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INLEDNING 

It is not density that undermines the sense of well-being and safety in urban spaces, but sparse-
ness, not large spatial scale, but its insensitive reduction, not lack of order but its superficial 
imposition, not the ‘unplanned chaos’ of the deformed grid, but its planned fragmentation 
(Hillier 1996:134).  

Idag görs allt fler undersökningar lokalt och nationellt som visar att människor kan vara rädda 
för att förflytta sig utomhus i sitt bostadsområde (se t.ex. Eriksson 2009, Wigerholt & Irlander 
2009). Den här publikationen syftar till att erbjuda ett forskningsbaserat verktyg för analys av 
hur den fysiska planeringen av vägnät och bebyggelse bidrar till trygga respektive otrygga 
transportrum i bostadsområden samt hur dessa kan förändras för ökad trygghet. Med termen 
transportrum åsyftas vägbanan och det omgivande fysiska rummet som människor ser vid för-
flyttning från en destination till en annan. Publikationen bygger på att samtidig närvaro av 
människor i transportrummet representerar trygghet – en utgångspunkt som influerats av forsk-
ningen om Space Syntax (Hillier 1996). Samtidig närvaro kan åstadkommas enligt två grund-
principer: 1) Rumslig och visuell kontakt mellan människor som förflyttar sig utomhus. Denna 
typ av närvaro är kopplad till trafikflöden, rörelseekonomin på olika vägnät, vilket vidare på-
verkas av nätens struktur och deras geografiska placering i förhållande till varandra. 2) Rumslig 
och visuell kontakt mellan människor som förflyttar sig utomhus och människor som befinner 
sig inomhus, vilket sätter fokus på nätens placering i förhållande till bostadshus respektive grö-
na friytor. 

Barn och framförallt äldre barn, tonåringar är en kategori invånare som förflyttar sig mycket 
i bostadsområden. Till skillnad mot många vuxna har de områdesbaserade sociala nätverk; 
kompisar som bor på olika håll i området som deras vardagliga förflyttningar är kopplade till. 
Publikationen och den analys av risker som behandlas motsvarar dessa tonåringars trygghets- 
och rörelsebehov, men rör också andra invånare som bedriver ett rikt socialt liv i bostadsområ-
den. I litteraturen kring ”trygga bostadsområden” framställs tonåringar ganska ensidigt som de 
vilka medför risk för andra åldersgrupper. Det hänger samman med att majoriteten brott i bo-
stadsområdens utemiljöer begås av tonåringar. Det rör sig emellertid om en minoritet. Majorite-
ten begår inte brott. Under senare år har det alltmer uppmärksammats att de brott som tonåringar 
begår framförallt riktas mot jämnåriga. Det gäller exempelvis kränkningar, trakasserier, ofre-
dande, hot och våld samt rån. Dessa risker existerar i skolan och på fritiden. På fritiden sker de 
utomhus och är direkt kopplade till förflyttningar. 

Ett ytterligare syfte med publikationen är att belysa tonåringars specifika risksituation i bo-
stadsområden; risker som har sin grund i deras ålder. Rädsla och risk utomhus är något som ut-
spelar sig mellan människor och som varierar med avseende på kön, ålder, klass och etnicitet 
(Pain 2001). Det är välkänt att kvinnor undviker mörka och folktomma transportrum eftersom 
risker utgörs av okända, potentiella våldtäktsmän som använder mörkret för att gömma sig och 
överraska sitt offer. Mot bakgrund av denna könsstrukturerade risksituation är det adekvat med 
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trygghetsåtgärder såsom bra belysning och låga buskage. Denna typ av åtgärder hjälper dock 
inte om de som utsätts och de som utsätter är kända för varandra och där de senare inte gömmer 
sig, vilket gäller för tonåringar. Eftersom tonåringar är flitiga brukare av bostadsområdens ute-
miljöer är det viktigt att utforma trygghetsåtgärder som svarar mot deras risksituation. De socia-
la mekanismerna i denna situation och hur dessa samspelar med den fysiska miljön är relativt 
okända i jämförelse med exempelvis risker för kvinnor. Det är nödvändigt att ha kunskap om 
sociala mekanismer och förhållanden för att kunna utarbeta effektiva fysiska åtgärder. I den här 
publikationen ägnas därför relativt stort utrymme till att belysa risksituationen för tonåringar i 
bostadsområden. 

Publikationen är ett resultat av forskningsprojektet Ökad rörelsefrihet för pojkar och flickor 
inom transportsystemet som bedrivits vid Tema Barn, Linköpings universitet i samarbete med 
teknik och Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun, och som finansierats av forsk-
ningsrådet Vinnova och myndigheten Vägverket. I appendix finns en utförligare beskrivning av 
projektets design och genomförande samt empiriska resultat. Projektets syfte har varit att ut-
forska förhållandet mellan tonåringars mobilitet, risker och fysisk planering av bostadsområden. 
Projektet har bestått i en fallstudie av bostadsområdet Lambohov i Linköpings kommun. De il-
lustrationer som förekommer i publikationen är hämtade från detta bostadsområde.  

Publikationen inleds med en redogörelse av vilken typ av bostadsområden som fokuseras, 
bakgrund och forskningsanknytning samt en genomgång av de trygghetsprinciper som berörts 
ovan. Därefter behandlas tonåringars risksituation, rörelsemönster och trygghetsbehov. Den sis-
ta delen av publikationen ägnas åt att illustrera hur otrygga transportrum i bostadsområden kan 
analyseras och förändras för ökad trygghet. Även när det rör denna del fungerar bostadsområdet 
Lambohov som illustrerande exempel. 

Typ av bostadsområde 
Den typ av bostadsområde som publikationen är inriktad mot utmärks av en modern, ofta be-
nämnd funktionalistisk stadsplanering. Denna planering innebär att olika samhällsfunktioner så-
som bostäder, handel, arbetsplatser, rekreation och service renodlas i geografiskt separata stads-
områden vilka förbinds genom ett differentierat vägsystem. Planeringen har sin bakgrund i in-
dustrialisering och urbanisering under framförallt efterkrigstiden. I relation till dåtidens centrali-
serade, täta och funktionsblandade stadsform genererade denna samhällsomvandling, i kombi-
nation med bilismens framväxt, problem såsom trängsel, trafikrisker och brist på framkomlig-
het. Efterkrigstidens lösning bestod av trafikseparering, funktionsuppdelning och geografisk de-
centralisering med mål att separera och fördela trafikflöden samt undvika genomfartstrafik via 
stadscentrum. Inom stadsområden skulle människor nå bebyggelsen via lokalgator som inte 
tillät genomfartstrafik. Till det kom vägar för transportering mellan stadsområden sådana som 
arbetsområden och bostadsområden och slutligen vägar för längre transporter. I Sverige formali-
serades denna trafikplanering i SCAFT 1968 (Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till tra-
fiksäkerhet). 

Planeringen ger upphov till en specifik suburban form som kännetecknar de flesta bostads-
områden byggda från 1950 talet och framåt (Klasander 2003, Westford 2004, se även Levy 
1999). Större vägar, huvudnätet har dragits så att genomfartstrafik i bostadsområden för männi-



skor som ska till destinationer i andra stadsområdet undviks, d v s trafikflöden inom ett område 
genereras främst av invånarna själva. Internt utmärks biltrafiknätet, lokalnätet av en trädstruktur 
som även den syftar till att minimera genomfartstrafik inom området. Trädstrukturen innebär att 
trafikflödet förgrenas och är tunnast vid destinationerna där också bebyggelsen ligger. 
 

 
▲Flygbild Lambohov: Bilnätets trädstruktur har som syfte att tunna ut biltrafiken med lägst tra-
fikflöden vid bostadshusen. Trädstrukturen bestämmer även bebyggelsens form; geografiskt sepa-
rata delområden utan motortrafikförbindelser mellan sig. För invånare vars resor mest består av 
att ta sig till och från hemmet medför konfigurationen mellan väg och bebyggelse att de inte ser så 
mycket annat än invånare boende i samma delområde. Konfigurationen kan exempelvis ses i rela-
tion till policymål om att öka den sociala integrationen mellan invånare i bostadsområden. Detta 
policymål är särskilt framträdande när det gäller bostadsområden bestående av delområden i olika 
upplåtelseformer: privatägda hus, bostadsrätter och hyresrätter.■ 

 

 
Bostadsbebyggelsen har anpassats till denna trädstruktur. Husen är grupperade i delområden i 
form av separata enklaver som omges av gröna friytor (ytor som varken är bebyggelse eller väg) 
och som saknar bilvägar mellan sig. Med enklav åsyftas i detta sammanhang att utemiljön när-
mast husen har planerats för att endast nyttjas av de boende och deras eventuella besökare. Det 
åstadkoms genom vägnätens placering i förhållande till bebyggelsen, vilket styr människors rö-
relsemönster. Varje enklav eller delområde har sin särskilda lokalgata som ansluter till en större 
väg dragen i utkanten av bostadsområdet. Denna väg har funktionen att samla upp trafiken från 
respektive delområde för vidare transporter på huvudnätet – en uppsamlingsväg. Bussnätet är i 
regel förlagt till denna väg där strategiskt utplacerade busshållplatser betjänar olika delområden. 
Lokalgatan är utformad som återvändsgata eller säckgata. När bebyggelse består av villor och 
radhus kan säckgatan bestå av flera sammankopplade lokalgator. För flerfamiljshusområden är 
det vanligt att lokalgatan slutar i en parkeringsanläggning med en gångväg till den eller de hus-
grupper som anläggningen betjänar. Trädstrukturen innebär att de förflyttningar som uppstår på 
dessa lokalgator endast genereras av boende i kringliggande hus. Syftet med denna planering är 
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att få ned trafikflödet och därigenom åstadkomma trafiksäkerhet. Det kan också beskrivas som 
att folktomhet genom fysisk planering är det utmärkande sättet för hur frågan kring trafiksäker-
het löses i moderna bostadsområden. 
 

◄Den geografiska 
separationen mel-
lan vägnät för olika 
trafikslag ökar 
folktomheten i re-
spektive näts 
transportrum. 
Folktomhet har 
nära koppling till 
rädslans problema-
tik.■ 

Gul = buss     Blå = bil      Röd = gång/cykel 
 
 
Ett annat utmärkande drag är ett stort inslag av större grönområden och gröna friytor av olika 
slag. Detta inslag är sammanbundet med att moderna bostadsområden i regel är byggda på åker- 
och skogsmark utanför den äldre stadsbebyggelsen. Friytorna är placerade mellan delområden. 
Områdets centrala gång- och cykelnät, gc-nätet är i regel draget genom dessa gröna friytor med 
stort geografiskt avstånd till bilnätet. Varje delområde har sin särskilda gångförbindelse till nätet 
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för att länka de boende till lokala funktioner såsom centrum, offentlig service och skolor. Det 
medför också en trädstruktur som separerar människor på väg till och från närliggande hus med 
förbipasserande som ska till destinationer längre bort. Vägnätens placering medför vidare att det 
rörelsemönster som uppstår genom bil och buss sker i riktning mot utkanten av bebyggelsen 
medan rörelsemönstret för gång- och cykel uppstår längre in. Den geografiska separationen av 
vägnäten för olika trafikslag tunnar ut trafiken och ökar folktomheten på respektive nät. 

Med en modern stadsplanering uppnås transportmål såsom effektivitet och framkomlighet, 
men också begränsad och tidsbestämd närvaro av människor i olika stadsområden och på de 
olika näten. Det är väl beforskat att rädslans problematik är en konsekvens av folktomheten som 
denna planering ger upphov till (Pain 1997, Valentine 1990, Van der Wurff & Stringer 1989). 
Konventionen att separera trafikslag, fördela och tunna ut trafiken genom differentiering existe-
rar idag på samtliga geografiska nivåer: stadsnivå, stadsområdesnivå och delområdesnivå. Den 
fysiska infrastrukturen i moderna bostadsområden avspeglar denna konvention. En viktig fråga 
som belyses i publikationen är huruvida denna infrastruktur är rimlig med tanke på låga trafik-
flöden på de olika näten inom bostadsområden i förhållande till folktomhet och rädslans pro-
blematik. I många moderna bostadsområden, och framförallt de utanför storstäderna, kan trafik-
flödena för olika trafikslag vara mycket låga på grund av relativt liten befolkning. 

Bakgrund och forskningsanknytning 

Because territoriality is an expression of control by one group over a given area, it can limit the 
freedom of other individuals and groups to use the same area (Kintrea et al 2008:12). 

Det var nog mest det att gå ut och bråka med folk eller vad man ska säga. Vi gick liksom runt i 
Lambohov. Tjejer säger fula saker. Killar dom slår, eller alltså bara Kom då, vill du nåt eller, 
går fram och sådär. Man tror alltså, man känner sig tuff. Man känner att jag är någonting, att 
jag är värd mycket. Att man är mer värd än andra för att man har ett gäng (Flicka, 14 år, tidiga-
re med i ett gäng). 

Som angavs inledningsvis baseras publikationen på de forskningsresultat som genererats genom 
projektet Ökad rörelsefrihet för pojkar och flickor inom transportsystemet. Projektets syfte har 
varit att utforska förhållandet mellan tonåringars mobilitet, risker och fysisk planering av bo-
stadsområden. Projektet har utförts i bostadsområdet Lambohov i Linköpings kommun, ett om-
råde som byggdes ut under 1980- och 1990-talet. I publikationen fungerar Lambohov som illu-
strerande exempel för hur ett bostadsområde kan analyseras med avseende på risker i utemiljöns 
transportrum. Citat som förekommer i publikationen är hämtade från intervjuer med deltagare i 
projektet. 

Lambohov består av ganska små och enklaviskt byggda delområden/husgrupper inom vilken 
en upplåtelseform och hustyp dominerar: villa- och radhusområden, bostadsrättsområden och 
hyresrättsområden. De förra är placerade i områdets utkant medan de senare är placerade in mot 
dess mitt. Cirka en tredjedel av bostäderna utgörs av småhus och två tredjedelar av lågbyggda 
flerfamiljshus vars utformning influerats av det danska bostadskonceptet tæt/lav. De flesta fler-
familjshus utgörs av hyresrätter. I området bor cirka 7000 invånare varav ca 350 tonåringar i ål-



dern 13-15 år; den åldersgrupp som projektet fokuserade på. Ett tjugotal tonåringar deltog i pro-
jektet, både pojkar och flickor, boende i olika delområden och i olika upplåtelseformer i Lam-
bohov. Deras vardagliga rörelsemönster och förflyttningar kartlades, inklusive hinder med avse-
ende på risker och hur de försökte reducera risk genom olika vägval. 
 
