genom att utforma undersökningen på samma sätt för alla deltagare, 

exempelvis att de ska besvara samma frågor eller genomföra samma uppgift, gör det 

enkelt att analysera och jämföra resultatet. Metoden som användes för undersökningen 

innebar att de som utför undersökningen möter de personer som är deltagare i 

undersökningen. Detta gör det möjligt för deltagarna att ställa frågor vid oklarheter samt 

att intressanta diskussioner kan uppstå (Denscombe, 2010). Undersökningar som 

genomförs tillsammans med medborgarna i en stad gör det möjligt att få reda på hur 

situationen i just denna stad ser ut, exempelvis i denna studie studerades det hur 

trygghetssituationen såg ut i centrala Gävle. 

 

Mentala kartor kan skapas utifrån en persons upplevelse av en plats med dess karaktär, 

attribut och gränser (ESRI, u.å.). I denna studie skapades mentala kartor när medborgarna 

fick uppgiften att på en karta markera de områden som de upplevde som otrygga. 

Medborgarna fick själva välja hur stora områden som de markerade och även vilken orsak 

som bidrog till att platsen upplevdes som otrygg. 

 

Undersökningen genomfördes i form av en workshop med drop-in tider då deltagarna 

kunde komma förbi när de passade dem under de tre tillfällen som workshopen 

anordnades. Två av undersökningstillfällena genomfördes på Högskolan i Gävle, 

torsdagen den 14 april 2014 och torsdagen den 28 april 2014. Den tredje workshopen 

anordnades på Stadsbiblioteket i Gävle, måndagen den 5 maj 2014. Undersökningen hölls 

på olika platser och olika dagar för att få en större variation på deltagare och för att studien 

skulle få mer validitet och resultatet från undersökningen bli mer pålitligt. Under det 

första tillfället deltog 19 personer och vid det andra tillfället deltog nio personer. Det var 

främst unga studenter som var deltagare under dessa två tillfällen. Under undersökningen 

på Stadsbiblioteket deltog 22 personer. Totalt deltog 50 personer i undersökningen. 

Deltagarna fick uppgiften att markera ut otrygga platser i centrala Gävle på en karta och 
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markera med den färg som på formuläret representerade orsaken till att platsen upplevdes 

som otrygg. Deltagarna fick även fylla i kön och ålder för att senare kunna analysera 

skillnader mellan kön och åldersgrupper. 

 

Lantmäteriets tätortskarta användes som bakgrundskarta till det formulär som deltagarna 

använde för att markera otrygga platser på. Kartan som användes i formuläret för 

undersökningen hämtade från webbverktyget GET på Sveriges lantbruksuniversitets 

hemsida (Lantmäteriet © [i2012/891]).  

 

Valet att basera undersökningen på en karta gjordes eftersom information om otrygga 

platser får en geografisk position är det lättare att se problemet och ta aktiva åtgärder för 

att lösa problemet (Coumarelos, 2001). Formuläret innehöll frågor om vilka orsaker som 

gjorde att vissa platser i centrala Gävle kan upplevas som otrygga. Det fanns sju olika 

orsaker som kan bidra till att en plats upplevs som otrygg definierade på formuläret, samt 

ett alternativ “annat” där deltagarna själva kunde identifiera en orsak. Dessa orsaker är 

återkommande i den litteratur och forskning som finns inom ämnet trygghet. Även en 

kategori som kallas för “annat” fanns med i formuläret för att deltagarna själva skulle ha 

möjligheten att definiera en orsak. De åtta orsakerna var: 

 

 Dålig belysning 

 Ödsligt/folktomt 

 Dåligt rykte 

 Dålig sikt/insyn 

 Sociala problem (t.ex. påverkade personer) 

 Icke välskött (t.ex. nedklottrat, skräpigt) 

 Finns ingenstans att ta vägen vid fara 

 Annat 

 

Se bilaga 2 för det fullständiga formuläret som användes i undersökningen. Resultatet 

från undersökningen användes sedan som underlag för observationsstudien samt för att 

kunna dra slutsatser om vilka trygghetsåtgärder som kan behöva vidtas i centrala Gävle. 
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Inbjudan till de två första workshop-tillfällena skedde främst genom att informationsblad 

sattes upp på de offentliga anslagstavlor som finns på Högskolan i Gävle. Inbjudan till 

workshopen som hölls på Stadsbiblioteket skedde genom att ett informationsblad sattes 

upp på deras egen anslagstavla. Även annonsering via sociala medier som Facebook 

användes för att sprida information och få flera deltagare till workshop-tillfällena (se 

bilaga 3).  

3.2.1 Sammanställning av undersökningen 

Resultatet av undersökningen sammanställdes i totalt åtta kartor för att visualisera vilka 

områden som hade blivit markerade som otrygga flest gånger samt av vilka orsaker dessa 

platser upplevdes som otrygga. 

 

Resultatet från undersökningen sammanställdes och analyserades med hjälp av ESRIS 

program ArcMap 10.2. Alla svarsformulär skannades in och konverterades till filformatet 

JPEG. De inskannade kartorna georefererades för att informationen skulle få samma 

geografiska position som primärkartan över centrala Gävle vilken användes som 

bakgrundskarta i visualiseringen. De områden som deltagarna markerat som otrygga 

digitaliserades som polygoner. En geodatabas användes för att lagra all data och lager. 

Två lager skapades med totalt åtta olika subtyper som bestod av de olika orsakerna 

definierade i undersökningen. 

 

Kartorna skapades med hjälp av geoprocessingverktyget Count overlapping polygons, 

vilket är ett verktyg som är utvecklat av Honeycutt (2012) för ESRIs ArcGIS 

programvaror. Syftet med metoden var att räkna ut antalet överlappande polygoner och 

ge dem ett värde beroende på hur många gånger polygonerna överlappade varandra. Ju 

högre värde en polygon hade desto mörkare färg visades i visualiseringen av de upplevda 

otrygga platserna i centrala Gävle. 

 

3.3 Brottsstatistik 

För att mäta den koncentrerade brottsligheten i centrala Gävle användes brottsstatistik 

från Polisen i Gävleborg. Brottsstatistiken av de anmälda brott som har begåtts i Gävle 

mellan åren 2010-2013 redovisades i ett Excel-dokument. Polisens system för att hantera 

anmälningar heter Rationell Anmälningsrutin (RAR) där alla anmälningar är sorterade 
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efter en speciell brottskod (Hasselrot, 2000). Brottskoden visar vilket brott som 

anmälningen syftar på, se bilaga 1 för de brottskoder som används i denna studie. I RAR 

läggs även koordinater in för att visa den geografiska positionen där brottet begicks, samt 

övrig geografisk information som kan vara till hjälp för att lokalisera brottsplatsen. 

Koordinatsystemet som Polisen använder i brottsstatistiken var RT90 2,5 gon V. 

 

Brottsstatistiken från Polisen sorterades efter brottskod, varpå de brott som inte stämde 

överens med avgränsningen för studien exkluderades. Alla inskrivna brott med 

koordinater 0 sorterades också bort. Många städer har en “slaskpunkt” som Polisen 

använder när de inte har en korrekt koordinat om var brottet utfördes (Marklund, 2011). 

