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Därefter vill jag även tack Sofia Rosendal på Länsstyrelsen Västernorrland, som 
hjälpte mig att komma fram till mitt uppsatsämne och har varit till stor hjälp under 
uppsatsens gång.  
 
Jag vill även rikta ett tack till personerna som ställt upp på intervju. 
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ABSTRACT  
 
Many people especially women are feeling unsafe when being outdoors. This leads to 
restriction in the daily life and a reduced quality of life. This problem can be reduced 
by awareness in the physical planning.  The aim of this study is therefore to examine 
how three municipalizes in Västernorrand are working with physical planning to 
create a safer environment.  
 
The study is based on interviews with planners and local plan documents. The local 
plan document is used to see structures and the interviews is to how the planners are 
working for creating a safe environment by physical planning.  
 
The study shows that the local planners are aware of the importance of planning for a 
safe environment. The study has located deficits in the support from higher instances 
and cooperation between different instances in the municipality. By giving the 
planers more support for the safety-planning, it could come more natural and have a 
bigger importance in the physical planning.  
 
Keywords: safe environment, physical planning, Västernorrland  
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1 Inledning 
 
Att kunna känna sig trygg oavsett plats eller färdsätt borde vara en självklarhet, men 
verkligheten speglar något annat. Enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
uppger 28% av befolkningen (16-84år) att de känner sig mycket eller ganska otrygga 
när de vistas utanför hemmet. Andelen mycket eller ganska otrygga är störst bland de 
yngsta och äldsta kvinnorna i befolkningen. En konsekvens av otryggheten är att 23% 
av befolkningen i åldrarna 16—84 uppger att de ofta valt ett annat färdsätt eller väg 
på grund av oro (Brå, 2019). Ordet trygg definieras enligt NE (2019) ’’fri från 
oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans 
omgivning’’. Det är en upplevelse och en känsla som kommer från omgivning och 
omständigheter (NE, 2019a).  

För att lösa problemet med otrygghet i det offentliga rummet krävs markanta 
ändringar i de sociala strukturer som finns i dagens samhälle. Detta är inget som 
kommer förändras av en person eller under ett dygn. En fråga man kan ställa sig i 
problematiken är vad planerarna har för ansvar i detta? I Boverkets rapport Plats för 
trygghet beskrivs samband mellan utformning av den fysiska miljön och känsla av 
trygghet och otrygghet i stads- och tätortsmiljöer. I planeringen av offentliga miljöer 
gäller det att vara uppmärksam, då dessa platser ska vara anpassade för alla oavsett 
kön, ålder etc, samt under alla årstider och timmar på dygnet (Boverket, 2010).  

Om platser upplevs otrygga utformas upplevda inskränkningar på människors 
handlingsutrymme, vilket främst utgör hinder för kvinnor. Begränsningarna kan vara 
att personer väljer att inte vistas ute när det är mörkt, tar omvägar för att undvika 
specifika platser eller tvingas välja andra transportsätt. Detta bidrar till att alla inte 
har lika tillgång till det offentliga rummet. Utformningen av staden eller tätorten har 
inverkan på hur vi upplever vår möjlighet att röra oss, kopplat till den upplevda 
tryggheten. Där rörelse i form av andra människors närvaro bidar till upplevd 
trygghet, det är därför viktigt för planerare och beslutsfattare att se över var man 
väljer att placera olika funktioner för att skapa rörelse. Då människor vill bli sedda 
och ha rörelse dygnet runt, är en lösning att lägga funktioner som används vid olika 
tillfällen och tider ett alternativ. På sätt kan man både maximera yta samt skapa en 
trygghetskänsla för befolkningen. För att hitta dessa platser som upplevs otrygga är 
det viktigt att föra dialog med de som använder och/eller är boende i området. Då 
personer med relation till platsen kan ha viktiga synpunkter och förslag på 
förbättringar för området. När det gäller att arbeta med trygghetsskapande är det 
främst utformningen som ska ligga i fokus. Det ska var överblickbart, ligga i 
anslutning till bebyggelse, ha god ljussättning samt ha ett fint och rent yttre. Dessa 
faktorer kan däremot uppfattas olika från person till person och även få en 
annorlunda karaktär beroende på exempelvis årstid (Boverket, 2010).   

Att planeringen idag inte har lyckats med att skapa trygghet för alla är ett faktum. Ett 
visst ansvar för att skapa trygghet ligger på den fysiska utformningen, vilket innebär 
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att vi med fysisk planering kan bidra till att öka tryggheten. Därför är det viktigt att 
förstå hur trygghetsfrågan kommer in i den praktiska planeringen. Därav undersöker 
denna studie hur kommuners fysiska trygghetsarbete är utformat utifrån ett 
planerarperspektiv. Studien är baserad på tre kommuner i Västernorrland och är 
grundad på intervjuer och lokala plandokument. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kommuner arbetar med 
trygghetsaspekter i den fysiska planeringen och hur de beaktas i planprocessen. 
Studien är baserad på tre kommuner i Västernorrlands län, Sollefteå kommun, 
Örnsköldsviks kommun och Sundsvalls kommun. För att tydliggöra syftet har 
följande frågeställning använts:  
 
(i) Hur behandlas trygghetsfrågan kopplat till den fysiska miljön?  
(ii) Vilken betydelse har olika former av medborgarinflytande för att belysa 

trygghetsfrågan? 
(iii) Var i planprocessen inkommer trygghetsfrågan?  
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2 Bakgrund 
2.1 Lagar  
 
I Plan- och bygglagen kap 1, 1 § beskrivs syftet med lagen, som är följande: ’’med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer’’. 
Vidare i kap 2 beskriv det att utifrån en social utgångspunkt ska det finns god 
livsmiljö som är åtkomlig och brukbar för alla grupper i samhället (Boverket, 2018a).  
  
2.2 Planprocessen  
 
Vanligen vid upprättande av en detaljplan används ett standardförfarande. För att 
använda sig av standardförfarandet krävs det att detaljplanen stämmer överens med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte medför betydande 
miljöpåverkan samt inte är av betydande intresse för allmänheten (Boverket, 2018b).  
  

 
Figur 1 Planprocessen vid standardförfarande                                                                                                                                                       
Källa: Boverket, 2018c. 

 
Dessa sex steg är följande: samråd, underrättelse och granskning, 
granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.  
Samrådet går ut på att samla in synpunkter från utomstående som berörs av 
planförslaget, därefter ska kommunen presentera sitt detaljplaneförslag och förklara 
motivet bakom planförslaget. Då har myndigheter och berörda chans att komma med 
synpunkter och utifrån de inkomna synpunkterna kan kommunen sedan revidera och 
anpassa sitt förslag. Efter det i Underrättelse- och granskningsskedet har kommunen 
tagit och anpassat planförslaget utifrån de synpunkter som inkom under samrådet 
och har skapat sitt slutförslag. Innan antagande av planförslaget måste det vara på 
granskning under minst två veckor, om inte alla är eniga om förslaget. Kommunen 
har då som krav att upplysa berörda och de som yttrade sig under samrådet. Sedan 
vid Granskningen ges ännu en chans att lämna synpunkter på förslaget och även 
skriftliga synpunkter måste inkomma vid detta steg för att ha chans att överklaga 
beslutet. Därefter utkommer ett granskningsutlåtande, i ett granskningsutlåtande ska 
kommunen sammanställa de skriftliga synpunkterna samt alla åsikter som inkom 
under samrådet. Kommunen har som skyldighet att informera de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Följt av antagande där kommunfullmäktige har ansvaret 
att godkänna en detaljplan, det kan även ske av kommunstyrelsen eller 
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byggnadsnämnden vid delegation. Vid antagande ska sedan kommunen meddela 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och regionplaneorgan 
samt de som inte fick sina skriftliga synpunkter tillgodosedda. Det sista steget, Laga 
kraft, sker vid antagande av detaljplan tidigast inom tre veckor efter det är 
offentliggjort på kommunens anslagstavla. Förutsatt att ingen överklagat eller att 
länsstyrelsen inte vill överpröva beslutet (Boverket 2018c). 
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3 Teori och tidigare forskning  
3.1 Kommunikativ planering  
 
Det rationella planeringsidealet användes under en lång period som utgångspunkt i 
den fysiska planeringen. Planeringsidealet kännetecknas av att beslutssituationen 
väljs utifrån det alternativ som bäst tillgodoser beslutsfattarnas behov, idealet 
begränsar därmed folkets åsikter och tyder på att beslutsfattarna vet vad som är bäst 
(Nyström & Tonell, 2013). Som kritik mot det rationella planeringsidealet växte det 
kommunikativa planeringsidealet fram. Förespråkare inom kommunikativ planering 
vill predika för en planering som innefattar både demokrati och kompentens, därav 
krävs inflytande från medborgare såväl som beslutsfattare. Den kommunikativa 
planeringen vill ge intryck av en planering som grundas på öppenhet mellan 
beslutsfattare och medborgare och således ger alla samma rätt att påverka. En viktig 
faktor i det kommunikativa planeringsidealet är medborgardialoger, detta för att ge 
medborgarna en chans att påverka planeringens faktiska utformning (Fainstein, 
2000). Medborgardialoger innebär det att medborgarna ges möjlighet att påverka 
den lokala planeringen (SKL, 2019). Vid fysisk planering används det för att främja 
demokratin och skapa inflytande hos medborgarna. Genom att räkna in medborgarna 
tidigt i planeringsprocessen, har de större chans att vara med också tycka till och 
påverka hur samhället utvecklas (Boverket, 2018c). En förespråkare inom 
medborgarinflytande är Sherry Arnstein som år 1969 gav ut ’’A ladder of citizen 
participation’’.       
   
3.1.1 Medborgarinflytande 
 
I ‘’A ladder of citizen participation’’ beskriver Arnstein maktstrukturer vid 
bestämmelser av viktiga beslut. Hon lyfter dessutom fram hur man ska implementera 
medborgardialoger i planeringen och öka intresset för deltagande från medborgarnas 
sida. Problematiken grundar sig i att hon är bekymrad över att personer som jobbar 
med att representera medborgarnas åsikter inte lyckas fånga upp dessa och därmed 
inte kan förmedla de vidare i den fysiska utformningen. Arnstein anser att det måste 
ske en omfördelning av makten, vilket skulle leda till att medborgarna involveras 
ytterligare och har rätt att påverka besluten (Arnstein, 1969).  

För att visualisera problemet beskriver hon situationen med en trappa besående av 
åtta nivåer, dessa steg visar på medborgarnas inflytande vid slutprodukt. För att 
förtydliga det ytterligare har trappan delats upp i tre delar (se figur 2).  
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Figur 2 Arnsteins delaktighetstrappa                                                                                                                                         
Källa: Arnstein, 1969. 