 

◄I Lambohov rörde sig do-
minanta grupper mellan cent-
rum, skolgårdar och de nät 
som förbinder dem; centralt 
placerade gång- och cykelnät 
samt de båda bussgatorna. 
Detta område är markerat 
rött i bilden och förknippades 
med störst risk av deltagarna. 
Det gula området var också 
förknippat med risk, även det 
med fokus på gång- och cy-
kelnät, eftersom dominanta 
grupper använde det för för-
flyttning till och från sina bo-
städer. Sannolikheten att stö-
ta på dessa grupper var dock 
högre i det rödmarkerade 
området.■ 

◄Bebyggelsen i det markera-
de området som helhet utgörs 
främst av hyresrätter. För 
deltagare boende inom det 
markerade området var det 
mycket svårt att undvika ris-
ker från dominanta grupper 
eftersom omliggande nät för-
band det egna delområdet 
med centrala funktioner och 
andra delområden.■ 

C = centrum S = skola 

 

 
De första barnen i Lambohov växte upp till tonåringar i mitten av 1990-talet. Då uppstod också 
tonårsproblematik i form av så kallad gängbildning; ett fåtal kompisgrupper som tilldrog sig 
vuxenvärldens och polisens uppmärksamhet genom typiska ungdomsbrott såsom skadegörelse 
och klotter. De dominerade också över andra jämnåriga utomhus genom att ägna sig åt kränk-
ningar, trakasserier, hot och våld. Denna riskproblematik fokuseras särskilt i publikationen. 
Graden av gängproblematik har varierat mycket sedan 1990-talet. Datainsamlingen skedde i 
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början av år 2007 då en sådan problematik var aktuell, men den förbyttes till en lugnare situa-
tion följande år. Problematiken har dock alltid varit koncentrerad kring centrum och de uterum 
och vägnät som omger hyresrättsområdena. Riskerna har därför framförallt drabbat tonåringar i 
denna boendeform eftersom deras bostadsadresser gör det nödvändigt för dem att röra sig i des-
sa områden. Riskernas konsekvenser utgörs av rädsla och oro för att bli utsatt med försvårad 
och begränsad mobilitet som följd. 

Många tonåringar i studien hade själva varit utsatta för verbala kränkningar och hot. För en 
del rörde det sig om upprepade gånger. En del hade också erfarenheter av grövre handlingar, av 
nära kompisar som utsatts för grovt våld, rån och rånförsök (samt hot och våld i samband med 
det) eller hade själva bevittnat grövre handlingar vid förflyttning i området. Mellan tonåringar 
spreds också kontinuerligt information om den här typen av händelser. Sammantaget hade ton-
åringar i Lambohov god kunskap om vad dominanta kompisgrupper var kapabla till. Deras risk-
bedömningar och strategier för att reducera risk stod i proportion till förekomsten av kränkning-
ar, hot och våld i Lambohov. Det var endast tonåringar från villa- och radhusområden och som 
sällan rörde sig i riskabla områden som gjorde riskbedömningar influerade av medierapporte-
ringen kring Lambohov. Det var också endast bland dessa tonåringar som det fanns uppfatt-
ningar om att Lambohov var ett tryggt område att bo i. 

Lambohov ska inte betraktas som något extremområde. Dominanta kompisgrupper finns i 
många bostadsområden i svenska städer och med likartade konsekvenser för jämnåriga som i 
Lambohov. Resultaten från Lambohovsstudien är inte mer anmärkningsvärda än vad som fram-
kommit i större kartläggningar kring ungdomar som brottsoffer. I Brås undersökningar om ni-
ondeklassares utsatthet åren 1995-2005 uppger en stor andel att de varit utsatta för något brott 
under det senaste året. Var tredje har blivit bestulen och drygt fem procent har uppsökt vård i 
samband med grovt våld (Svensson 2006) Att hantera risker var en integrerad del av vardagsli-
vet för tonåringarna i Lambohovsstudien. Ur det perspektivet betraktade de även sin rädsla som 
vardaglig. Rädslan var tids- och platsbunden och dominerade därför inte hela deras livssituation. 
Ur ett annat perspektiv kan tonåringar betraktas som en invånarkategori vars vardagliga hanter-
ing av risker och dessas normalisering till följd av det torde sakna motsvarighet bland andra in-
vånarkategorier i bostadsområden. 

Den här typen av gängbildning i bostadsområden är väl beforskade men uppdelad i forskning 
som antingen fokuserar på socioekonomiska faktorer eller bebyggelseorienterad sådan. I delta-
garnas vardagskunskap kring risker vävdes dock olika faktorer samman på för dem självklara 
och begripliga sätt utan hänsyn till denna forskningsuppdelning. Det bildar projektets analytiska 
ingång. Projektet har designats som en fallstudie med syftet att utifrån analys av en konkret em-
pirisk situation identifiera forskningsfält och vid behov kombinera analytiska perspektiv på nya 
sätt för att belysa samspel mellan fysiska, sociala och ekonomiska faktorer (jfr Burawoy 1998). 
Designen leder inte till generaliserbara forskningsresultat i konventionell mening. De empiriska 
resultaten från Lambohov stämmer dock väl överens med de resultat som genererats via både 
den socioekonomiska och bebyggelseorienterade forskningen kring ungdomsproblematiker i 
bostadsområden. 

Den socioekonomiska forskningen visar att gängproblematiker i regel utvecklas i lågin-
komstområden (Hawkins 1996, Muncie 2004, Musterd & Andersson 2006). Samtidigt existerar 
betydande skillnader mellan låginkomstområden byggda under olika epoker, där just de mo-
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dernt producerade framstår som mest utsatta (Hillier & Hanson 1984). Frågan kompliceras yt-
terligare av att många studier inom bebyggelseorienterad forskning visar att det inom ett område 
med generellt hög ungdomsbrottslighet kan råda stora skillnader i brottsfrekvens mellan adres-
ser (Clarke & Felson 1993, Newman 1972).  

Den socioekonomiska forskningen är kvantitativt orienterad och arbetar med aggregerad 
data, vilket leder till att platsbunden information går förlorad i analysprocessen. I en mindre 
fallstudie är det dock möjligt att följa människors socioekonomiska villkor ”på marken”, i de 
olika typer av uterum som den fysiska utformningen av bostadsområden ger upphov till. Inom 
forskningen existerar vidare en relativt ensidig fokusering på låginkomstområden. För att förstå 
varför ungdomsproblem utvecklar sig i låginkomstområden är det intressant att jämföra med 
medelinkomstområden och varför de inte utvecklar sig där. Det råder inte endast skillnader i 
hushållsinkomst mellan områden utan också skillnader i urban design. Lambohov är ett socio-
ekonomiskt heterogent bostadsområde. I projektet har den urbana designen för olika delområ-
den, villa/radhus, bostadsrätter och hyresrätter jämförts med varandra och kombinerats med en 
analys av socioekonomiska förhållanden. 

Forskningsresultat från två större forskningssammanhang har haft avgörande betydelse för 
att uppnå projektets syfte kring att belysa samspel mellan sociala förhållanden och fysisk plane-
ring. Det explorativa forskningsprojektet Young People and Territoriality in British Cities (Kin-
trea et al 2008), Department of Urban Studies, University of Glasgow har varit till stor hjälp för 
att förstå samband mellan ekonomiska förhållanden och utveckling av dominanta kompisgrup-
per som utsätter andra tonåringar för risk i bostadsområden. Bostadsområden i sex olika brittis-
ka städer undersöktes genom fältarbete under 2006-2007. Hur tonåringars risker i dessa bo-
stadsområden beskrivs och förklaras inom projektet, dess ekonomiska orsaker och sociala kon-
sekvenser sammanfaller i stort med situationen för tonåringarna i Lambohov. Avsnittet kring 
Social Policy följer de förslag och rekommendationer som ges inom detta forskningsprojekt. 

Forskningsprogrammet kring Space Syntax som bedrevs under 1970 och 1980 talet av arki-
tekturforskaren Bill Hillier med kollegor vid Bartlett School of Architecture and Planning, Uni-
versity College of London (se Hillier 1996) har bidragit med en fördjupad förståelse av den fy-
siska planeringens betydelse för de risker som utvecklats i Lambohov. Space syntax innebär att 
människors markanvändning studeras i förhållande till hur olika delar i den byggda miljön 
kombineras. Förflyttningar utgör den dominerande formen av markanvändning i urbana miljöer. 
Vägstrukturen har därför varit av särskilt intresse inom denna forskning. 

Programmet utvecklades initialt för att försöka förstå huruvida den fysiska planeringen i mo-
dernt producerade bostadsområden med allmännyttiga bostäder som byggdes från 1960 talet och 
framåt i Storbritannien spelade någon roll, och i så fall vilken, för de gängproblem som snabbt 
växte till i dessa områden, ofta inom loppet av en tioårsperiod, samtidigt som de inte växte jäm-
förelsevis i tidigare byggda arbetarklassområden. I Storbritannien i likhet med i många andra 
länder gjordes försök att komma tillrätta med problematiken genom satsningar på småskalighet 
och lågbyggda hus, förändrad arkitektur och estetisk utformning av bebyggelse och utemiljö, 
men även i nya områden uppstod denna problematik. Inom Space Syntax programmet fokusera-
des istället på den rumsliga konfigurationen, närmare bestämt vägnätens struktur i förhållande 
till placering av bebyggelse och öppna friytor, vilken förblev likartad oavsett valet av arkitektur 
och som skiljde sig radikalt från äldre bostadsområden. Inom programmet utreddes hur gäng-
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problematiker hängde samman med förändringar i barns och vuxnas rörelsemönster och mark-
användning i form av ålderssegregation som denna konfiguration gav upphov till. 

Programmet ledde också till teoriutveckling kring förhållandet mellan rädsla/risk utomhus 
som socialt fenomen och fysisk planering. Hur byggnader och vägnät konfigureras kan också 
beskrivas som sätt att ordna eller inte ordna sociala relationer mellan människor i det fysiska 
rummet, exempelvis mellan barn och vuxna (Hillier & Hanson 1984) Denna teoriutveckling har 
haft stort förklaringsvärde för på vilka platser och vägsträckor som tonåringarna i Lambohov 
utsattes för risker av jämnåriga samt vilka de valde för att reducera dem. Avsnittet i publikatio-
nen kring Trygghetsprinciper och fysisk planering är baserad på denna teoriutveckling (se vida-
re Hillier 1996). 

Trygghetsprinciper och fysisk planering 

Spatial configuration influences patterns of movement in space, and movement is by far the 
dominant form of space use…If space is designed wrongly, the natural patterns of social co-
presence in space are not achieved. In such circumstances, space is at best empty, at worst 
abused and a source of fear (Hillier 1996:142). 

Det fanns ingen som kunde hjälpa oss. Det var mörkt ute när det hände. Jag tror att mörkret bi-
drog till att gänget gav sig på oss, för då är det ingen som ser dom. Det är inte så många som är 
ute på kvällen, bara de som rastar hunden och sen ungdomar. Det kan vara gamla par ibland 
som är ute och går, men det är inte så sent. Vuxna är inte ute på kvällen (Flicka, 15 år). 

Utgångspunkten i Space Syntax är att rädsla och risk vid förflyttning utomhus reduceras genom 
befolkade utemiljöer, samtidig närvaro (eng. co-presence) av människor i transportrummet. 
Människor förknippar trygghet med platser där andra människor finns närvarande och rör sig. 
Anledningen till det är att de uppfattar att den samtidiga närvaron av andra förebygger risk ef-
tersom de föreställer sig att förövare inte vill ha några vittnen eller störas i sina förehavanden av 
människor som kan ingripa. Om människor ändå utsätts så representerar just närvaron av andra 
möjligheten att påkalla dessas uppmärksamhet och få hjälp. Närvaron av andra fungerar således 
som en form av social kontroll som inte nödvändigtvis bygger på att människor känner var-
andra, utan en kontroll mellan obekanta (Hillier 1996:138-170). 

Människors uppfattningar om riskers sociala mekanismer, närvaro och frånvaro, stämmer 
också relativt väl med var och när brott mot person inträffar utomhus. Våldsbrott inklusive våld-
täkt sker just på platser och vid tidpunkter där det är folktomt såsom vid busshållplatser, gång-
tunnlar och gångvägar sent på kvällen. Det är också välkänt att rån i funktionsblandade inner-
stadsmiljöer inte sker på de mest trafikerade stråken utan på bakgator och i gränder. De sker 
också i högre utsträckning på kvällen när affärer har stängt och utemiljön tömts på en stor andel 
människor (Hillier & Shu 1999, Hillier 2004, Jones & Fanek 1997). Detta är inte mer anmärk-
ningsvärt än att det i arbetsområden och handelsområden som töms på människor efter arbets-
dagens slut krävs stängsel och skalskydd på byggnader och vaktbolag som övervakar området. 

I transportrummet kan närvaron öka enligt två grundprinciper. Den ena principen är att öka 
rörelsekonomin, mängden människor som förflyttar sig på vägnäten. I bostadsområden handlar 
rörelseekonomin om att se till att invånarnas rörelsemönster integreras rumsligt och visuellt i så 



hög grad som möjligt; exempelvis att transportrummet utformas så att människor som går, cyk-
lar, åker buss eller bil ser varandra. I bostadsområden utgörs de flesta destinationer av just bo-
stadshus vilket innebär att ett betydande rörelsemönster uppstår vid husens entréer. För att för-
bättra den samtida närvaron utomhus bör vägar dras så att det rörelsemönster som uppstår när 
människor går ut och in genom bostadshus överlappar rumsligt med förbipasserande som ska till 
destinationer längre bort. 
 
 

▲Bilden är från centrumgatan i den äldre stadsdelen Tannerfors i Linköping. Trots att Tannerfors 
är en liten stadsdel med omkring 4000 invånare är rörelseekonomin hög på centrumgatan. Stadsde-
len är byggd kring denna centrumgata som också används för genomfartstrafik till andra stadsom-
råden. Andra faktorer som bidrar till rörelseekonomin är trafikintegreringen samt att invånare tar 
sig till och från sina bostadshus i närliggande kvarter via tvärgator.■ 
 
 

▲Bilden är från en äldre bostadsgata i stadsdelen Tannerfors. Gatan uppfyller båda trygghets-
principerna genom gatubebyggelse och trafikintegrering. Gatubebyggelsen innebär att de som går 
in och ut ur husen möter förbipasserande.■ 

 

 
Den andra principen handlar om att åstadkomma rumsliga och visuella kontaktytor mellan bo-
ende inomhus och förbipasserande utomhus. De som förflyttar sig utomhus ska kunna förvänta 
sig att de som befinner sig inomhus kan se och höra dem så att de kan påkalla deras uppmärk-
samhet om det skulle hända dem något. Som förbipasserande bör de se och ha nära tillgång till 
husens entréer. Av erfarenhet vet förbipasserande att de kan förvänta sig viss närvaro i form av 
människor som går in och ut. Synlighet och närhet till entréer är också viktigt för att veta att det 
går att snabbt ta kontakt med människor inomhus vid behov. Marknära bostäder med dörrar di-
rekt in till de boende förstärker den rumsliga relationen mellan människor inomhus och utomhus 
i jämförelse med entréer med portlås och trapphus. Vägar som direkt ansluter till privata uterum 
såsom trädgårdsytor representerar också närvaro. Principen handlar delvis om att expandera 
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närvaron av de boende ut mot vägen där förbipasserande rör sig så att närvaron integreras i de-
ras transportrum. Principen kan jämföras med restaurangägare och affärsinnehavare som ökar 
kontaktytorna med potentiella kunder genom skyltfönster, uppställda entrédörrar, uteservering, 
reklamskyltar och varuställ på gatan. 

