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Sammanfattning  

Det finns idag ca 130 utanförskapsområden i Sverige. Dessa kännetecknas av hög 

arbetslöshet och av att många ungdomar inte har en gymnasial utbildning Många av 

dessa områden betraktas även som så kallade utsatta områden. De kännetecknas av 

en låg socioekonomisk status och att den kriminella påverkan utgör stora problem för 

lokalsamhället. Detta är bidragande faktorer som skapar otrygghet i områdena.  

Under åren 1965 till 1974 byggdes över en miljon nya bostäder i Sverige, allmänt 

känt som miljonprogrammet. Dessa områden byggdes under stor tids- och kostnads-

press och hade ingen naturlig koppling till tidigare bebyggelse, verksamhet eller 

befolkning vilket självfallet har en negativ inverkan på platsidentiteten och plats-

känslan. Många av dessa bostäder förblev tomma och svåra att hyra ut. Dessa blev 

istället plats för problemhushåll och invandrande från andra länder. Områdena som 

när de uppfördes skulle vara en symbol för ekonomiskt välstånd och sociala kvali-

teter blev istället marginaliserade områden som ibland kallas för slum, betongförorter 

eller invandrar-getton. Husby, som är en förort som ligger i norra Stockholms stad, är 

en del av miljonprogrammet och räknas både som ett utanförskapsområde och ett 

utsatt område. Den här undersökningen har inriktats på att studera torget och området 

vid den ena tunnelbaneuppgången, vilket är på förslag från ÅWL Arkitekter.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer i den fysiska miljön som har 

inverkan på människors upplevelse av området de bor i eller besöker. Målet med 

studien är att ta fram förslag på hur den specifika platsen kan fungera som en mötes-

plats där invånare och besökare upplever trygghet, säkerhet, känner sig välkomna och 

känner tillhörighet. För att uppnå syftet har kvalitativa undersökningar gjorts i form 

av intervjuer. Dessutom har sekundärdata tagits fram samt egna observationer. Inter-

vjuerna, teorin och observationerna har legat till grund för de slutgiltiga förlag som 

har tagits fram. De åtgärder i den fysiska miljön som tycks ha störst inverkan på 

människors upplevda trygghet är bättre belysning, fler mötesplatser, fler verksam-

heter och mer växtlighet. Det är även viktigt att ge platsen en identitet.  

Förslaget är utformat med grundtanken att om något tilltalande och vackert skapas i 

ett område så kommer områdets invånare att vara stolta över det och vilja vårda det. 

Det är även viktigt att invånare och besökare i stadsdelen kan identifiera sig med det 

som utformas. Torget ska göra att invånare och besökare lockas till platsen och vilja 

vara där. Torget ska vara unikt samtidigt som det ska kännas välkomnande. Förslaget 

på torget som har tagit fram i studien har verksamheter som tilltalar alla, men främst 

kvinnor. Torget har många färger, mycket belysning och mycket växtlighet. För att 

skapa mötesplatser har flera sittplatser placerats ut på torget och taket på tunnelbane-

uppgången bildar en stor trappa där människor kan sitta och umgås. 

Trygghet är en komplex fråga som innehåller många olika aspekter – sociala, 

psykiska och fysiska. Dessutom är trygghet subjektivt. För att lösa trygghetsprob-

lemen krävs många olika åtgärder på flera olika områden och en sammanvägning av 

dessa är den bästa lösningen. Utformning av den fysiska miljön kan inte ensamt lösa 

alla problem men det kan vara en bidragande faktor. 
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Abstract 

Studien har genomförts efter ett förslag från ÅWL Arkitekter och handlar om hur 

utformningen av den fysiska miljön kan påverka känslan av trygghet. Studien 

behandlar ett torg i förorten Husby i norra delen av Stockholms stad där människor 

upplever otrygghet. Stadsdelen byggdes under det så kallade miljonprogrammet. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer i den fysiska miljön som har 

inverkan på människors upplevelser. Målet är att ta fram förslag på hur platsen kan 

fungera som en mötesplats där invånare känner sig trygga, säkra och välkomna. För 

att uppnå syftet och målet har undersökningar gjorts via intervjuer och egna 

observationer.  

De åtgärder i den fysiska miljön som tycks ha störst inverkan på människors upp-

levda trygghet, och som ligger till grund för förslagen, är belysning, mötesplatser, 

verksamheter och växtlighet.  

Trygghet är en komplex fråga som innehåller många olika aspekter. För att lösa 

trygghetsproblemen krävs många olika åtgärder på flera olika områden. Utformning 

av den fysiska miljön kan vara en bidragande faktor. 

Nyckelord: fysisk miljö, trygghet, säkerhet, miljonprogrammet, Husby, mötesplatser, 

torg, trygghetsproblem, utanförskapsområden, utsatta områden, platsidentitet 
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Abstract 

This study is conducted on behalf of ÅWL Arkitekter and is about how the 

configuration and design of the physical environment can influence the perceptions 

of security. The study is about a square in the suburb Husby, in northern part of 

Stockholm. Husby is characterized by insecurity. The district was built during the so 

called “million apartment program”. 

The purpose with the study is to examine which factors in the physical environment 

has an influence on people’s experience and perceptions. The goal is to present a 

design for the square in order to make it to a meeting place, which can contribute to 

inhabitants’ feelings of security and safety. The study is based on interviews and 

observations.  

The actions within the physical environment that has the greatest influence on 

people’s perceptions of security, seems to be lightning, meeting places, common 

activities and vegetation. The design and proposals is based on these conceptions. 

Security is a complex matter and it contains various aspects. It takes a lot of actions 

in several areas to solve issues regarding security. The design of the physical 

environment can be a contributory factor among others. 

Key words: physical environment, safety, security, million apartment program, 

meeting places, square, place identity, alienation, vulnerable areas 
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Förord 

Denna studie har gjorts efter ett förslag från ÅWL Arkitekter. Företaget ville ha 

förslag på hur ett torg i det utsatta området Husby skulle kunna förbättras och upp-

levas tryggare genom utformning av den fysiska miljön. ÅWL har fått i uppdrag av 

Svenska Bostäder att jobba med trygghetsskapande åtgärder i den byggda miljön i 

Husby, varför denna studie baseras på ett verkligt projekt. 

Aktuellt torg i Husby upplevs idag otryggt av Husbys invånare. Kriminalitet och 

narkotikaförsäljning är en del av vardagen här. Miljön upplevs av de boende som öde 

och mörk samt att det saknas mötesplatser och verksamheter. Enligt en undersökning 

som Svenska Bostäder har gjort anger nästan alla boende i Husby att de känner sig 

mest otrygga i de offentliga miljöerna. 

Denna studie har varit mycket intressant och lärorik. Studien har berört kurser i vår 

utbildning samtidigt som den har behandlat aspekter som har varit nya för oss för-

fattare. Projektet har känts meningsfullt och viktigt eftersom det bygger på ett verk-

ligt projekt. Dessutom är trygghetsfrågan en viktig aspekt i byggandet. Båda för-

fattarna har varit delaktiga i studiens olika delar. Studiens resultat och förslag har 

tagits fram gemensamt.  

Ett stort tack till vår handledare på Linnéuniversitetet, Samuel Palmblad, för ditt 

engagemang, stöd och dina goda råd. Tack också Emma Hulaud, handledare på 

ÅWL, för att vi fick förtroendet att genomföra studien och för din hjälpsamhet, 

support och tillgänglighet. Till sist, ett stort tack till våra familjer som har funnits där 

under hela processen och stöttat oss. Ett särskilt tack till Tommy och Julia Porselius 

för korrekturläsning och relevanta synpunkter gällande den språkliga behandlingen. 

 

Matilda Porselius & Mattias Svensson 

Växjö, 13 juni 2018 
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1 Introduktion 

Det finns idag ca 130 utanförskapsområden i Sverige, enligt en under-

sökning från SCB (2016). Dessa områden kännetecknas av hög arbetslöshet 

och av att många ungdomar inte har en gymnasial utbildning (Polisen, 

2017). Många av dessa områden betraktas även som så kallade utsatta 

områden. Polisen har identifierat 53 utsatta områden i Sverige med stora 

brottsproblem (Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2016). Polisen menar att 

dessa områden har en låg socioekonomisk status och att den kriminella på-

verkan utgör stora problem för lokalsamhället. Detta är faktorer som skapar 

otrygghet i områdena. Om de boende i området känner sig otrygga, kan det 

leda till att dessa är mindre benägna att anmäla brott. Det här medför en ond 

cirkel i området, där de kriminella på så vis får ännu större inverkan på 

lokalsamhället (Polisen, 2017). Enligt BRÅ (2002) finns det en koppling 

mellan den byggda miljön och brottsligheten och otryggheten i ett område. 

Enligt Järfälla kommun (2016), BRÅ (2002) och Sveriges Kommuner och 

Landsting (2009) finns det två strategier för att förebygga brott; social res-

pektive situationell brottsprevention. Social brottsprevention syftar till att 

minska personers motivation att begå brott och kan skapa förutsättningar för 

goda sociala kontakter, medan situationell brottsprevention som genom att 

förändra de situationer där brott uppstår kan försvåra genomförandet av brott 

(BRÅ, 2002). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Under 1950-, 1960- och 1970-talet byggdes många nya bostäder i Sverige 

(Castro & Lindbladh, 2004) och bara under perioden 1965 till 1974 byggdes 

över en miljon bostäder, allmänt känt som miljonprogrammet. Den stora 

byggsatsningen berodde främst på dålig bostadskvalitet och bostadsbrist (se 

vidare i kap 2, Teoretiska utgångspunkter). Med hjälp av Miljonprogrammet 

kunde bostadsbristen byggas bort, men bostäderna fick andra problem 

(Vidén & Lundahl, 1992). Ett stort problem var att många bostäder förblev 

tomma. Med ett stort utbud av bostäder kunde människor nu välja var de 

ville bo och det ledde till att bostäderna i förorterna blev svåra att hyra ut. 

Dessa blev istället plats för problemhushåll och invandrande från andra län-

der, däribland många flyktingar. De lediga lägenheterna i förorterna växte i 

antal och nyanlända invandrare blev direkt hänvisade till dessa lägenheter 

(Castro & Lindbladh, 2004). 

Under början av 1990-talet hamnade Sverige i en djup ekonomisk kris vilket 

ledde till arbetslöshet i landet (Castro & Lindbladh, 2004). Immigranter 

hade begränsad tillgång till arbetsmarknaden och i och med den ekonomiska 

krisen fick de det ännu besvärligare. Områdena, som när de uppfördes skulle 

vara en symbol för ekonomiskt välstånd och sociala kvaliteter, blev istället 

marginaliserade områden som ofta kallas för slum, betongförorter eller 

invandrar-getton. 
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Husby är en förort som ligger i norra delen av Stockholms stad. Området är 

en del av miljonprogrammet och räknas både som ett utanförskapsområde 

(Sveriges Riksdag, 2016) och ett utsatt område (Polisen, 2017). I en rapport 

har Polisen listat 14 utsatta områden i Sverige som Polisen ska lägga extra 

fokus på (Ewald, 2015). Områdena är ”kriminellt belastade, med en öppen 

narkotikahandel, synliga våldsyttringar och hög otrygghet hos de boende” 

och här ingår Husby. Husby är dessutom ett av fyra områden i Stockholm 

som Polisen har pekat ut som särskilt utsatta. Brott begås öppet i området 

och människor i undviker att röra sig utomhus på kvällen, enligt Polisen. 

Husby är byggt som ett typiskt miljonprogramsområde med höga, fristående 

hus och där biltrafiken åtskiljs från gång- och cykeltrafiken (Polisen, 2017). 

Husby centrum är därför helt stängt för biltrafik. Detta försvårar polisens 

arbete vad gäller framkomlighet och möjligheten att följa efter personer som 

flyr. Den byggda miljön med nästan enbart höga hus gör dessutom att 

Polisen lätt blir upptäckta på plats. 

I de flesta lägenheter i Husby bor många människor på liten yta. Polisen 

(2017) menar att ”trångboddheten gör att ungdomar tillbringar sin lediga 

tid ute i området då det inte finns plats i hemmet. Den offentliga miljön blir 

istället deras vardagsrum som de delar med de kriminella”. Polisen menar 

att den vanligaste brottsplatsen för både misshandel, hot och sexualbrott är 

en allmän plats. Polisen hävdar i en rapport att de boende i Husby har 

anpassat sig till brottsligheten och undviker torgen i området (Larsson, 

2016). Enligt Svenska Bostäder hävdar kvinnor i Husby att de tar omvägar 

för att slippa passera de offentliga platserna i Husby (Gültekin, 2017). 

Samma undersökning från Svenska Bostäder visar att kvinnor känner sig 

mer otrygga i Husby än män. Många kvinnor upplever Husby som ”slitet, 

otryggt och det finns gatumaktordning”, och många anser att det saknas 

mötesplatser för kvinnor. Butiksbiträden och andra arbetande i Husby upp-

lever att torget, som den här undersökningen handlar om, upplevs otryggt på 

kvällarna, ödsligt och att det saknas aktiviteter för unga. 

De publika platserna i en stadsmiljö används i stor omfattning av områdets 

invånare och kan ha stor påverkan på de sociala kvaliteterna i människors liv 

(Ziyaee, 2018). Det är därför viktigt att en publik plats har en så kallad plats-

identitet. En väl utformad stadsmiljö är den som har minnen, mening och 

identitet för användarna. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer i den fysiska miljön 

som har inverkan på människors upplevelse av området de bor i eller besö-

ker. Upplevda känslor som fokuserats på är framförallt trygghet, men också 

säkerhet, att känna sig välkommen och att känna tillhörighet. 