Detta var även fallet i Gävle där en punkt på Stortorget använts som “slaskpunkt” av 

Polisen. De brott som hade den koordinaten men där det tydligt framgick av den 

geografiska informationen om brottet att det inte hade begåtts på Stortorget exkluderades 

också. Någon ytterligare kvalitetskontroll av koordinaterna har inte skett inom ramen för 

denna studie. 

 

Brottsstatistik kategoriserades i fem kategorier efter brottslig handling i programmet 

SPSS. I kategorin misshandel ingår alla typer av misshandel mot personer i alla åldrar 

samt försök till mord. I kategorin sexualbrott ingår alla anmälda brott av våldtäkt och 

sexuellt ofredande mot personer i alla åldrar. I kategorin personrån ingår rån både med 

och utan skjutvapen, fickstöld och väskryckning. I kategorin hot och ofredande ingår alla 

anmälningar om olaga hot och ofredande. I kategorin för skadegörelse ingår enbart 

skadegörelse i form av klotter. Ingen uppdelning på kön eller ålder görs i kategoriseringen 

eftersom att det inte är en viktig del i hur analysen är utformad (se bilaga 1). 

 

3.4 Brottskarta 

En primärkarta över centrala Gävle användes som bakgrundskarta för brottsanalysen. 

Primärkartan hade koordinatsystem SWEREF99 16 30, kartan hämtades från Gävle 

kommun (Gävle kommun, 2014b). Kartan innehöll vektordata med information om 

vägar, byggnader och andra attribut i staden. 
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I programmet FME 2013 konverterades brottsstatistiken från referenssystem RT90 2,5 

gon V till SWEREF99™, och sedan till SWEREF99 16 30 för att få samma 

koordinatsystem som primärkartan. Det är viktigt att all information som kommer att vara 

en del av analysen har samma referenssystem annars kan informationen bli missvisande 

och resultatet felaktigt (Harada & Shimada, 2006). 

 

De anmälda brotten som skett utomhus i centrala Gävle under perioden år 2010-2013 

visualiserades som punktdata med hjälp av dess geografiska position på primärkartan 

över centrala Gävle. Kluster skapades där alla punkter som befann sig inom 10 meter från 

varandra slogs samman till en punkt för att få exakt samma x och y koordinater. Detta 

gjordes för att kunna visa hur många brott som skett inom samma område samt för att 

kunna genomföra en interpolering.  

 

De interpoleringsmetoder som testades var Kriging, Natural Neighbour, Trend, Spline 

och IDW. IDW var den metod som valdes för denna studie. IDW är en 

interpoleringsmetod där distansen mellan olika mätvärden är av intresse, punkter som är 

placerade nära varandra antas vara mer lika än de som är placerade långt ifrån varandra. 

Alltså, där det finns ett större antal punkter intill varandra kommer att beräknas (ESRI, 

2013). För att visualisera koncentrationen av brotten på ett tydligt sätt gjordes en 

interpolation med metoden Inverse distance weighting (IDW). Efter att ha testat olika 

värden på parametrarna p-värde, pixelstorlek samt distans, valdes p-värde = 4 och de 

övriga med dess default-värde. När brottskartan i denna studie skulle interpoleras valdes 

det att IDW skulle basera sina beräkningar på ICOUNT vilket betyder att den letar reda 

på punkterna med flest antal anmälda brott. Utifrån de punkter med flest antal anmälda 

brott togs de tio närmaste punkterna med i beräkningen. 

 

Färgskalan delades in i fem klasser 1-50, 51-100, 101-150, 151-200 och 201-406. Den 

första klassen med värden mellan 1-50 fick ingen färg vilket betyder att punkter där det 

skett färre än 51 brott inte visas på kartan. Detta gjordes då de inte ansågs vara av stor 

vikt för denna studie. De övriga fyra klasserna fick en färgskala mellan ljusrosa-mörkröd, 

ju mörkare färg desto högre koncentration av brott. 
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3.5 Observationsstudie 

Observationsstudien utfördes enligt Gaber & Gabers (2007) metod “Complete 

observation”. Det är en kvalitativ metod och en empirisk studie där några platser i centrala 

Gävle undersöktes. Observationsstudien utfördes på förmiddagen onsdagen den 14 maj 

2014 samt på kvällen söndagen den 18 maj 2014. Observationsstudiens syfte var att ta 

fram trygghetsskapande åtgärder på de platser som medborgare i Gävle upplevde som 

mest otrygga. Fyra platser besöktes under observationsstudien. De platserna var: 

gångstråket norr om Gävle slott (1), Kyrkogatan 23-31 (2), Norra järnvägstunneln (3) och 

Södra Nordost (4), se figur 2. Dessa fyra platser valdes då de markerades flest gånger i 

undersökningen om otrygga platser i centrala Gävle. Observationen var av typen icke-

deltagande, och utfördes med hjälp av fotografier och anteckningar om platsens karaktär, 

vilka attribut och egenskaper som fanns på platsen samt beskrivningar av de uppenbara 

problem som observerades. 
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4 Resultat 

Syftet med denna studie har dels varit att undersöka vilka platser i centrala Gävle som 

medborgare upplever som otrygga samt av vilken orsak de upplever en otrygghetskänsla 

på platsen, detta besvaras i avsnitt 4.1. En annan del i studien har varit att undersöka var 

det är högst koncentration av brottslighet vilket besvaras i avsnitt 4.2 och 4.3. I avsnitt 

4.4 jämförs brottskartan, som visar den faktiska otryggheten, med kartan som visar den 

upplevda otryggheten för att visa hur dessa förhåller sig till varandra. Den sista delen har 

bestått av att genomföra en observationsstudie och ta fram trygghetsskapande åtgärder 

och detta besvaras i 4.5. 

 

4.1 Trygghetsundersökning 

Resultatet från undersökningen visade att det fanns fyra platser i centrala Gävle som 

utmärkte sig med att det var drygt hälften av de tillfrågade som ansåg att platsen av någon 

anledning upplevdes som otrygg. Dessa platser var gångstråket norr om Gävle slott (1), 

Norra järnvägstunneln vid centralstationen (2), Kyrkogatan 23-31 (3) samt området Södra 

Nordost (4) se figur 2. 

 

Även området på Norra Strandgatan utanför nattklubben Heartbreak var det en relativt 

hög koncentration av upplevd otrygghet, det var totalt 16 stycken markeringar där, vilket 

motsvarar 32 % av antalet deltagare. 

 

Resultatet av undersökningen är visualiserad på en karta som visar koncentrationen av 

den upplevda otryggheten i centrala Gävle. Uppdelningen på kartan består av det antal 

gånger ett område blivit markerat som otryggt. 
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Figur 2. Karta visar resultatet från trygghetsundersökningen, där den upplevda otryggheten visualiseras. 
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Den största åldersgruppen deltagare var mellan 15-25 år vilket var 46 %. Endast 4 % av 

deltagarna var mellan 37-47 år vilket var den åldersgrupp som var minst representerad. 