De två nedersta stegen väljer hon att kalla Nonparticipation, vilket tyder på inget 
medborgardeltagande och där makthavarna inte heller gör det möjligt för deltagande 
i planeringen. Fokusen ligger på att makthavarna ’’utbildar’’ medborgarna att nöja sig 
med deras tankar och åsikter. Steg tre, fyra och fem nerifrån räknat är symboliska 
åtgärder, Tokenism som hon väljer att kalla det. Makthavarna bjuder då in 
medborgarna till information och samråd, där de får chansen att tycka till samt 
lyssna på makthavarna. Däremot finns det inget som försäkrar att medborgarnas 
åsikter kommer att tillgodoräknas i planeringen. Steg fem är en utveckling på 
Tokenism, där ytterligare fokus läggs på medborgarnas åsikter, dock ges 
makthavarna fortsatt rätt att ta de avgörande besluten. De tre översta stegen 
namnger hon som Citizen Power, som tyder på ökat medborgarinflytande. I steg sex 
får medborgarna möjlighet att förhandla och delta i processen och i de två högsta 
stegen har medborgarna majoritet eller fullständig ledningsstyrka vid beslutsfattande 
(Arnstein, 1969).   

3.1.2 Medborgardeltagande i lokal planering 
  
Utifrån Arnsteins deltagandestege har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
inspirerats i sitt utformande av delaktighetstrappan. Dessa två besitter en del likheter 
dock utformade med olika syften och med flera års mellanrum. Arnsteins stege är 
grundad för att få in medborgarinflytande i planprocessen och ge makt till de 
maktlösa och SKL:s som en idébild för kommuners arbete med medborgardeltagande 
i planeringen (SKL, 2013).  
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SKL:s version består till skillnad från Arnsteins stege av fem steg istället för åtta, där 
de två nedersta stegen om att medborgarna inte har något inflytande är borttagna. 
SKL:s trappa består av följande steg; information, konsultation, dialog, inflytande 
och medbeslutande (se figur 3). Delaktighetstrappan är skapad för att främja dialog 
mellan medborgare och beslutsfattare. Viktigt att tänka vid medborgardialoger är att 
det finns svagare respektive starkare grupper, samt grupper som tenderar att vara 
mer engagerade än andra. Denna trappa är då utformad för att kunna skapa en dialog 
som gynnar och tillgodoser alla. För att kunna utför en bra och givande 
medborgardialog är det viktigt att beslutsfattarna förstår vikten av dialog, hur 
åsikterna ska samlas in samt hur åsikterna ska implementeras i planeringen. 

 
Figur 3 SKL:s delaktighetsstege                                                                                                                                                                                      
Källa: SKL, 2013. 

Det första steget är information, som går ut på att medborgarna behöver informeras 
för att kunna vara med och påverka. Informationen ska vara lättåtkomlig och 
objektiv, så det ger medborgarna förståelse för situationen. Det andra steget är 
konsultation, där medborgarna ska ges återkoppling för att kunna ta ställning. Det 
kan även vara hantering av medborgarnas synpunkter och klagomål. Det tredje steget 
är dialog, som är viktig för att alla ska ges möjlighet att framföra sina åsikter om 
utvecklingen i samhället. Det ska ske genom olika former av dialoger och möten för 
att sedan kunna tillgodoses i beslutsprocessen. Det fjärde steget är inflytande, där 
medborgarna ska ges delaktighet under hela processen från övergripande teman till 
politiska beslut. Det femte och sista steget är medbeslutande, där representanterna 
fortsatt kan delegera ansvar till nämn eller styrelse där de valda är enskilda personer 
som inte är valda utifrån partitillhörighet (SKL, 2013). 
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3.2 Trygghet och fysisk planering 
3.2.1 Går det att planera bort rädsla? 
 
Relation mellan samhällssäkerhet och byggnadsmiljöer har varit i fokus under en 
längre period, gällande den fysiska utformningen och dess faktiska uppfattning. 
Problemet grundar sig inte i bortprioriteringar, utan att slutresultatet inte ger de 
positiva utgångsläget som man förväntat sig. Trots förbättringar i den fysiska miljön 
måste även trygghetskänslan hos människorna ändras. Pain och Koskelas studie 
’’Revisiting fear and place: women's fear of attack and the built environment’’ 
(2000) är baserad på kvinnors rädsla för våldsbrott i Helsingfors och Edinburgh, där 
syftet med studien är att hitta överfarbara principer som kan bidra till en bredare 
debatt inom området. Idén med att ’’planera bort rädsla’’ är att den fysiska designen 
kan reducera rädsla genom det sociala som en plats besitter. Pain och Koskela menar 
att utmaningen i detta är att rädsla för brottslighet befinner sig i nära relation med 
sociala aspekter, som i sin tur är ett brett område.  
 
I Pain och Koskelas studie framgår det att 56% av kvinnorna som deltog i studien 
menade att ’’dålig gatubelysning’’ ökade oron för en sexuell attack. 36% respektive 
37% menade att ’’dåligt utformade byggnader/fastigheter’’ samt ’’dåligt placerad 
buskar’’ bidrog till ökad oro. Likt resultat från tidigare studier inom området går det 
att se ett samband mellan rädsla i den fysiska miljön kopplat till mörker, isolering 
och alternativa flyktvägar. De undersökte om det finns platser i städerna som oroar 
kvinnorna. I Edinburgh nämner en kvinna en skogs- och parkyta, där hon inte känner 
sig trygg på grund av avskildhet. En annan kvinna nämner att det måste finnas 
mycket belysning för att hon ska vistas på platsen. I Helsingfors angav 44% att det 
fanns platser i den dagliga miljön som upplevdes skrämmande och obehagliga, 
speciellt under kvällstid.  
 
Genom att jämföra svaren från Helsingfors och Edinburgh som är två helt olika 
städer, går det att se ett samband mellan att kvinnor sällan påpekar att det är den 
fysiska platsen som skapar känsla av otrygghet utan att det sociala är nämnt. Det är 
snarare det sociala som är anledningen till att fysiska platser anses skrämmande. 
Undvikande av platser sker i stor utsträckning inte för rädsla formad av 
utformningen utan av rädsla för okända män. Detta kan även gälla för platser som 
skapar rädsla baserat på rykten bland kvinnor. Det måste inte vara direkt kopplat till 
det fysiska utan handlar om det sociala aspekterna, vilket kan leda till att den fysiska 
designen sedan uppfattas otrygg på grund av rykten. Slutsatsen är att det sociala har 
stark koppling till den fysiska miljön. Dessa bör ses som mer eller mindre 
sammankopplade vid planering för trygghet (Koskela & Pain, 2000). 
 
Det är i princip omöjligt att tala om trygghet utan att komma in på jämställdhet. I 
boken Ojämställdhetens miljöer skriven av Helén Lundkvist beskriver hon 
problematik med genustänk kopplat till den fysiska planeringen. För att kunna 
planera för alla oavsett kön måste man inse att det finns skillnader i hur kvinnor 
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respektive män lever. Gärd Folkesdotter har granskat ett fler tal översiktsplaner i 
tidsperioden 1950 till i slutet av 80-talet. Hennes upptäckt var att i de tidiga planerna 
förhöll man sig mer utifrån att kvinnor och män har olika livssituation än i de senare 
planerna (Lundkvist, 1998).  
 
Vidare tyder Lundkvist på kvinnor snarare begränsas än tillgodoses av den fysiska 
miljön. Detta beroende på rädsla trots att det i större utsträckning är män som 
drabbas av fysiskt våld utomhus. Hon menar således att det borde vara männen som 
känner sig otrygga utomhus, dock är verkligheten det motsatta. Detta leder till att 
kvinnor begränsas av den fysiska miljön i deras livssituation. Dessa samhällsproblem 
är inget som enbart ligger på den fysiska utformningen, däremot finns ett samband 
att den fysiska miljöns utformning kan leda till minskad rädsla. Platser som anses 
trygga bör det vara tydligt vart man befinner sig, man ska kunna se, höra och blir 
hörd samt kunna fly vid oro (Lundkvist, 1998).  
 
3.2.2 Planera för ökad trygghet 
 
Placemaking som metod har använts för att konvertera otrygga och outnyttjade 
platser till det motsatta, för att locka människor. Syftet med Placemaking är att skapa 
trygga miljöer som ökar användandet av det offentliga rummet (Tryggare Sverige, 
2018). En av förespråkarna inom Placemaking är Jane Jacobs, Jacobs teori strävar 
efter att skapa en levande stad där människor är närvarande. En stad planerad 
utifrån att människans närvaro bidrar ökad trygghet och minskad brottslighet.  
 
En viktig del i hennes teori är trottoarens funktion, hon värnar för begränsad 
fordonstrafik och ökad plats för trottoarer och gångtrafik. Hon menar att trottoarerna 
har mer betydelse än att bara ge plats för den gående. Kopplat till vart trottoaren är 
placerad kan den ge betydande påverkan. Jacobs lägger vikt vid att trottoarer och 
gator är de viktigaste offentliga platserna i staden, samt utseendet på gator och 
trottoarer påverkar hela intrycket av staden. ’’[...] om en stads gator är fria från 
barbari och rädsla, är staden också hyfsat fri från barbari och rädsla. När folk 
säger att en viss stad, eller en del av staden, är farlig eller en djungel, menar de i 
första hand att de inte känner sig trygga på trottoaren’’ (Jacobs, 2005, s.51). Det är 
gatorna och trottoarerna i en stad som har i uppgift att skapa säkerhet. I en 
välfungerande stad skapas känsla av trygghet och säkerhet bland främlingarna som 
också vistas efter gatorna (Jacobs, 2005).  
 
Det finns tre faktorer en gata måste inneha för att främmande människor ska kunna 
användas som en säkerhetsfaktor. Dessa är följande; det första är att gränser mellan 
offentliga och privata rum ska vara tydliga, det andra är att det ska finnas ögon på 
gatorna. Därför är det viktigt att byggnaderna efter gatorna ger extra ögon utåt, både 
från besökare och invånare. Det tredje är att trottoarerna måste användas oavbrutet 
av två anledningar, för att det alltid ska finnas ögon på gatan samt att rörelse bidrar 
till extra ögon i form av personer som vistas i byggnader vill kolla ut (Jacobs, 2005).  
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Tryggare Sverige har utvecklat en modell för att öka tryggheten i den fysiska miljön. 
Modellen består av nio aspekter som är kopplade till ökad trygghet i samband med 
den fysiska utformningen. Dessa aspekter bör anpassas efter en specifik situation och 
många hänger ihop och påverkar varandra (Uittenbogaard, A, et al., 2018). 
 