Målet med studien är att ta fram förslag på hur ett specifikt torg kan fungera 

som en mötesplats där invånare och besökare upplever trygghet och säkerhet 
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samt känner sig välkomna och känner tillhörighet. Förslagen konkretiseras 

genom ritningar och illustrationer. En förhoppning är att förslaget och 

lösningarna ska kunna appliceras på andra områden med liknande problem. 

1.3 Avgränsningar 

Den här undersökningen har inriktats på att studera torget och området vid 

den ena tunnelbaneuppgången, den norra. Detta är riktlinjerna från ÅWL 

Arkitekter, arkitektkontoret som är initiativtagare till denna studie. Torget 

har studerats utifrån olika aspekter som framgår under avsnittet Genom-

förande. Ingen hänsyn har tagits till hur de tillfrågade människornas olika 

bakgrund och härkomst eventuellt skulle kunna påverka deras upplevelse av 

trygghet, säkerhet eller andra faktorer som har studerats. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definitioner 

Trygghet 

Det finns en rad olika definitioner om vad trygghet är. I den här rapporten 

har Nationalencyklopedins (u.å.,a) definition av trygg valts, vilken lyder: 

”fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av 

människans omgivning”. 

Säkerhet 

Definition enligt Nationalencyklopedin (u.å.,b): ”i allmän betydelse 

resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att 

olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa”. 

Utsatt område 

Ett utsatt område kan beskrivas på följande sätt (Polisen, 2017): ”Ett utsatt 

område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socio-

ekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. In-

verkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de krimi-

nellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget 

anses allvarligt.” Det är den här definitionen som studien syftar till när 

begreppet utsatt område används.  

Särskilt utsatt område 

När studien behandlar begreppet särskilt utsatt område så är det följande 

definition som studien syftar på (Polisen, 2017): ”Ett särskilt utsatt område 

kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en 

utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen 

att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.” 

Utanförskapsområde 

Det finns ingen klar och entydig definition av begreppet. Olika politiska 

partier har definierat det på lite olika sätt men med i stort sett samma inne-

börd. Moderaternas version är mest utförlig och de har även arbetat med 

SCB vid framtagandet av en rapport (Moderaterna, 2016) där definitionen 

återfinns. Följande faktorer definierar ett utanförskapsområde: 

• dåligt fungerande integration 

• bidragsberoendet är utbrett 

• bristande jämställdhet 

• otillräckliga kunskaper för att ta sig in på arbetsmarknaden 

• dåligt fungerande skolor 

• stor otrygghet. 
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2.2 Miljonprogrammet 

Miljonprogrammet pågick under åren 1965 till 1974 och enligt Boverket 

(2014) byggdes det exakt 1 005 578 bostäder under denna tid. Den stora 

byggsatsningen berodde främst på dålig bostadskvalitet och bostadsbrist 

(Vidén & Lundahl, 1992). Bristen på bostäder och kvaliteten på de bostäder 

som fanns gjorde att det fanns ett stort behov av många nya bostäder med 

högre standard än tidigare, vilket blev uppkomsten till miljonprogrammet. 

Många av miljonprogrammets områden byggdes med stort avstånd från 

tätbebyggelsen och ofta togs mark för jord- och skogsbruk i anspråk. Mar-

ken på dessa platser var orörd, billig och lättexploaterad. Dessa områden 

byggdes under stor tids- och kostnadspress och hade ingen naturlig koppling 

till tidigare bebyggelse, verksamhet eller befolkning vilket har en negativ 

inverkan på platsidentiteten och platskänslan. All bebyggelse i miljonprog-

rammets områden följde i stort sett samma struktur. Hälften av alla lägen-

heter som finns i områdena finns i tre- och fyravånings lamellhus. Höga 

lamellhus, även kallade skivhus, punkthus och loftgångshus finns det också 

gott om. Husen är ofta placerade parallellt med varandra eller vinkelrätt mot 

varandra vilket skapar ett tydligt mönster i områdena. 

2.3 Utsatta områden 

I utsatta områden finns en mängd sociala riskfaktorer, så som arbetslöshet, 

dåliga skolresultat, ohälsa och en allmänt låg framtidstro (Polisen, 2017). 

Dessa riskfaktorer kan leda till oönskade händelser i samhället som till 

exempel brott av olika slag. Riskfaktorerna kan grunda sig i historiska eller 

globalt aktuella konflikter som skapar en oro hos etniska grupper i det lokala 

samhället. Även den fysiska miljön kan vara en bidragande faktor till de 

sociala riskfaktorerna. Unga människor skapar en riskgrupp genom att de 

tenderar att lätt dras med i dåliga beteenden och tillsammans med ett stort 

antal kriminella aktörer och en låg kollektiv förmåga i samhället skapar de 

en kriminaliserande process. Med kollektiv förmåga menas gemensamma 

förväntningar om att agera för allas bästa. Den kriminaliserande processen 

har byggts upp under flera generationer och kan få ett så stort genomslag att 

ett helt bostadsområde påverkas. Den bristande kollektiva förmågan i sam-

hället underlättar för den kriminaliserande processen och leder till att områ-

dets invånare upplever en utsatthet och marginalisering samt att tilliten till 

andra i samhället försämras. I längden bidrar alla dessa faktorer till en 

negativ social utveckling i boendemiljön. 

Som tidigare nämnts är arbetslösheten hög i utsatta områden och många 

människor saknar gymnasial behörighet (Polisen, 2017). Många som har 

jobb har låga inkomster och andra lever på långvarigt bidragsstöd. Andelen 

sysselsatta i hela Sverige är 66,7 %. Motsvarande siffra är 49,5 % i utsatta 

områden och 47,2 % i de särskilt utsatta områdena. Sysselsättning och 
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utbildning är viktiga faktorer eftersom de kan skydda människor från att 

utveckla problembeteenden och kriminalitet. 

2.4 Den allmänna miljön 

En allmän eller offentlig plats är en plats som allmänheten har fritt tillträde 

till (Stockholms stad, 2017). Eftersom ett områdes allmänna platser används 

i så stor grad av områdets invånare och besökare, kan dessa spela en stor roll 

i att öka besökares sociala kvaliteter (Ziyaee, 2018). Det är därför ytterst 

relevant att de allmänna platserna har en identitet. Det är också viktigt att de 

allmänna platserna får brukarna av torget att känna en tillhörighet och en så 

kallad platskänsla. Det sistnämnda kan beskrivas enligt fenomenet platslös-

het. Om ett område är platslöst har det uppkommit helt utan hänsyn till 

platsen och landskapet runtom. Då går känslan för platsen förlorad. En 

stadsmiljö har alltid en historia som måste tas hänsyn till, samtidigt som de 

handlingar som representerar modern tid måste uppmärksammas. 

Det är i stadsmiljön den mesta vardagsbrottsligheten sker, det vill säga miss-

handel, skadegörelse och inbrott (BRÅ, 2002). Platser där det finns ökad 

risk för brottslighet är till exempel restaurang- och nöjesstråk där många 

människor rör sig och där koncentrationen av människor är stor under vissa 

tider och dagar. Andra ställen i stadsmiljön där brott kan ske och där män-

niskor ofta känner sig otrygga är stadens centrum, parker, kollektivtrafik-

stråken samt gång- och cykelvägar eller tunnlar. Längs kollektivtrafikstråken 

sker många brott och det gäller framför allt kvällstid. I stadens centrala delar 

är koncentrationen av människor stor och obekanta blandas med besökare. 

Butiker blir också utsatta för brott i form av snatteri, stölder och 

skadegörelse. 

Mer än hälften av alla brott som begås är vardagsbrott och sker mot enskild 

person i personens närmiljö, vilket i allra högsta grad påverkar tryggheten 

och livskvaliteten (BRÅ, 2002). Många människor uppger att de känner sig 

otrygga av att gå runt själva i mörka, avskilda och tomma områden. Åtgärder 

som ska göras för att förebygga brott görs bäst på lokal nivå där brottssitua-

tionen och de bakomliggande orsakerna är väl kända, och där kunskap om 

lokala behov och förutsättningar finns. De brottsförebyggande åtgärderna 

ska dessutom anpassas till de brott de ska förebygga, för att de ska vara lyc-

kade. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (2009) hänvisar 

till en amerikansk sociolog vid namn Ray Oldenburg. Han hävdar att det 

finns tre geografiska platser för en människa. Den första platsen är hemmet, 

den andra är arbetsplatsen och den tredje är den offentliga platsen. På den 

offentliga platsen möts och integreras människor på informella sätt. 

Offentliga institutioner som pubar, kaféer, uteserveringar och huvudgator är 

viktiga för samhällets sociala livskraft och utgör grunden för en fungerande 

demokrati. Detta gäller även för halvoffentliga institutioner som till exempel 

postkontor. I den offentliga miljön är människors sociala status ofta 

ointressant och därför minskar de sociala klyftorna här. 
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2.5 Mänskliga faktorer i den fysiska miljön 

Välbefinnande refererar till ett bra liv vilket innefattar både kognitiva och 

emotionella aspekter (Liu, Dijst & Geertman, 2015). Dessa är associerade 

med olika faktorer som tillfredställelsebehov, hälsoförhållanden, den fysiskt 

byggda miljön, sociala nätverk och olika livsmål. 

Egenskaper i stadsmiljön kan påverka invånares tillfredsställelse och således 

hela samhällets tillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar invånarnas livs-

kvalitet (Abass & Tucker, 2018). Tillfredställelse i grannskapet eller omgiv-

ningen, så kallad områdesnöjdhet, kan definieras som skillnaden mellan in-

vånarnas ideala stadsdel och den faktiska bostadsmiljön, och det kan i sin tur 

påverka livstillfredställelsen. Stadsdelens utformning kan bidra till bättre 

livskvalitet genom att de boende känner sig mer tillfredsställda. En högre 

tillfredställelse korrelerar med ökade sociala interaktioner, en bättre känsla 

för samhället, en känsla av tillhörighet och andra faktorer som ökar sam-

hällets hållbarhet. Tillfredställelsen kan också leda till välbefinnande och 

positiva hälsoeffekter. Att känna mindre tillfredställelse ger motsatt effekt. 

Tillfredställelsen i ett område kan delas in i tre inflytelserika kategorier: (1) 

sociodemografiska egenskaper, (2) psykosociala faktorer, och (3) fysiska 

områdesegenskaper (Abass & Tucker, 2018). Med sociodemografiska egen-

skaper menas ålder, inkomst och boendetid i området. De psykosociala fak-

torerna behandlar människors känsla av säkerhet samt beteenden och inter-

aktioner i området och genom att invånare känner sig säkra och uppfattar 

området som generellt estetiskt tilltalande ökar områdesnöjdheten. Att känna 

tillgivenhet till sitt område, så kallat områdestillgivenheten, beskriver kän-

slan av gemenskap och sammanhållning i ett samhälle och är en betydande 

faktor för områdesnöjdheten. De fysiska områdesegenskaperna är till exem-

pel fotgängares möjligheter att ta sig till skilda områden, förekomst av träd 

samt trafikintensitet. 

Att en stad eller ett område är promenadvänligt definieras som i vilken 

utsträckning den byggda miljön är säker och vänlig för närvaron av män-

niskor som bor, besöker, shoppar, njuter eller spenderar tid i ett område 

(Abass & Tucker, 2018). Promenadvänligheten möjliggör informella inter-

aktioner och skapar en känsla av säkerhet i området, särskilt i förortsområ-

den. Den upplevda säkerheten förbättrar i sin tur promenadvänligheten. I 

förortsområden finns det faktorer som negativt påverkar promenadvänlig-

heten som till exempel separation av olika användningsområden för marken, 

bilberoendet och att gatorna har dålig anslutning till varandra. 

En person vars låga socioekonomiska status leder till en begränsad tillgång 

till den sociala världen kan beskrivas vara berövad (Ouyang, Wang, Tian & 

Niu, 2017). Det kan också gälla personer med en låg utbildningsnivå. Att 

inte ha tillgång till sociala möjligheter som till exempel arbete eller sociala 

aktiviteter är saker som också gör en individ berövad. Att en person känner 

sig berövad beror såväl på personliga egenskaper och förväntningar som det 
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psykiska tillståndet. När det kommer till den fysiska miljön beskriver ordet 

berövad en person som genom social uteslutning och spatial ojämlikhet har 

hamnat i ett skick som kallas relativ fattigdom. Den offentliga servicen i 

berövade områden är idag mindre lämpliga att möta behoven hos invånarna. 

Invånare i sådana områden upplever en större nöjdhet med tjänster de 

använder ofta än tjänster de inte använder lika ofta så som offentliga parker 

eller gatustädning. Att områden är berövade beror främst på lokal och global 

ekonomisk omstrukturering och förändringar på arbetsmarknaden och i 

dessa områden råder ofta social segregering, fattigdom och uteslutenhet. 

Ett områdes inverkan, positiv eller negativ, på det sociala livet blir mer 

kondenserad ju mer homogen den sociala sammansättningen i området är 

(Castro & Lindbladh, 2004). Människor som har ekonomiskt, socialt och 

kulturellt kapital har makt över sin sfär och tenderar att segregera sig själva, 

medan människor med knappa resurser begränsas till platser de inte själva 

väljer. Effekten av avindustrialiseringen, under 1900-talets andra hälft blev 

att de tidigare arbetarklassamhällena förvandlades till samhällen för social 

utvisning där det enda som är gemensamt för människorna är avsaknaden av 

ekonomisk, social och kulturellt kapital. Samhällena drabbades av degra-

dering och stigmatisering där de fattiga i samhället påverkades. Koncentra-

tionen av människor med mycket kapital av olika slag har positiva effekter 

på området, medan koncentrationen av människor med lite kapital har mot-

satt effekt. Till exempel kan unga människor som växer upp i områden där 

arbetslösheten är stor tänka att det inte är någon mening att utbilda sig efter-

som det ändå inte kommer finnas jobb och det här kan leda till ökad risk för 

marginalisering.   