18 % av deltagarna ville ej uppge någon ålder i undersökningen. 58 % av de som deltog 

i undersökningen var kvinnor, jämfört med 38 % män, resterande 4 % var deltagare som 

ej ville uppge kön. Totalt var det 50 personer som deltog i undersökningen. Det var flest 

antal personer som markerade sociala problem och ödsligt som orsaker till upplevd 

otrygghet. Dålig sikt var den orsak som minst antal personer använde för att markera 

otrygga platser, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Fördelning av deltagare i undersökningen beroende på orsak. 

Orsak 
Personer som markerade otrygga platser (n=50) 

Antal Kvinnor % Män % Övrigt % 

Dåligt rykte 30 53 43 3 

Sociala problem 34 65 32 3 

Dålig belysning 30 63 33 3 

Ödsligt 34 59 38 3 

Igen flyktväg 26 54 46 0 

Dålig sikt 17 59 41 0 

Icke välskött 20 55 45 0 

 

 

Fysiska orsaker 

Dålig belysning 

Upplevd otrygghet på grund av dålig belysning hade markerats flest antal gånger vid 

gångstråket norr om Gävle slott, se bilaga 4. 

 

Dålig sikt/insyn 

Upplevd otrygghet på grund av dålig sikt/insyn hade markerats flest antal gånger vid 

gångstråket norr om Gävle slott, Slottstorgets norra del samt Kyrkogatan 23-31, se bilaga 

5. 

 

Finns ingenstans att ta vägen vid fara 

Upplevd otrygghet på grund av det upplevdes att det inte fanns någonstans att ta vägen 

vid fara hade markerats flest antal gånger var gångtunneln under järnvägen (Norra 

järnvägstunneln), se bilaga 6. 
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Sociala orsaker 

Ödsligt/folktomt 

Upplevd otrygghet på grund av att det upplevdes som ödsligt och folktomt hade markerats 

flest antal gånger vid Kyrkogatan 23-31, se bilaga 7. 

 

Dåligt rykte 

Upplevd otrygghet på grund av att det var dåligt rykte i området hade markerats flest antal 

gånger på Södra Nordost, se bilaga 8. 

 

Sociala problem (t.ex. påverkade personer) 

Upplevd otrygghet på grund av att det upplevdes att det fanns sociala problem hade 

markerats flest antal gånger på Södra Esplanaden, se bilaga 9. 

 

Icke välskött (t.ex. nedklottrat, skräpigt) 

Upplevd otrygghet på grund av att det upplevdes som icke välskött hade markerats flest 

antal gånger vid Norra strandgatan, se bilaga 10. 

 

4.2 Brottsstatistik 

Vid en jämförelse mellan kartan som visar upplevd otrygghet och kartan som visar 

brottsstatistiken urskildes ett litet samband mellan koncentrerad brottslighet och upplevd 

otrygghet vid Norra Strandgatan har brottstatistik från centrala Gävle analyserats för att 

undersöka strukturen i de anmälda brotten. 

 

Med programmet SPSS utfördes statistiska analyser utifrån brottsstatistiken över centrala 

Gävle. Av analyserna framgick det att under månaderna juli och oktober var de anmälda 

brotten överrepresenterade med 274 respektive 282 stycken anmälda brott i centrala 

Gävle under perioden år 2010-2013. Generellt var det färre anmälda brott under de första 

månaderna av åren (se bilaga 11). 

 

Veckodagarna fredag, lördag och söndag var de veckodagar där det var flest antal 

anmälda brott, där lördag var klart överrepresenterad med anmälda brott under perioden 
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år 2010-2013. Personrån och misshandel var de klart överrepresenterade anmälda 

brottskategorierna. Detta resultat stämmer väl överens med forskning från övriga delar av 

världen då det ofta är under helger som de flesta brotten sker (Nelson et al., 2001). 

 

Av de olika brottskategorier som undersöktes i denna studie var personrån det som var 

klart överrepresenterade anmälda brottet med 1066 (39,8%) anmälningar av totalt 2679 i 

centrala Gävle under perioden år 2010-2013. Misshandel var näst vanligast med 754 

(28,1%) anmälningar (se bilaga 11). 

 

Av alla 2679 anmälda brott var det 397 som var anmälda med adressen Norra Strandgatan 

- utanför Heartbreak. 74,3% av de anmälda brotten på den platsen klassades in under 

brottskategorin personrån. 15,9% av de anmälda brotten på Norra Strandgatan gick under 

brottskategorin misshandel.   

 

4.3 Brottskarta 

Brottsanalysen resulterade i en brottskarta över centrala Gävle innehållande geografiska 

positioner om anmälda brott mot individer och skadegörelse i form av klotter utomhus 

under perioden år 2010-2013. Kartan visar att det är störst koncentration av brott vid 

Stortorget och Norra Strandgatan utanför nattklubben Heartbreak, se figur 3. I resultatet 

från brottsanalysen framgår det att brottsligheten är koncentrerad främst på kroggator 

under helger. Resultatet av denna analys stämmer överens med tidigare forskning som 

visar att det är kring krogstråken som det är mest koncentrerat med brott (Nelson et al., 

2001). 
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Figur 3. Brottskarta som visar koncentration av anmälda brott i centrala Gävle mellan år 2010-2013. 
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4.4 Observationsstudie 

Förmiddagen onsdagen den 14 maj 2014 och kvällen den 18 maj 2014 besöktes platserna: 

gångstråket norr om Gävle slott (1), Norra järnvägstunneln (2), Kyrkogatan 23-31 (3) 

samt Södra Nordost (4), se figur 2. Nedan redovisas vad som noterades under 

observationsstudien. 

4.4.1 Gångstråk norr om Gävle slott 

48 % av deltagarna markerade Gångstråket längs med norra sidan av slottet som otryggt 

där de främsta orsakerna var dålig belysning, dålig sikt, ödsligt samt att det inte fanns 

någon flyktväg. 

 

Under observationstillfället som genomfördes på förmiddagen den 14 maj 2014 framgick 

det att sju stycken lyktstolpar var placerade längs med gångbanan med cirka 20 meters 

mellanrum och de var cirka 3,5 meter höga. Under observationstillfället som genomfördes 

på kvällen klockan 22.30 den 18 maj 2014 noterades det att belysningen var bristfällig då 

den enda belysning som finns längs stråket kommer från de sju lyktstolparna, se figur 4. 

 

Figur 4. Mycket svag belysning vid gångstråket under kvällstid (Foto: M. Ekström, 2014). 

 

På den södra sidan av gångvägen fanns en cirka 1,80 meter hög mur och bakom denna 

mur var det stora buskar och träd som skymde sikten än mer, se figur 5. På den norra 
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sidan om gångvägen fanns Gavleån och stora träd mellan ån och gångvägen. På den norra 

sidan av Gavleån finns stora byggnader som består av kontor, två restauranger samt två 

andra verksamheter som är öppna under dagtid. Ingen av de tre byggnaderna består av 

bostäder, vilket kan göra att övervakningen på kvällar/nätter/helger är låg eller obefintlig. 

 

Figur 5. Hög mur samt buskar och träd som skymmer sikt (Foto: M. Ekström, 2014). 

4.4.2 Norra järnvägstunneln 

44 % av deltagarna markerade tunneln under järnvägen norr om Centralstationen som 

otrygg där de främsta anledningarna till upplevd otrygghet var dålig belysning och att det 

inte fanns någonstans att ta vägen vid fara. 