Den första är Gestaltning, gestaltningen av det fysiska rummet är grundläggande och 
skapar en förutsättning för trygghet. Gestaltning används på olika nivåer, från 
storskaligt till småskaligt. Från ett människoperspektiv skapas möjlighet till skydd 
och flykt, vilket ökar trygghetskänslan. Den andra är Mix av funktioner, meningen 
med en mix av funktioner är att skapa mångfald och rörelse. Detta genom att placera 
olika funktioner vid samma ställe, vilket bidrar till rörelse under dygnets alla timmar. 
Det är speciellt viktigt att skapa aktivitet i bottenvåningarna, då det skapar ett 
samband mellan privata rum inomhus och det offentliga rummet utanför. Den tredje 
är Mix av människor, för att känna trygghet i det offentliga rummet är det viktigt att 
platsen är befolkad av människor av olika slag. Tryggheten skapas av närvaron av 
andra människor, det gäller framförallt fotgängare, cyklister samt bilister i låg 
hastighet och otrygghet skapas främst på obefolkade platser. Den fjärde är Tydlighet, 
det ska vara tydligt om platsen är offentlig eller privat samt hur man orienterar sig i 
form av skyltning etc. Den femte aspekten är Social kontroll, social kontroll kan 
anses både formell och informell. Vid formell är det personer som i yrkesrollen ska 
skapa trygghet, exempelvis poliser eller ordningsvakter och den informella behandlar 
de som vistas på en plats, boende eller de som tillfälligt passerar och på så sätt bidrar 
till närvaro. Social kontroll avser både att se samt bli sedd, det handlar om att 
utforma en plats som bidrar till social kontroll, genom överskådlighet. Den sjätte är 
Belysning, genom bra belysning bildas förutsättningar för social kontroll. Belysning 
behövs för att kunna ha överskådlighet under alla tider på dygnet och bidrar på så 
sätt till ökad trygghet och minskad brottslighet. Den sjunde är Skalskydd, skalskydd 
är främst olika typer av inbrottsskydd, som säkra väggar, fönster och lås men det kan 
även vara larm av olika typer. Den åttonde är Förvaltning, ett område som förvaltas 
och omhändertas väl tenderar att öka känslan av trygghet och minskar oro för 
brottslighet, då invånarna påverkas mycket av hur miljön runt om ser ut. Den nionde 
och sista är Information, medierapportering, rykten eller platser som kopplas till 
brott och osäkerhet påverkar människors egna bild och uppfattning av platsen. Det 
finns även information som ökar förtroendet och tryggheten för ett område 
(Uittenbogaard, A, et al., 2018). 
 
3.2.3 Trygghet och medborgarinflytande i lokal planering 
 
Trygghetskommissionen fick i uppdrag av Svensk Försäkring att upplysa 
problematiken med växande vardagsbrott och brottsrelaterad otrygghet, för att 
kunna komma med åtgärder på den negativa trenden. Fokusen i uppdraget läggs vid 
livskvalitetsbrott och trygghet, med begreppet livskvalitetsbrott menas brott och 
ordningsstörningar som i vardagslivet inverkar på människors trygghet. De har valt 
att dela upp livskvalitetsbrotten i fyra delar; våld i offentlig miljö, brott i hemmiljö, 
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brott mot egendom samt övriga brott och störningar (Trygghetskommissionen, 
2018).    
 
En del i arbetet för ökad trygghet och reducerad brottslighet ligger på kommunens 
egna ansvar. Trots kommunens breda ansvarsområde finns det inte något uttryckligt 
ansvar rörande brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. Hur mycket 
ansvar kommunerna tar gällande frågan varierar markant mellan de 290 
kommunerna i landet. De flesta kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd, 
med en kommunalanställd samordnare, vilket tyder på att kommunerna vill ta ansvar 
i frågan (Trygghetskommissionen, 2018).   
 
Trots vikten av att alla ska kunna känna sig trygga och det pågående arbetet för 
trygghetsskapande, har frågan inte diskuterats i samhällsdebatten och 
samhällsplaneringen under en lång tidsperiod. Tryggare Sverige har framtagit en 
rapport där de behandlar trygghet kopplat till den fysiska miljön. Rapportens syfte är 
att utifrån tidigare forskning beskriva det nuvarande kunskapsläget och identifiera 
problem som påverkar tryggheten (Uittenbogaard, A, et al., 2018). 
 
Den fysiska miljön är utformad av det moderna planeringsidealet vilket har bidragit 
till ökad otrygghet, i form av anonymitet, brottslighet och bristande social kontroll. 
Detta är problem måste nu uppmärksammas och förändras. I svensk planering har 
man under en lång tid tagit hänsyn till regler för säkerhet i den byggda miljön 
gällande exempelvis buller, brandskydd och naturmiljö. Det saknas däremot ledande 
lagstiftning för att säkra trygghet i bostads- och stadsmiljö. I och med det kraftigt 
ökande bostadsbyggandet i Sverige krävs ytterligare fokus på trygghet kopplat till den 
fysiska miljön, för att inte upprepa tidigare misstag och bygga in otrygghet och 
brottslighet, likt i miljonprogramsområden. Ett problem är att majoriteten av 
Sveriges kommuner har bristande kunskap gällande grundläggande trygghetsfrågor 
och hur dessa ska implementeras i planeringen (Uittenbogaard, A, et al., 2018). 
 
Ett sätt att arbeta med trygghetsskapande på kommunalnivå är Trygghetsvandringar.  
Trygghetsvandringar är ett verktyg för att införa medborgarinflytande i planeringen, 
de går ut på att en samling människor, vilket ofta är boende i området, samt andra 
instanser så som exempelvis lokala föreningar, polis, bostadsföretag och politiker 
tillsammans går genom ett område och undersöker det utifrån ett 
trygghetsperspektiv. På så sätt får man in olika perspektiv och synpunkter angående 
den upplevda tryggheten i området, då olika grupper reagerar och uppfattar saker 
och situationer olika. Genom trygghetsinventeringen pekas platser som anses otrygga 
ut. Dessa inventeringar kan sedan användas som ett underlag som potentiella 
förbättringar i området. Det är även betydelsefullt att notera platser som anses trygga 
och trivsamma, som även de går att använda som underlag (Brå, 2010).  
  
Det viktiga vid en trygghetsvandring är att involvera alla berörda i området, olika 
grupper samt även reflektera över de grupper som inte deltar. Därav ställs höga krav 
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på de som koordinerar vandringen, då syftet med trygghetsvandringar är att dela 
synpunkter och tankar för att kunna förbättra tryggheten i området (Brå, 2010). 
 
3.3 Plandokument 
 
Till följd av att kommunernas trygghetsarbete skiljer sig åt, har det varit en svårighet 
att hitta liknande dokumenterade trygghetsarbeten. Därav har samtliga kommuners 
översiktsplaner granskats utifrån trygghetsaspekter. Utöver översiktsplanerna har 
relevanta kommunala dokument undersökts för att få vet mer om ytterligare arbeten 
med trygghetsfrågor. Dessa dokument är valda utifrån intervjuerna, där 
trygghetsfrågan har haft betydelse i arbetet.  
 
3.3.1 Sollefteå kommun 
 
I Sollefteå kommuns översiktsplan nämns social trygghet som en viktig del för att 
skapa god folkhälsa bland invånarna i kommunen. En del i det arbetet är förtätning, 
vilket bidrar till närhet till arbete och service, vilket i sin tur leder till tryggare 
förflyttning för invånarna. Översiktsplanen lägger även vikt vid trygga och säkra 
vägar för barn och unga till och från skola samt aktiviteter, för att öka trygghet och 
rörlighet bland den unga befolkningen (Sollefteå kommun, 2016).    
 
Sollefteå kommun tog år 2010 fram dokumentet Trygg kommun. Trygg kommun är 
ett projekt som har genomfört av samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå kommun. 
Projektet består av två delar, den första delen är mer konkret och belyser 
kartläggning och analyserar samhällsbyggandet i kommunen. Den andra delen 
handlar om att utveckla kunskap och medvetenhet gällande jämställdhet i 
samhällsbyggandet. Projektet ska sedan användas som underlag vid kommande 
samhällsbyggning för att främja jämställdhet. Projektet har behandlat b.la fysisk 
planering och inflytande utifrån jämställdhet- och trygghetsperspektiv (Sollefteå 
kommun, 2010).  
 
För att få underlag till projektet har kommunen bjudit in till aktiviteter, så som 
samråd, där det både funnits möjlighet för befolkningen att bidra med åsikter 
samtidigt som kommunen undersökt jämställdheten under samråden. Hur mycket 
kvinnor respektive män talar vid samråd, där de såg ett samband att män tenderar att 
höras mer än kvinnor. Sedan gällande trygghetsperspektivet i den fysiska miljön har 
trygghetsvandringar i Sollefteå stad genomförts, där kommunens mål var då att få in 
synpunkter angående befolkningens upplevelser och åsikter på den valda plasten, 
vilket var Stadsparken. Målet var att nå ut till många olika grupper i samhället med 
specifikt fokus på de som tenderar att inte bidra i samma utsträckning. 
Trygghetsvandringarna utfördes främst under dygnets mörka timmar, för att värna 
om trygghetsaspekterna och för de som inte hade möjlighet att bidra i de fysiska 
trygghetsvandringarna utfördes även mentala trygghetsvandringar, där det 
samtalades om trygghetsperspektivet utifrån kartor. Arbetet fokuserade främst på 
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stadsparken, där man undersökte hur kvinnor respektive män upplevde platsen 
(Sollefteå kommun, 2010).  
 
3.3.2 Örnsköldsviks kommun  
 
I översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun var avsnittet om social hållbarhet 
främst fokuserat på kompletterande bostadsbyggande i anknytning till befintlig 
bebyggelse, vilket skapar en blandning åldersmässigt och således bidrar till socialt 
stabila miljöer. Genom att fokusera på gång- och cykeltrafik leder det till ökad fysisk 
aktivitet bland befolkningen, vilket även bidrar till den sociala hållbarheten. Vidare 
nämner de följande: ’’Att de offentliga miljöerna upplevs som trygga och säkra att 
färdas genom och vistas i har stor betydelse för människors vardagsliv och för 
kommunens attraktivitet. Detta är också en viktig jämställdhetsfråga’’ 
(Örnsköldsviks kommun, 2012, s.78).  
 
I Örnsköldsviks kommuns fördjupande översiktsplan för centralorten betonas vikten 
av trygghet genom att skapa en levande stadskärna, med blandade funktioner som 
bidrar till liv dygnets alla timmar. Vidare nämns det att den fysiska planeringen kan 
användas som ett verktyg för att planera för trygghet och jämställdhet. ’’Hur den 
fysiska miljön ser ut har betydelse för upplevelsen av trygghet’’ (Örnsköldsviks 
kommun, 2019, s.6).  
 