2.6 Trygghet och säkerhet 

Enligt BRÅ (2008) är tryggheten svår att mäta eftersom det är en känsla och 

känslan är subjektiv. Människors trygghet är viktig för ett område, dels för 

områdets attraktivitet och dels för områdets kreativa och innovativa förmåga 

som ökar när människor är trygga och möts och har tillit till varandra 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Att känna trygghet är också 

viktigt för att enskilda människor ska kunna förverkliga sina livschanser. 

Människor som känner sig otrygga har sämre möjligheter att välja väg i livet 

och mindre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Trygghet är en sub-

jektiv känsla som är kopplat till säkerhet. Den upplevda tryggheten och den 

faktiska tryggheten hänger inte alltid ihop men även den omotiverade 

otryggheten påverkar människor negativt och måste tas hänsyn till. 

Indikatorn säkerhet har stor tyngd när det gäller attraktivitet i storstads-

områden. BRÅ (2002) menar att det kan finnas en risk att tryggheten på-

verkas med situationell brottsprevention. Som ett exempel kan jalusier och 

galler som används för att skydda boende och lokalt verksamma skapa en 

otrygg känsla i området. Detta trygghetsdilemma är något som måste tas till 

hänsyn vid planering av den fysiska miljön (Sveriges Kommuner och 
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Landsting, 2009) Sveriges Kommuner och Landsting menar att: ”I en bunker 

kan man vara hur säker som helst, men är man trygg?” 

2.7 Bebyggelseinriktade åtgärder 

Mångfald är en viktig faktor för en stad och borde främjas vid utformandet 

av den byggda miljön, menar Hartmann & Jehling (2018). Ett sätt att göra 

det är att bygga enligt det som på engelska kallas close-grained mingle of 

buildings vilket innebär att små kvarter byggs i nära anslutning till varandra 

och består av många byggnader med smala fasader, frekventa butiksfönster 

och ett litet avstånd från gatan. Att variera bebyggelsen kan vara ett sätt att 

skapa en blandad miljö och bidrar även till att olika sociala grupper får sam-

ma rättigheter till stadsmiljön och stadens resurser. Det kan göras genom att 

kombinera bostäder med byggnader för kommersiell verksamhet på samma 

område. 

Enligt en undersökning av Ouyang et al. (2017) upplever människor sig 

nöjdare med samhällstjänster ju mer de använde dem och människor visade 

sig vara extra nöjda med park- och utbildningsfaciliteter. Respondenterna 

med högre utbildningsnivå var enligt undersökningen mer nöjda med sport-, 

kultur- och utbildningsfaciliteter, medan det inte finns någon koppling mel-

lan graden av nöjdhet och kön, ålder, inkomst och uppehållstid. Undersök-

ningen visade också att det bästa sättet att lindra berövande är att invandrare 

får tillgång till allmänna nyttigheter, ekonomiska möjligheter, grundläg-

gande tjänster, bra fysiska och hälsosamma miljöer samt design och 

förvaltning av städer. 

Enligt Järfälla kommun syftar brottsförebyggande arbete på insatser som 

minskar sannolikheten för brott (Järfälla kommun, 2016). Enligt en under-

sökning där olika kommuner i Sverige har jämförts (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2009) är trygghet en effekt av brottsförebyggande verksam-

heter. Att skapa trygghet i den byggda miljön handlar om att skapa platser 

där människor trivs och vill vistas i utan att känna obehag och kan till exem-

pel beröra belysning och uteserveringar. Enligt samma undersökning visade 

det sig att följande faktorer bidrar till trygghet i den fysiska miljön: rent och 

snyggt, bra belysning, trygga mötesplatser, trygga gångvägar och cykelvägar 

samt trygg kollektivtrafik. Undersökningen betonar att de undersökta kom-

munerna bör beakta brottsförebyggande aspekter i stads- och bebyggelse-

planeringen för det trygghetsskapande arbetet. Många kommuner anser att 

aspekten ”rent och snyggt” är viktig, men det kanske inte huvudsakligen är 

prydligheten som skapar trygghet utan känslan av att de gemensamma 

reglerna och normerna i samhället respekteras. 

I ett projekt som heter ”Trygg stadsmiljö” som utfördes i Malmö påvisades 

att trygghet och otrygghet hänger ihop med stadsplanering och hur en 

gemensam stadsmiljö kan skapas som upplevs trygg och tillgänglig av alla 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Projektet fokuserade främst på 
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mötesplatser. Stadsplaneringen spelar en stor roll, främst i storstäderna, vid 

skapandet av mötesplatser som främjar kontakter och ökar tilliten mellan 

människor. Staden är en mötesplats där människor träffar och samspelar 

med andra människor. Torgen är mötesplatser i det offentliga rummet där 

stora grupper av människor möts och avsätter en stor del av sitt sociala liv. I 

ett forskningsprojekt vid Chalmers och Göteborgs universitet undersöktes 

några torg i Göteborg och undersökningar visar att torgen har stor betydelse 

för många boende i olika stadsdelar. Efter uppväxten av stormarknader har 

de små torgen i olika stadsdelar inte längre lika mycket att erbjuda, utbudet 

har förändrats och butiker har lagts ner. Sveriges Kommuner och Landsting 

menar att för att torgen ska leva kvar i framtiden krävs trevliga mötesplatser, 

billig mat med kvalitet, bättre service och spännande inslag av kultur. Det 

krävs också fler sittplatser, mysiga serveringar, plaskdammar och skridsko-

banor. Ett antal påbud har lanserats i Stockholmsregionerna för att öka 

tryggheten och säkerheten. Nedan följer några av dessa påbud: 

• fysisk planering ska främja sammanhållningen, 

• stadens estetik ska skapa engagerade invånare (sense of place), 

• kultur ska användas som kitt för sociala kontakter, 

• landmärken ska definiera platsen och stärka platskänslan och 

• transporter ska vara trygga. 

Järfälla kommun (2016) har tagit fram trygghetsskapande program för att 

invånarna i kommunen ansåg att trygghet är en av de viktigaste faktorerna 

för invånarnas upplevelse av kommunen. Programmet har som mål att bland 

annat skapa fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud. I 

rapporten säger kommunen att:  

”Exempel på trygghetsskapande åtgärder i kommuner kan ofta vara trygg-

het i den fysiska miljön såsom belysning på och utformning av offentliga 

platser. Det kan också handla om att se till att områden fylls med aktiviteter 

och liv, det kommunala räddningstjänstansvaret eller att se till att ungdomar 

har en vettig tillvaro.” 

Att brottsförebygga är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet och 

handlar om att minska sannolikheten för att brott av olika slag uppstår 

(Järfälla Kommun, 2016). För att ett brott ska ske krävs tre komponenter: (1) 

En motiverad förövare, (2) Ett lämpligt objekt och (3) Avsaknaden av social 

kontroll. Om någon komponent saknas försvinner förutsättningen för brott 

och därför ska brottsförebyggande arbete göras så att någon av ovanstående 

tre faktorer påverkas. 

Tidigare erfarenheter visar att i den byggda miljön är det vanligare att an-

vända situationell brottsprevention men indirekt kan den byggda miljön även 

ha effekter som liknar social brottsprevention (BRÅ, 2002). Ett område kan 
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byggas på ett sådant sätt så att möjligheterna till goda sociala kontakter på-

verkas. Vid brottsförebyggande arbete inom ett geografiskt område kan 

effekten bli att en del av brottsligheten förflyttas till ett annat mindre skyddat 

område. Det har dock visat sig att dessa brottsförebyggande åtgärder har en 

positiv nettoeffekt, brottsligheten som uppkommer i det nya området är inte 

lika stor som den i det ursprungliga området. 

Enligt en enkätundersökning som BRÅ (2002) har tagit fram så tror de flesta 

respondenter att bebyggelseinriktade åtgärder kan påverka upplevelsen av 

trygghet. Boverket menar i undersökningen att symboliska och fysiska hin-

der kan vara ett sätt att motverka brott. Symboliska hinder kännetecknas av 

att vårda miljön, fräscha upp husen och visa att dessa har en ägare och någon 

som bryr sig om huset. Fysiska hinder är sådana åtgärder som syftar till att 

göra det svårare för tjuven att komma åt brottsobjektet och det kan till exem-

pel vara att förbättra belysningen på olika platser eller att skaffa lås och 

galler. Ett annat sätt att arbeta med brottsprevention är de så kallade sociala 

hinder som främjar den informella sociala kontrollen, till exempel en ökad 

överblickbarhet och synlighet, fönsterplacering, placering av källarutrym-

men samt organisation av parkeringsplatser och lekplatser. Boverket skriver 

också att det är viktigt att arbeta med stadskärnans utveckling för att på så 

sätt åstadkomma livfulla och befolkade centrum. Detta kan enligt Boverket 

skapas genom exempelvis dessa ambitioner: (1) ordna fler mötesplatser, (2) 

ordna handeln längs stadens gator och torg istället för koncentration till 

butikskomplex som ligger inomhus, (3) skapa överskådlighet och synlighet 

och (4) undvika en stadsmiljö med galler och jalusier. 

Ett trygghetsskapande arbete som har genomförts i Tynnered visade att det 

är förbindelser mellan allmänna kommunikationer, parkeringsplatser och 

andra bostadsområden som upplevs mest otrygga (BRÅ, 2002). Åtgärder 

som har vidtagits är att belysningen och städningen har förbättrats vid gång-

stråk och andra utsatta platser. Dessutom har stadsdelens spårvagnshållplat-

ser fått en bättre miljö genom förbättringar av belysning, väntkurer, bänkar 

och papperskorgar. Ett annat arbete som gjorts i Göteborg (BRÅ, 2002) med 

syfte att göra staden vackrare och tryggare kom fram till att följande åtgärder 

skulle vidtas i den bebyggda miljön: 

• ökad städfrekvens av gator och torgytor 

• röjning av grönområden 

• målning av belysningsstolpar, räcken, gångtunnlar med mera 

• upprustning av eftersatta platser i staden, till exempel kajer, 

lekplatser, grönområden, friluftsområden och spårvagnshållplatser 

• plantering av fler träd och blommor 

• nya parksoffor och papperskorgar 

• belysning på flera platser. 
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Inom samma trygghetsskapande arbete i Göteborg har en grupp kvinnor och 

en grupp åttondeklassare intervjuats (BRÅ, 2002). Kvinnorna menade att 

trygghet måste vara en självklarhet och att belysningen är en viktig aspekt. 

Eleverna tyckte att området inte bör vara slutet. 

En antagen utvecklingsstrategi i översiktsplanen för Helsingborg 2002 

kallades Människan i centrum, och den formulerades (BRÅ, 2002):  

”Mäns, kvinnors, pojkars och flickors självklara men olika behov av 

sociala kvaliteter såsom trygghet och säkerhet ska prioriteras i 

stadsplaneringen. Utformningen av såväl bebyggelseområden som 

infrastruktur och grönområden ska kännetecknas av; trygghet, 

mångfald och spänning samt en god tillgänglighet för alla. I den 

attraktiva staden står människan i centrum.” 

Foster, Wood, Christian, Knuiman och Giles-Corti (2013) menar att 

brottslighet ökar i omfattning vid platser som ofta besöks av människor som 

till exempel shoppingcentra, kommunikationsnoder och nöjesfaciliteter. 

Butiker och handelsplatser som drar färre besökare till området har en liten 

inverkan på den uppfattade brottsligheten. Exempel på sådana handelsplatser 

är trädgårdscentra, kemtvättar och bilverkstäder. Grova brott är förknippat 

med platser där alkohol säljs och/eller förtärs. Ökningar av markområden 

som bebyggs av detaljhandel är den största faktorn när det gäller uppfattad 

brottsrisk i den fysiska miljön. På platser med detaljhandel, utan bostäder, 

finns färre personer som genom naturlig övervakning eller underhåll bevakar 

området. Dessutom drar handelsplatser till sig fler besökare till området 

vilket gör det svårt för lokalborna att urskilja invånare med besökare. Det 

här kan störa invånarnas sociala kontroll. Lokalborna kan tolka närvaron av 

besökarna som ett hot mot områdets säkerhet och besökarna blir en källa av 

fara istället för säkerhet och komfort. Handelsplatser kan vara en viktig del i 

utvecklingen av hälsosamma, hållbara och gåvänliga byggda miljöer, men 

drivkraften att skapa mer aktiva miljöer har implikationer för den lokala 

brottsligheten då mer gåvänliga områden ökar omfattningen av brott. 

Enligt Foster et al. (2013) karaktäriseras de säkraste områdena av en gatu-

layout med krokiga och oregelbundna gator med bostadshus blandat med 

några få lokala affärer som lockar människor till området. I områden med 

handel är brottsförebyggande arbete vitalt för att förbättra uppfattningen av 

säkerhet. Att förbättra områdets estetik och belysning samt motverkan av en 

ogästvänlig och fientlig miljö kan bidra till att minska uppfattningen av risk 

för brott. 

BRÅ (2002) menar att:  

”Det är väsentligt att trygghet och brottsprevention ses i sitt 

sammanhang i planeringen; som en av många frågor som 

samhällsplaneringen ska hantera och samordna. Syftet med 

planering är alltid att skapa välfungerande samhällen utifrån de 



 

 

 

 

Porselius & Svensson 
 

13 

förutsättningar som finns och alla de anspråk som ställs. Plane-

ringen av hållbara städer och en god bebyggd miljö innebär alltid att 

trivsamhet och trygghet i städer, tätorter och andra miljöer är en 

självklarhet.” 
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3 Objektsbeskrivning 

Husby ligger i Stockholms stads norra del och tillsammans med Akalla, 

Hjulsta och Kista utgör stadsdelen den mellersta delen av den så kallade 

Bandstaden (Rittnér, 2003). År 1969 framlades en generalplan som gick ut 

på att Husby, Akalla och Hjulsta skulle bilda en sammanhängande bandstad. 