 

Gångtunneln under järnvägen var vid de båda observationstillfällena (14 maj, 18 maj) 

helt nedklottrat på väggarna och taket, se figur 6. 
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Figur 6. Nedklottrade väggar och tak i Norra järnvägstunneln (Foto: M. Ekström, 2014). 

 

Första intrycket av tunneln var den bristfälliga belysningen som resulterade i att tunneln 

var mörk. Det noterades även att det saknades eller var mycket dålig belysning precis vid 

ingångarna, se figur 7. Belysningen i tunneln bestod av gula lampor som var placerade på 

väggarna som inte lyste upp tunneln ordentligt, detta noterades även då observationen 

genomfördes på dagtid. Två av lamporna var vid observationstillfället trasiga, detta 

tillsammans med klottret bidrog till en känsla av ingen bryr sig om platsen. Höjden mellan 

mark och tak var endast 2,1 meter vilket gjorde att tunneln upplevdes som väldigt trång. 

 

Figur 7. Mycket dålig belysning vid den östra ingången. Likadant vid den västra ingången (Foto: M. Ekström, 

2014). 
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4.4.3 Södra Nordost 

50 % av deltagarna markerade Södra Nordost som otryggt där dåligt rykte var den största 

anledningen till att denna plats upplevdes som otrygg. 

 

Området Södra Nordost i Gävle är ett typiskt miljonprogram bostadsområde. 

Byggnaderna i Södra Nordost består av bostadshus som är fyra till sju våningar höga. 

Området upplevdes under observationstillfället som ganska ödsligt och området är ingen 

bra genomfart för varken bilar, cyklar eller gående. 

4.4.4 Kyrkogatan 23-31 

38 % av deltagarna markerade området Kyrkogatan 23-31 som otryggt där de främsta 

orsakerna var ödslighet, dålig belysning och dålig sikt. 

 

Kyrkogatan är en smal enkelriktad gata som under de båda observationstillfällena 

noterades vara en populär gata att parkera sin bil på. Byggnaderna längs med gatan var 

äldre och några av de upplevdes som slitna och nedgångna. Det var främst kontor och 

andra dagverksamheter i byggnaderna längs med denna gata men det fanns även ett 

parkeringshus samt att några av byggnaderna delvis bestod av bostäder. Belysningen 

bestod av fyra lyktstolpar varav två av dessa var så pass höga att dess sken skymdes av 

trädkronor, se figur 8. 

 

Figur 8. Dålig belysning då lamporna är placerade i trädkronor (Foto: M. Ekström, 2014). 
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Vid Kyrkogatan 24 fanns ett parkeringshus som bestod av fyra våningar och på andra 

sidan gatan fanns en byggnad som innehåller enstaka lägenheter och några företag. Denna 

byggnad befann sig innanför en hög häck. Det finns alltså ingen eller väldigt liten naturlig 

övervakning på denna gata. Hotell Grand ligger på den intilliggande adressen Kyrkogatan 

28. Området vid Hotell Grands entré är nyrenoverad och det noterades att belysningen 

var mer genomtänkt vid denna plats. Även fast hotellet ligger på samma gata upplevs de 

som olika, Kyrkogatan 23-31 upplevs inte särskilt trygg medan området utanför Grand 

gör det. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de metoder och resultat som har presenterats tidigare i 

rapporten.  Kapitlet innehåller även en utvärdering av InF-metoden som tagits fram i och 

med denna studie. En diskussion angående jämförelsen av brottskartan och kartan som 

visar upplevd otrygghet finns också med. 

 

Valet att undersöka centrala Gävle gjordes för att i centrala delarna av en stad vistas 

besökare och boende på samma villkor. I ett bostadsområde är det oftast bara de boende 

som vistas då det inte finns någon speciell anledning för utomstående att besöka området. 

Det kan dock innebära att centrala delarna av en stad innehåller små bostadsområden. 

Skillnaden mellan ”centrala Gävle” och ”Gävle centrum” är att centrala Gävle, enligt vår 

definition, är ett större geografiskt område än Gävle centrum och inom detta område (se 

figur 1) ingår det även några bostadsområden, exempelvis Gamla Gävle och Södra 

Nordost. Som resultatet från undersökningen visar har Södra Nordost markerats som 

otryggt på grund av dåligt rykte ett flertal gånger. Detta visar att det lätt blir hela 

bostadsområden som markeras och inte på gatunivå när bostadsområden tas med i 

undersökningen. Alla städer är utformade olika och vissa städer har geografiskt sett ett 

stort centrum vilket gör det lätt att undersöka enbart det offentliga stadsrummet. Gävle 

centrum är inte så stort och därför valde vi att undersöka även de centrala delarna vilket 

gör att vissa bostadsområden blir inräknade. 

 

5.1 Jämförelse av upplevda otrygga platser och anmälda brott  

Här presenteras en jämförelse av kartan som är resultatet av undersökningen vilken visar 

de upplevda otrygga platserna (se figur 2) med brottskartan som visar anmälda brott mot 

individer samt skadegörelse (se figur 3).  

 

Det framgår tydligt att det är stora skillnader på de mest koncentrerade områdena på de 

båda kartorna. På brottskartan är det mest koncentrerat med brottslighet på Norra 

Strandgatan och på Stortorget. I undersökningen om upplevda otrygga platser i centrala 

Gävle framgår det att områdena: gångstråket norr om Gävle slott, Kyrkogatan 23-31, 

Norra Järnvägstunneln samt området vid Södra Nordost är de som upplevs som otryggast. 

Det enda samband som går att utläsa från jämförelsen av kartorna är att den högsta 
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koncentrationen av anmäld brottslighet var utanför nattklubben Heartbreak på Norra 

Strandgatan. På den platsen var det också en relativt hög koncentration av upplevd 

otrygghet, då 32 % av deltagarna ansåg att den platsen upplevdes som otrygg av någon 

orsak. 

 

5.2 Brottsstatistik 

Flera olika typer av anmälda brott kategoriserades till endast fem brottskategorier. 

Försiktighet vid en sådan kategorisering är viktigt eftersom resultatet vid en 

felkategorisering kan bli missvisande. I denna studie kategoriserades rån, både med och 

utan skjutvapen, som personrån och inte som våldsbrott trots att polisens definition av rån 

tillhör brottskategorin våldsbrott. Detta gjordes på grund av att även fickstöld och 

väskryckning skulle passa in under brottskategorin personrån. 

 

De bakomliggande anledningarna till varför brotten sker framgår ej av brottsstatistiken. 

Den information som går att utläsa är om personen som blev utsatt för misshandel eller 

rån var bekant eller inte med förövaren. Övrig information om brottet framgår inte. Det 

kan bidra till att informationen blir missvisande då det är svårt att veta vad som faktiskt 

har hänt. Exempelvis kan en anmälan av skadegörelse i form av klotter vara en tag på en 

skola eller så kan det vara mycket klotter i en tunnel. Om en djupare analys om 

brottsligheten ska genomföras är det bra att ha med annan information, som exempelvis 

socioekonomisk information och övrig befolkningsstatistik. Även en kombination av var 

det finns restauranger med alkoholtillstånd och som har öppet på kvällar och helger kan 

användas för att undersöka sambandet med våldsbrott som är anmälda under dessa 

tidpunkter. 