3.3.3 Sundsvall kommun 
 
En av utgångspunkterna i Sundsvalls översiktsplan är En livsmiljö i toppklass där de 
nämner att de strävar efter att: ’’planera för ett jämlikt, jämställt och tryggt 
samhälle med utrymme för mångfald’’ (Sundsvall kommun, 2014, s.17). Vidare 
nämns det att det är en självklarhet att få in allmänna intressen så som trygghet, 
sociala aspekter och säkerhet vid planförslag. Därefter gällande boendemiljön har de 
en vision att förlägga service, arbetstillfällen och grönområden i nära anslutning till 
varandra och således skapa trygghet och tillgänglighet. Ytterligare är en riktlinje för 
kommunen att skapa trygghet i boendemiljön genom belysning av hög kvalité på 
offentliga platser (Sundsvalls kommun, 2014).      
 
Sundsvalls kommun har även en fördjupad översiktsplan över resecentrumet och 
järnvägen genom Sundsvall. Fördjupningen syftar till en nersänkning av järnvägen 
genom staden, för att minska den fysiska barriären som järnvägen idag utgör. Utöver 
just järnvägen diskuteras även platser runt om som främjas i planen. Planen har som 
mål att bidra till tryggt och klimatsmart resande inom samt till och från kommunen. 
Bussterminalen och järnvägsstationen ska därmed vara överblickbara, lätt 
lokaliserade och inte ha några dolda ytor eller hörn och på så sätt öka 
trygghetskänslan bland de som vistas där (Sundsvalls kommun, 2013).  
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4 Metod 
4.1 Studieområdet 
 
Syftet med studien är att undersöka hur tre kommuner i Västernorrland arbetar med 
trygghetsfrågan i planeringen. Valet av kommunerna Sollefteå, Örnsköldsvik och 
Sundsvall grundar sig i att de finns skillnader i befolkningsstorlek, lokalisering och 
antal planarbeten mellan kommuner. Dessa faktorer kan leda till skillnader i 
trygghetsarbetet i kommunerna, hur arbetet är organiserat samt olika behov och 
möjligheter, nedan kommer en kort beskrivning av respektive kommun.  
 
I beskrivningen av studieområdena finns tabeller baserad på 
medborgarundersökningar från SCB. Undersökningarna behandlar medborgarnas 
åsikter i form av att de betygsätter kommunen inom följande områden; Hur det är att 
leva och bo i kommunen som plats, kommunens verksamheter samt vilken möjlighet 
medborgarna har till inflytande i kommunen (SCB, 2019). Denna studie fokuserar på 
den tredje punkten, inflytande i kommunen och den första dock enbart ur ett 
trygghetsperspektiv. Undersökningen är baserad på betygsindex från 0-100, där 
betygsindex under 40 räknas som ’’inte godkänt’’. Därefter går gränsen för ’’nöjd’’ vid 
55 och ’’mycket nöjd’’ vid 75. SCB:s medborgarundersökning är baserad på personer i 
åldrarna 18–84 år. Antalet personer som deltog i studien är baserad på antalet 
boende i kommunen. Vid kommuner med en befolkning på 10 000—59 999 invånare 
användes ett urval på 1 200 deltagare, vilket i detta fall gäller för Örnsköldsviks 
respektive Sollefteå kommun. I kommuner med en befolkning på över 60 000 
invånare likt Sundsvall har det använts ett urval på 1600 deltagare. Däremot deltog 
inte alla, utan standarden är hur många i respektive kommun som fick möjlighet och 
insamlingen av data genomföres genom internet (SCB, 2019).  
 
SCB gör medborgarundersökningar på kommuners begäran. Sundvall genomförde 
sin senaste 2017, Örnsköldsvik 2018 och Sollefteå 2014. Nedan i respektive tabell ses 
betygsindex över nöjd-inflytande-index (NII) som är en i hopräkning av information, 
kontakt, förtroende och påverkan. Hur nöjda medborgarna är över deras möjlighet 
till inflytande i respektive kommun, detta jämförs även mot samtliga kommuner som 
deltog samma år. I de besvarade frågorna har en betygsskala på 1–10 används, med 1 
som lägsta betyg. Samtliga kommuner visar på medel av de kommuner som deltog 
samma år. Det finns även en felmarginal på mellan 2,4—3,6, där Sundsvall har 
överlag den högsta felmarginalen, därefter Örnsköldsvik och slutligen Sollefteå.  
 
4.1.1 Sollefteå kommun  
 
Sollefteå kommun är lokaliserad i Västernorrlands inland, med ett relativt jämnt 
avstånd till både Sundsvall och Örnsköldsvik. Kommunen har i snart 70 år drabbats 
av en befolkningsminskning samtidigt som en åldrande befolkning, då den yngre 
befolkningen söker sig till större städer med bredare utbud av jobb och utbildning. 
Befolkningen är främst bosatt kring centralorten Sollefteå och närliggande platser 



 
1
9 

(Sollefteå kommun, 2016). Mellan åren 2006—2016 har kommunen haft en negativ 
befolkningsförändring med 1003 invånare, vilket leder till att kommunen 2016 hade 
19 846 invånare (SCB, 2017a). Till skillnad från de andra kommunerna i studien 
arbetar inte Sollefteå kommun med nybyggnation i samma utsträckning. 
 
Tabell 1 visar betygsindex för Sollefteå kommuns medborgarundersökning 2014. De 
ligger under på samtliga punkter för nöjd-inflytande-index i jämförelse till de 
samtliga kommuner som deltog samma år. Det ger Sollefteå kommun ett NII på 36 
vilket är lägre än de samtliga kommuner som deltog och räknas som ’’inte godkänt’’ 
enligt SCB. 
 
 
Tabell 1 Betygsindex för Sollefteå kommuns medborgarundersökning 2014                                                                                          
Källa: SCB, 2014 

 Betygsindex Felmarginal 
Samtliga 
kommuner 

NII 36 ±2,5 41 
Information  49 ±2,5 50 
Kontakt  51 ±2,4 54 
Förtroende 35 ±2,5 40 
Påverkan 41 ±2,6 46 

 
4.1.2 Örnsköldsviks kommun  
 
Örnsköldsvik besitter ett bra läge efter Norrlandskusten med goda förbindelser till 
andra städer. Kommunen bildades i början på 70-talet och hade vid den tidpunkten 
över 60 000 invånare, efter det sjönk invånarantalet fram tills 2006 då det började 
öka igen. Kommunen har en större andel äldre befolkning gentemot snittet, en längre 
barnafödsel samt ett underskott av befolkning i åldrarna 20—40 år (Örnsköldsvik 
kommun, 2012). Kommunen har haft en positiv befolkningsförändringen under åren 
2007—2017. År 2007 hade kommun 55 284 respektive år 2017 56 139, vilket är en 
ökning med 855 invånare (SCB, 2018). Kommunens detaljplanering består till största 
del av nybyggnation av bostäder.  
 
I tabell 2 nedan ses resultatet från Örnsköldsvik kommuns medborgarundersökning. 
Betygsindexen låg jämnt med samtliga kommuner gällande förtroende och påverkan, 
därefter under gällande information och kontakt. Slutligen gav detta kommunen ett 
NII på 42, vilket är jämnt med samtliga kommuner som deltog 2018 och även 
passerad SCB:s kriterier för ’’ inte godkänt’’. 
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Tabell 2 Betygsindex för Örnsköldsviks kommun 2018                                                                                                               
Källa: SCB, 2018 

 Betygsindex Felmarginal 
Samtliga 
kommuner 

NII 42 ±2,8 42 
Information  55 ±2,6 56 
Kontakt  50 ±2,7 52 
Förtroende 48 ±2,9 48 
Påverkan 42 ±2,8 42 

 
4.1.3 Sundsvall kommun  
 
Sundsvalls stad som vi ser idag bildades efter den stora Sundsvallsbranden 1888. 
Staden kännetecknas som en Stenstad och besitter en gammal stadsplan med smala 
gator och höga hus. Sundsvall har goda förbindelser både med korsningspunkten för 
europaväg E4 och europaväg E14 samt tre riktningar på järnvägen. Kommunen är 
den 17:e största befolkningsmässigt i Sverige. Åldersstrukturerna i kommunen 
överensstämmer med rikets (Sundsvall kommun, 2017). Kommunen har under 
perioden 2006—2016 haft en positiv befolknings förändring. År 2006 hade 
kommunen 94 516 respektive år 2016 98 325, vilket är en ökning på 3809 invånare 
under en tioårsperiod (SCB, 2017b). Detaljplaneringen i kommunen är främst 
inriktad på nybyggnation av bostäder. 
 
Nedan i tabell 3 från Sundsvalls medborgarundersökning 2017 går det att se att 
kommunen ligger under gällande betygsindex i alla kategorier förutom information 
där de ligger jämnt med samtliga kommuner. Detta ledde till att de hade ett NII på 37 
vilket är under samtliga kommuner som hade 40, Sundsvall NII på 37 klassas som 
’’inte godkänt’’ enligt SCB. 
 
Tabell 3 Betygsindex för Sundsvalls kommun 2017                                                                                                                   
Källa: SCB, 2017 

 Betygsindex Felmarginal 
Samtliga 
kommuner  

NII 37 ±2,7 40 
Information  55 ±3,6 55 
Kontakt  44 ±3,1 49 
Förtroende 42 ±3,6 45 
Påverkan 36 ±2,8 40 
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4.1.4 Upplevd trygghet i kommunerna 
 
I figur 4 visas medborgarnas upplevda trygghet i respektive kommun. Den svarta 
stapeln är kommunmedborgarnas svar och de gråa är samtliga kommuner samma år 
som deltog i undersökningen. Genom diagrammet går det att Örnsköldsviks kommun 
är den enda kommunen som ligger över samtliga kommuner gällande upplevd 
trygghet. Sollefteå kommun ligger relativt jämnt med samtliga kommuner år 2014. 
Sundsvalls kommun ligger efter räknat till samtliga kommuner som deltog samma år. 
Samtliga kommuner ligger över 40 vilket är gränsen ’’inte godkänt’’ enligt SCB, 
därefter ligger både Sollefteå kommun och Örnsköldsvik kommuner över 55 vilket 
räknas som ’’nöjd’’ enligt SCB.    
 