En stadstyp som till stora delar uppfyller dessa båda principer är den så kallade kvarterssta-
den. Det innebär att husen har en offentlig framsida med en mindre trädgårdsyta, med dörrar 
och entréer ut mot gatan och en privat baksida med större trädgårdsyta, alternativt gemensam 
gård. Gatorna är trafikintegrerade. De är relativt långa och förbundna med varandra enligt en 
rutnätstruktur, vilket innebär att många kan passera förbi till destinationer längre bort och i olika 
riktningar. 
 
 

▲Animerad bild: Till skillnad mot trädstruktur tunnar inte rutnät ut trafikflöden. Det 
är en konsekvens av att delsträckor används både för att nå aktuella destinationer längs 
dem och för att passera förbi. Det leder till högre rörelseekonomi på respektive del-
sträcka och därmed en högre närvaro av människor i transportrummet. Om sträckorna 
är trafikintegrerade ökar rörelsekonomin och närvaron ytterligare.■ 
 
 

▲Bild på villagata i Lambohov: Gatan uppfyller de båda trygghetsprinciperna genom gatubebyg-
gelse och trafikintegrering, men den har inte planerats för att nyttjas av förbipasserande utan be-
tjänar endast boende i närliggande hus. Det är en konsekvens av bilnätets trädstruktur vilket ger 
upphov till en bebyggelseform med geografiskt separata delområden.■ 
 
 
De flesta modernt producerade bostadsområden uppfyller däremot inte dessa principer. Vägnät 
har en trädstruktur vilket innebär planering för att endast människor med närliggande destina-
tioner (grannar) ska mötas i det fysiska rummet. Trädstrukturens princip är just att dela upp och 
separera människor geografiskt utifrån destination. Delområden med villor och radhus kan er-
bjuda trafikintegrerade transportrum med gatubebyggelse; framsidor av hus byggda ut mot ga-
tan vilket medför rumsliga kontaktytor mellan människor inomhus och utomhus. Trädstrukturen 
innebär dock att de inte har planerats för att nyttjas av förbipasserande eftersom destinationerna 
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är placerade längs korta lokalgator, återvändsgränder och säckgator. I modernt planerade bo-
stadsområden karaktäriseras många flerfamiljshus av gårdsbebyggelse; att husens framsidor är 
byggda kring en gemensam gård. Förbipasserande är hänvisade till gång- och cykelnät dragna 
utanför bebyggelsen och där husen vänder baksidor eller gavlar mot detta nät. Husen omgärdas 
ofta av gröna friytor och buskage vilka skapar geografiska avstånd och fungerar som fysiska 
barriärer mellan boende inomhus och förbipasserande utomhus. 
 

►Som syns på bil-
den har även gång- 
och cykelnät en 
slags trädstruktur 
med särskilda 
gångar in till re-
spektive bostads-
grupp. Strukturen 
medför att de som 
förflyttar sig på 
den aktuella gång- 
och cykelbanan 
inte möter de som 
går ut och in ur hu-
sen.■ 

▲Bild från Lambohov: Modernt producerade bostadsområden känne-
tecknas av trafikseparering och avsaknad av gatubebyggelse. Det gäller 
framförallt designen för flerfamiljshusområden. Närvaron av människor i 
transportrummet blir därmed låg.■ 

 
 
När det gäller den första principen uppstår optimal trygghet vid ett kontinuerligt flöde av män-
niskor i transportrummet; d v s när en person passerar förbi så har redan en annan person trätt in 
i synfältet. Bostadsområden karaktäriseras dock av låg förflyttningsfrekvens på grund av den 
ensidiga boendefunktionen. Det är därför av vikt att inte tunna ut förflyttningarna ytterligare ge-
nom visuellt separata vägnät för olika trafikslag. Att åstadkomma ett kontinuerligt flöde i trans-
portrummet är dock svårt så länge boendefunktionen dominerar bebyggelsen. I bostadsområden 
är det därför människor inne i husen som representerar kontinuerlig närvaro, framförallt kvälls-
tid. Det är därför av största vikt att genom den fysiska utformningen åstadkomma rumsliga kon-
taktytor mellan förbipasserande utomhus och boende inomhus. För tonåringar är detta av sär-
skilt vikt eftersom en hög andel av deras vardagliga förflyttningar inom bostadsområden sker 
just som förbipasserande. 
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◄I bostadsområden med 
låg rörelseekonomin är 
det människor inne i hu-
sen som representerar 
kontinuerlig närvaro, 
framförallt kvällstid. Det 
är därför viktigt med ga-
tubebyggelse på de nät 
som planerare tänkt sig 
att invånare ska använda 
för förflyttning inom om-
rådet. Det saknas i Lam-
bohov i likhet med i 
många andra modernt 
producerade bostadsom-
råden.■ 

 

 

▲Bilden är från ett radhusområde i Lambohov som utgör ett intressant undantag till övrig fysisk 
planering. Gång- och cykelnätet har gatubebyggelse, dvs en av trygghetsprinciperna är uppfylld. 
När man går passerar man väl synliga dörrar direkt in till de boende endast några meter från 
gångbanan. Man syns för dem inomhus och det är lätt att ta kontakt.■ 

 

Trygghet och trafiksäkerhet – målkonflikt? 
Det är ett nationellt policymål att de olika transportsystemen ska skapa tillgänglighet för alla 
medborgare; möjliggöra förflyttning för att få tillgång till ett socialt liv, till samhällets nyttor 
och funktioner i bred bemärkelse (Prop. 2008/09:93). Trygghet ingår i detta mål eftersom dess 
avsaknad kan försvåra och reducera människors rörlighet. I den nationella policyn betonas att 
barn och unga på egen hand, utan vuxna, ska kunna förflytta sig på ett trafiksäkert och tryggt 
sätt. Beroende av hur dessa båda mål genomförs i den fysiska planeringen kan de förenas eller 
komma i konflikt med varandra. 
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◄Bild från Lambo-
hov: Gångtunnlar är 
ett effektivt sätt att 
bryta rumsliga och 
visuella relationer till 
andra människor för 
dem under mark. Det 
gör dem till lämpliga 
brottsplatser.■ 
 

 
 
Målen framkomlighet och trafiksäkerhet dominerar utformningen av olika vägnät inom bo-
stadsområden. Vad som tydliggörs i den här publikationen – med de båda trygghetsprinciperna i 
fokus – är att denna planering i fysiskt avseende skapar otrygga transportrum. Svensk och inter-
nationell forskning visar att en vanlig strategi bland exempelvis kvinnor och barn är att integre-
rar sig med biltrafiken, välja bort geografiskt separata gång- och cykelnät för att via biltrafiken 
öka närvaron av människor runt sin person och skydda sig mot risker (se t ex Andersson 2001, 
Christensen & Mikkelsen 2008, Listerborn 2002). Gångtunnlar, hur upplysta de än blir, är ex-
empelvis ett mycket effektivt sätt att bryta rumsliga och visuella relationer till andra människor 
för dem under mark. Rädsla förstärks av att gående och cyklister saknar fysiskt skydd runt sina 
kroppar. Bilen, genom sin kaross och förmåga att snabbt uppnå hög hastighet, representerar där-
emot skydd, vilket ur trygghetssynpunkt gör det mer lämpligt att leda biltrafiken under mark än 
tvärtom. 

Publikationen kommer inte ingående att behandla trafiksäkerhetsfrågor. De problem som 
identifieras och rekommendationer som ges för tryggare transportrum får dock implikationer för 
hur trafiksäkerhet löses. Olika åtgärder för så kallad traffic calming kan vara aktuella; mjuka 
trafikrum, utformning av gaturum med fysiskt separata, men parallellt liggande vägnät för olika 
trafikslag så att människor inte förlorar visuell kontakt med varandra. 

 18



 

TONÅRINGAR OCH RISK 

Jag går nästan aldrig ut själv sent för att det är för riskabelt. Men om, så tar jag alltid vägar där 
jag vet att gängen inte går. Jag väljer inte bussgatan och cykelvägarna utan går mellan husen. 
Jag väljer helst att gå mellan hus där jag känner någon kompis. Jag vet var dom bor och kan 
springa in till dom om det skulle hända något. Det känns tryggare. Men sen måste det också 
fungera rent praktiskt. Det måste vara hus utan portkod så att jag kan komma in och knacka på 
deras dörr. Bäst är husen som inte har någon port alls utan man kan komma direkt till deras 
dörr och ringa på (Pojke, 14 år). 

Vems risker, vems markanvändning och rörelsemönster? Frågornas legitimitet ska ses mot bak-
grund av att det i varje planerings- och analysverktyg finns en tänkt brukare. Genusforskning 
har belyst att män ofta implicit utgjort norm i stadsplaneringen (se t ex Friberg et al 2005). Till 
denna kritik kan adderas en vuxen norm (Christensen & O’Brien 2003, Mikkelsen 2009). Det är 
inte så att förekomsten av barn inte har planerats för i bostadsområden, men det har gjorts ut-
ifrån vad vuxna har ansett viktigt att fokusera på exempelvis lekplatser för yngre barn och boll-
planer, byggnader för barnomsorg och skolor och avseende risker, trafikrisker. Hur barn använ-
der bostadsområden, vilka funktioner dessa fyller för dem, barnens rörelsemönster och vilka 
risker som de erfar i samband med förflyttning har inte beaktats i planeringen. 
 
 

▲Grönområde i det rödmarkerade området i Lambohov: Tonåringar utsätts för risker av 
jämnåriga i tomrummen mellan bebyggelsen, där vuxna inte kan se och ingripa.■ 
 

I mycket av litteraturen kring ”trygga bostadsområden” framtonar tonåringar ensidigt som en 
invånarkategori vilkas närvaro utomhus medför risk för andra åldrar. Det hänger samman med 
att de flesta brott i bostadsområdens utemiljöer utförs av tonåringar som själva bor i området, 
men det rör sig om en minoritet. Majoriteten begår inte brott. Kritisk forskning kring brottsföre-
byggande arbete har belyst hur olika lokala åtgärder för att komma tillrätta med den problema-
tiska minoriteten medför att tonåringar generellt exkluderas från offentliga utemiljöer. I det 
sammanhanget hävdas också att dessa åtgärder inte löser problem utan endast flyttar dem till 
nya platser. Det bör också nämnas att åtgärder såsom utegångsförbud (eng. curfews) som har 
använts relativt länge i vissa utsatta bostadsområden i USA är på frammarsch i en rad europeis-
ka länder, vilket kan betraktas som åldersdiskriminering (se vidare Owens 2002). 
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I Sverige har riktningar såsom Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED 
(Newman 1972) vunnit terräng för olika åtgärder i bostadsområden (se t ex Boverket 1998). 
Riktningen innebär byggandet av fysiska, sociala och symboliska hinder för att reducera före-
komsten av förbipasserande framför bostadshus och där just tonåringar särskilt pekas ut som 
oönskade. Dessa åtgärder förpassar tonåringar till tomrummen mellan bebyggelsen, vilket gör 
dem mer utsatta för risk. De flesta brott som utförs av tonåringar i bostadsområden begås gent-
emot jämnåriga och på platser/i dessa tomrum där vuxna är frånvarande, inte kan se och inte kan 
ingripa. Trädstrukturen, återvändsgränder och säckgator, fungerar dessutom redan som fysiska 
hinder, eftersom de styr människors rörelsemönster. 
 
 

◄De blå pilarna illustre-
rar förflyttningsriktning-
en för bilar till parkering, 
och mellan parkering och 
bostadshus. Varje delom-
råde har sin separata 
gata som knyter de boen-
de till uppsamlingsvä-
gen.■  

◄De röda pilarna illu-
strerar förflyttningsrikt-
ningen för boende till sina 
hus där varje husgrupp 
har sin separata gångväg 
som länkar de boende till 
gc-nätet.■ 

▲De gula nycklarna illustrerar att den design som skapas genom vägnä-
tens struktur och bebyggelsens placering betyder att det fysiska rummet 
framför husen planerats för att endast nyttjas av boende. Eftersom få 
öppningar finns från delområde/husgrupper till resten av bostadsområdet 
är det enkelt att tillföra ytterligare fysiska hinder såsom grindar (där 
nycklarna sitter) och åstadkomma ett "gated community".■ 
 

När det gäller brottsförebyggande arbete i bostadsområden har störst fokus inom forskning och 
praktik länge legat på att skydda egendom: skador på bebyggelse, inbrott i bilar och hus samt att 
människor ska känna sig trygga inne i sina bostäder genom åtgärder såsom portkoder och larm. 
Under senare år har fokus förskjutits något till risker mot människor utomhus – en risktyp som 
är direkt kopplad till förflyttning. Förskjutningen ska ses i relation till viktimiseringsforskning 
som visar att människor i regel är mer oroliga för att utsättas för brott mot person än egendoms-
brott eftersom de bedömer konsekvenserna för det egna välbefinnandet som allvarligare (se t ex 
Warr 1984).  
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I Sverige har Brå undersökt människors oro för risk utomhus i olika typer av bostadsområden 
(Eriksson 2009). I likhet med nationella trygghetsundersökningar i många andra länder visar 
dessa undersökningar att kvinnor och äldre uppger störst oro, men att invånare som bor i lågin-
komstområden generellt uppger en högre oro än människor i medelinkomstområden. Barn under 
sexton år ingår dock inte i Brås och de flesta andra länders undersökningar (se vidare Pain 
2001). Under senare år har dock kriminologisk forskning visat allt större intresse för ungdomar 
som brottsoffer. I Sverige har flera undersökningar genomförts som visar att brott mot person 
som begås av tonåringar framförallt drabbar jämnåriga (Estrada 1999, Granath 2007, Sarnecki 
2001) När det gäller olika former av våldsbrott sker mycket av våldet mellan jämnåriga. Risker-
na är dessutom ojämlikt fördelade. Tonåringar från låginkomsthushåll drabbas i betydligt större 
utsträckning av risker från jämnåriga i jämförelse med tonåringar från medelinkomsthushåll. 