Mellan stadsdelarna skulle det finnas ett genomgående gångstråk där service 

och kommunikation skulle koncentreras. Utformningen av områdena skulle 

skilja sig åt till viss del och vara helt trafikseparerade. 

Husby var den första stadsdelen i bandstaden som färdigställdes (Rittnér, 

2003). Byggstarten var 1972 och totalt byggdes 4700 lägenheter. Det finns 

fyra bostadsområden i Husby; två i norr, ett i söder och ett i de centrala 

delarna. I stort sett alla bostadshus är lika höga, fem våningar, men några 

avvikelser finns. I de centrala delarna i området finns tio stycken skivhus 

med nio våningar som genom sin höjd markerar centrum. Centrumanlägg-

ningen i Husby blev klart vid årsskiftet 1975/76 och tunnelbanan var färdig-

byggd år 1977. De tio skivhusen i centrum är förskjutna i förhållande till 

varandra och bildar små torg mellan husen. I markplan är skivhusen sam-

mankopplade i låga längor som för tillfället är plats för kaféer, butiker och 

andra serviceinrättningar. I Husby centrum finns tre större allmänna platser; 

två torg vid tunnelbaneuppgångarna och ett så kallat mattorg. Mattorget 

ligger i anslutning till en av tunnelbaneuppgångarna och här bedrivs kafé, 

restaurang och torghandel. 

De flesta hus i Husby är nio våningar höga loftgångshus byggda med den så 

kallade elementtekniken (Svenska Bostäder, u.å.). Att bygga med element-

teknik betyder att olika delar av en byggnad byggs ihop till en modul, ofta 

inomhus, som sedan placeras på platsen för den tänka byggnaden tillsam-

mans med andra moduler. Att många hus i Husby byggdes lika höga och 

med samma teknik gjorde att bebyggelsen blev en aning monoton. För att 

bryta den monotona känslan målades bostadshusen i olika kulörer, en färg 

för varje område. 

Det specifika torget i Husby som den här rapporten behandlar ligger vid en 

av tunnelbaneuppgångarna. Torget har en rektangulär form med arean 728 

m2 och omges av fyra byggnadskroppar. Mellan de omgivande huskrop-

parna och fasaderna finns tre stycken åtskilda gångar som leder bort från 

torget. En av dessa gångar leder till ett mattorg, den andra till en stor parke-

ring och den tredje till bostadshus. Vid platsbesök som gjordes på torget 

upplevdes torget intimt, men samtidigt torftigt och kalt. Att torget upplevs 

intimt kan bero på att torget är relativt litet till ytan och att de kringliggande 

byggnaderna är låga.  Det mesta på torget är byggt i betong och färgerna är 

kalla och gråa.  
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Just nu finns inte så mycket verksamheter på torget. De verksamheter som 

finns är en mataffär, en vårdcentral och ett apotek. På två av de låga län-

gorna i markplan som omger torget har det tidigare funnits affärer och 

kaféer, men dessa är nu igenbommade och dessa fasader upptas nu istället av 

stora grå jalusier. Det här skapar en tämligen ödslig känsla. Det finns fyra 

större träd mitt på torget. Plattsättningens utformning och förekomsten av 

öppna jordytor tyder på att det tidigare har funnits sex träd. För ritning och 

egna bilder av torget, se Bilaga 1. 
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4 Metod 

För att uppnå syftet har kvalitativa undersökningar gjorts i form av inter-

vjuer. Dessutom har sekundärdata tagits fram samt egna observationer. In-

tervjuerna, teorin och observationerna har legat till grund för de slutgiltiga 

förslag som har tagits fram. Information har hämtats från andra kvantitativa 

undersökningar men inga egna sådana har utförts i studien. 

4.1 Data 

Primärdata har utgjorts av empirisk teori där olika relevanta personer har 

intervjuats. Intervjuerna har skett genom korta samtal där de tillfrågade har 

fått svara på frågor om upplevd otrygghet och bebyggelseinriktade åtgärder 

på det specifika torget. Sekundärdata har tagits fram genom statistik gjord av 

SCB, presenterad av Moderaterna och Polisen, samt BRÅ. Vidare har data 

tagits fram från vetenskapliga källor som berör området. Data från några få 

böcker och internetsidor har även hämtats. Primärdata och sekundärdata ska 

tillsammans ligga till grund för arbetets resultat, förslag och slutsatser. Både 

primärdata och sekundärdata används för att få en helhetsbild av hur tilltänkt 

torg ska utformas både enligt tillgänglig teori och tidigare forskning samt 

berörda personers åsikter. 

4.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Informationen har samlats in i form av statistik, vetenskapliga källor som 

beskriver aktuellt forskningsläge och tidigare studier som gjorts samt i form 

av intervjuer med tillfrågade personer. Informationen har hämtats succesivt 

under hela processen men en större andel hämtades i början av processen. 

Att information har hämtats succesivt berodde på olika lärdomar under pro-

cessens gång. Empiriska data har hämtats i form av ett urval av olika aktörer 

som anses intressanta och relevanta för arbetet. Olika myndighetspersoner 

ger ofta en objektiv bild av verkligheten medan arbetande i områdets lokala 

butiker ger en mer subjektiv bild. Det här skapar en bred bild av problemet 

och ofta kan gemensamheter finnas i de olikas svar. Respondenterna har 

intervjuats muntligt och har kontaktats både på plats i området och via 

telefon. 

Validiteten för insamlade data kan ses som hög eftersom intervjuerna skedde 

med raka och korta frågor direkt inriktade på ämnet. Inga ledande frågor 

ställdes. Även i sekundärdata kan validiteten betraktas som hög eftersom 

sökorden för att hitta lämpliga källor som berör arbetets område bestämdes 

noggrant innan sökprocessen och många källor säger samma sak. Vad som 

däremot skulle kunna sänka validiteten något är det faktum att frågorna har 

anpassats något beroende på vem som har intervjuats. 
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Det som talar för en hög reliabilitet är att känslor kan förändras över tid men 

i det här tidsspannet bör känslor som till exempel otrygghet betraktas som 

någorlunda konstant. Det som däremot gör att reliabiliteten är lägre är det 

faktum att personers olika dagsform och humörsvängningar kan påverka 

deras attityd till ämnet vid ett visst tillfälle. Vi bedömer dock att intervjuerna 

till stor del skulle ge samma resultat om de utfördes igen. Arbetet behandlar 

ett specifikt torg så empiriska data kan inte användas för utformning av till 

exempel ett annat torg. 

4.3 Intervjuer 

Den metod som har valts för arbetets undersökningar benämns kvalitativ 

metod och baseras i huvudsak på intervjuer. Korta intervjuer har genomförts 

i form av muntliga samtal med arbetande i Husby samt verksamma myndig-

hetspersoner i Husby och Växjö. De flesta intervjuer med personerna som 

arbetar i Husby skedde på plats under dagtid. Olika respondenter har till-

frågats för att få en så tydlig och trovärdig bild som möjligt av problemet. 

Resultatet från samtalen har analyserats för att se om några gemensamma 

konstanter fanns som sedan kunde ligga till grund till förslaget.  

Urvalet gjordes genom att olika aktörer som anses relevanta valdes. Det är 

viktigt att ge en bred bild av problemet. Därför tillfrågades personer med 

möjlighet att ge olika infallsvinklar på problemet. Inga boende i Husby 

intervjuades. 

4.4 Observationer 

Platsbesök har utförts vid två olika tillfällen och båda skedde under dagtid. 

Under platsbesöken har torget studerats utifrån vilka känslor platsen fram-

kallar. Dessutom har rörelsemönster och fysisk utformning undersökts. 
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5 Genomförande 

Torget har studerats utifrån följande aspekter: fasader, rörelsemönster, 

användningsområde, belysning och markarbeten. Dessa parametrar har stor 

betydelse för ett områdes utformning och hur ett område uppfattas. Även 

tunnelbaneuppgångens utformning har studerats. 

5.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts som muntliga samtal. För att få så många 

infallsvinklar som möjligt tillfrågades olika berörda personer. Respon-

denterna som valdes ut är 

• biträdande områdeschefspolis i Järva 

• landskapsarkitekt på Norconsult i Växjö 

• kontaktschef för entreprenadtjänster vid Växjöbostäder 

• samordnare för social hållbarhet på Svenska Bostäder i Husby 

• rektor på högstadieskola i Husby 

• förskolelärare på förskola i Husby 

• butikschef på Ica på aktuellt torg i Husby 

• butiksbiträde på Apoteket på aktuellt torg i Husby. 

Butiksbiträdet och butikschefen tillfrågades på grund av att butikerna ligger 

på det specifika torget som rapporten behandlar. Samordnaren för social 

hållbarhet på Svenska Bostäder tillfrågades för att Svenska Bostäder håller 

på med byggprojekt i Husby nu och för att samordnaren besitter stor kun-

skap om trygghet. Skolan har en avgörande roll i samhället med ett betydan-

de samhällsuppdrag så därför har samtal med rektorn på en skola i Husby 

genomförts. Polisen är en myndighet som kan ge relativt ingående svar om 

hur verkligheten ser ut, därför tillfrågades en polis med stor insyn i Husby 

och dess kriminella element. Landskapsarkitekten intervjuades för att denne 

besitter stor kunskap om utformning av den yttre miljön. 

I stadsdelen Araby i Växjö har en del trygghetsskapande arbeten utförts i 

utomhusmiljön, bland annat har vissa fasader blivit klädda med vackra mål-

ningar. Det allmännyttiga bostadsföretaget Växjöbostäder är de som har an-

svarat för de trygghetsskapande åtgärderna i Araby. Växjöbostäder har inter-

vjuats för att ta reda på vilka åtgärder som gjordes i Araby, hur de genom-

fördes och om åtgärderna har ökat tryggheten i området eller inte. 

Vid samtal med de olika aktörerna ställdes frågor om hur Husby upplevs och 

hur det specifika torget i Husby upplevs. Frågorna som ställdes planerades 
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innan intervjuerna och ställdes utan ledande frågor. Frågorna anpassades en 

aning beroende på respondent. Att de boende i Husby inte intervjuades beror 

på att tid saknades för att utföra detta på ett tillfredsställande sätt. Dessutom 

hade undersökning med de boende erfordrat en representativ spridning be-

träffande demografi, vilket innebär en komplexitet som inte rymdes inom 

ramarna för denna studie. 

5.2 Litteraturstudier - Sekundärdata 

Litteratur har hämtats från olika källor. Statistik, rörande brottslighet och 

otrygghet, har hämtats i källor från Polisen, SCB och BRÅ. Dessa källor ger 

en relativt ingående och ärlig bild av verkligheten. De vetenskapliga artik-

larna som har använts för att hämta data är pre review-granskade. Innan sök-

arbetets start bestämdes vissa sökord. Sökorden valdes med omsorg och är 

relevanta för området. Data har även hämtats från internet från olika kom-

muner i Sverige. Dessa källor har haft information om liknande trygghets-

skapande arbeten som gjort och har visat hur de har gått till väga för att 

bidra till att skapa mer trygghet. 

5.3 Observationer 

Platsbesök har gjorts vid två olika tillfällen. Syftet med platsbesöken var 

främst för att få en känsla av platsen och göra egna observationer. En stor 

del av arbetet fokuserar just på upplevelsen av platsen, varför besöken var 

ytterst relevanta. Under platsbesöken studerades rörelsemönster, fysisk ut-

formning och vilka som rör sig på torget under dagtid. Dessutom undersök-

tes vilka känslor platsen framkallar hos oss författare. Att torget studerades 

enbart på dagen beror på att platsen avråddes att besöka på kvällstid av 

företagshandledaren. Under det första platsbesöket skedde intervjuer med 

butikschefen och butiksbiträdet och intervju med samordnaren för Svenska 

Bostäder skedde under det andra platsbesöket. 

5.4 Ritningar och illustrationer 

Ritningarna är en sammanvägning av primärdata, sekundärdata och egna 

observationer. Resultaten från primärdata, sekundärdata och egna observa-

tioner har studerats och några gemensamma nämnare har tagits fram. Dessa 

gemensamma nämnare har legat till grunden för de förslag som har tagits 

fram. Förslagen har gjorts med hjälp av programmet Revit och förslagen 

omfattar både 2D- och 3D-ritningar. Vid utformning av det föreslagna torget 

har inspiration hämtats från olika ställen på internet. Bilderna visar faktiska 

platser, se Bilaga 2. 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Intervjuer 

Det finns vissa gemensamma drag i intervjuerna och dessa är att torget upp-

levs otryggt, främst kvällstid, öde och att det saknas aktiviteter och verksam-

heter. Belysningen är bristfällig, och enligt de flesta respondenter är god 

belysning en stark faktor till trygghet. Växtlighet är viktigt för områdets 

upplevda trygghet och platsens identitet. Det viktiga att tänka på när det 

gäller vegetation är att inte plantera buskage och annan vegetation som kan 

skapa skymda utrymmen. En aspekt som togs upp i intervjusvaren var femi-

nistisk stadsplanering, som betyder att genom stadsplanering och utformning 

av en stadsdel eller ett område skapa ett jämställt samhälle. Detta kan göras 

genom att fokusera på kvinnorna i samhället, både att fler kvinnor ska röra 

sig i området och att kvinnor ska vara med och bestämma. Kvinnor i Husby 

uppger att de känner sig otrygga på torget och de andra allmänna platserna. 