 

Valet att ta bort data från brottsstatistiken som hade koordinaterna 0 innebar att ett stort 

antal anmälda brott exkluderades från brottsanalysen. Anledningen till att det fanns 

anmälda brott med koordinat 0 kan bero på att polisen vid anmälan inte visste den exakta 

positionen där brottet hade begåtts. Det kan eventuellt också handla om att polisen vid 

anmälningstillfället av någon anledning inte fick tillräckligt med geografisk information 

för att plats bestämma var brottet skett. Koordinaterna som var angivna i brottsstatistiken 

var av varierande kvalitet. Vissa koordinater var placerade på rätt ställe medan det fanns 
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vissa som låg en bit ifrån den riktiga brottsplatsen. Det kunde utläsas eftersom att det 

utöver den geografiska informationen i form av x och y koordinater även fanns gatunamn 

och övrig geografisk information för att komplettera anmälan med. 

 

I denna studie fanns det exempelvis anmälda brott som hade den geografiska 

informationen “Centrala Gävle”, “centrum” eller bara “Gävle”, och de kunde ibland ha 

koordinaterna för Stortorget. Där fanns det även brott som hade de koordinaterna men i 

den geografiska informationen kunde det stå en helt annan gata. Detta beror säkerligen 

på att koordinaterna för Stortorget används som en “slaskpunkt” av polisen när de gjort 

en anmälan och inte vet den exakta positionen av någon anledning (Marklund, 2011). 

Alla dessa brott togs bort från statistiken, då det ansågs att resultatet kunde bli 

missvisande om det fanns ett stort antal brott markerade på Stortorget, även fast det var 

uppenbart att brottet inte skett där. Ett problem med detta är att det kan ha varit några 

brott som togs bort från statistiken eftersom att de ansågs vara markerade på fel plats, 

men som egentligen faktiskt har skett i centrala Gävle på Stortorget, men att 

informationen i anmälan var bristfällig. 

 

5.3 Kartorna 

När det var färre än 10 % av deltagarna som upplevde en plats som otrygg blev det inte 

utmarkerat på den karta som visar koncentration av otrygga platser. Valet gjordes då detta 

inte ansågs vara ett representativt resultat för undersökningen. 10% av deltagarna 

representerar fem stycken personer. Även på brottskartan gjordes valet att om det var 50 

anmälda brott eller färre på samma plats under treårsperioden 2010-2013 så redovisades 

de inte på kartan. 

 

Resultatet från både brottskartan och kartan som visar den upplevda otryggheten kan 

visualiseras på flera sätt. Beroende på hur denna visualisering utförs kan olika egenskaper 

och resultat få olika betydelser. I denna studie valdes enligt en bedömning och tester av 

flera olika interpoleringsmetoder att IDW var den interpoleringsmetoden som passade 

bäst till det data som visade anmälda brott. Om inte visualiseringsmetoden noga övervägs 

kan resultatet bli missvisande och den information som kartan ska förmedla kommer inte 

fram. Valet av att visualisera koncentrationen av både brottslighet och upplevd otrygget 
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med färgskalan rosa till röd gjordes eftersom att röd färg i kartor anses vara en signalfärg 

som många associerar med negativa känslor och fara, vilket resultatet på kartorna visar. 

Om det istället hade handlat om att visualisera vilka platser som är tryggast hade en annan 

färg använts, exempelvis hade en grön färg kunnat vara lämplig. 

 

Kartan som visar koncentrationen av de anmälda brotten i centrala Gävle mellan år 2010-

2013 (se figur 3) kan jämföras med kartan som visar var den upplevda otryggheten i 

centrala Gävle är som mest påtaglig (se figur 2). De består av samma bakgrundskarta och 

samma färgskala vilket gör att det är väldigt lätt att på ett snabbt sätt jämföra de med 

varandra. 

 

5.4 Undersökningarna 

En av de tre workshop-tillfällena hölls på Stadsbiblioteket i Gävle. Efter genomförd 

undersökning fanns det funderingar över om Stadsbiblioteket verkligen var ett bra val av 

lokal. Eftersom besökarna till biblioteket ofta var upptagna med att läsa och göra annat 

resulterade det i ett ganska lågt deltagarantal. Även fast annonsering av undersökningen 

hade skett upplevdes det inte att det var många som var informerade om att 

undersökningen skulle hållas. 

 

På formuläret fick deltagarna inte möjlighet att definiera vilken tidpunkt som de upplevde 

vissa platser som otrygga. Men eftersom undersökningen var en metod då deltagarna fick 

möjlighet att prata, diskutera och ställa frågor till oss som genomförde undersökningen 

var det många av deltagarna som berättade när de gjorde undersökningen att det var 

främst på kvällar som de upplevde att områdena var otrygga. Om en annan 

undersökningsmetod, exempelvis utskick av enkäter eller en webbaserad undersökning 

istället hade används hade deltagarna inte kunnat ställa frågor när det uppkom oklarheter. 

Vi hade heller inte fått informationen om övriga tankar deltagarna kunde ha angående 

trygghet i städer. Detta kan innebära att åsikter och synpunkter som deltagarna har men 

som inte kan framgå utifrån deras svar på undersökningen kan leda till nya infallsvinklar 

på problemet. 
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Deltagarna fick inte möjligheten att fylla in namn på enkäterna vilket gjorde att det inte 

framgick vem som hade svarat vad. Vid undersökningen diskuterade inte vi med 

deltagarna om vilka platser vi upplever som otrygga utan hjälpte endast till att tyda kartan 

och svara på frågor angående undersökningen. Vissa deltagare diskuterade dock med 

varandra angående vart de kände sig otrygga i centrala Gävle, vilket kan ha påverkat deras 

resultat. En lösning på detta kan vara att deltagarna får svara på enkäten enskilt och utan 

påverkan av övriga deltagare. 

 

Under workshop-tillfällena fanns det pennor i åtta olika färger som representerade de 

olika orsakerna. Färgblinda människor kan ha upplevt problem med att delta i wokshopen 

eftersom att det var olika färger som användes för att göra markeringar på kartan. För att 

minska problematiken hade dock pennorna placerats efter färg i åtta olika pennställ som 

det satt lappar på med en förklarande text angående vilken orsak som färgen 

representerade. 

 

Det tog ganska lång tid för deltagarna att fylla i kartan, mellan 10-20 minuter. Eftersom 

de var tvungna att tänka efter och föreställa sig otrygga platser i centrala Gävle var 

svarstiden för vissa längre. Det var ett flertal personer som var intresserade att delta i 

undersökningen, men som kände att de inte kunde avvara så mycket tid och valde därför 

att inte delta. Ett alternativ för att lösa denna problematik skulle kunna vara att ha två 

undersökningar, varav en kunde vara snabb som liknande en enkätundersökning och 

kunde innehålla frågor om generella otrygga platser och av vilka orsaker som påverkar 

känslan av upplevd otrygghet. 