Det brottsförebyggande arbetet som bedrivits kring brott mot person utomhus i bostadsområ-
den domineras av åtgärder såsom bättre belysning, lägre häckar, övervakningskameror för att 
säkra parkeringsanläggningar, busshållplatser och bostadshusens entréer samt transportvägarna 
där emellan. Det stämmer bäst överens med förvärvsarbetande vuxnas rörelsemönster; deras 
dagliga ut- och inpendling från bostadsområden och där mycket av tiden i bostadsområdet till-
bringas inomhus (Childress 2004). I bostadsområden domineras bebyggelsen av bostäder, men 
eftersom vuxnas sociala nätverk i regel inte är områdesbaserade (Buonfino & Mulgan 2006, 
Crow 2002, Fukuyama 1999) existerar få anledningar till förflyttning, d v s att besöka männi-
skor i deras hem. Den här publikationen är inriktad mot de brukare som förflyttar sig mycket ut-
omhus, som har sociala nätverk och bedriver ett rikt socialt liv inom bostadsområden. Denna 
beskrivning passar väl in på tonåringar där en stor andel av deras vardagliga förflyttningar hand-
lar om att ta sig till och från kompisar boende på olika håll i samma bostadsområde. Men det 
kan också röra sig om andra invånare med ett stort behov av vardaglig förflyttning inom ett om-
råde.  

Den inriktning på fysisk planering av bostadsområden som föreslås i denna publikation mot-
verkar inte det mål om trygghet framför husen och på ”den egna gatan” som man vill uppnå ge-
nom andra brottsförebyggande åtgärder, utan erbjuder en alternativ lösning. Grundproblemati-
ken är den generella folktomheten i bostadsområden. Förutom folktomhet leder den fysiska pla-
neringen till normbildande erfarenheter kring vilka som rör sig och bör röra sig i olika trans-
portrum, exempelvis att de få okända människor som trots allt passerar förbi framför hus utgör 
potentiella hot. Människor uppfattar sällan strömmen av okända människor som ett hot i urbana 
miljöer med hög rörelseekonomi såsom äldre stadscentrum. Istället för att lösa problematiken 
genom att ytterligare förhindra att människor rör sig nära och på framsidor av hus förespråkas 
en fysisk design som integrerar människor rumsligt och visuellt; något som gynnar fler invåna-
re, livsstilar och rörelsemönster i bostadsområden. 
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Tonåringars markanvändning, rörelsemönster och risksituation 

Dom gör väl det för att skrämma en och så skriker dom. Dom vill väl råna en eller vad man ska 
säga, hotar med stryk om man inte ger dom sakerna. Förut när jag gick själv så blev jag stop-
pad av mopedgängen. Dom krävde att få mina pengar och massor annat. Dom brukar vara fem-
sex stycken. Dom är typ många i grupp. Det är det som är otryggt med dom (Pojke, 13 år). 

Tonåringar är en kategori invånare som förflyttar sig mycket utomhus i bostadsområden. I 
grunden hänger det samman med att barns vardag har planerats för att till stor del utspela sig 
lokalt genom att grundskolor, tillika barnomsorg och fritidsverksamhet har förlagts inom områ-
det. I skolan träffar barn jämnåriga som de blir kompisar med och som de umgås med på friti-
den. Deras sociala nätverk är områdesbaserade. Förutom till och från skolan består en stor del 
av barns vardagliga förflyttningar av att röra sig mellan kompisar boende i olika delområden 
och att umgås utomhus, framförallt under sommarhalvåret. Med ökad ålder förflyttar sig barn 
alltmer på egen hand och allt senare på kvällen. För de flesta bryts denna lokala livsform upp i 
övergången till gymnasiet vid 16 års ålder, då de skaffar sig en pendlarlivsform liknande för-
värvsarbetandes. 

Tonårstiden är en period i livet då barn söker social distans till föräldrar och uppväxtfamilj 
och där umgänget jämnåriga emellan blir allt viktigare (se t ex Fornäs et al 1994). Social distans 
implicerar ökat geografiskt avstånd. Tonåringar söker sig bort från föräldrar och andra vuxnas 
privata platser såsom hus och trädgård till förmån för sådana där vuxnas vistelse och förflytt-
ning uppvisar låg täthet. Det är inte särskilt svårt för tonåringar att finna utemiljöer utan vuxna 
eftersom få funktioner finns för vuxna i bostadsområden och med det följer få förflyttningar. 
Särskilt attraktiva är utemiljöer utan vuxna för de ungdomar som bor i lägenhet i flerfamiljshus 
med begränsade privata ytor för att skapa avskildhet från föräldrar.  

Det sociala liv som barn skapar med jämnåriga i skolan består av jämlika relationer, vänskap 
och solidaritet likväl som sociala hierarkier, makt och förtryck. Många studier visar att det i 
skolmiljöer bildas exklusiva kompisgrupper som dominerar över andra och där kränkningar, 
ofredande, trakasserier, hot och våld fyller sådana maktfunktioner. Pojkar och flickor hotas och 
trakasseras av jämnåriga i lika omfattning, men pojkar utsätts i högre grad för fysiskt våld, en 
könsskillnad som ökar desto grövre våld som används (Deakin 2006, Hodges & Perry 1999). 
Detta kan sammanfattas som en form av dominans vilken byggs upp genom omgivningens räds-
la (Anderson 1999). Dessa maktprocesser mellan barn utspelar sig både under skoltid och på fri-
tiden (Irwin 2004, Nayak 2003, Percy-Smith & Matthevs 2001). Med ökad ålder utvidgas de 
alltmer till att omfatta bostadsområdens utemiljöer. En anledning för dominanta grupper att för-
flytta sig utomhus är att stöta på jämnåriga i transportrummet som de kan utöva makt mot (An-
derson 1999).  

I likhet med ungdomsbrottslighet i stort kännetecknas risker från jämnåriga av att de som ut-
sätter uppträder i grupp; det är ett kollektivt fenomen. Dominanta grupper riktar in sig på en-
skilda individer eller kompiskonstellationer som är färre än de själva. Detta asymmetriska styr-
keförhållande ökar tonåringars sårbarhet. Begreppet sårbarhet handlar inte endast om sannolik-
heten att utsättas för risker utan också om deras konsekvenser samt möjligheter att undvika dem, 
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tillgång till skydd och försvar (Van der Wurff & Stringer 1989). Tonåringar har svårt att hjälpa 
varandra när enskilda grupper eller individer utsätts i skolan eller på fritiden. Sådan assistans 
innebär att utmana makten i ett tonårssammanhang där just repressalier utgör ett vanligt medel 
för återupprättande av makt. En vanlig strategi tonåringar använder sig av för att skydda sig mot 
dominanta jämnåriga är att förflytta sig i grupp. Men deras vardagliga rörelsemönster innefattar 
också att förflyttar sig ensam, exempelvis mellan det egna hemmet och kompisars hem, vilket 
gör dem ytterst sårbara för risker från grupper. 

Tonåringars sårbarhet hänger samman med att de som utsätter och de som utsätts är kända 
för varandra, bor, går i skolan och rör sig i samma område. Det nära och vardagliga gör det svårt 
att undvika risk och samtidigt få till stånd ett fungerande vardagsliv. Tonåringars sårbarhet kan 
jämföras med kvinnors sårbarhet, oron för sexualiserat våld från en fysisk starkare manlig för-
övare; en okänd våldtäktsman som väntar ut sina offer, gömd i buskage i mörka och folktomma 
miljöer. Låga buskage och upplysta miljöer, vilket just präglar många åtgärdspaket för tryggare 
utemiljöer, blir begripligt mot bakgrund av en sådan risksituation. Dessa åtgärder är dock tämli-
gen verkningslösa när det rör tonåringar och risker från dominanta kompisgrupper i bostadsom-
råden eftersom dessa inte gömmer sig. Riskernas sociala inramning är en annan.  

I skolan sker trakasserier, hot och våld i regel vid tidpunkter och på platser i skolmiljön där 
vuxna sällan befinner sig, ser och kan ingripa (Dance 2002, Parkes 2007). Brist på vuxennärva-
ro råder särskilt vid grövre våld (Estrada et al 2009). Närvarande vuxna är därför ett vanligt 
önskemål bland elever i skolsammanhang. Vuxnas närvaro föreställs fungera preventivt, avhål-
ler elever från kränkningar och våld. Om det ändå sker kan vuxna ingripa och dessa riskerar inte 
repressalier i den utsträckning som elever gör om de ingriper. Det är mot bakgrund av en sådan 
åldersordning som miljöer utan vuxna medför risker. Den frihet från vuxna som tonåringar öns-
kar och erbjuds i bostadsområdens ”vuxentomma” utemiljöer kan enkelt förändras till något ne-
gativt om dominanta grupper rör sig i området. 

Som beskrivits i avsnitten Typ av bostadsområde samt Trygghetsprinciper och fysisk plane-
ring, medför trafikplaneringen i modernt producerade bostadsområden att förflyttningar till och 
från ett bostadsområde och andra stadsområden ger upphov till rörelsemönster i bebyggelsens 
utkanter. Betraktat ur åldersperspektiv består dessa mönster till största delen av vuxnas vardags-
resor såsom arbetsresor med buss och bil. Detta rörelsemönster överlappar inte visuellt och spa-
tialt med de som använder gång- och cykelnätet i områdets bilfria inre. Tonåringar har stort be-
hov av att använda detta nät för att ta sig mellan kompisar i olika delområden, men det innebär 
separation från vuxnas rörelsemönster. Separationen är också en konsekvens av att gc-nätet är 
draget genom gröna friytor, vilket leder till brist på visuella och rumsliga kontaktytor mellan 
förbipasserande tonåringar utomhus och vuxna inomhus. 

Vad som upptäcktes genom Space Syntax programmet under 1970 och 1980 talet var att äld-
re arbetarklassområden, med rutnät och integrerade trafikslag, karaktäriserades av högre rumslig 
integrering mellan ungdomar (även yngre barn) och vuxna än moderna sådana områden. Ung-
domar rörde sig och umgicks ofta i gaturummet, i gathörn. Vuxnas sociala liv utspelade sig mest 
inomhus, men rörelseekonomin på gatunätet innebar att det inte dröjde särskilt länge innan nå-
gon vuxen passerade förbi. Eftersom gatorna karaktäriserades av gatubebyggelse existerade 
också visuella och rumsliga relationer mellan vuxna inomhus och ungdomar utomhus. I modernt 
utformade bostadsområden med skilda trafikslag och trädstruktur var vuxnas närvaro liten på 



samtliga nät och framförallt på gc-nätet. Vuxnas, barns och ungas markanvändning karaktärise-
rades av geografisk separation generellt sett. I modernt utformade bostadsområden formerade 
sig också tonåringar i större gruppkonstellationer. Hög ungdomsbrottslighet som utvecklades i 
dessa områden kunde kopplas till gäng som växte fram ur dessa konstellationer. Gängen vista-
des och rörde sig i tomrummen mellan bebyggelsen (Hillier 1996:138-170). 
 
 

◄Vuxna och tonåringars rö-
relsemönster överlappar inte 
rumsligt i någon högre grad 
som en konsekvens av att de 
förra rör sig mycket på bilnä-
tet och de senare utnyttjar 
gång- och cykelnätet. Trafik-
separering leder mao till 
rumslig segregering mellan 
tonåringar och vuxna. Dess-
utom skiljer sig tonåringars 
och vuxnas markanvändning 
åt avseende tid på dygnet. 
Tonåringars sociala liv är som 
mest aktivt på kvällen medan 
vuxna då spenderar mycket 
av tiden i bostaden.■ 

Blå = bil     Röd = gång/cykelnät  
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Ungdomsbrottsligheten ökade dramatiskt från efterkrigstiden fram till 1970-1980 talen för att 
sedan hålla sig på samma nivå i många västeuropeiska länder inklusive Sverige. Det resulterade 
även i framväxten av forskning på området. Flera nu klassiska sociologiska studier kring fram-
förallt tonårspojkar som i gäng ägnade sig åt kriminalitet, våldsamma och andra destruktiva 
handlingar i bostadsområden genomfördes under den här tiden (se t ex Mays 1954, Whyte 1943, 
Willmott 1966). Som poängterats tidigare är ungdomsbrottsligheten knuten till moderna bo-
stadsområden, och framförallt till hyresrättsområden. Exempelvis Peter Wilmotts (1966) studie 
Adolescent Boys of East London genomfördes i ett arbetarklassområde som genomgick snabb 
fysisk förändring: från låga hus med gatubebyggelse till höghus med gårdsbebyggelse omgivet 
av gångvägar, större lekplatser och många gröna ytor tänkt för invånarnas rekreation. I de klas-
siska sociologiska studierna framgår det att det var just dessa slags allmänna platser som de 
ungdomar vilka ägnade sig åt kriminella handlingar samlades kring. Det problematiseras emel-
lertid inte. Inom Space Syntax forskningen betonas att sociologiska forskningsperspektiv på 
ungdomsbrottslighet måste kopplas samman med en analys av förändringar på marken (Hillier 
2008). 

Social policy för ökad rörlighet 

Bonding capital is characterised by strong ties generated from repeated interaction with imme-
diate social networks. It is inward-looking and exclusive, and may inhibit interaction with 
others. Bonding capital is often a feature of disadvantaged neighbourhoods where it provides 
social support in adversity (‘getting by’) but it can also reinforce inward-looking tendencies 
rather than facilitating wider geographical and social engagement. It is therefore closely asso-
ciated with the expression of territoriality (Kintrea et al 2008:12). 

Många studier visar att tonåringar i medelinkomsthushåll har en geografiskt mer rörlig uppväxt 
än de i låginkomsthushåll. De förra konsumerar mobilitet i form av föräldrar som skjutsar med 
bil, de har tillgång till cykel eller åker buss för att konsumera fritidsaktiviteter, nöje och shop-
ping i centrum och i andra stadsmiljöer (Morse-Dunkley & Vanderbeck 2004, Tully 2009). I 
städer är det framförallt tonåringar från låginkomsthushåll boende i ytterområden som saknar 
tillgång till varierade aktiviteter och som sällan transporterar sig utanför sitt bostadsområde (Jo-
nes et al 2000). Det är också inom denna ungdomspopulation som merparten av de som utsätts 
finns och de som utsätter växer fram. Den gemensamma nämnaren mellan dessa båda kategorier 
är att de tillbringar mycket av tiden i bostadsområden. Risken att stöta på varandra utomhus är 
stor. 

I forskningsprojektet Young People and Territoriality in British Cities (Kintrea et al 2008) 
har samband mellan ekonomiska förhållanden och utveckling av dominanta kompisgrupper i 
låginkomstområden i sex brittiska städer utforskats. De slutsatser som dragits är att bristande 
rörlighet utanför bostadsområdet är en primär orsak till att det uppstår dominanta kompisgrup-
per i dessa områden. Mycket tid inom ett avgränsat området är ett grundläggande villkor för att 
utveckla ett dominant förhållningssätt till sin närmiljö och de människor som rör sig där. Det är 
en form av platsbaserad makt som i projektet benämns territorialitet. Barn och unga som under 
uppväxten rör sig i miljöer med olika verksamheter och människor skaffar sig en naturlig in-
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ställning till att platser är delade; de fyller olika funktioner för olika människor som den egna 
närvaron och användningen får anpassas till. När det blir bråk mellan ungdomsgrupper från oli-
ka bostadsområden i exempelvis stadskärnor är det inte ett tecken på att unga inte bör vara där, 
såsom en del vuxna aktörer hävdar, utan en konsekvens av att för mycket av deras fritid spende-
ras i bostadsområden. Dessa grupper är vana att kunna dominera över jämnåriga i uterummet. 
Därför blir det bråk när de kommer samman. 