 
Figur 4 Betygsindex trygghet för Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Sollefteå Kommun                              
Källa: SCB, 2017. SCB, 2018. SCB, 2014 

 
4.2 Val av metod  
 
För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts. Där intervjuer och 
plandokument har använts för att belysa trygghetsarbetet i planeringen. Utöver den 
kvalitativa data som nämnts har sekundärdata använts för att förstå kontexten i det 
empiriska materialet. Där inkluderas exempel data från SCB som är baserad på 
medborgarnas upplevda trygghet och inflytande. Enligt Bryman (2018) anses 
intervjuer attraktiva då de rymmer en flexibilitet i studien, gällande kvalitativ 
forskning. Studien är baserad på intervjuer med tre personer som arbetar med 
detaljplanering samt en trygghetsamordnare inom det valda studieområdet.  
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4.3 Intervjuer 
4.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 
 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Enligt Bryman (2018) utgår 
forskaren utifrån relativt specifika teman i en semistrukturerad intervju, detta ger 
intervjupersonen möjlighet att besvara frågorna med stor frihet. Intervjuaren har 
även möjlighet att forma frågor utifrån respondentens svar. Fokus i intervjun ska 
ligga på hur respondenten väljer att tolka frågorna och vad denne anser är viktigt i sin 
förklaring och förståelse. Semistrukturerade intervjuer har varit mest lämpat för 
studien då trygghetsarbetet i kommunerna inte är utformat på samma sätt.  
 
 
4.3.2 Genomförande 
 
Utifrån det avgränsade studieområdet kontaktades relevanta personer för studien. 
Första kontakten skedde genom mejl, där undersöktes intresset för deltagning som 
informant, där skickades även ett fåtal exempel på frågor utifrån valda teman. Vid 
godkännande av deltagande i studien bokades tid för telefonintervju.  
 
Telefonintervjuer har både för och nackdelar. En fördel är att det vid längre avstånd 
blir mindre kostsamt för intervjuaren, samt att det kan vara enklare att hitta en tid 
som passar båda (Bryman, 2018). I denna studie var det främst det förstnämnda, då 
informanterna för denna studie var bosatta i ett annat län. En nackdel med 
telefonintervjuer är det visuella, det finns ingen möjlighet att se ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk (Bryman 2018). Problemet har blivit reflekterat över men anses inte 
hade stor påverkan på denna studie, då intervjuerna var inriktade mer på praktiska 
frågor än känslor. Intervjuerna började med en presentation av författaren och syftet 
med studien. Viktigt med samhällsvetenskaplig forskning är de grundläggande etiska 
principerna. Informationskravet, att forskaren ska ha förklarat syftet för 
informanten. Samtyckeskravet, att informanterna själva bestämmer över sitt 
deltagande. Slutligen konfidentialitetskravet, att personuppgifterna förvaras och 
behandlas utom räckhåll för obehöriga (Bryman, 2018). Detta informerades till 
informanterna innan intervjuerna påbörjades, i samband med detta ställdes även 
fråga om godkännande till inspelning av intervjun. Det förtydligandes också att 
informanterna har rätt att ta tillbaka sina svar samt avbryta intervjun.      
 
Bryman (2018) beskriver fem grundläggande råd att tänka på vid förberedelse samt 
utformning av intervjuer. Dessa steg var en väsentlig del i planeringen och upplägget 
av intervjuerna för denna studie. Det första rådet är följande; att skapa teman att 
utgå ifrån, detta för att frågorna ska följa varandra på ett naturligt sätt. Det är dock 
viktigt att intervjuaren är flexibel och utifrån respondentens svar ändrar 
ordningsföljden (Bryman, 2018). Detta upplägg har använts i denna studie. Intervjun 
var uppdelad i fem teman enligt följande, allmänna frågor om detaljplanering inom 
kommunen, trygghet, medborgardialoger, jämställdhet samt avslutningsfrågor. 
Dessa frågor har utifrån respondenternas svar fått olika ordningsföljd. Därtill har 
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ytterligare följdfrågor ställts. Det andra rådet från Bryman är att matcha 
intervjufrågor eller teman med frågeställningen för att underlätta arbetet. I denna 
studie har frågeställningen använts som utgångspunkt för intervjufrågorna. Hur nära 
intervjufrågorna ligger den faktiska frågeställningen varierar. Det tredje rådet är att 
anpassa språket efter intervjupersonerna. Då jag intervjuade personer i sin 
profession, lades inte någon större vikt vid språket. Jag valde att använda vardagligt 
språk som bidrog till en naturlig och flytande konversation. Det fjärde rådet är att 
inte ställa ledande frågor. Jag har valt att inleda mina olika teman med öppna frågor, 
till exempel hur arbetar ni med trygghet? En bred fråga gör att respondenten inte 
bara kan svara ja eller nej, utan har möjlighet att utveckla sina svar. Det finns heller 
inget rätt eller fel. Det femte och sista rådet är att notera och ta reda på 
bakgrundsfakta om personen, exempel namn, ålder etc. I denna punkt valde jag att 
inte följa Brymans råd. Då jag ansåg att det inte var relevant med bakgrundsfakta 
utöver vilket position på arbetsplatsen personen har. Detta beroende på att studien 
inte är baserad på enskilda personer utan kommuner som helhet. Detta var även för 
att värna om respondenternas anonymitet. Jag är medveten om att personer med 
samma yrkestitel fast med olika bakgrund med stor sannolikhet ger olika svar och 
detta bör man ta hänsyn till vid tolkning av resultatet.   
 
Bryman (2018) ger även råd om praktiska detaljer vid intervju. Några relevanta 
detaljer för denna studie är att använda sig av en bra ljudinspelare samt se över 
miljön för intervjuplatsen för att undvika störande ljud. Då denna studie är baserad 
på telefonintervjuer, har jag valt en plats där jag kan sitta helt ostört för att både 
kunna få bra ljudinspelning samt inte bidra till att intervjun störs på något sätt.  
 
Efter utförda intervjuer har transkribering av samtliga intervjuer gjorts. Denscombe 
(2016) menar att transkribering av intervjuer underlättar vid sökning av detaljer 
samt vid jämförelse mellan data. Utifrån val av analysmetod varierar omfattningen av 
mängden transkribering, då det är tidskrävande. Då jag har valt tematisk analys har 
jag transkriberat texterna i dess helhet för att kunna hitta liknelser mellan 
intervjuerna. Trots att det var tidskrävande ansåg jag att det var nödvändigt för 
analysen.        
 
4.4.3 Analys av intervjuer  
 
Vid analysering av intervjuerna har tematisk analys använts. Tematisk analys innebär 
att hitta nyckelteman baserat på insamlat data (Bryman, 2018). Dessa nyckelteman 
är kopplade till forskarens fokus. I denna studie har tre grundteman identifierats 
utifrån intervjuerna och använts som grund i analysen. Tematisk analys har valts då 
det underlättar i jämförelsen mellan hur kommunerna arbetar med trygghetsfrågan i 
planeringen. Då det snabbt gick att se likheter samt skillnader mellan informanternas 
svar, som skapade grunden för de valda temana. Dessa är kommunikation, 
drivkrafter och ansvar samt riktlinjer för kommunalt trygghetsarbete. 
Den tematiska analysen är baserad på induktiv teori. Att forskningen är baserad 
induktivt betyder att tematiseringen är baserad på resultatet från informanterna 
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(Bryman, 2018). I denna studie är intervjuerna det huvudsakliga fokusen vilket gör 
det naturligt att använda induktiv metod.  
 
Braun och Clark beskriver i ’’Using Thematic Analysis in Psychology ’’ (2006) sex 
faser att följa vid tematisk analys. I den första fasen betonas vikten vid att vara väl 
insatt i de insamlade data. Genom upprepad läsning av data och samtidigt söka efter 
möjliga mönster. Fördelen genom upprepad läsning är att man bli insatt i insamlat 
data och på så sätt få en bred förståelse. Nackdelen är att det är tidskrävande. De 
nämner även vikten av transkribering vid intervjustudie. Detta steg har följts i denna 
studie. Vid intervjuerna, transkriberingen och noggrann läsning av data för att 
upptäcka mönster i insamlat data. Trots att det varit tidskrävande har det varit viktigt 
att det gjorts noggrant då intervjuerna är en stor del av studien. Fas två upptar där fas 
ett slutar. Fas två innebär att man utifrån den kunskap läsningen gett och de mönster 
man sett i data skapar koder identifierat från egenskaperna i insamlat data. I denna 
studie skedde kodningen främst i samband med läsningen. Under läsningen skapades 
en lista av koder med egenskaper som ansågs viktiga för studien. Därefter i fas tre 
handlar det om att skapa bredare teman med eventuella underteman utifrån de koder 
som hittats. I studien sattes då liknande koder ihop till ett övergripande tema genom 
bearbetning av koderna. De övergripande temana hade även underteman för att 
underlätta vad som skulle tas med under samtliga överteman. I fas fyra handlar det 
sedan om att sortera ut vilka teman som praktiskt går att stödja genom insamlat data. 
Därav kan teman sättas ihop respektive tas bort då det inte finns tillräckligt med stöd. 
I denna studie handlade det mest om att sätta ihop teman för att utöka stödet under 
varje valt tema. Detta följs av fas fem som handlar om att namnge och identifiera vad 
respektive tema behandlar. Det är viktigt att det inte finns för mycket överlappning 
mellan temana och att de besitter viktiga egenskaper för analysen. Vid detta stadie 
lades främst fokus vid att relevanta namn för respektive tema. Trots att de valda 
huvudtemana är olika var det viktigt att vara nog med att hålla isär de, då de inte ska 
behandla samma information. Den sjätte och sista fasen vid en tematisk analys är att 
utifrån de utarbetade temana skriva den slutgiltiga analysen. Analysen bör vara 
kortfattad, koncis och sammanhängande. För att förstärka vikten i analysen kan det 
vara en fördel att ta med ’’levande’’ exempel. I denna studie har relevanta citat från 
intervjuerna används för att förstärka analysen. Dessa citat ska passa i den övriga 
texten.  
 
4.4 Dokument 
 
I denna studie ingår även analys av dokument, i form av kommunala plandokument. 
Vid analys av strategi- samt arbetsdokument bör man fundera över dess verklighet. 
Vid tolkning av dokument är det viktigt att fundera över vilket syfte dokumentet har 
och vara medveten om att det inte nödvändigtvis speglar sanningen (Bryman, 2018). 
Vid val av plandokument för studien har respektive översiktsplan studerats samt ett 
annat plandokument från respektive kommun som informanterna själva nämnde 
som projekt där kommunen arbetat mycket med trygghetsfrågan. Dessa har valts då 
kommunerna har varierande storlek gällande befolkning och planarbete. Enligt 
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Denscombe (2016) kan dokument användas som stöd för något och att hitta 
underliggande teman. Genom att läsa dokument kan strukturer hittas. I denna studie 
har dokumenten granskats för att undersöka hur kommunerna tar upp 
trygghetsfrågan i dokument som fungerar som riktlinjer för planarbeten för att på så 
sätt hitta likheter eller skillnader i deras visioner i det faktiska arbetet.  
 