 

Svaren skulle blivit mer varierade om deltagarna inte haft de olika orsakerna uppradade 

att välja på, utan om de istället själva fått markera otrygga platser för att sedan beskriva 

utifrån egna tankar om varför platsen upplevs otrygg. Det skulle dock göra att 

sammanställningen skulle ta mycket längre tid då svaren skulle behöva analyseras mer 

detaljerat. Valet av att ha sju orsaker till otrygghet samt en “annan” var för att deltagarna 

inte skulle behöva komma på egna orsaker utan de fick istället välja utifrån de vanligaste 

orsakerna till upplevd otrygghet. Detta kan dock ha bidragit till att en del deltagare låste 

sig vid att använda de redan föreslagna orsakerna och inte kunde komma på egna orsaker 



 

39 

 

som kanske egentligen skulle ha passat bättre för den personens uppfattning av 

otryggheten. 

 

En alternativ undersökningsmetod skulle kunna vara en webbaserad undersökning där 

deltagarna kunde markera otrygga platser själva i ett program på datorn som automatiskt 

lägger in svaren och sammanställer det. En version av SoftGIS skulle kunna användas för 

detta. Det hade varit ett smidigt verktyg som kan bidra till att fler personer skulle kunna 

delta i undersökningen. Men eftersom vi saknade tillräcklig kunskap om denna metod 

valdes det att göra undersökningen på papperskartor. En kombination av de båda 

metoderna skulle kunna bidra till en stor bredd bland deltagarna eftersom att flera skulle 

ha fått möjligheten att svara. 

 

Resultatet från undersökningen visar att 14 personer har markerat ett område mellan Stora 

Esplanadgatan och Fältskärsleden (på järnvägen) som otryggt. Vid närmare granskning 

insåg vi att detta troligtvis var menat att symbolisera gångtunneln som går under 

Fältskärsleden, från Nygatan (vid Öster). Den enda gångtunnel som går under järnvägen 

är den som vi valt att kalla Norra järnvägstunneln. Om dessa markeringar egentligen är 

menade att symbolisera gångtunneln under Fältskärsleden och inte Norra järnvägstunneln 

kan resultatet bli missvisande och felaktigt. Gångtunneln som går under järnvägen var 

inte utmarkerad på kartan och därför kan det inneburit svårigheter för deltagarna att veta 

exakt var den finns.  

 

5.5 Observationsstudie 

Observationsstudierna genomfördes på våren år 2014 vilket betyder att blad och blommor 

inte har slagit ut på alla träd och buskar. Detta kan ha stor betydelse om någon plats har 

blivit markerad för att det är dålig sikt eller dålig insyn där. Personen i fråga som upplever 

det kan mena att det är dålig sikt mitt i sommaren då buskar och träd har blommat ut helt 

eller att det är dålig sikt på vintern för att det ofta är höga snövallar där. 

 

De observationsstudier som genomfördes i denna studie gick ut på att anteckna och 

fotografera platsen både utifrån första intryck men även gällande de faktorer till varför 

platsen markerats. Exempelvis att det var flest som tyckte att belysningen var dålig på en 
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plats då undersöktes det extra noga. Vissa av dessa kan vara tidsberoende, exempelvis om 

platsen upplevs som ödslig. Om detta ska undersökas räcker det antagligen inte att göra 

ett besök utan detta kan skilja sig beroende på vilken veckodag, tid på dygnet samt vilken 

årstid det är. För att få en så verklig och sann bedömning som möjligt kan alltså flera 

observationstillfällen behövas. En annan orsak som är starkt beroende av tiden är 

belysning, det är svårt att bedöma huruvida bra eller dålig belysningen är om platsen 

undersöks mitt på dagen när solen skiner. Om observationen istället genomförs en 

vintereftermiddag kommer belysningen kunna analyseras och granskas på ett lättare sätt. 

Detta betyder inte att belysning är omöjligt att undersöka en ljus sommardag. Ljusstyrka 

i gångtunnlar kan undersökas på en ljus förmiddag och även var belysningen är placerad 

och vilken typ av armaturer det är kan noteras. 

 

Orsaken dåligt rykte kan vara svår att observera. För det första måste det tas reda på varför 

området har ett dåligt rykte och sedan ta reda på om detta kan observeras på plats eller 

inte. Det kan exempelvis vara att området sägs vara drabbat av hög brottslighet. Klotter 

och annan skadegörelse kan delvis undersökas på plats men för att ta reda på våldsbrott 

eller sådan typ av brottslighet måste istället brottsstatistik granskas. I denna studie ställdes 

aldrig någon följdfråga på vad det dåliga ryktet innebar och det är därför svårt för oss att 

veta vad Södra Nordost, i detta fall, har för dåligt rykte. Södra Nordost är ett 

miljonprogram-område vilka är allmänt kända för att ofta ha ett dåligt rykte (Sundin, 

2007). 

 

5.5.1 Trygghetsskapande åtgärder 

I detta avsnitt diskuteras resultatet från observationsstudien. Här presenteras även förslag 

på trygghetsskapande åtgärder i de områden som utifrån undersökningen upplevs som 

otrygga.  

 

Gångstråket norr om Gävle slott 

En trygghetsskapande åtgärd som skulle bidra med att området längs med gångbanan blir 

mer befolkad är att, som Centrumplanen (2014a) även föreslår, anlägga två nya broar över 

Gavleån för att binda ihop Norra Skeppargatan med Timmermansgatan samt Norra 

Slottsgatan med Slottstorget. Denna förändring kommer, enligt Gävle kommun, att ske 
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mellan åren 2019-2021. Att endast anlägga broar över Gavleån är troligtvis inte 

tillräckligt för att öka genomströmningen av människor men tillsammans med några nya 

funktioner i området skulle det leda till att fler människor väljer att använda gångstråket. 

 

Bättre belysning med starkare lampor skulle vara positivt för känslan av området samt 

hur tryggheten upplevs där på kvällar. Den enda belysning som fanns under 

observationstillfället var från lyktstolpar längsmed gångstråket, och det var bristfällig. 

Exempelvis skulle belysning innanför muren göra att området blir mer upplyst och 

trevligt. De träd och buskar som finns innanför muren kan belysas på ett intressant och 

konstnärlig vis vilket gör att belysningen tillför något mer än enbart till att ljusa upp 

gångstråket. En strandpromenad och broar behöver även belysning och detta skulle även 

bidra till att gångstråket och omkringliggande område blir mer upplyst. 

 

Enligt Gävle Centrumplan (2014a) finns planer på att anlägga en restaurang i den västra 

delen av gångstråket intill parkeringen vid Slottstorget, även detta förslag skulle bidra till 

att området blir mer befolkat och därmed upplevs mindre ödsligt. Förslaget kommer, 

enligt Gävle kommun (2014a), att förverkligas mellan åren 2016-2018. I samband med 

detta förslag skulle någon form av bryggor eller annan vattennära aktivitet med fördel 

kunna anordnas i närheten av Gavleån för att ge medborgarna en möjlighet att vistas vid 

vattnet. 

 

Norra Järnvägstunneln          

I gångtunneln behövs det bättre belysning med lampor som lyser upp hela tunneln så att 

den inte upplevs som en mörk och otrygg plats. Det skulle göra stor skillnad att byta ut 

de nuvarande lamporna som ger ett gult sken till lampor med ett blåvitt sken. Det behöver 

även kompletteras med belysning utanför tunneln för att det inte ska bli för stor kontrast 

mellan ljust och mörkt. Att komma ut från en ljus tunnel och ut i mörkret (om det inte 

finns lampor utanför) kan göra att det istället upplevs som att platsen utanför tunneln är 

otrygg (Boverket, 2010a). Som nämnts tidigare kan felplacering eller för svag eller för 

stark belysning göra att otryggheten ökar. 