I bostadsområden är barn och unga i stort sett ensamma på den offentliga arena som utemil-
jön bildar. Betydelsen av utemiljön som en arena för jämnåriga är förklaringen till att risker i 
första hand rör andra jämnåriga. Vuxna är inte socialt signifikanta som potentiella offer efter-
som riskerna ingår i en social process kring hur maktrelationer skapas och omskapas mellan 
tonåringar. De sociala konsekvenserna av denna maktfulla process är begränsad mobilitet och 
tillgång till bostadsområdets funktioner, sociala såväl som andra för de tonåringar som inte till-
hör dominanta grupperingar samt fördjupad samhällelig exkludering för både de som utsätter 
och de som utsätts. 

Den här publikationen behandlar inte ingående social policy. Men utgångspunkten är att ris-
ker för tonåringar som ett socialt och maktfullt fenomen utvecklas i samspel med bostadsområ-
dens rumsliga struktur. Därför behöver social policy och fysisk planering kombineras på frukt-
bara sätt. I forskningssammanhang diskuteras ibland push (trycka) och pull (dra) faktorer. I pub-
likationen betraktas brist på rörlighet på grund av knapp ekonomi som en push-faktor vilket le-
der till inlåsningseffekter i bostadsområden bland tonåringar från låginkomsthushåll. Den fysis-
ka utformningen av bostadsområden betraktas som en pull-faktor, vilket underlättar att ett fåtal 
tonårsgrupperingar kan dominera utemiljön och göra den till en riskabel plats för andra. 

I linje med det brittiska forskningsprojektet föreslås utvecklandet av en antiterritoriell poli-
cy. Målet är att öka tonåringars geografiska rörlighet, tillgång till platser och aktiviteter utanför 
det egna bostadsområdet. I Sverige lever ungefär 20 % av alla barn i fattigdom. I låginkomstom-
råden är siffran betydligt högre, i många fall över 50 % (Salonen 2009). Rörlighet och resor, 
förutom arbetsresor och vissa studieresor, omfattas idag inte av det svenska välfärdssystemet. 

En sådan policy anknyter till de båda sociala kapitalen bonding och bridging (Putnam 2000). 
En geografiskt avgränsad uppväxt riskerar att generera för mycket bonding kapital, gemenskap 
och grupptillhörighet byggd på lokalitet. Även om detta kapital har positiva sidor finns en bak-
sida bestående av social och geografisk inåtvändhet vilket försvårar deltagande i vidare sam-
manhang. Det kan jämföras med bridging kapital, vilket genereras genom länkar till mer exten-
siva och socialt divergerade nätverk och som i geografiskt avseende överskrider bostadsområ-
dets gränser. Denna typ av kapital är karaktäristiskt för medelklassen och underlättar social mo-
bilitet för unga (Thompson & Taylor 2005, Weenink 2009). 
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BOSTADSOMRÅDESANALYS 

Det har hänt ibland att när det kommer gäng på gångvägen så har jag gått in mellan husen för 
att det är bättre att gå där än mitt där det inte syns om något händer. Där syns det ju i alla fall 
lite grann. Det är närmare husen och närmare folk, liksom överhuvudtaget (Pojke, 13 år). 

Som beskrevs i det inledande avsnittet syftar den här publikationen till att belysa hur den fysiska 
planeringen med fokus på utformningen av olika vägnät i förhållande till gröna friytor och be-
byggelse bidrar till förekomsten av trygga respektive otrygga transportrum i bostadsområden. 
Med termen transportrum åsyftas vägbanan och det omgivande fysiska rummet som människor 
ser vid förflyttning från en destination till en annan. Den centrala utgångspunkten i publikatio-
nen är att samtidig närvaro av människor i transportrummet representerar trygghet – en ut-
gångspunkt som influerats av forskningen kring Space Syntax (Hillier et al 1996). Samtidig 
närvaro i transportrummet kan åstadkommas enligt två grundprinciper: 1). Rumslig och visuell 
kontakt mellan människor som förflyttar sig utomhus. Denna typ av närvaro är kopplad till tra-
fikflöden, rörelseekonomin på olika vägnät, vilket vidare påverkas av nätens fysiska struktur 
(rutnät och trädstruktur) och deras geografiska placering i förhållande till varandra. 2). Rumslig 
och visuell kontakt mellan människor som förflyttar sig utomhus och människor som befinner 
sig inomhus, vilket sätter fokus på nätens placering i förhållande till bebyggelse respektive grö-
na friytor. 

Nedan presenteras en riskanalys av transportrum i utemiljö där bostadsområdet Lambohov i 
Linköpings kommun fungerar som illustrerande exempel. Analysen bygger på forskningsresul-
taten från projektet Ökad rörelsefrihet för pojkar och flickor inom transportsystemet. Inom detta 
projekt kartlades tonåringars tids- och platsbundna erfarenheter av risker vid förflyttning utom-
hus. En metod som användes i projektet och som med fördel kan användas i riskanalys är ut-
markering av riskabla transportrum på flygbilder (kommunlantmäteriet) som till skillnad från 
kartor innehåller fullständig geografisk information. I projektet kombinerades flygbilder med 
datainsamling på marken i form av fotografering. Den riskanalys som förespråkas startar således 
med att brukare geografiskt lokaliserar otrygga transportrum inom ett område. Därefter analyse-
ras transportrummens fysiska kvaliteter utifrån i vilken utsträckning de båda trygghetsprinciper-
na är uppfyllda. Denna analys bildar underlag för hur vägnät, bebyggelse och gröna friytor kan 
förändras för att öka den samtidiga närvaron av människor i dessa transportrum.  

Den här typen av riskanalys gör det nödvändigt att pendla mellan olika geografiska nivåer; 
dels på marken, dels på delområdes- och bostadsområdesnivå eftersom större geografiska struk-
turer påverkar transportrummen på marknivå. Åtgärder för ökad trygghet kan ske genom en 
kombination av förändringar på olika nivåer där resultatet utgörs av komplettering och samver-
kan dem emellan. 



Probleminventering 
Gång- och cykelvägarna går genom grönområden. Folk bor inte där och det kan hända vad som 
helst där. Jag går hellre mellan husen för att det bor folk där och det händer väl inte så mycket 
där. Bussgatorna är också säkrare. Det är mer upplyst och det kommer mer folk eftersom de 
åker i bilarna. Man hinner se gängen i tid och kan sticka (Pojke, 15 år). 

Jag är mest rädd när jag går av bussen. Dom som man är rädd för kan både vara i bussen och 
gå av samtidigt som en själv eller stå vid bussen, eller att dom sitter och planerar på bussen. 
Jag tycker att dom inte är riktiga gäng egentligen utan bara idioter som går omkring och rånar 
folk på kvällen när dom är fem pers mot en liksom (Pojke, 14 år). 

De transportrum som deltagarna i Lambohovsstudien förknippade med risker att utsättas för 
kränkningar, hot, våld och rån av dominanta kompisgrupper har markerats rött på flygbilden. 
Transportrummen utgörs i första hand av gc-nätet som förbinder centrala faciliteter med var-
andra: centrum, skolor, bussgator och busshållplatser. Dominanta kompisgruppers vardagliga 
markanvändning och rörelsemönster bestod av att umgås på dessa platser; på centrumgatan med 
sitt torg, på skolgårdar, på busshållplatser och längs med bussgatorna samt att röra sig mellan 
dem på omliggande gc-nät. Detta nät erbjuder även idag förflyttning mellan delområden och 
centrala faciliteter samt mellan delområden. Deltagarna hade behov av att röra sig på gc-nätet 
inom det rödmarkerade området för att själva utnyttja faciliteter och för att förflytta sig till och 
från kompisar.  
 
 

◄Vid A ligger det egna 
hemmet och vid B ligger 
kompisens hem. De röda 
pilarna visar planenlig 
färdväg på gc-nätet vars 
funktion är att förbinda 
delområden med varandra. 
De gula pilarna visar den 
färdväg/omväg som tas för 
att undvika risker.■ 
 
 
Omvägen  
1) Lokalgator inom villa-
områden. 
2) Gröna stråk i utkanten 
av bebyggelsen där vuxna 
kan finnas på kvällen för 
att rasta sina hundar. 
3) Gårdar och på framsidor 
av hus som har planerats 
för att endast användas av 
boende. 
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Störst sannolikhet att stöta på dominanta grupper samt minst möjlighet till skydd lokaliserade 
deltagarna till gc-nätet i det centralt placerade grönområdet samt gc-nätet längs bussgatorna. I 
Lambohov använde så kallade mopedgäng bussgatorna kvällstid. De åkte också på gc-nätet i det 
rödmarkerade området. Bussgatorna var användbara för dem eftersom biltrafiken är låg, bland 
annat som konsekvens av trafikplaneringen vilket gör att bussgatorna inte kan användas för 
genomfartstrafik. Bussturerna går också mer sällan på kvällen. Mopedgängen karaktäriserades 
också av att de hade ett dominant förhållningssätt till jämnåriga.  

Gc-nätet i det gula området kopplades också samman med risker eftersom dominanta grup-
per använde dem för förflyttning mellan varandras bostäder samt till och från det rödmarkerade 
området, men sannolikheten att stöta på dem bedömdes som mindre än i det rödmarkerade om-
rådet. Deltagarna bedömde att riskerna var större på kvällen eftersom dominanta grupper ökade 
sin närvaro i uterummet i kombination med allt mindre vuxna utomhus. Störst risker uppstod 
sent på kvällen med början från åtta- och niotiden då närvaron av vuxna utomhus var i stort sett 
obefintlig. Dessa tidpunkter sammanföll med när det var dags för de flesta tonåringar att bege 
sig hem från kompisar (på helgerna ännu senare) vilket i regel innebar att förflytta sig ensam 
och därmed störst sårbarhet. Exempelvis avstod en del från att träffa kompisar ibland på grund 
av den riskabla hemgången. Flickor anlitade ibland föräldrar som fick komma och hämta/möta 
dem. De flesta pojkar sökte inte sådan hjälp utan bar istället sin rädsla och oro med sig vid för-
flyttning, vilket gjorde dem mer utsatta för risk. Det ingår i samhälleliga normer kring manlig-
het att inte vara rädd, vilket leder till svårigheter för pojkar att hantera risker. 

Dominanta grupper orienterade sig mot, ville se och synas för jämnåriga i uterummet. De 
rörde sig och höll aktivt utkik efter tonåringar att rikta negativa handlingar mot. I det rödmarke-
rade området kopplas gång och cykelvägar från olika vädersträck samman, vilket medförde be-
tydande svårigheter att undvika det helt för tonåringar som rörde sig mellan delområden i Lam-
bohov. Andra tonåringars synlighet var en anledning till det rödmarkerade områdets attraktion 
för dominanta grupper. Dominanta grupper var också orienterade mot att umgås på platser och 
att röra sig i transportrum där vuxna saknade insyn och kontroll. De försökte särskilt undvika 
vuxna som visuellt och rumsligt kunde kopplas till bostadshus, privata hem. Det var också 
framförallt dessa vuxna som andra tonåringar förknippade med riskprevention samt möjligheter 
att få hjälp. Centrumgatan med sitt torg var attraktivt för dominanta grupper eftersom gatube-
byggelsen inte bestod av bostäder i markplan. Gc-nätet i det rödmarkerade området var även at-
traktivt ur den synvinkeln eftersom vuxnas rörelseekonomi var låg samt att rörelsemönstret när 
boende passerar in och ut genom husen inte överlappade med förbipasserande på detta nät. Gc-
nätet, inkluderat bussgatorna saknade också gatubebyggelse. Istället anslöt det till gröna friytor 
och buskage – d v s transportrummet saknade rumsliga och visuella kontakter med vuxna inom-
hus. 

På grund av den fysiska planeringen hade framförallt tonåringar i flerfamiljshus svårigheter 
att transportera sig i Lambohov utan att passera förbi det rödmarkerade och gula området efter-
som de bodde inom dessa områden. Men även tonåringar i radhus och villor, placerade i bo-
stadsområdets utkanter kunde ha svårigheter beroende av i vilka delområden deras kompisar 
bodde. Deltagarna i Lambohovsstudien hanterade risker genom att förflytta sig i transportrum 
tänkta för boende i närliggande hus. Många flerfamiljshus hade långsmala gårdar, vilket gav 
dem karaktär av gatubebyggelse. De flesta flerfamiljshusområden bestod även av marknära bo-



städer, dörrar i markplan direkt in till de boende. Närvaron av vuxna i form av rumsliga och vi-
suella kontaktytor mellan inomhus och utomhus var således god i detta transportrum. En vanlig 
strategi var att förflytta sig inom gårdarna, delområde för delområde, i riktning mot aktuell des-
tination. En annan strategi var att förflytta sig på korta lokalgator med gatubebyggelse genom 
villa och radhusområden. För tonåringar i flerfamiljshus innebar det i regel stora omvägar efter-
som dessa områden låg i Lambohovs utkanter. 
 
 

▲Eftersom vuxnas utomhusvistelse och rörelseekonomi på gc-nätet var lågt handlade 
deltagarnas omvägar i de flesta fall om att söka sig till transportrum som innefattade 
rumsliga och visuella kontakter med vuxna inomhus. De valde lokalgator med gatube-
byggelse och med närhet till dörrar direkt in till de boende. De valde att transportera 
sig genom gårdar med marknära bostäder och även här, helst dörrar direkt in till bo-
staden. Många flerfamiljshusområden i Lambohov är byggda enligt det danska bo-
stadskonceptet tæt/lav med långsmala gårdar, vilket medför rumslig närhet till männi-
skor inomhus.■ 
 

Dessa två strategier kunde kombineras för att ta ut den geografiska riktningen mot aktuell desti-
nation. Ofta var det dock nödvändigt att också kombinera andra, om än inte lika trygga strategi-
er för att nå önskad destination. Dessa strategier innebar att istället för att använda sig av gc-
nätet förflyttade sig tonåringarna på korta lokalgator som ledde in till parkeringsanläggningar 
(och därefter in mot gårdarna) samt val av gc-nätet längs bussgatorna framför gc-nät draget ge-
nom grönområden för vissa delsträckor. Dessa transportrum innebar att rumsligt och visuellt in-
tegrera sig med potentiell buss/biltrafik. Kvällstid var dock rörelseekonomin på dessa nät myck-
et låga, men sannolikheten att möta någon vuxen var trots allt större i dessa transportrum än på 
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gc-nät utan rumslig anknytning till motortrafiknätet. Att transportera sig på eller längs med detta 
nät förknippades också med möjligheter till flykt. Av trafiksäkerhetsskäl är detta nät, framförallt 
bussgatorna, breda, raka, med rensade och upplysta vägrenar. Bussgatorna har gc-nät på båda 
sidor av vägen. Det erbjuder möjlighet att upptäcka dominanta grupper i tid och avvika från vä-
gen eller hålla fysiskt avstånd genom att byta till motsatt sida. Flyktstrategier bedömdes dock 
som mindre säkra än att integrera vuxna inomhus i transportrummet genom att transportera sig 
nära husens framsidor. Ett problem med flyktstrategin var också mopedgäng som snabbt hann 
ifatt. 
 