Kvinnor upplever torgen som slitna, kalla och öde samt att männen domi-

nerar i den allmänna miljön och att det saknas mötesplatser för kvinnor. 

Intervjuerna redovisas mer detaljerat i Bilaga 3. 

Enligt en intervju med Nurcan Gültekin från Svenska Bostäder har företaget 

utfört en undersökning om var i Husby stadsdelens invånare upplever 

trygghet och otrygghet. Invånarna fick placera ut tre prickar på en fysisk 

karta över Husby, se Bilaga 4. Den gröna pricken skulle representera ett 

ställe de känner sig trygga på, den röda pricken skulle representera ett ställe 

de känner sig otrygga på och den gula pricken skulle placeras där de bodde. 

Resultatet av undersökningen visade att de flesta kände sig otrygga i de 

offentliga miljöerna, i det här fallet tre allmänna torg. Ju närmare skogen 

desto tryggare kände sig Husbys invånare. 

6.2 Litteraturstudier 

Att skapa trygghet i den byggda miljön handlar om att skapa platser där 

människor trivs och vill vistas på utan att känna obehag. I det trygghets-

skapande arbetet är brottsbekämpningen en viktig faktor. Många utsatta 

områden lider av kriminalitet vilket skapar en känsla av otrygghet och 

osäkerhet i området. Att förebygga brott och kriminalitet bidrar till att öka 

tryggheten hos områdets invånare och tillfälliga besökare. Många kommuner 

i Sverige anser att trygghet är en effekt av brottsförebyggande verksamheter. 

De brottsförebyggande åtgärderna ska anpassas till de brott de ska före-

bygga, för att de ska vara lyckade. Invånarnas trygghet är mycket viktig för 

ett område, dels för områdets attraktivitet och dels för områdets kreativa och 

innovativa förmåga vilken ökar när människor är trygga och möter andra 

som är trygga och har tillit till varandra. 
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Brottsligheten ökar i omfattning vid platser som ofta besöks av boende och 

besökare som till exempel shoppingcentra, kommunikationsnoder och nöjes-

faciliteter. På platser med detaljhandel, utan bostäder, finns färre personer 

som genom naturlig övervakning eller underhåll bevakar området. Dessutom 

drar handelsplatser till sig fler besökare vilket gör det svårt för lokalborna att 

urskilja invånare med besökare. Handelsplatser kan vara en viktig del i ut-

vecklingen av hälsosamma, hållbara och promenadvänliga byggda miljöer, 

men drivkraften att skapa mer aktiva miljöer har implikationer för den lokala 

brottsligheten då mer promenadvänliga områden ökar omfattningen av brott. 

I områden med handel är brottsförebyggande arbete vitalt för att förbättra 

känslan av säkerhet. Vid brottsförebyggande arbete finns två huvudsakliga 

strategier: social respektive situationell brottsprevention. Tidigare erfaren-

heter visar att i den byggda miljön är det vanligare att använda sig av situa-

tionell brottsprevention men indirekt kan den byggda miljön även ha effekter 

som liknar social brottsprevention. Ett område kan byggas på ett sådant sätt 

att möjligheterna till goda sociala kontakter påverkas. 

De allmänna platserna i en stadsdel används i stor utsträckning av områdets 

invånare och besökare och därför spelar dessa allmänna platser en stor roll i 

att öka de sociala kvaliteterna i människors liv. Det är därför ytterst relevant 

att de allmänna platserna har en identitet. Det är också viktigt att de allmän-

na platserna får brukarna av platsen att känna en tillhörighet. Egenskaper i 

stadsmiljön kan påverka invånares tillfredsställelse och således hela samhäl-

lets tillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar invånarnas livskvalitet. Stads-

delens utformning kan bidra till bättre livskvalitet genom att de boende kän-

ner sig mer tillfredsställda med området, inte minst i förorter med många 

boende på liten yta. En högre tillfredställelse korrelerar med ökade sociala 

interaktioner, en bättre känsla för samhället, en känsla av tillhörighet och 

andra faktorer som ökar samhällets hållbarhet.  

Indikatorn säkerhet har stor tyngd när det gäller attraktivitet i storstadsom-

råden. Invånare som känner sig säkra och uppfattar området som generellt 

estetiskt tilltalande leder till en hög områdesnöjdhet. Att känna tillgivenhet 

till sitt område är en betydande faktor för områdesnöjdheten. Mångfald är en 

viktig faktor för en stad och borde främjas vid utformandet av den byggda 

miljön. Att variera bebyggelsen kan vara ett sätt att skapa en blandad miljö 

och bidrar även till att olika sociala grupper får samma rättigheter till stads-

miljön och stadens resurser. Det kan göras genom att kombinera bostäder 

med byggnader för kommersiell verksamhet inom samma område 

Många undersökningar inom detta område visar att skapandet av mötes-

platser är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en tryggare stadsmiljö. 

Mötesplatser främjar kontakter och ökar tilliten mellan människor. Torgen är 

mötesplatser i det offentliga rummet där stora grupper av människor möts 

och avsätter en del av sitt sociala liv. För att torgen ska leva kvar i framtiden 

krävs trevliga mötesplatser, billig mat med kvalitet, bättre service och spän-

nande inslag av kultur. Det krävs också fler sittplatser, mysiga serveringar, 
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plaskdammar och skridskobanor. Det trygghetsskapande arbete som har 

gjorts i Tynnered visade att det är anknytningsplatser till allmänna kom-

munikationer, parkeringsplatser och andra bostadsområden som upplevs 

mest otrygga. Åtgärder som har vidtagits är att gångstråk och andra utsatta 

platser har fått bättre belysning och har börjat städas bättre. Dessutom har 

stadsdelens spårvagnshållplatser fått bättre miljö genom förbättringar av 

belysning, väntkurer, bänkar och papperskorgar. Andra insatser som gjorts i 

den byggda miljön för att öka tryggheten är bland annat följande: 

• hålla stadsdelen ren och snygg 

• bättre belysning 

• trygga gångvägar och cykelvägar 

• trygg kollektivtrafik 

• plantering av fler träd och blommor 

• nya parksoffor och papperskorgar 

• skapa överskådlighet och synlighet 

• använda kultur som kitt för sociala kontakter 

• fylla områden med aktiviteter och liv 

• ordna handeln längs stadens gator och torg istället för koncentration 

till butikskomplex som ligger inomhus 

• undvika en stadsmiljö med galler och jalusier 

• målning av belysningsstolpar, räcken och gångtunnlar 

• upprustning av eftersatta platser i staden 

• skapa mångfald och spänning i staden 

• göra staden tillgänglig för alla. 

6.3 Observationer 

Observationerna som gjordes visade att området saknar färger och vege-

tation. Torget upplevdes kalt, öde, kallt, ogästvänligt och framför allt otryggt 

och icke välkomnande. Vissa platser på torget är skymda och blir väldigt 

mörka kvällstid. Belysning finns, men inte i så stor utsträckning och ljuset 

var kallt och bländande. Det saknas växlighet på torget, endast fyra mindre 

träd finns. 

För att torget ska upplevas tryggare, säkrare, mer välkomnande och skapa en 

bättre känsla av tillhörighet bör belysningen förbättras och växtlighet till-

föras. Dessutom behövs det mera färg i miljön till exempel på fasader och 
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bänkar. De platser som är skymda måste åtgärdas så de inte längre upplevs 

hotfulla. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Platsidentitet 

Enligt Ziyaee (2018) är identiteten hos en allmän plats en viktig faktor för de 

människor som brukar den. Allmänna platser används i stor grad av områ-

dets invånare och besökare och dessa platser kan spela en stor roll i att öka 

brukarnas sociala kvaliteter. Denna teori korrelerar med resultatet från inter-

vjun med landskapsarkitekten Bo Blomqvist. Han menar att en allmän plats, 

ett torg i detta fall, måste ha en identitet för att torgets brukare ska känna sig 

trygga och känna tillhörighet. Att torget har en identitet kan betyda att det 

finns en grundtanke vid utformandet av torget, det finns ett tydligt tema och 

en tydlig funktion. 

7.2 Brott i den fysiska miljön 

Foster et al. (2013) menar att brottsligheten ökar i omfattning vid platser 

som besöks ofta som till exempel shoppingcentra, kommunikationsnoder 

och nöjesfaciliteter. Att brott ökar vid kommunikationsnoder kan ses i rap-

portens resultatdel då vissa respondenter angivit att det är otryggt och sker 

mycket kriminalitet vid tunnelbaneuppgången som ligger precis på torget. 

Det finns inte stöd i resultatet för att brottsligheten ökar vid shoppingcentra 

och andra nöjesfaciliteter. Just nu saknas verksamheter på torget och torget 

upplevs öde och utan liv. Att torget upplevs otryggt handlar alltså inte om att 

där finns verksamheter som besöks ofta av invånare och besökare, utan 

andra faktorer. 

Enligt Foster et al. (2013) bidrar aktiva miljöer med promenadvänliga 

miljöer till ökad brottslighet. Resultaten visar att det behövs mer liv och 

rörelse på torget för att öka tryggheten men säger samtidigt inget om att 

brottsligheten och därmed otryggheten faktiskt kan öka vid skapandet av 

mer aktiva miljöer med liv och rörelse. Förbättring av ett områdets estetik 

och belysning samt motverkan av en ogästvänlig och fientlig miljö kan en-

ligt teorin minska uppfattningen av risk för brott, vilket överensstämmer 

med resultatet. 

7.3 Mångfald 

Resultatet visar att det är viktigt att tänka på inramningen av ytan som ska 

utformas. Inramningen kan skapas med hjälp av till exempel olika färger på 

fasaderna, belysning samt trädens lövverk som skapar ett naturligt tak. En 

inramning skapas också när den specifika ytan sticker ut ibland den om-

givande bebyggelsen. Detta kan skapas genom olika färger och variationer 

på den specifika platsen. Detta kan liknas vid den mångfald som Hartmann 

& Jehling (2018) diskuterar i sin artikel. Mångfald är en viktig faktor som 
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borde främjas vid utformandet av den byggda miljön. Att variera bebyg-

gelsen kan vara ett sätt att skapa en blandad miljö och bidrar även till att 

olika sociala grupper får samma rättigheter till stadsmiljön och stadens 

resurser. Det kan göras genom att kombinera bostäder med byggnader för 

kommersiell verksamhet på samma område (Hartmann & Jehling, 2018). 

Resultaten från intervjuerna säger dock ingenting om detta.  

7.4 Brottsförebyggande arbete 

Enligt Järfälla kommun (2016) är brottsförebyggande arbete en viktig del i 

det trygghetsskapande arbetet. Situationell brottsprevention är en strategi för 

att förhindra brott (BRÅ, 2002; Sveriges Kommuner och Landsting, 2009; 

Järfälla Kommun, 2016). Åtgärder för situationell brottsprevention kan 

exempelvis vara att öka belysning i gångtunnlar, skalskydd eller att bygga 

om miljöer så genomförandet av brott försvåras. Resultatet av intervjuerna 

visar att vissa åtgärder för ökad trygghet faller inom ramarna för situationell 

brottsprevention, exempelvis att förbättra belysningen, stänga ute trafiken 

från torget och att buskage och annan vegetation inte ska vara för hög så 

dolda utrymmen bildas. Dessutom kan övervakningskameror, larm och 

dylikt i begränsad omfattning skapa trygghet. 

7.5 Åtgärder i fysiska miljön 

Enligt en undersökning av Ouyang et al. (2017) visade sig respondenterna 

vara extra nöjda med park- och utbildningsfaciliteter. Studiens resultat visar 

också att det är viktigt med parkfaciliteter. Resultatet från intervjuerna visar 

att det behövs mer verksamheter och aktiviteter på torget, och verksam-

heterna och aktiviteterna kan mycket väl vara sådana med ett lärande syfte. 

Resultatet belyser också vikten av mer växtlighet på allmänna platser.  

Ett trygghetsskapande arbete som har gjorts i Tynnered visade att det är 

anknytningsplatser till allmänna kommunikationer, parkeringsplatser och 

andra bostadsområden som upplevs mest otrygga (BRÅ, 2002). Åtgärder 

som har vidtagits är att gångstråk och andra utsatta platser har fått bättre 

belysning och stadsdelens spårvagnshållplatser har fått bättre miljö genom 

förbättringar av till exempel belysning, väntkurer och bänkar. Ett annat 

arbete som gjorts i Göteborg med syfte att göra staden vackrare och tryggare 

kom fram till en rad åtgärder som skulle vidtas i den bebyggda miljön varav 

några var: plantering av fler träd och blommor, belysning på flera platser, 

målning av belysningsstolpar, räcken och gångtunnlar samt nya parksoffor 

och papperskorgar. Åtgärderna som gjorts i dessa undersökningar är saker 

som går att utläsa i resultatet också. Många av respondenterna anger att 

belysning är en viktig faktor, men även fler sittplatser, målningar av belys-

ningsstolpar och annat samt mer vegetation. En annan viktig aspekt som 

finns både i teorin och i resultatet är att skapa fler mötesplatser. Sveriges 

Kommuner och Landsting (2009) menar att mötesplatser i den offentliga 
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miljön främjar kontakter och ökar tilliten mellan människor. Boverket 

(2002) menar att mötesplatser är viktiga för stadskärnans utveckling för att 

åstadkomma livfulla och befolkade centrum. Att skapa fler mötesplatser 

visar sig vara viktigt även hos respondenterna i intervjuerna. 
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8 Förslag 

Förslaget är utformat med grundtanken att om något tilltalande och vackert 

skapas i ett område så kommer områdets invånare vara stolta över det och 

vilja vårda det. Det är även viktigt att invånare och besökare i stadsdelen kan 

identifiera sig med det som utformas. Den hårda betongen har i förslaget 

bytts ut mot ett mer naturligt material som trä. Husby är omringat av skog så 

på detta sätt skapas en röd tråd i stadsdelen. Fasaderna har fått mer färg och 

fler glasytor och fler sittplatser har placerats på olika platser på torget. Tor-

get har delats in i olika delar med individuella funktioner, till exempel grön-

området med växtbeklädd vägg, aktivitetsområdet med klätterställningen 

och kulturområdet med målningarna. De befintliga byggnaderna kring torget 

har behållits i förslaget, där de har delats in i fyra olika huskroppar, se 

Bilaga 5, Figur 21. Detta för att kunna ta fram fyra olika fasadritningar. I 

studien har ingått att lämna förslag på verksamheter som kan bedrivas i de 

befintliga byggnaderna kring torget. 