 

Tunneln är väldigt utsatt för skadegörelse i form av klotter vilket är både ett socialt 

problem och ett ekonomiskt problem då sanering av klotter kan uppgå till väldigt höga 
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kostnader (Dagens Nyheter, 2013; Boverket, 2010a). Eventuellt kan en estetisk åtgärd 

vidtas för att bidra till att upplevelsen av tunneln ska bli mer öppen och ljus istället för 

trång och instängd. Genom att byta material i och utanför tunneln kan sanering 

underlättas. Ett ljust material skulle även bidra till att tunneln upplevs som större, luftigare 

och trevligare. Ett annat sätt att försöka minska oönskat klotter skulle vara att installera 

en övervakningskamera vid båda ingångarna, detta kan även bidra till en trygghetskänsla 

för gångtrafikanter. 

 

Gävle kommun har, enligt Centrumplanen, förslag på förändring i området genom att 

genomfarten till Öster ska förbättras, detta har prioritet tre och ett utförande av förslaget 

kommer att påbörjas tidigast år 2022 (Gävle kommun, 2014a). Tunneln används av både 

gångtrafikanter och cyklister då det är den enda gång- och cykelbanan för att ta sig under 

järnvägen. Även de platser, som denna tunnel, som används för att det inte finns något 

annat alternativ är viktiga att underhålla. 

 

Södra Nordost 

En metod för att försöka förbättra ryktet för Södra Nordost är att uppmärksamma området 

med hjälp av att anordna aktiviteter och tävlingar i området. Det skulle exempelvis kunna 

anordnas en graffitti-tävling eller en matlagningstävling där Gävles medborgare får delta, 

detta skulle leda till att medborgarna får se och uppleva området och kanske ändra 

uppfattning om platsen. En annan metod kan vara att göra någon fysisk förändring i 

området, exempelvis anlägga en ny välplanerad lekplats, för att visa att området är viktigt 

och omhändertaget. 

 

Åtgärden att öppna upp området och anlägga en bra tydlig gång- och cykelväg genom 

området som leder till Centralstationen kan bidra till att genomströmningen i området blir 

högre, fler människor får se och uppleva området. För att det dåliga ryktet ska försvinna 

behöver folk komma till området och uppleva det. 

 

Kyrkogatan 23-31 

Längsmed Kyrkogatan 23-31 behövs det bättre och framförallt lägre belysning, den 

belysningen som finns idag är inte välfungerande, samt att de lyktstolpar som finns där 

idag är felplacerade. Det är svårt att ta sig fram med cykel på gatan och det kan upplevas 
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som otryggt att gå på den smala trottoaren, genom att göra om gatan till en cykel och 

gångväg kan den användas av personer som vill ha ett alternativ till gågatan 

(Drottninggatan). I några av byggnaderna bör kontorsverksamheterna omvandlas till 

bostäder, detta för att bidra till att människor rör sig i området även på kvällar och helger. 

Gävle kommuns förslag enligt Centrumplanen är en upprustning av gaturummet där bland 

annat gatan ska bli ett gångfartsområde som ska bli mer tillgängligt för alla trafikslag. 

Detta förslag har prioritet tre och kommer att börja implementeras år 2022 (Gävle 

kommun, 2014a). 

 

5.6 Utvärdering av InF-metoden 

I det här avsnittet beskrivs vår egen utvärdering av InF-metoden som används i studien. 

 

InF-metoden syftar till att finna de platser som upplevs som otrygga och ta fram åtgärder 

till att öka tryggheten. Resultatet visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan hög 

brottslighet och den upplevda otryggheten i centrala Gävle. Det finns dock en svag 

koppling mellan den höga brottsligheten på Norra strandgatan och den upplevda 

otryggheten. 32 % av deltagarna i trygghetsundersökningen markerade Norra strandgatan 

precis utanför nattklubben Heartbreak som otrygg. Björkemarken (2007) menar att det 

kan det finnas ett samband mellan brottslighet och upplevd otrygghet men det kan vara 

svårt att identifiera sambandet. Så var det även i detta fall, kartorna visar att det kan finnas 

en koppling mellan dessa två men det utesluter inte att det endast var en tillfällighet att 

de sammanfaller. Eftersom kopplingen var så pass oklar valdes det att inte göra någon 

djupare granskning av detta och heller inte ge förslag på några brottsförebyggande 

åtgärder för att öka tryggheten. Det kan dock behövas ett starkare brottsförebyggande 

arbete på just denna plats. Det finns diskussioner om att nattklubbar som har ändrat 

öppettiden så att de stänger senare har bidragit till minskat krogvåld (Göteborgs-Posten, 

2014; Barometern, 2014). En anledning till att krogvåldet minskar ju längre öppettid 

nattklubben har kan vara att alla inte går hem samtidigt. Nattklubben Heartbreak har öppet 

till klockan 2 på natten och detta kan i vissa fall anses vara tidigt. Om öppettiden ändrades 

till klockan 3-4 på natten och tillsammans med större närvaro av poliser skulle det kunna 

minska krogvåldet. 
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5.6.1 Positivt 

InF-metoden gör det möjligt för kommuner att få reda på var medborgarna upplever en 

otrygghetskänsla. Ofta antas det att de platser där det är hög brottslighet även är de som 

upplevs som otrygga, men detta behöver inte stämma. Det är ofta dessa platser som 

kommunerna genomför brottsförebyggande arbeten i för att minska brottsligheten i tron 

om att öka tryggheten. Med hjälp av denna metod är det enkelt att se om dessa två 

egenheter hör ihop eller inte. I denna studie visade det sig att de otrygga platserna inte 

hade ett starkt samband med hög brottslighet, vilket gör att det är de platser som invånarna 

faktiskt upplever som otrygga som åtgärdas. 

 

Trygghetsundersökningar i form av en workshop är ett relativt enkelt sätt att få reda på 

vad allmänintresset anser om tryggheten i det område som undersöks. Workshopen kan 

äga rum på en skola, arbetsplats eller offentlig byggnad vilket gör det möjligt att nå ut till 

flera olika befolknings- och åldersgrupper i staden. När en trygghetsundersökning 

genomförs på det här sättet bidrar det till att medborgarna som deltar i undersökningen 

känner att de faktiskt har påverkat när de ser resultatet av undersökningen. Om detta 

resultat sedan används för trygghetsskapande åtgärder på platser där det var koncentrerat 

med upplevd otrygghet kan även det bidra till att medborgarna känner att de har bidragit 

till att göra samhället bättre och tryggare. 

 

Genom att visualisera brottsstatistik och resultatet från undersökningen på kartor, 

tillsammans med en beskrivande text, gör det möjligt att på ett enkelt och överskådligt 

sätt jämföra dem med varandra. Om de endast presenteras i textform är det svårt att få en 

snabb överblick. 