4.4.1 Analys av dokument 
 
Kvalitativ innehållsanalys innebär att man studerar dokument utifrån bakomliggande 
teman. Dessa teman är inte alltid uppenbara (Bryman, 2018). I denna studie 
undersöks kommunala dokument som översiktsplaner och fördjupade 
översiktsplaner utifrån trygghetsfrågan. Dessa dokument fungerar som riktlinjer för 
det kommunala planeringsarbetet. På så vis är jag medveten om att det som står i 
dokumenten inte måste vara det faktiska utgångsläget för kommunen. Därav är jag 
mer intresserad av hur kommunerna behandlar trygghetsfrågan och vilken vikt den 
har i arbetet. Genom att studera dokumenten går det att få en uppfattning i hur 
kommunen berör frågan. 
 
 
4.5 Sekundärdata  
 
Utöver intervjuer och dokument är sekundärdata från SCB använt. Användning av 
sekundärdata menas att man använder sig av data från andra forskare. Det kan vara 
en fördel vid studier med en begränsad tidplan (Bryman 2018), vilket är relevant i 
denna studie. Vidare förklarar Bryman att med säkra källor finns data av hög kvalité 
’’[...] de datauppsättningar som finns skapade av erfarna och skickliga forskare 
eller stora institutioner, som statistiska centralbyrån (SCB) [...] dessa rymmer data 
av mycket hög kvalité’’ (Bryman, 2018, s.385).  
 
 
4.6 Metoddiskussion  
 
Utifrån tidsplanen för uppsatsen anser jag att valet av intervjuer blandat med 
plandokument var det bästa valet, för att få med både kommunernas riktlinjer samt 
hur planerarna arbetar i frågan. Ett problem med mitt syfte om att undersöka 
trygghetsfrågan kopplat till den fysiska planeringen är att i det avgränsade området 
som studeras finns det ingen person som har just det ansvaret. Således var valet av 
intervjupersoner inom detaljplanering kompletterat med en trygghetssamordnare det 
närmaste jag kunde komma.  
 
4.6.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
När det gäller kvalitativa studier finns svårighet att bedöma trovärdighet och 
tillförlitlighet. Då tidpunkten för studien och den sociala inramningen har stor 
påverkan på utfallet samt forskarens tolkning (Denscombe, 2016). Trovärdigheten i 
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forskningen handlar om att kunna tyda på att deras data är precist. Vilket är en 
svårighet, det finns däremot riktlinjer som stödjer och hjälper forskaren att tyda på 
att deras data med rimlig sannolikhet är precist (Denscombe, 2016). Genom att 
studien är baserad på både intervjuer och plandokument kan dessa styrka varandra. 
Mycket som stod i plandokumenten respektive sades under intervjuerna stämmer 
överens, vilket leder till att trovärdigheten ökar. Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 
är viktig då forskaren tenderar att vara en del av datainsamlingen, i form av 
intervjuare (Denscombe, 2016). Jag är medveten om att jag som forskare kan 
beroende på exempelvis hur jag formar frågor eller hur jag väljer att tolka studien kan 
få ett annorlunda resultat. Därav har jag valt att ställa frågor som inte tenderar till att 
styra informanternas svar. Även vid tolkning av intervjuer och plandokument har jag 
inte ordagrant tolkat svaren från intervjuerna utan tolkat hela sammanhanget.   
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5 Intervjuer 
 
Vid analysen av intervjuerna gick tre huvudsakliga teman att identifiera. Dessa har 
valts att namnges till följande; ’’Kommunikation’’, ’’Drivkrafter och ansvar’’ samt 
’’Det praktiska arbetet’’. Respondenternas svar inom de nyckelteman skiljer sig 
beroende på kommun, då samtliga kommuner arbetade på olika sätt med 
trygghetsfrågan samt hade olika positioner på arbetsplatsen.   
 
5.1 Kommunikation 
 
Genom informanterna har brister i kommunikationen gått att lokalisera, mellan olika 
instanser på kommunalnivå, upp till högre instanser samt ner till medborgarna. Att 
ha god kommunikation med medborgarna var något samtliga planerare ansåg var en 
viktig del i arbetet, i och med lagen om samråd med berörda. Engagemanget utöver 
vad lagen säger varierade emellertid. Att medborgardialoger ofta behövs i ett tidigare 
skede än enligt lag, för att kunna få in fler och viktigare åsikter från medborgarna 
som kan ha påverkan på planen, lyftes fram av informanterna. Det finns grupper i 
respektive kommun som har identifierade i vissa projekt att inte representeras i 
samma grad. Exempelvis framhöll Sollefteå kommun att kvinnor inte uttalar sig till 
samma grad som männen vid samrådsmöten, vilket de menade var något att 
reflektera över:  
 
’’Att man är medveten om att det inte är den som pratar mest som kanske har de 
viktigaste synpunkterna det kan vara någon yngre person man eller kvinna som 
kanske inte pratar så mycket’’ – planerare på Sollefteå kommun.  
 
En av planerarna ansåg att gå ut i sociala medier kunde vara ett sätt att öka 
deltagandet, då personen funderade kring om den kommunala hemsidan och 
utskicksmetoderna som kommunen främst arbetar med idag är den bästa lösningen 
för att få in synpunkter från medborgarna. En annan tyder på att det kan främja 
demokratin och att medborgardialoger inte endast måste användas vid planärenden 
utan som ett sätt att ta in medborgarnas inflytande för att vara med innan 
konstruktion av platser.    
 
I planarbetet har de kommunala planerarna samarbete med andra instanser. När och 
vilka kontakter med andra instanser som sker kan variera från plan till plan, 
beroende på exempelvis omfattning. Örnsköldsvik belyser vikten i samarbete:  
 
’’Vad man som detaljplanerar kan göra kopplat till trygghetsfrågan är det fysiska. 
Därav är samverkan och samarbete viktigt med andra instanser inom kommunen’’ 
– planerare Örnsköldsviks kommun. 
 
Lagen styr samrådskretsen som måste få ta del av planen genom samråd. Utöver 
lagen kan kommunerna vid arbete med vissa planer leta sig utanför samrådskretsen 
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för att få in ytterligare synpunkter på planförslaget. Sundsvalls kommun nämner att 
det vid planeringen av deras centrala busshållplats Navet tagit hjälp av 
Mittuniversitet.  
 
När det gäller arbete med instanser ovan kommunal nivå nämns endast de som enligt 
lagkrav måste delta i planprocessen genom underlag från Boverkets PBL 
kunskapsbanken.  
 
5.2 Drivkrafter och ansvar 
 
De drivkrafter som finns för det kommunala trygghetsarbetet är att tillgodose och 
skapa platser där alla kan vistas oavsett tid. Respondenterna ser ansvar för att skapa 
en fysisk miljö tillgänglig för alla. Däremot råder svårigheter i bristande riktlinjer,   
respondenterna från samtliga kommuner nämnde att lagarna hade ett stort 
inflytande på deras arbete, problemet gällande trygghet är att det inte finns någon lag 
som specifikt behandlar trygghet kopplat till fysisk planering. Detta blir istället ett 
ansvar hos kommunerna själva.  
 
’’Lagen som vi har att jobba med den pratar ju inte om trygghet, den pratar om 
säkerhet. Så säkerhet är ju en sak, en av dom stora frågorna i all planering’’- 
planerare på Sundsvalls kommun. 
 
En av kommunerna menar på att Plan- och bygglagen är snäv, vilken gör det extra 
viktigt med tidiga möten. Då personen ansåg att tiden vid en plan är begränsad och 
vid samråd har redan en stor del av arbetet gjorts. En annan av respondenterna 
menade att utifrån varje enskild plan döma om huruvida den har stor inverkan på 
befolkningen och utifrån det använda sig av tidigt samråd, innan lagen kräver. En 
annan planerare ansåg att de hade ett ansvar i trygghetsskapande:  
 
’’Det vi konkret kan göra i just detaljplanering är ju fysiska trygghetsåtgärder. Vi 
kan sätta planbestämmelser som på olika sätt styr både byggnader och offentliga 
plaster ska utformas’’ – planerare Örnsköldsviks kommun.  
 
Däremot såg planeraren en problematik i att trygghetsfrågorna är väldigt stora och 
breda. Därför är det viktigt med samarbete med andra instanser och avdelningar 
inom kommunen.  
 
5.3 Det praktiska trygghetsarbetet 
 
Några praktiska detaljer vid planering för trygghet kan vara, hur man tillgodoräknar 
medborgarnas synpunkter. Gällande trygghetsvanringar var det ingen av 
informanterna inom detaljplanering som deltog själva särskilt mycket i 
trygghetsvandringar, däremot var alla till olika nivåer bekanta med arbetet. Hur stort 
plats de hade i planeringen var också varierande. Likt för dessa kommuner var att 
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trygghetsvandringar inte används vid alla planer utan främst vid större och mer 
omfattande planer. Sedan att de använda trygghetsvandringarna går att använda som 
kunskapsunderlag till andra planer. 
 
’’Vi har sällan initierat trygghetsvandringar själva kopplat till våra detaljplaner [..] 
men det kanske vi borde göra’’ – Örnsköldsviks kommun    
 
En utav kommunerna nämner att de även använt sig av mentala trygghetsvandringar 
för att göra det möjligt för fler att delta i trygghetsarbetet. I dessa fall har man då 
kollat på kartor för att få in synpunkter. För att förbättra trygghetsarbetet i 
kommunen anger en trygghetssamordnare följande förslag:  
 
’’Ett sätt att nå fler skulle kunna vara en app som t ex är öppen under en vecka så 
folk kan gå när det passar dem och inte bara när vi har bjudit in till 
trygghetsvandring’’.   
 
Samtliga kommuner anser att det är viktigt och underlättar i arbetet att så tidigt som 
möjlig få in trygghetsfrågan vid detaljplanering. En planerare vid Sundsvalls 
kommun säger följande: 
 
’’ I nästan alla frågor kommer ju in förhållandevis tidigt. Det är ju mer bara för att 
vi vill ju samla på oss så fort som möjligt vad är det för frågor som är väsentliga att 
fokusera på i det här planen’’.  
 
Detta för att det inte ska komma några överraskningar i slutet om vad man borde ha 
gjort. Vidare nämner planeraren på Örnsköldsviks kommun att det vid starten av en 
detaljplan har ett stort möte med i stort sätt hela den kommunala organisationen där 
en från representant från välfärdsförvaltningen särskilt kollar på de frågor som 
behandlar trygghetsaspekterna.   
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6 Diskussion 
 
6.1 Trygghetsplanering på kommunalnivå 
 
Det kan vara svårt att diskutera och prata om trygghetsfrågan i fysisk planering, då 
frågan är subjektiv och tyder på en känsla samt grundar sig i olika bakomliggande 
faktorer hos människan. Genom att läsa de visioner och riktlinjer kommunerna 
arbetar efter utifrån diverse plandokument, nämner alla vikten av att alla ska kunna 
känna sig trygga.  
 