 

▲Bilden visar exempel på deltagarnas andrahandsval avseende transportrum från destination A 
till B. Deltagarna i studien valde i första hand transportrum som innefattade rumsliga och visuella 
kontakter med boende inomhus. Det var i regel dock inte möjligt att ta sig från en destination till en 
annan genom enbart sådana transportrum. Deltagarnas andrahandsval var transportrum där det 
fanns sannolikhet, om än liten för överlappning med vuxnas förflyttningar. De valde bussgatorna 
även om turtätheten var låg på kvällen. Bussgatorna användes också av bilar på väg till och från 
närliggande delområden. De valde också att gå på lokalgator in till parkeringar och genom parker-
ingarna in till bostadshusens gårdar.■ 

 

Störst trygghet förknippade deltagarna med de transportrum där båda trygghetsprinciperna var 
uppfyllda i form av gatubebyggelse och trafikintegrering. Det var lokalgator i villa- och radhus-
områden. Som tidigare poängterats var de placerade i utkanten av bostadsområdet, med närhet 
till uppsamlingsvägen. Anledningen till det är att bilinnehav beräknas vara större i privatägt bo-
ende beroende på inkomstnivå. Områdenas placering gjorde det svårt för tonåringar i flerfa-
miljshus att använda dem som transportrum.  

I Lambohovsstudien fanns tendensen att tonåringar i samma upplåtelseform var kompisar 
med varandra. Många i villor och radhus bodde i delområden som låg nära varandra. Dessa ton-
åringar behövde sällan passera det gul- och rödmarkerade området för att umgås, utan förflytta-
de sig mycket på lokalgator inom dessa områden. De bedömde Lambohov som ett betydligt 
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tryggare område att växa upp i än tonåringarna som bodde i flerfamiljshus. Det fanns också 
kompisrelationer mellan tonåringar i olika upplåtelseformer. De umgicks nästan uteslutande hos 
den eller de som bodde i villor och radhus eftersom de kunde vara mer ifred från föräldrar där 
pga större bostadsyta. Även det innebar att tonåringar i villor och radhus sällan behövde röra sig 
inom det gula och rödmarkerade området till flerfamiljshusområdena. 
 
 

◄Tonåringars 
förflyttningar 
har planerats 
att ske i den 
här typen av 
transportrum: 
Gång- och cy-
kelnät med låg 
rörelsekonomi 
och brist på 
rumsliga och 
visuella rela-
tioner till 
människor 
inne i husen.■ 

 

Sett från trafikplaneringssynpunkt är den typ av förflyttningar som tonåringar i Lambohov äg-
nade sig åt tänkt att ske på gc-nätet. Tonåringarna i studien förknippade det med störst risker 
pga frånvaro av människor, med betoning på vuxna i transportrummet. Samtliga strategier som 
redogjorts för gick ut på att undvika gc-nätet i så stor utsträckning som möjligt.  

Lambohov är ett bostadsområde. Det leder till låg rörelseekonomi generellt sett eftersom om-
rådet inte fylls på med människor utifrån som en konsekvens av att det saknas andra funktioner. 
Lambohov är vidare låg- och glesbebyggt, med mycket gröna friytor mellan husgrupper. Det le-
der till låg befolkningstäthet, vilket i sin tur bidrar till låg rörelseekonomi på näten som betjänar 
olika delområden. Trafikseparering i form av geografiskt separata vägnät för olika trafikslag re-
ducerar rörelseekonomin i transportrummet på respektive nät. Biltrafiknätet har en trädstruktur 
kombinerat med principen om utifrånmatning (uppsamlingsvägen) vilket leder till låg rörelse-
ekonomi i bostadsområdets inre där just gc-nätet är förlagt. 

Dessa geografiska strukturer ger en del av förklaringen till varför så få människor rörde sig i 
gc-nätets transportrum. Till det kommer gc-nätets placering i förhållande till bostadshusen och 
det rörelsemönster som uppstår när människor går ut och in genom husen. Villa- och radhusom-
rådena karaktäriseras av offentliga framsidor mot lokalgator, med entréer och mindre trädgårds-
ytor där människor kan passera förbi. Baksidorna är privata, markerade med större trädgårdar. 
Flerfamiljshusen saknar offentliga framsidor: både framsida och baksida är markerade som pri-
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n av geografiska strukturer på olika nivåer vilka rör både trafikplanering 
och bebyggelsedesign. 

 blir filmen nära nog obegriplig. Därför rekommenderas att skifta 
lickfokus när filmerna ses. 

vata ytor. Vissa ytor var privata för de enskilda boende, vissa gemensamma för samtliga boende 
runt gården (halvprivata). Boende länkades till gc-nätet draget med avstånd till bostadshusen 
genom separata gångvägar som inte är tänkta att användas av förbipasserande. Bostadshusen 
vänder också baksidor och gavlar mot detta nät. Det medför fysiska barriärer mellan boende in-
omhus och förbipasserande utomhus. Till skillnad mot lokalgator i villa- och radhusområden in-
nebär det också att det rörelsemönster som uppstår när människor går in och ut genom husen 
inte överlappar med förbipasserande. Gc-nätets trygghetsproblematik i Lambohov genereras så-
ledes via en kombinatio

Olika typer av transportrum - filmsekvenser 
I nedan finns möjlighet att se korta filmsekvenser som illustrerar trygghetsaspekter i de olika 
typer av transportrum som tonåringarna i Lambohovsstudien hade tillgång till. Det är mycket 
svårt att illustrera perception av transportrum. Synfältet hos människor är 180 grader, inkluderat 
både centralt och perifert seende. Genom ögon- och huvudrörelser kan snabba skiftningar ske 
mellan vad som är centralt och perifert i synfältet. Den teknik som har används, där flera filmer 
klippts ihop för vidgat synfält, kan inte återge denna flexibilitet. När det rör trygghet söker be-
traktaren av fysiska kvaliteter som representerar närvaro respektive frånvaro av människor i 
olika riktningar: framåt, åt sidorna och bakåt. Det är med den utgångspunkten som filmerna ska 
ses. Närvaro av människor i form av rumsliga och visuella relationer till boende inomhus 
bedöms exempelvis genom att blicka åt sidan - titta på närhet och tillgång till dörr från vägba-
nan. I film nr 1 framträder denna kvalitet tydligt om blicken hålls till vänster när filmen ses. Om 
tittandet endast sker rakt fram
b
 

Film 1 
 

en av transportrum som mycket trygga.■ 

 
▲Filmen visar en lokalgata från ett nybyggt delområde i Lambohov. Trafikslag är visuellt integre-
rade. Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan förbipasserande utomhus och boende in-
omhus (till vänster). Husen har en offentlig framsida med korta avstånd mellan dörr och vägbana. 
Rörelseekonomin är låg på sträckan pga trädstrukturen. Däremot är den samlade vägbanan för de 
olika trafikslagen bred, rak och överskådlig, vilket medför möjligheter att upptäcka risker på håll 
och hinna undan/hålla avstånd (flyktstrategin). De deltagande tonåringarna uppfattade den här ty-
p
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ilm 2  

ilm 3  

ilm 4  

 

F

 
▲Filmen visar en återvändsgata med parkeringar som betjänar olika husgrupper i ett delområde. 
Transportrummet har inte planerats för förbipasserande trafikanter (alla trafikslag). Transport-
rummet saknar rumsliga och visuella relationer till boende inomhus. Tonåringarna i studien valde 
denna typ av transportrum i andra hand med avseende på trygghet i jämförelse med det transport-
rum som visas i film nr 1. Rörelse som uppstår på parkering samt biltrafik på gatan representerar 

ygghet i detta transportrum. Rörelsekonomin är dock låg på grund av trädstrukturen.■ tr
 
F

 

 ▲Film nr 3 visar samma delområde som i film nr 2, men nu den planerade vägen för förbipasse-
rande gång- och cykeltrafikanter. Rörelseekonomin är låg på grund av trafikseparering och träd-
struktur - separata anslutande gångar för respektive husgrupp (till vänster). Rumsliga och visuella 
relationer saknas till boende inomhus. Vid mörker är transportrummet mycket smalt. Det var den 

är typen av transportrum som tonåringarna i studien förknippade med högst risk.■ h

 F

 ▲Filmen visar transportrummet för de långsmala gårdarna i Lambohov; ett transportrum som 
tonåringarna i studien förknippade med hög grad av trygghet. I detta transportrum består trygg-
heten av goda rumsliga och visuella relationer till boende inomhus (något som kan vara svårt att se 
i filmen). Det råder korta avstånd mellan dörrar in till de boende och transportbanan. Dörrarna 
ligger tätt längs transportsträckan. Vid gång tar det endast några sekunder att passera förbi en 
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en annan. Något som också representerar trygghet är den rörelse som uppstår på gården 
är boende går ut och in genom husen.■ 

Film 5  
 

 
ttraktiva för så kallade mopedgäng i Lambohov. Dessa medförde risker för andra tonåringar och 

de möjligheten att använda vägen som ett tryggare alternativ till den typ av gång- och cy-
elnät som visas i film nr 3.■ 

Film 6  

 

 
äg till andra delområden.■ 

dörr till 
n
 

 ▲Filmen visar transportrummet för kombinerad bussgata/uppsamlingsväg i Lambohov. Trafik-
slag är visuellt integrerade. Rörelseekonomin är dock låg på grund av trädstrukturen, och fram-
förallt sent på kvällen då många vuxna har avslutat sina förflyttningar för dagen. Rumsliga och vi-
suella relationer till boende inomhus saknas. I jämförelse med separata gång- och cykelnät repre-
senterar transportrummet viss trygghet i form av integrering med potentiell bil- och busstrafik. 
Transportrummet är brett och överskådligt vilket erbjuder möjligheter att upptäcka risker på av-

ånd och hinna undan. Den st
a

här typen av raka och breda vägar med låg rörelsekonomi var dock

begränsa
k

 

 ▲Filmen visar transportrummet för en lokalgata med privatägda hus. Delområdet är byggt bilfritt 
med parkeringsanläggning. Husen har offentlig framsida med korta avstånd mellan dörr och gata. 
Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan boende inomhus och förbipasserande utomhus 

 ofta på båda sidor om gata– n. Den här typen av transportrum tillsammans med transportrummen 
film nr 1 och 4 förknippade tonåringarna i studien med hög grad av trygghet. I likhet med trans-
ortrummen i film nr 1 och 4 är det dock inte planerat för att nyttjas av förbipasserande som är på

i 
p
v
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Film 7  
 

dock detta transportrum planerat för förbipassering.■ 
 

 ▲Filmen visar transportrummet för det delområde i Lambohov där gång- och cykelnätet har ga-
tubebyggelse samt är planerat för att ta sig mellan delområden, dvs förbipassering. Denna kon-
struktion representerar ett undantag till övrig fysisk planering i Lambohov. Husen har en offentlig 
framsida med korta avstånd mellan dörr och vägbana samt gång till respektive dörr som ansluter 
direkt till vägbanan. Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan förbipasserande och bo-
ende inomhus. I likhet med transportrummen i film nr 1, 4 och 6 förknippade tonåringarna i studi-
n detta transportrum med en hög grad av trygghet. Till skillnad från dessa andra transportrum är e

Lokala åtgärder med de båda trygghetsprinciperna i fokus 
För att komma tillrätta med det rödmarkerade området, från centrum och ner till de olika buss-
gatorna behöver rörelseekonomin i transportrummet och inslag av gatubebyggelse öka. Graden 
av gatubebyggelse på gc-nätet kan öka genom att ”vända på husen” som befinner sig närmast 
nätet, d v s få tillstånd en urban design med offentliga framsidor och privata baksidor. Detta 
kräver i regel också förändringar inomhus. Vid exempelvis större upprustning och ombyggna-
tion av delområden kan sådana lösningar vara lämpliga att beakta. Ett annat alternativ är att göra 
de långsmala (halv-) privata gårdarna till offentliga framsidor och samtidigt bygga ut baksidorna 
till privata och halvprivata ytor. Båda alternativen medför att förbipasserande och det rörelse-
mönster som uppstår när människor tar sig med bil/buss till och från sina hus överlappar. Där-
ige

tt bebyggelse blandas med gröna stråk. Det viktiga är att det längs hela förflyttning-
en 

nom skapas också rumsliga och visuella relationer mellan boende inomhus och förbipasse-
rande utomhus. 

Det stora grönområdet centralt som gc-nätet är draget genom erbjuder också goda möjlighe-
ter till förtätning och därmed möjligheter till ny gatubebyggelse. I Lambohov finns ett delområ-
de där gc-nätet har just gatubebyggelse; en fysisk lösning som tonåringarna i studien bedömde 
som ett tryggt transportrum. Detta nät karaktäriserades av gatubebyggelse endast på en sida av 
vägen. Genom att hålla sig på just den sidan vid förflyttning fungerade det från trygghetssyn-
punkt tillfredsställande för de deltagande tonåringarna. Detta resultat är viktigt eftersom det 
möjliggör a

alltid finns gatubebyggelse på någon sida av vägen som människor kan välja att hålla sig 
nära intill. 

Förtätning minskar de gröna ytorna i Lambohov. Den här typen av större grönområden i 
Lambohov används dock sällan av invånare, mer än att de representerar grönska vid förflytt-
ning. Sådan grönska kan åstadkommas med mindre ytor. Om människor ska använda grönom-
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 kännetecknas av att det i 
ambohov idag saknas möjligheter att i olika riktningar transportera sig planenligt mellan cent-

rum, bussgator och delområden i transportrum med gatubebyggelse. 
 

råden krävs det i regel att dessa är tydligt konstituerade såsom parker med gröna rum, bänkar 
och bord (se t ex Klasander 2005). I sådana områden kan det också finnas gång- och cykelnät. 
Däremot bör det undvikas att nät utan gatubebyggelse planeras som de centrala och de enda som 
människor kan förflytta sig på för att ta sig i olika riktningar inom ett område. Centrala gång- 
och cykelstråk bör ha gatubebyggelse. Det rödmarkerade området
L

▲Bilderna visar grönområdet med intilliggande bebyggelse i det rödmarkerade området. Den hög-
ra bilden är manipulerad för att visa möjligheter till förändring. De gula fälten exemplifierar för-
tätning; nya bostadshus i form av gatubebyggelse till gång- och cykelbanan. Hus på motsatt sida 
om banan har vänts enligt principen; mindre offentlig framsida och större privat baksida. I den 
manipulerade bilden har gc-nätet i vertikal riktning lagts igen. Det går istället framför husen. Den 
igenlagda marken kan användas för privata baksidor. Viss del av gc-nätet har manipulerats bort 

tan att fyllas med något annat, för att synliggöra den ofullständiga planeringen. Att dra gång- och 
ykelbanor genom grönområden förvillar lätt ögat - får marken att se bebyggd ut. ■ 

 

u
c



 

▲
i 

I Lambohov finns ett delområde där gc-nätet har gatubebyggelse och som deltagarna 
studien uppfattade som ett tryggt transportrum.■ 

 finns även vissa möjligheter till förtätning och gatubebyggelse avseende 
ussgatorna.■ 

 

▲I Lambohov
b
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t 
hel

ch 
ot - om dominanta grupper fanns på plats eller gick av samtidigt. Hoten rörde rån och fysiskt 

våld. Sannolikheten att hoten gick över till praktisk handling var särskilt stor sent på kvällen. 
 