5.6.2 Att tänka på 

För att denna metod ska fungera på bästa sätt rekommenderas det att inte undersöka ett 

för stort geografiskt område då detta skulle göra det svårt att på gatunivå få reda på vilka 

platser som upplevs otrygga. Det skulle även göra det svårt att faktiskt få ett resultat om 

vilka platser som flest deltagare i undersökningen upplever som otrygga. Detta på grund 

av att det är mindre chans att samma område markeras flera gånger vilket kan göra att 

undersökningen inte får hög validitet. I detta examensarbete undersöktes centrala Gävle 
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som är cirka 1,25 km2 stort område. Vår bedömning är att områden som är mindre än 2 

km2 är de mest optimala att använda vid sådana här undersökningar. 

 

Det är viktigt att brottskartan och kartan som visar den upplevda otryggheten har samma 

bakgrundskarta och samma färgskala för att de ska bli jämförbara med varandra. 

Exempelvis att de platser som har högst koncentration av brott är markerade med en 

mörkröd färg och de platser som har få anmälda brott får en ljusare nyans eller ingen färg 

alls. Det är då viktigt att kartan som visar den upplevda otryggheten visar de platser som 

markerats flest gånger med en mörkröd färg och där det markerats få eller inga gånger får 

en ljusare nyans eller ingen färg alls. 

 

Denna typ av trygghetsundersökning skulle med fördel kunna kompletteras med andra 

trygghetsskapande metoder, exempelvis en trygghetsvandring. Först genomförs 

undersökningen och sen under observationsstudien där de platser som upplevs som mest 

otrygga besöks skulle en trygghetsvandring kunna komplettera resultatet. 

 

InF-metoden kan även vara användbar i framtida trafikplanering för att identifiera vilka 

platser som medborgare anser vara osäkra ur ett trafikperspektiv. Med hjälp av denna 

metod kan de trafikstråk som invånarna egentligen vill använda, men som de inte vill eller 

vågar använda för att de inte är säkra identifieras. Metoden gör även att allmänintresset 

hos medborgarna kommer fram. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras de frågeställningar som studien baseras på samt att förslag till 

vidare forskning presenteras. 

 

Forskningsfråga 1: Hur kan en metod utformas för att identifiera otryggheten i städer 

samt för att finna trygghetsskapande åtgärder? 

Målet med denna studie har varit att ta fram en metod som kan användas för att identifiera 

otrygga platser i en stad samt för att finna vilka trygghetsskapande åtgärder som kan 

behöva vidtas. Den metod som togs fram kallas InF och står för Identify and Fix, och 

syftar till att identifiera otrygghet och sedan åtgärda det. Den är utformad genom att en 

trygghetsundersökning genomförs för att sedan göra en brottsanalys och jämföra 

resultatet från dessa med varandra för att se om det finns något samband. För de platser 

som upplevs som otrygga men där det inte finns något klart samband med koncentrerad 

brottslighet tas trygghetskapande åtgärder fram. Efter att dessa åtgärder genomförts kan 

med fördel en till trygghetsundersökning utföras för att se om det finns en eventuell 

förändring i den upplevda otryggheten. För de platser där upplevd otrygghet stämmer 

överens med koncentrerad anmäld brottslighet kan brottsförebyggande åtgärder vidtas. 

 

Forskningsfråga 2: Vilka platser i centrala Gävle upplever medborgare i Gävle som 

otrygga? 

Utifrån trygghetsundersökningen framgick det att det fanns fyra platser i centrala Gävle 

som upplevdes som otrygga av flest personer. Dessa fyra platser var gångstråket norr om 

Gävle slott, Kyrkogatan 23-31, Norra Järnvägstunneln och Södra Nordost 

 

Forskningsfråga 3: Var i centrala Gävle är det mest koncentrerad brottslighet? 

De platser i centrala Gävle som har högst koncentrerad brottslighet mellan åren 2010-

2013 är Norra Strandgatan precis utanför nattklubben Heartbreak samt Stortorget. 

 

Forskningsfråga 4: Hur överensstämmer uppfattningarna om otrygga platser med 

anmäld brottslighet? 

Den upplevda otryggheten har inte ett starkt samband med de anmälda brott mot individer 

som skett under treårsperioden 2010-2013. Den enda platsen där ett samband går att 
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utmäta är på Norra Strandgatan utanför nattklubben Heartbreak där det var högst 

koncentrerad brottslighet, och där även 32% av deltagarna i trygghetsundersökningen 

ansåg att det var otryggt. 

 

Forskningsfråga 5: Vilka trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder kan 

behöva vidtas i de centrala delarna av Gävle? 

Enligt resultatet från trygghetsundersökningen och kartläggningen av anmäld brottslighet 

är det enbart trygghetsskapande åtgärder som behöver vidtas i centrala Gävle för att öka 

den upplevda tryggheten. 

 

Framtida forskning 

InF-metoden kan även användas i kommunal planering där säkerhetsfrågor är av intresse, 

exempelvis för att identifiera var medborgare upplever att trafiksäkerheten i staden är 

bristfällig för att ta fram säkerhetsåtgärder. 

 

Liknande och större studier i framtiden kan med fördel inkludera tidsaspekten när det 

gäller trygghetsfrågor. Arbetet kan bli mer utförligt och kan utvärderas i en större grad 

när även tidsaspekten undersöks med skillnader i den upplevda otryggheten på 

veckodagar, årstider och tidpunkter på dygnet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

De brottskoder som är med i analysen: 

 

Hot och Ofredande 

0407 - Ofredande mot man 18 år eller äldre 

0408 - Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre 

0428 - Ofredande mot flicka under 18 år 

0429 - Ofredande mot pojke under 18 år 

0426 - Olaga hot mot flicka under 18 år 

0427 - Olaga hot mot pojke under 18 år 

0405 - Olaga hot mot man 18 år eller äldre 

0406 - Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 

 

Sexualbrott 

0607 - Sexuellt ofredande, exhibitionism 

0668 - Sexuellt ofredande mot barn 15-17 år 

0683 - Sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre 

0652 - Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus mot flicka under 15 år 

0660 - Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus mot kvinna 

0662 - Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus mot man 

 

Våldsbrott 

9317 - Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, obekant med offret 

9318 - Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret 

9319 - Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, obekant med offret 

9320 - Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret 

0355 - Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret 

0356 - Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

0357 - Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 
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0358 - Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

0375 - Misshandel grov, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret 

0376 - Misshandel grov, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

0377 - Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 

0378 - Misshandel grov, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

0307 - Försök till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot kvinna 

0303- Försök till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot kvinna 

0304 - Försök till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot man 

 

Personrån 

9806 - Rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt) under 18 år, utan skjutvapen, utomhus  

9810 - Rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt) 18 år eller äldre, utan skjutvapen, 

utomhus  

0892 - Rån, utan skjutvapen, rån mot funktionsnedsatt utomhus 

9812 - Rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt) 18 år eller äldre, med skjutvapen, 

utomhus  

9817 - Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot 

funktionsnedsatt 

9818 - Stöld utan inbrott, fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, mot 

funktionsnedsatt 

9819 - Stöld utan inbrott, väskryckning, ej mot funktionsnedsatt 

 

Skadegörelse 

1209 - Skadegörelse, övrigt klotter   

1209 - Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting, övrigt klotter   
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