Genom att kolla på plandokument har trygghetsfrågan i den fysiska planeringen 
relativt liten plats. De nämner att trygghetsfrågan är viktig med inte hur den 
egentligen konkret ska få en plats i planeringen, mer än exempelvis trygga 
transportsätt, bra belysning och planering för rörelse. I de tre plandokumenten 
utöver översiktsplanerna går det att se en koppling att kommunerna lägger fokus på 
platser som används mycket och där rörelse sker. Enligt forskning så som Jacobs och 
Boverket är en viktig faktor till trygghetskänsla just rörelse, under dygnets alla 
timmar. Genom att skapa trygghet på dessa platser offentliga (Örnsköldsvik stad, 
Sundsvalls resecentrum med omnejd samt Sollefteå stadspark) genom exempelvis 
bättre belysning och se över översikten på platserna, vilket är gjort. Kan det leda till 
mer rörelse på platserna som i sin tur bidrar till ökad trygghet för alla grupper i 
samhället.  
 
Genom fysiska ändringar i det offentliga rummet kan det skapa trygghet för 
medborgarna. I och med att människor uppfattar platser olika är det i princip 
omöjligt att skapa platser som alla uppfattar som trygga. I Pain och Koskelas studie 
visade det sig att över 50% av kvinnorna som deltog i studien tydde på att dålig 
gatubelysning ökade rädslan för att bli överfallen. Att då öka eller förändra 
belysningen på en plats kan ses som en enkel lösning på problemet. Däremot blir allt 
en resursfråga. En informant beskrev problematik med att Trafikverket drog in 
belysning från mindre allmänna vägar. Så fokusen i denna kommunen var att skapa 
trygga vägar för barn och ungdomar till och från skolan.  
 
Vidare koppling till Pain och Koskelas studie, att de fysiska förändringar inte alltid 
lyckas fixa problemet med otrygghet, då mycket ligger i det sociala runt om inte 
direkt i det fysiska. Trots att fysiska förändringar kan bidra till ökad trygghetskänsla, 
menar de att det sociala aspekterna ligger till grund för de fysiska. Detta leder till att 
trygghetsfrågan blir mycket bredare än bara fysisk planering. Genom att tänka på 
detta sätt krävs tydligare koppling mellan de som arbetar med de sociala frågorna och 
de som arbetar med fysiska planeringsfrågor. Genom ett närmare arbete mellan 
dessa parter skulle det sociala kunna komma in mer naturligt i planprocessen. Den 
planerare och trygghetssamordnare som är intervjuade från samma kommun beskrev 
att kontakten inte alltid infaller vid planarbeten. Från planerarens sida ansåg 
personen att de var relativt skilda arbetsområden, medan trygghetssamordnaren 



 
3
1 

ansåg att kontakten kunde utvecklas mer. Detta skulle kunna bero på olikt fokus i 
deras arbete. Då trygghetsfrågan i planerarens roll inte har lika stor plats utifrån att 
det inte är deras huvudsakliga fokus till skillnad från trygghetssamrodnaren.  
 
Genom att utveckla ett fungerande och väl integrerat samarbete mellan instanserna 
skulle trygghetsfrågan kunna få en naturlig del i planeringsarbetet. I och med att 
planerarna eftersom skulle få mer kunskap inom området skulle de vid senare 
tillfällen naturligt inkomma i arbetet, genom att de lär sig eftersom hur frågan 
behandlas. Däremot finns en baksida i och med att planerarna idag redan har breda 
ansvarsområden.  
 
6.2 Medborgarnas roll 
 
Kollar man på medborgardeltagandet i kommunal planering finns lagstadgade 
bestämmelser över att berörda måste få möjlighet att påverka planen i fråga. Jämför 
man dagens läge med medborgarinflytande mot Arnsteins delaktighetstrappa går det 
att bortse från de lägsta stegen för icke-deltagande. Däremot i steg 3–5 som är 
symboliska åsikter, där makthavarna i detta fall planerarna låter medborgarna tycka 
till i en fråga, dock finns ingen garanti att bli tillgodoräknad i planeringen. Det är 
makthavarna som har sista ordet. Det speglas in i dagens planering, där det både 
finns brister från makthavarnas sida samt medborgarna. Utifrån informanternas svar 
finns en problematik i att det är svårt att få folk att delta i samråd, samt nå ut med 
informationen till medborgarna. Kopplat till SCB:s medborgarundersökning där 
kommunerna i studien inte låg över genomsnittet gällande medborgarnas nöjd-
inflytande-index (NII). Dessa tillsammans kan bidra till en negativ utveckling. Att 
medborgarna inte tycker att de har det inflytande de kunde haft samtidigt som 
planerarna anser att det är svårt att nå ut och få in medborgarnas synpunkter. Enligt 
SKL:s delaktighetstrappa menar de att det är viktigt att skapa en dialog som gynnar 
alla. Samtliga kommuner i studien har mer eller minde identifierat grupper som mer 
respektive mindre både deltar i samråd samt hörs. Ett sätt att främja demokratin vid 
samråd kan vara att exempelvis likt Sollefteå kommun gjort, de hade en person som 
satt med vid samråd för att identifiera dessa skillnader mellan de som deltog. Där de 
kunde se ett mönster mellan kvinnor och män, att männen tar mer plats vid 
samråden. För att öka jämställdheten vid samråd har de testat att föra samråd först i 
mindre grupper då fler tenderar till att göra sig hörd då. Trots att personer eventuellt 
vågar göra sig hörd finns fortfarande problemet att få folk till samråd. Genom 
informanterna nämnde en planerare en alternativ lösning att lägga mer fokus på att 
använda sig av internet för att kunna nå ut till medborgarna. Medan en annan 
planerare ansåg att sociala medier eventuellt skulle bidra till ökat 
medborgardeltagande.  
 
Ett exempel på medborgardeltagande direkt riktat mot trygghetsfrågan är 
trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar är idag i studieområdet mest använt på 
specifika offentliga platser som många berörs av, exempelvis parker, torg och 
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busshållplatser. Platser som används och besöks av många. Många anser nog att 
dessa platser är viktigare, då alla ska ha samma rätt att vistas på platsen, oavsett 
exempelvis kön och ålder. Genom att det är större offentliga plaster kan nog 
engagemanget från medborgarnas sida bli större. Genom att få in kunskapsunderlag 
vid större planer går dessa att även använda vid andra planer, således kan det vara 
bra att använda sig av trygghetsvandringar vid platser som många besöker. Att ha 
trygghetsvandringar vid varje plan skulle kanske inte vara tillräckligt effektivt. 
Däremot kan man använda sig av tidigare trygghetsvandringar som 
kunskapsunderlag, då synpunkterna tenderar att vara ganska lika. Där främst 
belysning, buskage, obehagliga hörn och liknande anses som problem i många fall. 
En kommun menade på att vid planer i ’’problemområden’’ är det svårt att följa de 
tidigare synpunkterna som finns då de planerar på ett annat sätt för att kunna bryta 
det mönster som finns i just det området.    
 
Genom SCB:s undersökning om ur medborgarna uppfattar trygghet låg Sundsvall 
under medel, Sollefteå jämnt med samtliga kommuner och Örnsköldsvik över. Ingen 
av informanterna var särskilt insatta i medborgarundersökningarna från SCB. Detta 
ger ett mått på hur nöjda medborgarna är med hur väl man applicerar 
trygghetsfrågan i kommunen, hur väl man lyckats att skapa trygghet för 
medborgarna. Det svåra är att man inte vet vad otryggheten/trygghet beror på och på 
så sätt kan det vara svårt att implementera de i planeringen. Däremot skulle 
ytterligare breda mer specifika undersökningar på trygghet kunna genomföras. 
Kanske för att se vilka områden som fungerar bättre respektive sämre, för att som 
planerare kanske kunna få en överblick om vad som fungerar.  
 
6.3 Riktlinjer för kommunalt trygghetsarbete 
 
En del i arbetet med ökad trygghet och reducerad brottslighet ligger på kommunens 
egna ansvar. Trots kommunens breda ansvarsområde finns det inte något uttryckligt 
ansvar rörande brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. Hur mycket 
ansvar kommunerna tar gällande frågan varierar markant mellan de 290 
kommunerna i landet. Genom att ansvaret ligger på kommunen och kommunerna 
besitter olika organisationer hur de arbetar med trygghetsfrågor, kan 
förutsättningarna mellan kommunerna skiljas markant. För att trygghetsfrågan ska 
få en mer etablerad roll i trygghetsarbetet skulle det behövas mer stöd och riktlinjer 
för kommunen att jobba efter. Idag finns ingen lag direkt hänvisad till trygghet utan 
enbart att det ska främjas en samhällsutveckling med goda sociala 
levnadsförhållanden som leder till en hållbar livsmiljö för människorna. Denna lag 
går att tolka till att ’’goda sociala levnadsförhållanden’’ infattar att människorna ska 
kunna känna sig trygga. En planerare nämner även att trygghet inte behandlas i 
lagarna. I och med detta har planerarna ett stort ansvar över trygghetsfrågan men 
väldigt begränsat stöd från högre instanser.  
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Stöd från högre instanser skulle kunna innebära att man ser över hur man ska 
utveckla stöd, verktyg eller eventuellt lagförslag för att hjälpa kommunerna i sitt 
trygghetsarbete. Genom ett utökat stöd skulle trygghetsfrågan kunna få en naturlig 
och viktig del i processen, då det idag handlar mycket om hur mycket varje enskild 
kommun gör för att bedriva frågan. Detta kan i sin tur leda till skillnader mellan 
kommuner beroende på exempelvis kunskap och resurser. Vi människor påverkas 
och begränsas mycket beroende på otrygghetskänsla, vilket planerarna i studien är 
medvetna om och därför belyser vikten av trygghetsarbete och gärna så tidigt som 
möjligt i planprocessen.  
 
