


Trygghet



Vad är trygghet



Lite

stadsbyggnadshistoria



“The farther back you can 
look, the farther forward 
you are likely to see.”



Idealstaden (1593)

• Palmanova, 
Italien

• Det viktigaste i 
centrum

• Ett nav från vilket 
allt utgår

• Väl befäst



Idealstaden



Göteborg



Stockholm



London 43 e.Kr.



New York 1600-talet



Utvecklingen i Sverige 

från 1800-talets 

senare del



Storgårdskvarter

• Social kontroll
• Trygghet
• ”Egen liten värld”



Funktionalism

Gunnar Asplund, tillbyggnad till Göteborgs Rådhus, 1935-37



Funktionalism

Fristående lamellhus ökade luftigheten och ljusinsläppet men tog 
också bort den sociala kontrollen som storgårdskvarteren skapat



Funktionalism



Millionprogrammet

Inga arbetsplatser
Transportbehov
Stora hus
Anonymitet
Ingen social kontroll



Att förebygga 

brottslighet och 

otrygghet



CPTED
Crime prevention 
through environ-
mental design
• Spontan övervakning
• Naturlig tillträdes-

kontroll
• Tydliga gränser
• Underhåll och skötsel



Tydliga gränser utan staket



Tydliga gränser med staket



Tydliga gränser med murar



Tydliga gränser med grindar



Tydliga gränser utan staket



CPTED
Att vända byggnader åt rätt håll

Ingen insyn – god insyn. Var sker brotten?



CPTED
Att vända byggnader åt rätt håll

God insyn, bra belysning och ändå lite grönska



CPTED
Oavsiktliga urinoarer

Var inte säker på att 
platsen endast kommer att 
användas för det den är 
avsedd



Skolor
Populär plats utanför skoltid

• Skadegörelse
• Inbrott



Torg
Vilka använder torget och till vad?
• Bruk/missbruk av torget
• Placering av bänkar



Torg
Vad finns på torget?
• Trafik
• Aktiviteter



Förändring
En del platser förändras över tid…

Bild från Göteborgs Stadsmuseum



Förändring
…andra gör det inte

Bild från Göteborgs Stadsmuseum



Parker
Stadens trygga eller otrygga lunga

Olika typer av parker
• Barockpark
• Engelsk park



Hur används eller kommer 

parken att användas dagtid och 

vilka är eller förväntas 

användarna bli?

Är det några skillnader kvällstid 

och nattetid?

Parkens användare
Hur ser parkens dygnsrytm ut?



Typ av park?

Vegetation?

Träd och buskar

Hur ordnas sittplatser?

Vatten?

Byggnader?

Aktivitetsytor?

Parkens struktur



Belysning
Fel belysning skapar otrygghet

Minska kontrasterna –
avtonande belysning



Barriärer i stadsrummet
Hinder för mänskliga möten



Att bryta barriärer
Hur gör man?



Att bryta barriärer
Hur gör man?



Att bryta barriärer
Hur gör man?



Trafik
Trafikanternas inbördes ordning

Cykelfält – Säker miljö eller falsk trygghet?



Trafik
Trafikanternas inbördes ordning



Trafik
En variant i Benidorm



Trafik
Hur tänkte man här?



Trafik
Ibland blir det inte som man tänkt...



Trafik
Ibland blir det inte som man tänkt...



Trafik
Ibland blir det inte som man tänkt...



Dolda utrymmen
Portar kan bidra till otrygghet…



Dolda utrymmen
…liksom nischer…



Dolda utrymmen
…eller trygghet rätt utförda



Barn- och 

ungdomsperspektivet



Var ska barnen leka?



Hönan eller ägget?



De små detaljerna



Papperskorg…