Även längs med bussgatorna finns möjligheter på vissa delsträckor till förtätning i form av ga-
tubebyggelse, men de geografiska ytorna att bygga på är mindre än i grönområdet, vilket påver-
kar valet av bostadstyp. Gatubebyggelse innebär att bussgatorna behöver byggas om och med 
alternativa lösningar för trafiksäkerhet; mjuka trafikrum, så kallad traffic calming. Det kan röra 
sig om liknande trafiksäkerhetslösningar som införs i äldre bostadsområden och i stadskärnor, 
d v s i stadsområden med en urban form som inte gör det möjligt att skapa trafiksäkerhet genom 
att geografiskt separera människor. Att tillåta genomfartstrafik på bussgatorna ökar tryggheten 
och gör dem mindre användarvänliga för mopedgäng. Idag förekommer dessutom en del bil-
åkande genom området på olika nät. Det är en konsekvens av att principen om bilfrihet dragits 
mycket långt i Lambohov. Principen innebär stora omvägar jämfört med fågelvägen för att med 
bil ta sig från olika delområden till faciliteter exempelvis centrum. Uttrycket att behöva åka run

a Lambohov var vanligt förekommande bland invånare. Det är troligt att bilåkandet på otil-
låtna sträckor och nät kommer att minska om området öppnas för genomfartstrafik i viss grad.  

Idag utgör väntan samt av- och påstigning vid busshållplatserna längs med bussgatorna en av 
de mest riskfyllda situationerna för tonåringarna i studien eftersom många dominanta grupper 
rör sig och använder dessa platser i kombination med frånvaro av andra människor i uterummet. 
Denna risksituation begränsade tonåringarnas rörlighet mellan Lambohov och andra stadsområ-
den. Det förekom att tonåringarna i studien avstod från resor till destinationer utanför Lambo-
hov och därmed olika aktiviteter på grund av den problematiska avstigningen. Föräldrar fick 
möta upp vid busshållplatser eller hämtade istället med bil i exempelvis stadscentrum. Denna 
problematik gällde främst för tonåringar i flerfamiljshusområden. Tonåringar i villa- och rad-
husområden kunde gå av vid ”säkra” busshållplatser på uppsamlingsvägen i bostadsområdets 
utkanter där dominanta grupper inte rörde sig. Ett problem för tonåringar i flerfamiljshus var att 
många ingick i hushåll med ensamstående mödrar. För dessa mödrar låg det också en trygghets-
problematik i att behöva möta sina barn i folktomma uterum sent på kvällen. I många av dessa 
hushåll saknades dessutom tillgång till bil. Återigen var det främst flickor som sökte assistens 
av föräldrar för avstigningen. För pojkar innebar avstigningen i regel verbala kränkningar o
h



Större förändringar 

Lambohof är i flera avseenden ett typiskt bostadsområde och löper risk att belastas med samma 
brister som hittillsvarande förortsmiljö. Man bygger vidare på en stadsbildning med bostäder 
skilda från stadens övriga funktioner och får problem som trafiktryck från stadscentrum, ut-
armning av förortsmiljön osv.” (Ur Buss på villovägar II, av arkitekt SAR Jacob Cederström 
och arkitekt Hans Tirsén, Stockholm. Första pris i 1968 års allmänna arkitekttävling om bo-
stadsområdet Lambohof).  

 

 
◄I Lambohov 
finns möjligheter 
att öka inslaget 
av rutnät avse-
ende vägnätens 
struktur, med 
trafikintegrering 
och gatubebyg-
gelse för förflytt-
ning i olika vä-
dersträck. Det 
kräver dock al-
ternativa lös-
ningar för trafik-
säkerhet.■ 
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De båda trygghetsprinciperna uppfylls som mest i transportrum som kännetecknas av trafikinte-
grering och gatubebyggelse. Som berörts tidigare är det stadstypen kvartersstaden med rutnät 
som utmärks av sådana transportrum. Lambohovs (sub)urbana form är mycket olik denna stads-
typ eftersom vägnätet kännetecknas av en trädstruktur där principen om utifrånmatning för bil-
trafiken står i centrum. I Lambohov finns dock möjligheter att skapa inslag av bredmaskigt rut-
nät med genomfartstrafik till vilket också bussnätet förläggs. Därigenom skapas tryggare trans-
portrum för förflyttning i alla riktningar inom området. Sådana lösningar innebär att en del av 
trafikflödet som nu uppstår i bebyggelsens utkanter fördelas in mot mitten där den nuvarande 
rörelseekonomin är som lägst. Eftersom Lambohov är ett lågbebyggt område med relativt få in-
vånare per ytenhet kommer förändringen inte att innebära särskilt höga trafikflöden på dessa 
genomfartsgator. Även denna lösning kräver att bebyggelsen förändras och förtätas för att 
åstadkomma gatubebyggelse längs rutnätet. Till det kommer andra lösningar för trafiksäkerhet. 

Inslag av rutnät erbjuder också lösningar för trygghetsproblematiken i centrum om verksam-
heterna där flyttas från återvändsgränden till den närmsta genomfartsgatan i form av gatubebyg-
gelse, där viss offentlig service redan är placerad. Lösningen innebär att centrum befolkas av 
människor som stiger av och på bussen, människor som åker bil, de som går eller cyklar förbi 
samt de som rör sig ut och in i byggnaderna. Med denna lösning är det också sannolikt att fler 
människor stannar och utnyttjar verksamheterna i centrum. Kundunderlaget förbättras för kom-
mersiella näringar. Lambohovs centrum har just kritiserats för att vara för litet och där verksam-
heter lagts ned eftersom de inte bär sig ekonomiskt. Lösningen innebär vidare ökad social kon-
kurrens för dominanta grupper, vilket också förebygger deras uppkomst. Det är svårare att skaf-
fa sig ett ägarförhållande till platser om fler utnyttjar dem. 
 
 

◄Lambohovs centrum är 
byggt som återvändsgata 
med torgutrymme (mar-
kerat med kryss). Gatan 
ansluter till en annan 
återvändsgata som länkar 
två närliggande delområ-
den till uppsamlingsvä-
gen. Det leder till få för-
bipasserande och gör det 
enkelt för dominanta 
grupper att skaffa sig ett 
ägarförhållande till ute-
rummet i centrum.■ 
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▲Bild från centrum- och genomfartsgata i stadsdelen Tannefors: Om Lambohov öppnas för 
genomfartstrafik och tillförs funktioner kan centrum flyttas till en genomfartsgata med gatubebyg-
gelse. Därigenom skulle ett mer levande centrum kunna åstadkommas och som dessutom inte lika 
enkelt kan domineras av ett fåtal tonårsgrupperingar.■ 
 
 

▲Även dagtid är rörelseekonomin mycket låg på centrumgata i Lambohov (gatan till vänster). Folk-
tomhet varvas med enstaka besökare och förbipasserande. De vita dörrarna är den tidigare entrén till 
dagligvarubutiken som slogs igen av trygghetsskäl. Det minskade genomströmningen av människor vid 
centrumgatan och gjorde platsen mer riskabel för tonåringar. Exemplet visar vikten av att trygghetsåt-
gärder som införs bör ske utifrån en analys av hur förändring av en del påverkar andra delar och helhe-
ten samt åtgärdernas konsekvenser för olika brukare vars markanvändning skiljer sig åt.■ 

 
 
Idag är Lambohovs centrum en av de otryggaste platserna i bostadsområdet. Centrumet med sitt 
lilla torg karaktäriseras av folktomhet stora delar av dygnet. När det fylls med människor så är 
det i regel dominanta kompisgrupper. Folktomheten är en starkt bidragande faktor till att dessa 
grupper enkelt kan dominera platsen. Med avseende på den fysiska planeringen produceras folk-
tomheten genom att centrumet är byggt som återvändsgränd som i sin tur ansluter till ytterligare 
en återvändsgata. Detta leder till minimalt med förbipasserande. En hel del rörelsemönster upp-
står vid dagligvarubutikens entré med parkering. Eftersom entrén och parkering vetter åt ett an-
nat håll så separeras detta rörelsemönster från människor på centrumgatan.  

Tidigare fanns en entré ut mot torget. Men eftersom en del vuxna invånare tyckte det var 
obehagligt med de grupper som vistades nära denna entré så stängdes den. För tonåringar repre-
senterade dock flödet av människor in och ut från entrén skydd. Åtgärden ledde till att oron 
ökade bland tonåringar som besökte centrum för att som det var, handla i den billigaste kiosken 
i området, hyra film samt köpa mat i pizzerian. Många avstod från att gå till centrum på kvällen. 
Åtgärden medförde ökad folktomhet på centrumgatan. Dominanta grupper befäste sin makt yt-
terligare. Flera tonåringar i studien vittnade om att graden av hot, trakasserier och våld mot 
jämnåriga i centrum ökade efter åtgärden. Dominanta grupper kom att använda hörnet vid den 
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igenslagna entrén till att genom fysiskt våld straffa de individer som hade utmanat deras makt i 
något avseende.  

Åtgärden exemplifierar vikten av att väga in konsekvenserna av fysiska åtgärder för olika 
brukare, deras olika markanvändning och rörelsebehov. Den aktuella åtgärden är ett exempel på 
vuxencentrerat lokalt trygghetsarbete. En utmaning är just att hitta fysiska lösningar som inte 
innebär förbättringar för vissa invånares trygghet på bekostnad av andras. Åtgärden exemplifie-
rar också svårigheter att hantera vägnätens och bebyggelsens konfiguration: hur olika delar i den 
fysiska planeringen förhåller sig till varandra samt hur förändringar i en del påverkar omgivande 
delar och helheten. Detta kräver just analys på olika geografiska nivåer. I den här publikationen 
poängteras att otrygga uterum genereras när konfigurationen leder till transportrum med låg rö-
relseekonomi och brist på spatiala relationer mellan människor inomhus och utomhus.  

Nya bostäder byggs idag i utkanten av Lambohov i form av geografiskt avgränsade bostads-
grupper runt korta lokalgator alternativt säckgator samt egen anslutning till uppsamlingsvägen. 
Gc-nätet är draget utanför dessa grupper. Förbipasserande kan inte på ett planenligt sätt använda 
gatubebyggelsen inom bostadsgrupperna. Rörelseekonomin som de boende själva generar på 
dessa gator kommer att vara låg. På en gata med 15 hushåll och där någon ur hälften av hushål-
len gör en resa efter arbetstid (inkluderat både till och från huset) mellan klockan 17 och 22 
kommer någon att i genomsnitt befolka gatan var 20: e minut. Den rumsliga konfigurationen 
som trafikplaneringen och bebyggelseformen tillsammans bildar är således i grunden densamma 
som tidigare, även om arkitekturen och bostadskoncepten är nya. 

Ovanstående förändringar bygger fortfarande på att boendefunktionen dominerar i Lambo-
hov och att rörelseekonomin i de olika transportrummen i första hand genereras av de boende 
själva. Så länge det förhåller sig så är gatubebyggelse den princip som representerar kontinuer-
lig närvaro av människor i transportrummet. Ska rörelseekonomin öka totalt sett krävs att bo-
stadsområdet expanderar, tillskjuts andra funktioner och därmed människor utifrån.  

Det närmsta stadsområdet till Lambohov är ett arbetsområde, Mjärdevi Science Park. Rörel-
sekonomin i Lambohov kan öka om dessa båda områden byggs samman och delar gemensamt 
centrum. Det leder också till att Mjärdevi inte lika enkelt förvandlas till en spökstad efter ar-
betsdagens slut. Gemensamt centrum kräver en annan lösning för Lambohovsleden. Idag byggs 
både fler bostäder och planeras för nya arbetsplatser i Lambohov. Med arbetsplatser följer män-
niskor som kan använda verksamheter i centrum exempelvis för att äta lunch. Det kräver dock 
genomfartstrafik och att centrum passeras till och från arbetsplatserna. Idag planeras vägen till 
och från dessa nya arbetsplatser i utkanten av Lambohovs bebyggelse. 
Nära granne till Lambohov byggs ett nytt bostadsområde med eget områdescentrum. Genom 
bebyggelsens placering och trafikplaneringen integreras inte detta område med Lambohov. 
Lambohov planerades ursprungligen för en befolkning om 20 000 invånare. Redan då, i slutet 
av 1960 talet varnades för att området riskerade att bli för litet för att socialt liv och ett levande 
centrum skulle kunna uppkomma. Idag har Lambohov en befolkning på drygt 7 000 invånare. 
Den utbyggnad som sker i Lambohov och i omgivande områden visar att det finns underlag för 
fysisk integrering av människor och verksamheter. 
 
 
 



 
 

◄Om Lambohov ex-
panderar befolk-
nings- och funk-
tionsmässigt enligt en 
trädstruktur är ris-
ken stor att målet om 
att åstadkomma en 
levande blandstads-
miljö inte realiseras. 
Olika verksamheter 
och den närvaro av 
människor som de 
medför, kommer 
istället passera förbi 
varandra som skepp i 
natten.■ 
 

 
 
Sådana större förändringar torde kräva att en del av biltrafiken växlas mot kollektivtrafik. Det i 
sin tur fordrar en samtidig utbyggnad av ett kollektivtrafiksystem som kan konkurrera med bilen 
avseende framkomlighet och tidseffektivitet (jfr Gullberg & Kaijser 2002). 
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Handlingsutrymmet mellan belysning och blandstaden 
Att utveckla bostadsområden till funktionsintegrerade stadsområden ingår i nuvarande stadsut-
vecklingstrender (se t ex Bellander 2005). En av flera kvaliteter man vill uppnå är områden som 
är befolkade dygnet runt och därigenom ger goda förutsättningar för trygghet. Den största delen 
av människors markanvändning består just av förflyttning mellan funktioner. Funktionsblan-
dade områden t ex stadscentra har i regel högre rörelseekonomi och de besöks av många män-
niskor utifrån, medan motsatsen råder för bostadsområden. Rörelseekonomin kan vara hög i ett 
arbetsområde eller handelsområde dagtid, men förvandlas till en spökstad när verksamheterna 
har stängt. Termen sovstad, som ibland används för bostadsområden refererar till att en stor an-
del av invånarna inte rör sig mycket utomhus när de befinner sig i området. Den mesta tiden 
tillbringas inomhus med fokus på hem och privatliv (Childress 2004). Offentligt liv praktiseras i 
andra typer av stadsområden. Det är en konsekvens av en funktionalistisk planering där staden 
delas in i specialiserade zoner för olika ändamål såsom arbete, boende, rekreation och handel, 
privat och offentligt. 
 