Vid utformning av torgförslaget har inspiration hämtats från olika platser 

och miljöer, se Bilaga 2. 

Förslaget på torget ska göra att invånare och besökare lockas till platsen och 

vilja vara där. Torget ska vara unikt ha en platsidentitet. Hemma i Husby är 

torget där alla känner sig trygga, säkra, välkomna samt känner tillhörighet. 

8.1 Tunnelbaneuppgången 

Vid skapandet av tunnelbaneuppgången i förslaget har inspiration hämtats 

från en av tunnelbaneuppgångarna på Odenplan i Stockholm där taket bildar 

trappsteg att sitta och umgås på, se Bilaga 5, Figur 32 och 33. Detta har 

anammats i studiens förslag då tunnelbaneuppgångens tak har utformats som 

ett snedtak, se Bilaga 5, Figur 34. Att tunnelbaneuppgången har fått ett sned-

tak är också för att minska volymen på hela byggnaden och på så sätt göra 

att mer av platserna runt stationen ska synas och att torget ska upplevas stör-

re. Tunnelbaneuppgångens fasad består främst av glas för att utrymmena 

runt om stationen inte ska hamna i skymundan och bli en plats för förövare 

att gömma sig, se Bilaga 5, Figur 34. Detta främst för att motverka krimi-

nella aktiviteter som kan ske på skymda platser. Idag består tunnelbane-

uppgången främst av betong vilket skapar ett kalt och mörkt intryck. I för-

slaget finns istället mycket trä på stationen vilket skapar en mjukare och 

ljusare känsla. För att visa att tunnelbaneuppgångens utformning är hållbar 

har en konstruktionsritning på tunnelbaneuppgången tagits fram, se Bilaga 5, 

Figur 35 och 36. Detta ingick ursprungligen inte i studiens förslag men med 

tanke på tunnelbaneuppgångens något säregna utseende var en 

konstruktionsritning nödvändig. 
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8.2 Verksamheter 

De planerade verksamheterna i det framtagna förslaget har valts ut främst 

med åtanke på kvinnorna i området. Just nu är det mest män som vistas i 

området så val av verksamheter har gjorts för att fler kvinnor ska komma ut 

och röra sig på torget. Tanken att prioritera kvinnor syftar till att göra de 

offentliga platserna mer jämställda. De valda verksamheterna i förslaget är 

även attraktiva för andra än kvinnor i området och även för besökare. Verk-

samheterna ska även få de yngre att aktivera sig och få dem mer sysselsatta. 

Verksamheterna ska vara unika och spännande, både till utseende och till 

funktion och detta för att fler människor ska lockas att komma till torget. 

Verksamheternas och butikernas fasader och skyltning ska ha olika färger, 

en oregelbunden fönstersättning och estetiskt tilltalande skyltning. För att se 

de olika verksamheterna, se Bilaga 5, Figur 20. 

I förslaget finns ett aktivitetscenter dit alla kan komma. Idag är många män-

niskor arbetslösa i Husby så tanken med aktivitetscentret är att fler ska kän-

na att det faktiskt finns saker att göra. Det saknas även i nuläget aktiviteter 

för unga på torget. Det är viktigt att aktivitetscentret i förslaget inte enbart 

blir ett tillhåll för unga män, som idag utgör riskgruppen i området. Genom 

att blanda aktiviteter i aktivitetscentret och ha många färger på både interiör 

och exteriör kan platsen passa alla. En second hand-affär är placerad på tor-

get för att de flesta som bor i Husby har begränsad ekonomi. Hit kan alla 

komma för att sälja och/eller köpa varor. En hantverksbod är också placerad 

på torget där boende och besökare antingen kan köpa vackra hantverks-

föremål eller själva vara med och skapa och använda sin kreativitet. 

8.3 Fasader och huskroppar 

Fasaderna i förslaget är putsade och målade för att inge en personlig känsla 

och en känsla av identitet. Varje fasadlänga är uppdelade i olika mindre hus 

där varje hus representerar en verksamhet. De olika husen är olika höga, har 

olika färger och olika takformer. Detta för att få bort den monotona känslan 

som idag finns i bebyggelsen vid torget. Syftet med de olika fasaderna och 

verksamheterna är att få folk att stanna upp och förhoppningsvis lockas till 

området istället för att ta omvägar runt torget som vissa av de boende gör 

idag. Två väggar på torget är klädda i murgröna för att få in mer växtlighet i 

området och för att höja estetiken i området, se Bilaga 5, Figur 22 och 23. 

Andra fasader har blivit klädda med fasadmålningar i form av vackra konst-

verk. Dessa är verkliga konstverk från en konstnär som heter Daniel 

Götesson. Konstverken är i färg med olika lättsamma motiv. De ska skapa 

glädje på torget utan att ge några budskap. För att se konstverken i det före-

slagna torget, se Bilaga 5, Figur 22–27. Konstverken finns även i en egen 

bilaga, se Bilaga 6. 

Mot en av väggarna på det föreslagna torget finns en klättervägg för att 

aktivera de yngre i området och besökare som kommer till området. 
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Fönsterplaceringen är på de flesta fasader oregelbunden för att bryta den 

monotona känslan som finns idag. Den oregelbundna fönsterplaceringen gör 

även att torget blir ännu mer unikt. För att se fasadritningarna på huskrop-

parna, se Bilaga 5, Figur 22–25. 

8.4 Materialval, belysning och växtlighet 

Tunnelbaneuppgångens fasad består i förslaget av trä och detta för att skapa 

en mjuk, ljus och naturlig känsla. Mer belysning i området gör att platsen 

upplevs mer trygg och mer välkommande samt förhindrar att kriminalitet 

kan ske i det dolda. Belysning har placerat dels under takfoten på fasaderna 

och dels som lyktstolpar på marken intill träden. På så sätt blir det ljusare 

överallt på torget. Träden på torget är sådana som klarar av alla årstider. 

Trädens lövverk ger ett naturligt tak och hjälper till att bidra till inram-

ningen. Träden ger även bra skugga. Se Bilaga 5, Figur 26–33. 

8.5 Rörelse och lekfullhet 

Idag upplevs torget öde och utan liv. Därför behövs mer rörelse skapas på 

torget. Ett sätt att göra detta på är att få fler barn att komma till platsen. Barn 

dras till lekfulla aktiviteter och färger så därför har torget i förslagets utfor-

mats med mycket färger, se Bilaga 5, Figur 28. Det finns dessutom en klät-

tervägg där framförallt barn kan leka och ha kul. På marken under lekplatsen 

har en gul gummimatta placerats som är mjukare än asfalt och betong. Den-

na finns där som skydd och för att göra platsen säkrare, se Bilaga 5, Figur 

27. Genom att utforma den nu relativt trånga passagen mellan tunnelbane-

uppgången och fasader på nordöstra delen av torget kan passagen upplevas 

mer trygg och estetiskt tilltalande, se Bilaga 5, Figur 32. Detta kan leda till 

att fler människor väljer att gå i passagen och på så sätt kan mer rörelse 

skapas på torget. 
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9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

Ett sätt att utöka undersökningen, för att få en ännu djupare bild av hur tor-

get upplevs, hade varit att förutom polisen, butiksbiträden, skolpersonal och 

personal på Svenska Bostäder, även inkludera boende i området. Detta hade 

kunnat ge en bredare och ännu tydligare bild av hur torget upplevs och det 

hade gett undersökningen ytterligare ett perspektiv; de boendes. Att detta 

inte genomfördes har att göra med att förutsättningarna i fråga om tid, för att 

utföra detta på ett tillfredsställande sätt, saknades. För att ett resultat från en 

undersökning med de boende skulle kunna utgöra underlag för slutsatser 

erfordras en representativ spridning beträffande demografi, vilket innebär en 

komplexitet som inte rymdes inom ramarna för denna studie. Däremot har 

samtal förts med arbetande i Husby och kring torget, som med sina olika 

infallsvinklar gett en tillfredsställande bild av ämnet. Dessa samtal komp-

letterat med artiklar och statistik på området har gett en god förståelse för 

situationen på torget. En annan aspekt som skulle kunna ha berikat studien 

hade varit att observera torget senare på kvällen. Enligt studiens resultat 

upplever många respondenter att det är otryggt på torget på kvällen när det 

är mört. Genom att studera torget på kvällstid hade en bättre bild av prob-

lemet givits. Att detta inte skedde var på grund av säkerhetsskäl då hand-

ledaren avrådde från att besöka platsen senare på kvällen. 

Validiteten och reliabiliteten för statistiken, som har använts i rapporten, 

anses hög då den kommer från opartiska officiella statliga organisationer. 

Även validiteten och reliabiliteten för samtalen får anses relativt hög, efter-

som svaren från samtalen har varit någorlunda lika trots att frågorna har 

ställts till olika människor med olika perspektiv. Att genomföra liknande 

samtal med andra arbetande i området förmodas ha gett ett liknande resultat. 

Det bör tilläggas att någon fakta är hämtad från Moderaternas hemsida. 

Detta är en källa som möjligen kan ge en aning vinklad bild av verkligheten, 

men då informationen som hämtades från källan är statistik som SCB har 

tagit fram gjordes bedömningen att informationen kunde användas i 

rapporten. 

När det kommer till de boendes perspektiv har information överlämnats från 

Svenska Bostäder som sammanställt en Trygghetskarta, i syfte att undersöka 

de boendes upplevda känsla av trygghet eller otrygghet. Resultatet visade att 

majoriteten av de boende känner sig otrygga i de publika områden inom vil-

ka det område som studerats i denna studie ingick. Detta betraktades vara 

tillräckligt med information för att få en insikt av de boendes syn på 

området. 
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Före påbörjandet av gestaltningen av området bestämdes områdets tema och 

funktion. Det förslag som utformades för området är uppnåeligt och gestalt-

ningens ideologi skulle kunna vara möjlig att tillämpa även på andra, liknan-

de utsatta områden, för att öka tryggheten, men naturligtvis anpassat efter de 

förutsättningar och behov som råder på varje enskild plats. 

En idé var att ha ett inspirerande citat från en känd person uppvuxen i om-

rådet, för att få dem att känna sig stolta över sitt område och möjligen skapa 

mer framtidstro. Detta gick dessvärre inte att genomföra eftersom det var 

svårt att komma i kontakt med den för detta ändamål tilltänkta personen. 

Istället placerades ett citat från Anne Frank på en fasad och detta citat har 

också som syfte att inspirera och skapa framtidstro. 

9.2 Resultatdiskussion 

Statistiken från SCB, polisen och BRÅ över området är samstämmig med 

svaren som erhölls från samtalen med de arbetande i området. De arbetande 

i området upplever torget tryggare på dagen och mer otryggt på kvällen. 

Enligt de arbetande är området öde, och i avsaknad av lockande verksam-

heter och aktiviteter. Området upplevdes som slitet och kallt med mycket 

hård yta. En gemensam faktor från samtliga samtal är att det ofta rör sig 

många ungdomar i gäng i området, vilket gör att det upplevs otryggt. In-

tervjuade personer önskade således att det fanns en avsedd plats där dessa 

ungdomar kunde aktivera sig och umgås. Tanken med gestaltningen och 

valet av verksamheter är att få dit familjer så att de kan umgås i området och 

förhoppningsvis införa en känsla av trygghet.  

Intervjun med rektorn på grundskolan Fryshuset var aningen intetsägande. 

Rektorn angav att hon inte har någon dialog alls med elevernas föräldrar och 

att hon inte vet alls mycket om hur det är i Husbys centrala delar. Detta kan 

anses en aning oroväckande med tanke på den tjänst hon innehar. Enligt pol-

isens svar i intervjun är skolan en viktig pusselbit i arbetet för att stävja 

brottsligheten och det kan tyckas att skolans rektor borde ha bättre insyn och 

medvetenhet. Flera försök gjordes att få kontakt med rektorn på en annan 

skola i Husby, men det misslyckades. 

En intressant fråga är varför det egentligen sker så mycket brott på torget 

och runt tunnelbaneuppgången. Enligt studiens resultat anses torget otryggt 

och öde. Enligt teorin ökar brottsligheten vid platser där fler människor rör 

sig och använder platsens faciliteter i större utsträckning, som till exempel 

shoppingcentra, kommunikationsnoder etc. Samtidigt säger både resultat och 

teori att en plats anses tryggare om den är full av liv, rörelse och har be-

ståndsdelar som lockar människor till platsen. Betyder detta att om torget 

utformas så att det anses tryggare, vara fullt av liv och rörelse samt lockar 

människor till platsen, så kommer fler brott ske på torget? Studien har inte 

tagit hänsyn till just den här teorin då flera verksamheter som lockar folk har 

placerats på torget i förslagsritningarna. Vi författare anser att teorin om att 
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fler brott sker där fler människor befinner sig inte är skäl till att inte placera 

dessa verksamheter på torget. Det handlar snarare om att hitta andra sätt att 

göra platsen trygg. 