6.4 Vidare studier 
 
Ett förslag till vidare studier är att undersöka noggrannare vad det faktiskt är som gör 
att vissa kommuner lyckas bättre än andra gällande trygghetsskapande. Där 
Örnsköldsviks kommun är ett område som skulle vara intressant att undersöka, 
utifrån deras SCB undersökning. Ett annat förslag är att undersöka hur ett starkare 
stöd från övre instanser skulle kunna implementeras i planprocessen, gällande 
trygghetsfrågan.  
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7 Sammanfattning 
 
Denna studie har undersökt hur tre kommuner i Västernorrland arbetar med 
trygghetsfrågan kopplat till fysisk planering. Det är problematiskt i dagens samhälle 
att människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet begränsas på grund av otrygghet. 
Trygghet är ett komplext område, då det är baserat på en upplevelse och känsla hos 
människan. Trygghet har stark koppling till både det sociala och fysiska. Denna 
studie fokuserar på hur man genom fysisk planering kan skapa trygghet och för att 
undersöka detta har en kvalitativ metod använts.  
 
För att få en inblick i hur kommunerna tänker kring trygghet i den fysiska 
planeringen har lokala plandokument studerats utifrån trygghetsaspekter. 
Plandokumenten gav en bild av varierat fokus på just trygghetsaspekter. Samtliga 
dokument tydde på att det var viktigt och gav exempel på förändringar kopplat till 
den fysiska miljön, däremot var det relativt begränsat. Därefter utfördes intervjuer 
med lokala planerare för att konkretisera hur de arbetar med frågan och dess vikt i 
arbetet. Planerarna var eniga om att trygghet är en viktig fråga, emellertid skiljde sig 
arbete beroende på exempelvis storlek på planer, andra instansers ansvar etc. Vid 
större planer, främst av offentliga platser ansågs trygghetsfrågan viktigare och vid 
dessa planer har man ofta ett större samarbete med andra instanser på kommunen 
som arbetar med sociala frågor. Då har exempelvis trygghetsvandringar genomförts 
för att kunna få in fler åsikter från medborgarna och andra instanser, så som polis. 
Detta för att kunna skapa platser där alla ska kunna vistas på och känna sig trygga.  
 
Intervjuerna analyserades utifrån tematiska analys, där tre huvudteman 
lokaliserades; kommunikation, drivkrafter och ansvar samt riktlinjer för 
kommunalt trygghetsarbetet. Resultatet från analysen, de lokala plandokumenten 
och tidigare studier lade sedan grunden för diskussionen där dessa knyts samman. 
Sammanfattat har studien identifierat att planerarna anser att trygghet är viktigt 
kopplat till den fysiska planeringen men vilket ansvar de själv besitter i frågan 
varierar mellan kommunerna. Studien betonar vikten att det krävs mer stöd från 
högre instanser för att planerna ska kunna implementera frågan ytterligare i deras 
arbete, då frågan idag främst är kommunernas ansvar. Även ett tydligare samarbete 
mellan instanser på kommunalnivå för att kunna knyta an det sociala och fysiska 
naturligt i planprocessen. Gällande medborgarnas deltagande ligger ansvaret både på 
kommunen samt medborgarna, genom att kommunerna underlättar medborgarnas 
möjligheter till deltagande kan det bidra till ökat medborgardeltagande.  
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Bilaga 1, Intervju Sollefteå kommun 
 
Allmänt  

- Hur många detaljplaner har ni i snitt ungefär under ett år? 
- Planer för ny bebyggelse?  
- Hur många är ni som arbetar med planer? 
- Använder ni er av dokument från exempelvis boverket/länsstyrelsen 

som riktlinjer i ert arbete?  
 
Trygghet 

- När och varför anser ni att det är viktigt att uppmärksamma 
trygghetsfrågan? 

- Hur arbetar ni för att få in trygghetsfrågan i planeringen? 
- Vart i planprocessen kommer trygghetsfrågan in? 
- Trygghet vid nybyggnation? 
- Vilken påverkan kopplat trygghetskänsla anser du att den fysiska miljön 

besitter? 
- Trygghetsvandringar – har de stor betydelse i ert trygghetsarbete? 
- Arbetet med trygghetsvandringar, både fysiska och mentala – samt 

identifierat grupper som tenderat att inte reparenternas. Hur har ni gått 
tillväga för att lyckas få representanter från även dessa grupper?   

- Vad ser ni för brister och förbättringsmöjligheter kopplat till 
trygghetsfrågan i er kommun? 
 

Medborgardialog 
- Kopplat till medborgarudersökningen SCB gjorde. 

Väldigt jämnt med samtliga kommuner som deltog gällande trygghet 
Under gällande nöjd-inflytande-index gentemot samtliga kommuner 
Synpunkter:  

- Skett några förändringar sedan dess i hur ni arbetar för att främja 
frågorna? 

- Medborgardialoger, viktigt? 
- Hur arbetar ni för att nå ut till så många olika grupper av människor 

som möjligt? 
- Har ni lokaliserat brister i ert sätt att nå ut till medborgarna och beakta 

deras åsikter? 
 
 
Jämställdhet  

- Hur gör ni för att planera ett jämställt samhälle? 
 

 
 
Slutligen 
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- Vad jag kunna läsa mig till har ni höga versioner på jämställdhet, både 

gällande trygghetsperspektivet samt medborgardialoger. Nu har det 
gått några år sedan dokumentet. Har det funkat? Märker ni skillnad?  

- Finns det något område, plan eller något ni har gjort i kommunen 
gällande trygghet som ni är extra stolta över? 

- Hur ser ni på framtiden gällande att alla ska känna sig trygga och 
tillgodoräknade i planeringen? Fler större projekt? Nya mätningar?  
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Bilaga 2, intervju Örnsköldsviks kommun  
 
Allmänt  

- Hur många detaljplaner har ni i snitt ungefär under ett år? 
- Planer för ny bebyggelse?  
- Hur många är ni som arbetar med planer? 
- Använder ni er av dokument från exempelvis boverket/länsstyrelsen 

som riktlinjer i ert arbete? Vilka? På vilket sätt använder ni dom? 
 

 
Trygghet 

- Hur arbetar ni för att få in trygghetsfrågan i planeringen? 
- När anser ni att det är viktigt att uppmärksamma trygghetsfrågan? 
- Vart i planprocessen kommer trygghetsfrågan in? 
- Hur ser trygghetsarbetet ut vid nybyggnation, skillnader mellan 

ombyggnation? 
- Trygghetsvandringar – Hur ser arbetet ut? Deltar ni som planerare? 

Vi har deltagit i några enstaka, vi har sällan initierat såna själva kopplat 
till våra detaljplaner men har deltagit.   

- Har de stor betydelse i ert trygghetsarbete? 
- Vad ser ni för brister och förbättringsmöjligheter kopplat till 

trygghetsfrågan i er kommun?  
- Hur ser kontakten ut mellan er och de lokala trygghetsgrupperna samt 

trygghetsamordnaren? Kommer de in i planeringen? Hur?  
- Vilket ansvar ligger hos er respektive trygghets samordnaren? 

 
 

Jämställdhet  
- Hur gör ni för att planera för ett jämställt samhälle? 

 
 

Medborgardialog 
- Kopplat till medborgarudersökningen SCB gjorde med er kommun 

2018, det jag har valt att kolla på är trygghet och nöjd-inflytande-index. 
över snittet gällande trygghet och jämt med samtliga kommuner som 
deltog gällande nöjd-inflytande-index, är det något ni reflekterat kring 
på planavdelningen och arbetar med? 

- Medborgardialoger, viktigt? 
- Hur arbetar ni för att nå ut till så många olika grupper av människor 

som möjligt? 
- Har ni lokaliserat brister i ert sätt att nå ut till medborgarna och beakta 

deras åsikter? 
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Slutligen 
 

- Finns det något område, plan eller något ni har gjort i kommunen 
gällande trygghet som ni är extra stolta över? 

- Hur ser ni på framtiden gällande att alla ska känna sig trygga och 
tillgodoräknade i planeringen? Fler större projekt? Nya mätningar?  

  



 
4
2 

Bilaga 3, intervju Sundsvalls kommun 
 
Allmänt  

- Hur många detaljplaner har ni i snitt ungefär under ett år? 
- Planer för ny bebyggelse?  
- Hur många är ni som arbetar med planer? 
- Använder ni er av dokument från exempelvis boverket/länsstyrelsen 

som riktlinjer i ert arbete? Vilka? På vilket sätt använder ni dom? 
 
Trygghet 

- Hur arbetar ni för att få in trygghetsfrågan i planeringen? 
- När anser ni att det är viktigt att uppmärksamma trygghetsfrågan? 
- Varför? 
- Vart i planprocessen kommer trygghetsfrågan in? 
- Hur ser trygghetsarbetet ut vid nybyggnation? 
- Trygghetsvandringar – Hur ser arbetet ut? Deltar ni som planerare? 
- Har de stor betydelse i ert trygghetsarbete? 
- På vilka sätt tar ni hänsyn till synpunkter som kommer fram vid 

trygghetsvandringar vid planeringen? 
- Vad ser ni för brister och förbättringsmöjligheter kopplat till 

trygghetsfrågan i er kommun?  
- Hur ser kontakten ut mellan er och de lokala trygghetsgrupperna samt 

trygghetsamordnaren? Kommer de in i planeringen? Hur?  
- Vilket ansvar ligger hos er respektive trygghets samordnaren? 

 
 

Jämställdhet  
- Hur gör ni för att planera för ett jämställt samhälle? 

 
 

Medborgardialog 
- Kopplat till medborgarudersökningen SCB gjorde. 2017, det jag har valt 

att kolla på är trygghet och nöjd-inflytande-index. 
Under snittet jämfört med samtliga kommuner som deltog gällande 
trygghet, samt gällande nöjd-inflytande-index gentemot samtliga 
kommuner, är det något ni reflekterat kring? 

- Skett några förändringar sedan dess i hur ni arbetar för att främja 
frågorna? 

- Medborgardialoger, viktigt? 
- Hur arbetar ni för att nå ut till så många olika grupper av människor 

som möjligt? 
- Har ni lokaliserat brister i ert sätt att nå ut till medborgarna och beakta 

deras åsikter? 
Slutligen 
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- Finns det något område, plan eller något ni har gjort i kommunen 

gällande trygghet som ni är extra stolta över? 
- Hur ser ni på framtiden gällande att alla ska känna sig trygga och 

tillgodoräknade i planeringen? Fler större projekt? Nya mätningar?  
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Bilaga 4, intervju trygghetssamordnare  
 
Trygghetsfrågan och trygghetsvandringar 

- Varför anser du att det är viktigt att uppmärksamma trygghetsfrågan? 
- Har ni lyckats identifiera grupper som tenderat att inte eller till låg grad 

representeras vid trygghetsvandringar? 
- Hur har ni gått tillväga för att lyfta inflytandet från dessa grupper? Har 

ni lyckats med det? 
- Vad ser ni för brister samt förbättringsmöjligheter kopplat till 

trygghetvandringar och/eller allmänt i trygghetsarbetet i er kommun? 
- Hur ser kontakten ut mellan er och planerarna på kommunen? 

 
 