9.3 Diskussion om studiens förslag 

Människorna i området kring det studerade torget upplevde torget som över-

givet och att ingen brydde sig om det, eftersom några renoveringar eller til-

lägg aldrig gjorts. Därför kändes det viktigt att ge de boende något estetiskt 

tilltalande som de kan vara stolta över. Valet att byta ut betong och stål mot 

trä, grundades i en önskan om att få in en mjukare känsla i området. Gestalt-

ningen måste kunna fungera året om, vilket bland annat uppnås genom att de 

träd och växter som planteras tål alla väderlekar och årstider. Annat som 

fokuserats på är att få in varierande färger och höjder på fasader, snygg och 

intresseväckande skyltning av de olika verksamheterna och tankeväckande 

målningar på fasader, för att skapa en varm känsla och en estetiskt mer till-

talande miljö. Målet har varit att få människor att stanna upp i ett område 

som tidigare upplevts som otryggt och öde, och att skapa en plats där alla 

kan trivas och känna sig bekväma, oavsett ålder eller kön. 

Butiksbiträdet på Apoteket angav i sin intervju att hon ville ha fler matfaci-

liteter på torget där människor kan mötas och äta ihop. Detta förslag fick 

avslås då det i intervjun med samordnaren på Svenska Bostäder påpekades 

att det redan finns ett mattorg i anslutning till torget i studien. Samordnaren 

ansåg att det inte behövs fler matfaciliteter utan förslaget bör fokusera på 

andra verksamheter som inte redan finns. 

I studiens teorikapitel belyses vikten av mångfald i den bebyggda miljön. 

Detta har beaktats till då förslaget i hög grad kännetecknas av ett varierat 

torginnehåll samt olika fasader. 

Enligt studiens resultat är det viktigt att vid utformandet av en offentlig plats 

skapa en unik miljö som sticker ut i mängden. Det måste finnas verksam-

heter och annat som är annorlunda och gör att människor lockas till platsen. 

Detta går att se i studiens förslag då platsens utformning är unik i sig men 

också dess verksamheter. En annan faktor som gör torget framträdande är de 

vackra fasadmålningarna. Tilltänkta fasadmålningar är konstverk av en fak-

tisk konstnär och konstverken på fasaderna valdes på grund av att dessa är 

färgglada, väcker glädje och inte har några budskap.  

De planerade verksamheterna som är placerade på förslaget av torget ska 

främst tilltala kvinnor och ungdomar. I förslaget valdes att inte ha några 

verksamheter där alkohol förtärs då dessa ofta utgör problem. Dessutom 

finns det människor i Husby med olika religioner och kulturer som inte 

tillåter alkohol. 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vid fortsatta studier inom samma ämne kan tänkas att de boende i området 

tillfrågas så att deras svar också kan påverka resultatet. Det kan ge en breda-

re bild av vilka åtgärder som behöver vidtas. En annan aspekt som kan stu-

deras i fortsatta studier är hur olika människor med olika bakgrund och kul-

turer uppfattar trygghet, tillhörighet, säkerhet och känslan av att känna sig 

välkommen. Eftersom det bor många människor i Husby med olika bak-

grund och kulturer kan detta var relevant och intressant. 
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10 Slutsatser 

Utformning kan vara en del av lösningen 

Trygghet är en komplex fråga som innehåller många olika aspekter – 

sociala, psykiska och fysiska. Dessutom är trygghet subjektivt. För att lösa 

trygghetsproblemen krävs många olika åtgärder på flera olika områden och 

en sammanvägning av dessa blir troligtvis den bästa lösningen. Utformning 

av den fysiska miljön kan inte ensamt lösa alla problem men det kan vara en 

bidragande faktor.   

Faktorer som kan öka tryggheten 

I arbetet med att bidra till ökad trygghetskänsla genom utformning av den 

fysiska miljön finns en rad olika åtgärder som kan vidtas. Några av dessa 

åtgärder har uppenbarligen större betydelse då dessa har belysts av flera 

källor. Dessa åtgärder är 

• förbättrad belysning 

• skapa fler mötesplatser 

• ge platsen en identitet 

• fler verksamheter och aktiviteter. 
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BILAGA 1: Bilder på torget 

 

Figur 1: Torgplan från 2014. Torgytan med gångar markerade med blå färg. Efter medgivande av ÅWL Arkitekter (2018). 
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Figur 2: Fasaden i bilden ligger i sydvästlig riktning (Porselius & Svensson, 2018). 

 

 

Figur 3: Tunnelbaneuppgång i nordost (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 4: En av gångarna som leder in till eller ut från torget. Gången leder till mattorget (Porselius & Svensson, 2018). 

 

 

Figur 5: Jalusier på den sydöstra fasaden (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 6: Tunnelbaneuppgång (Porselius & Svensson, 2018). 

 

 

Figur 7: Tunnelbaneuppgång (Porselius & Svensson, 2018). 
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BILAGA 2: Inspirationsbilder 

 

Figur 8: Superkilen i Köpenhamn, efter medgivande av fotograf Hans Joosten. (Källa: visitcopenhagen.com). 

 

 

Figur 9: Superkilen i Köpenhamn, efter medgivande av fotograf Hans Joosten. (Källa: toposmagazine.com). 
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Figur 10: Friisgatan i Malmö, efter medgivande av fotograf Lars Bemdroth. (Källa: mynewsdesk.com). 

 

 

Figur 11: Superkilen i Köpenhamn, efter medgivande av fotograf Hans Joosten. (Källa: centerforactivedesign.org). 
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Figur 12: Tunnelbanestation på Odenplan i Stockholm, efter medgivande av Trafikverket. (Källa: www.trafikverket.se). 

 

 

Figur 13: Torget Place Massena i Nice i Frankrike, efter medgivande av Despositphotos PR-direktör Alexey Pedosenko. 

(Källa: se.depositphotos.com). 
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Figur14: Blå port, efter medgivande av Despositphotos PR-direktör Alexey Pedosenko. (Källa: se.depositphotos.com). 
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BILAGA 3: Intervjuer 

Sofia Kosma, butiksbiträde, Apoteket Husby 

2018-04-10 

Följande frågor ställdes:  

• ”Hur upplever du torget i Husby?” 

• ”Vad hade du velat ha för verksamheter på torget?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Just nu är det för lite liv på torget. Torget upplevs dött och öde. Det behövs fler verksamheter 

där folk kan mötas och göra aktiviteter ihop. Framför allt aktiviteter för unga hade varit bra. 

De flesta invånare i Husby är inte födda i Sverige och har en annan kultur där de är vana vid 

att träffas och umgås utomhus. Invånarna är även vana vid att äta ute och äta ihop. Hade varit 

kul med en saluhall av något slag.”  
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Lisa Mulic, butikschef, ICA Husby 

2018-04-10 

Följande frågor ställdes:  

• ”Hur upplever du torget i Husby?” 

• ”Vad hade du velat ha för verksamheter på torget?” 

• ”Tror du att utformning av torget skulle göra att folk upplever torget tryggare?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Torget upplevs otryggt på kvällarna. Belysningen har blivit bättre men är fortfarande dålig. 

Just nu har ungdomarna ingenting att göra utan driver mest runt i stora gäng i Husby centrum 

och framförallt på torget. Det borde finnas fler aktiviteter för ungdomarna så de har något att 

göra. Det hade också varit bra med verksamheter där de unga blandas med de äldre. 

Utformning kan absolut göra att de boende och besökare upplever torget tryggare.  
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Maryam Rahini, förskolelärare, Öppna förskolan Husby 

2018-04-20 

Följande frågor ställdes: 

• ”Hur upplever du att det är att jobba i Husby?” 

• ”Vilka sorts verksamheter tycker du borde finnas på torget i Husby?” 

• ”Vad hade du velat göra för att förbättra torget i Husby?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Under dagen när förskolan är öppen känns det bra och lugnt att vistas på och runtom torget. 

På kvällarna och nätterna upplevs platsen lite obehaglig. Föräldrar uppger att de inte vågar gå 

ut på kvällarna. Ibland befinner det sig ungdomar på förskolans gård och står i gäng och 

röker. Sedan övervakningskamerorna kom så flyttade ungdomsgängen på sig så nu är det lite 

bättre på gården. För att förbättra torget borde kvaliteten på hela torget höjas. Torget borde 

rustas upp så att det finns aktiviteter för invånare och besökare. Det känns som att politikerna 

och andra personer som bestämmer inte bryr sig om invånarna i Husby. Som ett exempel har 

det aldrig gjorts några renoveringar i området.  
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Nurcan Gültekin, samordnare för social hållbarhet, Svenska Bostäder i Husby 

2018-04-23 

Följande frågor ställdes: 

• ”Berätta lite om vad Svenska Bostäder jobbar med och hur Ni jobbar med 

trygghetsskapande åtgärder i Husby?” 

• ”Hur upplever invånarna i Husby att det är att bo här?” 

• ”Vilka verksamheter tycker du ska finnas på torget?” 

• ”Vilka faktorer i utformningen skulle kunna öka tryggheten på torget tror du?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Svenska Bostäder jobbar mycket med trygghetsskapande åtgärder i Husby. Det är ytterst 

viktigt att inkludera de boende i området i processen. De boende får vara med och bestämma, 

i så kallade samråd. Dialoger sker med de som ska nyttja det som byggs, det är ju faktiskt de 

som ska bo på eller använda det som byggs. Delaktighet och hållbarhet är viktiga faktorer. 

Kvinnorna i Husby är just nu underrepresenterade i avseende på vilka som rör sig utomhus i 

stadsdelen och vilka som är med och bestämmer. På samråden med de boende, där de får vara 

med och bestämma kommer det mest män. Kvinnorna i samhället är inte vana vid att få 

bestämma och kanske inte vågar säga vad de tycker. Svenska Bostäder jobbar med att få fler 

kvinnor att komma till samråden och säga vad de tycker ska förändras i Husby. I det 

trygghetsskapande arbetet som bedrivs höjs kvinnorna med så kallad feministisk 

stadsplanering. Kvinnorna prioriteras för att de just nu är underrepresenterade i samhället och 

för att det ska vara jämställt i Husby. Det är viktigt att kvinnorna är med att bestämma. Det är 

också viktigt att kvinnor ska känna sig trygga att gå runt utomhus i Husby. 

Trygghetsskapande arbete är en process, inte ett projekt med en klar start och ett klart slut. 

Processen börjar med att höja kvinnorna. Enligt statistik är det flest män som begår brott så 

genom att fler kvinnor rör sig ute i det offentliga rummet så talar mycket för att kriminaliteten 

kan stävjas. Om fler mammor kommer ut i de allmänna miljöerna kommer också fler barn dit 

och då kan en mer lekfull och trygg känsla skapas. Svenska Bostäder har nyligen startat ett 

projekt som går ut på att ta fram gårdsvärdar i staden. Gårdsvärdarna ska bestå av två kvinnor 

och en man och ska bilda relationer med grannar på en personlig nivå. 

Svenska Bostäder har tagit fram en så kallad trygghetskarta där de boende i Husby fick 

placera ut prickar där de känner sig trygga och otrygga. Resultatet blev att nästan alla känner 

sig otrygga i de offentliga rummen i staden, torgen, och de känner sig trygga i skogsområdet 

och på idrott- och badplatser. Kvinnor känner sig mer otrygga än män i Husby och många 

kvinnor uppger att de tycker Husby centrum är slitet, otryggt och att en gatumaktordning 

finns. De uppgav också att det saknas mötesplatser för kvinnor, det saknas kvinnliga 

näringsidkare i området, det finns strukturella hinder för kvinnor samt att de offentliga 

rummen tillhör männen. Just nu tar många kvinnor omvägar för att slippa gå igenom de 

otrygga torgen. Män och kvinnor ska behandlas lika och ha samma rättigheter och 

möjligheter. 
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Det behövs verksamheter för kvinnor på torget, till exempel frisörsalong för kvinnor, 

inredningsbutik och klädaffär. Det behövs fler sittplatser där det känns naturligt för kvinnor 

och barn att sitta och umgås. Det saknas just nu en körskola i området. Många kvinnor här har 

inte körkort, vilket blir ett hinder för dem att… Med en körskola i området där det finns 

kvinnliga körlärare kan fler kvinnor ta körkort och på så sätt minska sin isolering och öka sina 

livskvaliteter. Vid utformning av torget är det viktigt att tänka på de så kallade mjuka delarna, 

såsom färger, material, upplevelser, känslor, belysning etc. De mjuka frågorna behandlar 

känslo- och upplevelseaspekterna och är ytterst relevanta att ta hänsyn till i trygghetsskapande 

arbete av den fysiska miljön. Det är viktigt att tänka på vilka som ska använda platsen och 

vilka som ska röra sig där. För att locka barn och därmed mammor så är det viktigt med 

mycket färger. De sittplatser som finns ska vara utformade på så sätt att de tilltalar kvinnor 

och barn också. 
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Annika Wennman, rektor, Fryshuset grundskola i västra Husby 

2018-05-04 

Följande frågor ställdes:  

• ”Hur upplever du att det är på torget i Husby?” 

• ”Är det några särskilda verksamheter som du skulle vilja se på torget?” 

• ”Skulle du vilja ändra något på torget, och i så fall varför?” 

• ”Har du några förslag på aktiviteter eller verksamheter som ungdomar kan sysselsätta 

sig med när de inte går i skolan?” 

• ”Vet Ni hur elevernas föräldrar upplever Husby?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Rektorn och eleverna trivs i Husby, men ibland kan torget upplevas otryggt. Då rektorn inte 

själv bor i Husby så är det svårt för henne att avgöra vilka typ av verksamheter som behövs på 

torget och om något på torget är behov av förändring. Några ungdomar i området brukar gå 

till Fryshuset på kvällar och helger där det finns aktiviteter. Rektorn har ingen dialog med 

föräldrarna och vet inte hur föräldrarna upplever området på och runtom torget.  
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Bo Blomqvist, landskapsarkitekt, Norconsult Växjö 

2018-05-09 

Följande frågor ställdes: 

• ”Vad är viktigt att tänka på vid utformning av en offentlig plats ur ett 

trygghetsperspektiv?” 

• ”Vad brukar du tänka på när du formar utomhusmiljöer?” 

• ”Kan ett mönster i marken vara ett alternativ till att göra torget mer tilltalande?” 

• ”Hur kan man utforma torget för att locka kvinnor till området?” 

• ”Kan växtligheter vara en faktor för att öka känslan av trygghet i området?” 

• ”Hur gör man ett torg attraktivt för de boende och besökare till området så att de 

lockas till området?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Det är viktigt att tänka på inramningen av ytan som ska utformas. Inramning kan skapas med 

hjälp av till exempel olika färger på fasaderna och belysningen. En inramning skapas också 

när den specifika ytan sticker ut ibland den omgivande bebyggelsen. Detta kan skapas genom 

olika färger och variationer på den specifika platsen. Belysning gör dessutom att platsen 

upplevs tryggare. Träd är bättre än buskar i och med att buskar är lätta att gömma sig bakom 

och det skapar skymda platser på platsen vilket i sin tur leder till en otrygghet hos områdets 

invånare. Det är viktigt att i början tänka ut vilket tema och vilken funktion man vill att 

platsen ska ha. Dessa saker är viktiga för platsens identitet. När tema och funktion är bestämt 

så kommer det andra nästan av sig självt. Namnet på torget som bestäms ska hänga ihop med 

temat på torget. Ett mönster i marken kan vara ett alternativ till att göra torget mer tilltalande, 

men då är det viktigt att tänka på vilket uttryck markmaterialet och markmönstret ger. Det ska 

kunna vara tilltalande för alla oavsett etnisk bakgrund, ålder och kön.  

Vid utformning av en offentlig plats som ska locka kvinnor till platsen är det viktigt att tänka 

på vad en trygg plats för kvinnor innebär. Tänk på vad en trygg plats för kvinnor innebär. 

”Vad är det som lockar kvinnor?” Kvinnor med barn ska kunna ha en trevlig plats där de kan 

sitta medan barnen leker. Det är bra om det finns verksamheter och aktiviteter som lockar 

kvinnor. Växtlighet kan vara en faktor för att öka känslan av trygghet i området. Växter som 

används då ska funka under alla årets årstider, även på vintern. På hårdgjorda ytor passar ett 

träd som heter Atlasceder. Trädet ger även en bra skugga. Buskage blir hinder, det är bättre att 

använd träd istället. Möblera inte torget, ha det öppet. För att ett torg ska vara attraktivt för 

invånarna och besökare och för att de ska lockas till platsen behöver torget ha något som gör 

att besökare stannar upp, till exempel ett landmärke, konstverk eller estetiskt tilltalande 

fasader. 
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Louise Stamblock, kontraktschef för entreprenadtjänster, Växjöbostäder 

2018-05-16 

Följande frågor ställdes: 

• ”Vad har ni gjort för trygghetsåtgärder i den yttre miljön för att göra Araby 

tryggare?” 

• ”Var det något av dessa åtgärder som funkade bra och någon åtgärd som funkade 

mindre bra?” 

• ”Vid planerande av åtgärderna, har ni då låtit de boende vara med att ta fram förslag 

på åtgärder? Till exempel vad de skulle vilja ha i de yttre miljöerna för att känna sig 

tryggare.” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Veckovis tillsyn på belysningen sker just nu, speciellt under vintern och åtgärdar löpande 

trasig belysning. Det sker även veckovis tillsyn för skräpplockning. Torget Alabastern har 

byggts om för att minska trafiken i området och flödet på trafiken som kör genom torget. 

Betongpollare är uppsatta, fasta sittbänkar är placerade så att de blockerar framkomsten av 

bilar. Bommar är uppsatta i anslutning till bostadshusen, där enbart de boende kan öppna och 

stänga bommarna. Övriga bommar har bara räddningstjänsten tillgång till. På 

trygghetsvandringarna och bostadsmötena är Växjöbostäder lyhörda till vad de boende tycker. 

Stora och höga buskage och annan plantering har klippts ner på grund av att de upplevdes 

otrygga. Övriga frågor som kommer upp på bostadsmötena hanteras också och bemöts i den 

mån det går.  

Ofta upplever människor att bilkörningen i området är otrygg och då kan hyresgäster ringa till 

parkeringsbevakningen för bötfällning. Om mycket klagomål kommer in så meddelas 

parkeringsövervakningsbolaget som kan gå en väktarrond oftare i området. Entreprenörer och 

egen personal hos Växjöbostäder blir ofta tillsagda att tänka på att stänga bommar efter sig 

när de åker in och ut från områdena i Araby för att slippa onödig körning i områdena. 

Markentreprenören har fått i uppdrag att ansvara för att bommarna hålls stängda. Alla 

åtgärder som har vidtagits har fungerat bra. Alla förslag och åtgärdar kommer från hyresgäster 

från bostadsmöten, trygghetsvandringar, samverkansmöten eller Aktiv-bo-undersökningen. 
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Christoffer Boman, biträdande områdeschef Järva 

2018-05-17 

Följande frågor ställdes: 

• ”Hur upplever du torget i Husby?” 

• ”Upplever du att åtgärder som hänger ihop med situationell brottsprevention, till 

exempel övervakningskameror och galler, kan göra ett område otryggt?” 

• ”Är det bristen på arbete och sysselsättning som är grunden till brottsligheten?” 

• ”Tror du att utformning av torget kan leda till ökad trygghet och i så fall vilka faktorer 

i den byggda miljön kan påverka?” 

• ”Vad tycker du om feministisk stadsplanering och tror du att det är rätt väg att gå?” 

Nedan följer en sammanställning av vad respondenten svarade: 

Det är väldigt svårt för polisen att bilda en uppfattning om hur läget är på torget för att så fort 

polisen kommer till området så försvinner brottsligheten och förövarna. Därför får andra 

informationskällor användas som till exempel intervjuer med butiksägare, statistik med mera. 

Områdespoliser befinner sig i Husby ibland och pratar med boende och näringsidkare. Det är 

viktigt att bygga upp en tillit hos de vi intervjuar. I polisens arbete krävs alltså samverkan med 

andra personer. Just nu pågår mycket narkotikaförsäljning på torget och framförallt runt 

tunnelbaneuppgången. Det sker även mycket snatteri i affärerna på och runt om torget. Av 

alla stölder som har skett i butikerna i Husby har endast två stycken anmälts. Troligtvis sker 

många fler stölder i området än så, och detta tyder på att anmälningsstatistiken är låg vilket 

beror på den låga kollektiva förmågan i området. Den låga anmälningsstatistiken blir en 

felkälla för hur brottsligheten verkligen är i området. Butiksägare vågar inte anmäla brott 

eftersom att de är rädda för utpressning då de kriminella har för stor makt i samhället. Det är 

unga män som är problemet. Bristen på jobb och sysselsättning gör att de uppehåller sig på 

torget i gäng och beter sig ofta utåtagerande. Ungefär 50 % av alla brott sker på mindre än 1 

% av geografiska ytan. Hot spots är mikroplatser där det sker många brott. På sådana här 

platser finns flöden som gör att brott sker. Medborgarplatsen i Stockholm är en sådan plats. 

Där finns alla varianter av riskfaktorer, så som krogar, tunnelbana och snabbmatsrestauranger. 

Folk upplever att det är tryggare i Husby idag än för tre år sedan, men det är fortfarande 

otryggare här nu än om man jämför med andra platser, det är fortfarande ett utsatt område. 

Unga män som stör och narkotikaförsäljning sker fortfarande här i stor utsträckning. 

Anledningen till att det upplevs tryggare i Husby nu än innan beror på att Polisen och andra 

myndigheter har gjort ett gediget arbete, åtgärder har gjorts mot brottsligheten. Det har 

fokuserats på situationell brottsprevention, som till exempel larm på byggnader och att 

fastighetsägare har börjat använda sig att olika störningsmoment som stör förövaren. Andra 

åtgärder som vidtagits är att Fryshuset har börjat med ett kontaktskapande arbete, fler normer 

har tillförts i skolan, föräldrar har tagit ett större ansvar. Allt sammantaget har gjort att det är 

mer tryggt nu än för tre år sedan. I Husby, Tensta och Rinkeby har antalet anmälda brott gått 

ner varje år. Anmälningsbenägenheten har nog inte blivit mindre utan jag tror att brotten har 

minskat, näringsidkare uppger att det sker färre brott nu. Något annat som också går ner är 

snittåldern för gärningsmän. Det är svårt att veta vad det beror på, om det är på grund av att 
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många äldre har slutat med brottslighet men de yngre fortfarande håller på eller om det har 

blivit fler yngre personer som begår brott nu. 

Åtgärderna inom situationell brottsprevention måste avvägas noga och det krävs en 

försiktighet. För många övervakningskameror till exempel signalerar ”ni behöver inte prata, vi 

ser er i alla fall” och det kan skapa en otrygghet. Polisen vill att den kollektiva förmågan ska 

öka, att folk ska våga säga ifrån om något händer. Bristen på sysselsättning och jobb är en del 

av problemet med brottsligheten, men inte hela problemet. I Järva finns skolor där 70 % av 

alla ungdomar inte har fullständiga betyg. Skolan och föräldrar är grunden till det brotts-

förebyggande arbetet. Ju fler ungdomar som går ut skolan utan behörighet desto mer 

ungdomar i riskfaktorer och kriminella nätverk. Ungdomar tappar hopp för framtiden, små 

barn inser tidigt att det inte finns något för dem i framtiden. I Husby är andelen personer med 

psykiatriska sjukdomar tre gånger så stor, det leder till flera riskfaktorer. Allt sammantaget så 

har invånare i Husby dåliga förutsättningar och går lätt vilse utan bra förebilder. 

Det är bra med torg som lockar andra människor till platsen. Det behövs folk som kommer till 

Husby och handlar. Torget ska bidra till integration, inte segregation. Om folk från 

kransområdena vill komma hit är det jättebra. Restauranger och andra verksamheter måste ha 

en annorlunda touch och sticka ut i mängden för att folk ska vilja ta sig till Husby. 

Verksamheterna bör dessutom ha fina och inbjudande skyltar. En verksamhet som kan funka 

och som finns en liknande i Tensta, heter Livstycket där, är en slags handelsbod där de 

boende kan jobba och producera men också handla vackra saker. Idag syns bara massa män i 

det offentliga rummet och det finns ett kvinnoförtryck, så det behöver absolut göras något för 

att få ut kvinnorna. Feministisk stadsplanering i sig löser inte problemet men det kan vara ett 

steg i processen. Det som krävs i det trygghetsskapande arbetet är konsekvens och ihärdighet. 

Konkreta steg behöver tas i rätt riktning och det får inte bli ett steg fram, två steg bak. Det 

krävs en sammanvägning av olika åtgärder för att öka tryggheten. 
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BILAGA 4: Trygghetskarta 

 

 

Figur 15: Delar av trygghetskartan efter medgivande av Svenska Bostäder (2018). Flygfoto över Husby med utsatta prickar 

som representerar var Husbys invånare bor, känner sig trygga samt känner sig otrygga. 

 

Figur 16: Delar av trygghetskartan efter medgivande av Svenska Bostäder (2018). Flygfoto över Husby med utsatta prickar 

som representerar var Husbys invånare bor, känner sig trygga samt känner sig otrygga. 
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BILAGA 5: Förslagsritningar 

Nedan följer studiens förslag av torget i form av ritningar. Första bilden visar förslagets 

planerade verksamheter. 

 

Figur 17: Torget med de planerade verksamheterna (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 18: Egen indelning av de olika huskropparna för att lättare illustrera fasadritningar, fyra olika huskroppar (Porselius 

& Svensson, 2018). 
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Figur 23: Torget. Konstverken är placerade i gångarna som leder in till eller ut från torget (Porselius & Svensson, 2018). 

 

Figur 24: Lekplatsen från håll med gul gummimatta som underlag och de krokiga linjerna som bildar en gång genom 

lekplatsen (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 25: Lekplatsen på nära håll. Mycket färg har valt för att locka barn till platsen (Porselius & Svensson, 2018). 

 

Figur 26:  Lekplatsen och tunnelbaneuppgången (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 27: På torget finns sex träd. Runtom träden finns plantering och sittbänkar (Porselius & Svensson, 2018). 

 

Figur 28: Citat av Anne Frank på fasaden: ”…Du vet inte hur fantastisk du kan vara, hur mycket du kan älska, vad du kan 

åstadkomma och vad din potential är” (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 29: Taket på tunnelbaneuppgången där människor kan sitta och umgås. Till höger om tunnelbaneuppgången syns den i 

nuläget trånga passagen (Porselius & Svensson, 2018). 

 

 

Figur 30: Tunnelbaneuppgången och lekplatsen (Porselius & Svensson, 2018). 
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Figur 31: Fasadritningar på tunnelbaneuppgången (Porselius & Svensson, 2018). 

 

 

Figur 32: Konstruktionsritning på tunnelbaneuppgången (Porselius & Svensson, 2018).  
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BILAGA 6: Bilder från konstnär Daniel Götesson 

Konstverken nedan är placerade några av fasaderna i förslagsritningarna. Alla bilder hämtade 

från www.ekta.nu. Bilderna är publicerade efter medgivande av konstnären. 

 

 

Figur 34 

 

 

Figur 35 

 

 

Figur 36 
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Figur 37 

 

 

Figur 38 

 

 

Figur 39  
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Figur 40 

 

 

Figur 41 
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