 

▲Bilden är tagen från arbetsområdet Mjärdevi nära Lambohov, som under kvällar och hel-
ger förvandlas till spökstad.■ 
 

▲Bilden är tagen från det stora handelsområdet Tornby i Linköping som även det förvandlas till 
spökstad när affärerna har stängt.■ 

 

Den funktionella zonindelningen är tätt sammanbunden med det moderna trafikplaneringsideal 
som i Sverige formaliserades i SCAFT 1968 – Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till tra-
fiksäkerhet. Som beskrivits i tidigare avsnitt innefattar det utifrånmatning för biltrafiken, avsak-
nad av genomfartstrafik samt separata gång- och cykelvägar. Sedan 1950 talet har detta plane-
ringsideal används för byggandet av nya bostadsområden även om arkitekturen varierat. Det 
möjliggjordes genom att nya områden kunde byggas på skogs- och åkermark, utan att det be-
hövde tas hänsyn till äldre bebyggelse och vägnät. Andra stadsområden, exempelvis arbetsom-
råden och handelsområden har byggts upp kring samma trafikplanering. Varje område har med 
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egna in/utfarter länkats till stadens huvudnät för transporter mellan stadsområden. Kommunal 
översiktsplanering karaktäriseras av att denna trafikplanering bildat strukturell grunddisposition 
för hur områden och bebyggelse har utformats. Så länge som detta trafikplaneringsideal används 
för bostadsområden är det svårt att i praktiken åstadkomma befolkade uterum även om andra 
funktioner adderas. Trafikslag behöver integreras och vägnätens struktur behöver förändras om 
människors rörelsemönster ska överlappa i uterummet.  

Som visats i analysen av Lambohov har detta bostadsområde goda möjligheter att utvecklas 
till en större och blandad stadsdel på grund av att avstånden inte är så stora till närliggande om-
råden samt att det i Linköpings kommun behöver byggas en del nya bostäder och arbetsplatser. 
Samma goda förutsättningar har inte alla bostadsområden i Linköping eftersom avstånden till 
närliggande områden är längre. Idag är behovet av nybyggnation relativt litet i många svenska 
städer p g a låg eller obefintlig befolkningstillväxt. Att åstadkomma blandstaden inom överskåd-
lig tid betyder i praktiken att flytta funktioner mellan områden. Kostnadsbilden för denna om-
vandling tillsammans med oförändrad trafikplanering kan förklara varför blandstaden inte 
genomförs i någon högre omfattning. I bostadsområden stannar åtgärder för ökad trygghet i re-
gel vid bättre belysning och lägre buskage, d v s billiga åtgärder inom ramen för befintlig trafik- 
och bebyggelseplanering. Åtgärderna syftar främst till att försvåra för gärningsmän att gömma 
sig samt att åstadkomma flyktmöjligheter men löser inte grundproblemet med folktomhet. 

Att förändra bostadsområden till funktionsintegrerade stadsområden kan ses som arbete på 
lång sikt. I den här publikationen pekas på att den rumsliga strukturen med fokus på de två 
grundläggande trygghetsprinciperna, utgör ett alternativt handlingsutrymme som befinner sig 
mellan det visionära konceptet om blandstaden och den konkreta belysnings- och buskagenivån. 
I områden där boendefunktionen dominerar finns alternativ till trädstruktur, gc-nät draget utan-
för bebyggelsen och geografiskt separata vägnät för olika trafikslag. 
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APPENDIX  

Ökad rörelsefrihet för pojkar och flickor inom transportsystemet 
Projektet Ökad rörelsefrihet för pojkar och flickor inom transportsystemet har bedrivits av fors-
karassistent Åsa Aretun, Tema Barn, Linköpings universitet i samarbete med Teknik och Sam-
hällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun. Projektet består av en forskningsdel finansierad 
av Vinnova, programmet Infrastruktur och effektiva transportsystem samt en tillämpad del fi-
nansierad av Vägverket, FUD Utmaning 3, Attraktiva tätorter och storstäder med bättre trans-
portsystem. Projektet ingick inledningsvis i Vägverkets FUD område, Fånga kundbehov. Pro-
jektet motiverades av att de som främst brukar transportsystem i bostadsområden är just barn 
och unga och att det därför är angeläget att kartlägga deras behov. 

Forskningsdelen huvudsyfte har varit att utforska pojkars respektive flickors (13-15 år) till-
gång till det lokala transportsystemet avseende trygghetsaspekter. Det har innefattat kartlägg-
ning av vardagliga förflyttningar, dokumentation av trygga respektive otrygga plat-
ser/färdsätt/färdvägar samt konsekvenser såsom försvårad mobilitet och tillgång till viktiga 
funktioner i närmiljön. Den tillämpade delen har innefattat att utveckla en bostadsområdesana-
lys där problem och lösningar kring otrygghet i utemiljöer åskådliggörs och kan tillämpas av fy-
siska planerare. Denna publikation är ett resultat av det arbetet.  

Projektet har bedrivits med utgångspunkten att trygghet hänger samman med hur människor 
upplever sin sårbarhet i tranportrummet där olika sociala faktorer såsom ålder, kön, klass och 
etnicitet samverkar med varandra. Projektet fokuserade inledningsvis på ålder och genus. De 
första empiriska resultaten pekade dock entydigt på att klass och boendeform i kombination 
med ålder hade störst betydelse för trygghet respektive otrygghet vid förflyttning utomhus. Ris-
ker som deltagarna i projektet angav som viktigast, som begränsade och försvårade deras rörlig-
het och tillgång till närmiljön bestod av kränkningar, ofredande, trakasserier, rån, hot och fysisk 
våld av jämnåriga kompisgrupperingar boende i samma bostadsområde. Dessa risker drabbade 
framförallt deltagare boende i hyresrätt. I det vidare analysarbetet ändrades därför projektets te-
oretiska och analytiska inriktning. Empiriska resultat fick också förankras i andra typer av 
forskningsinriktningar än vad som ursprungligen planerades för; forskning inom sociologi, soci-
alt arbete och kriminologi om gängbildningar, ungdomsproblem och ungdomsbrottslighet i bo-
stadsområden. 

En annan central utgångspunkt som varit bärande för projektet är att människor, både barn 
och vuxna, bedömer trygghet och tillgänglighet utifrån ett helhetsintryck av den omgivande fy-
siska miljön och där de ger den sociala innebörder. Mot bakgrund av denna utgångspunkt for-
mulerades projektet som ett alternativ till forskning där syftet är att utveckla modeller såsom 
TVISS, Tillgänglighetsvillkor i svenska städer (Reneland 2004) inom vilka trygghet mäts kvan-
titativt i form av exempelvis höjd på buskage och belysning. Sådana parametrar riskerar att inte 
korrespondera med brukares egna och mer komplext sammansatta erfarenheter av trygghetspro-
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blem. Risker är sociala fenomen eftersom de utspelar sig mellan människor, mellan utsatta och 
de som utsätter. Ett brukarperspektiv kräver därför en design som kan hantera samspel mellan 
människor i uterummet samt hur detta samspel påverkas av olika faktorer i den fysiska miljön.  

Denna del av projektet har varit explorativt. Hur socialt liv påverkas av fysisk miljö och vice 
versa har länge varit föremål för vetenskapliga diskussioner och meningsskiljaktigheter inom 
forskarsamhället. Diskussionerna innefattar de båda extrema ståndpunkterna att den fysiska mil-
jön determinerar socialt liv alternativt att den inte har någon inverkan alls. Den förra karaktäri-
serar viss arkitektur- och bebyggelseforskning och den senare samhällsvetenskaplig forskning. 
Det explorativa i projektet har bestått i att analytiskt föra samman samhällsvetenskapliga forsk-
ningsfält som problematiserar rumsliga aspekter med transport-, bebyggelse- och arkitektur-
forskning som beaktar sociala dimensioner. Syftet har varit att kunna förstå och förklara hur 
samspel mellan det sociala och fysiska genererar risker för tonåringar i bostadsområden. En be-
tydande svårighet i detta sammanhang har varit att forskningen, oavsett riktning nästan uteslu-
tande fokuserar på ungdomar som risk, inte som utsatta. 

Forskningsdesign och genomförande 
Projektet har varit utformat som en kvalitativ fallstudie, begränsad till en lokal miljö och med 
ett mindre antal deltagare. Deltagarnas rörelsemönster och risker har analyserats ingående i för-
hållande till den mångfald av olika slags utemiljöer och transportrum som inryms i bostadsom-
råden. Syftet med designen har varit att genom komparation av olika typer av uterum kunna be-
lysa komplexa samspel mellan sociala och fysiska faktorer som storskaliga studier har svårt att 
avtäcka eftersom tids- och platsbunden information går förlorad när data kvantifieras (jfr Bura-
woy 1998). Studien har utförts i bostadsområdet Lambohov i Linköpings kommun. Lambohov 
har byggts ut etappvis från 1979 och framåt. Bostadsområdet kännetecknas av olika upplåtelse-
former (privatägda småhus, bostadsrätter och hyresrätter) samt olika hustyper. Variationen i fy-
sisk design genererar olika uterum och erbjuder goda möjligheter till komparation mellan dem. 
Projektet startade med en inventering av områdets transport- och bebyggelsestruktur. Digitala 
flygbilder från kommunlantmäteriet samt översiktsplan och detaljplaner kombinerades med in-
ventering i fält. 

Deltagarnas ålder sattes till de yngre tonåren (13-15 år) eftersom tidigare studier ger vid 
handen att barns rörlighet vid denna ålder inte längre begränsas av trafikrisker och att därför 
andra risker kopplade till trygghet/otrygghet kan förväntas framträda tydligare i data. I studien 
ingick 21 deltagare, 11 pojkar och 9 flickor. Av deltagarna var det 10 som bodde i privatägd vil-
la/radhus, 1 i bostadsrätt och 10 i hyresrätt. 

Deltagarna rekryterades från de senare årskurserna från en skola i bostadsområdet. För data-
insamlingen utformades ett skolprojekt Samhällsplanera Mera som pågick heltid i skolan under 
drygt två veckor. Uppdraget i skolprojektet bestod av att beskriva problem med utemiljön i 
Lambohov samt förslag på förbättringar. Deltagarna fick arbeta utifrån målet att unga i Lambo-
hov ska kunna röra sig enkelt, tryggt och säkert på egen hand. Hur ska Lambohov göras om till 
en tryggare utemiljö som det går enkelt att röra sig i? Det var denna fråga som deltagarna skul-
le besvara i sitt uppdrag. Under skolprojektet inventerade deltagarna bostadsområdet genom 
fältstudier. De dokumenterade olika utemiljöer skriftligt och genom fotografering. De hade ock-
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så tillgång till en digital flygbild över Lambohov med möjligheter till inzoomning på marknivå 
som de arbetade med under projekttiden. Varje deltagare producerade en rapport med förslag till 
förbättringar av området. Dessa rapporter överlämnades till Teknik- och Samhällsbyggnads-
nämnden, Linköpings kommun under ett gemensamt seminarium. Vissa brister som deltagarna 
påtalade i sina rapporter åtgärdades: trasiga lampor, skräp, klotter och slitage.  

I uppdraget ingick även att kartlägga egna förflyttningar under en vecka. Varje dag ritade 
deltagarna in sina förflyttningar i en flygbild i A3 format (fotostatkopia). Flygbilder valdes ef-
tersom de innehåller all geografisk information till skillnad mot kartor där exempelvis stigar, 
vissa gångvägar, gårdar, buskage etc. inte är utmarkerade eller syns tydligt. Deltagarna fick 
numrera sina förflyttningar på bilden. De fick markera ut otrygga sträckor och vilka sträckor 
som de bedömde som omvägar för att undvika risker. Som komplement till flygbilderna fick de 
fylla i en daglig manual med information om varje förflyttning: 1) Tidpunkt, 2) ljust/mörkt, 3) 
färdsätt, 4) eventuella medresenärer, 5) aktivitet/mål för resan, 6) otrygga sträckor/ställen samt 
förslag på förbättringar, 7) annan information om resan, 8) avstått från resa och skälen till det. 
Detta material var planerat att analyseras med hjälp av GIS-metoder (geografiska informations-
system). Det visade sig dock att deltagarnas vardagliga förflyttningar i hög grad var rutinisera-
de. Det rörde sig om ett mindre antal destinationer och färdvägar som upprepades under en 
vecka. Förflyttningar per deltagare sammanställdes därför manuellt. 

De enskilda deltagarnas rapporter samt kartläggning och information om vardagliga förflytt-
ningar låg till grund för enskilda intervjuer efter skolprojektets slut. I intervjuerna fick varje del-
tagare återigen rita ut sina vardagliga förflyttningar (vardagar och helger) på flygbilden som de 
hade använt under skolprojektet. Detta var inte särskilt svårt för deltagarna eftersom deras för-
flyttningar var rutiniserade. De fick också markera ut riskabla områden och transportrum samt 
redogöra för hur de hanterade dem när de förflyttade sig. I intervjuerna användes de fotografier 
av riskabla utemiljöer som tagits under skolprojektet. Deltagarna fick ingående berätta om sina 
erfarenheter av risker i relation till sina markeringar på flygbilden och till fotografier som visade 
hur det såg ut på marken. 

En viktig metodologisk lärdom är att pojkarna under de enskilda intervjuerna berättade utför-
ligt om sina erfarenheter av risker, något som inte framkom lika tydligt under skolprojektet. De-
ras dagliga kartläggning av förflyttningar under skolprojektet innehöll få markeringar av otryg-
ga sträckor och omvägar. I intervjusituationen ritades samma vardagliga färdvägar in som i den 
tidigare kartläggningen, men där en del istället markerades som otrygga eller som omvägar.  

Empiriska resultat 
Den analys av data som har gjorts visar skillnader mellan deltagare boende i villa/radhus och i 
flerfamiljshus. Skillnader rör förflyttningar, tillgång till transportresurser och utsatthet för risker. 
Majoriteten deltagare boende i villa/radhus hade en eller flera fritidsaktiviteter utanför Lambo-
hov som en del av deras förflyttningar var kopplade till. De skjutsades ofta med bil till och från 
dessa aktiviteter, men en del åkte också buss. De hade också tillgång till cykel som de använde 
för förflyttningar inom Lambohov. Av de deltagare boende i flerfamiljshus var det endast en 
som hade fritidsaktiviteter utanför Lambohov. Många av dessa deltagare tillhörde hushåll där 
det saknades tillgång till bil och de åkte buss mer sällan än de i villa/radhus. Många av dem 
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saknade också tillgång till cykel. Ingen av studiens deltagare hade fritidsaktiviteter i Lambohov 
och ingen besökte den lokala fritidsgården i centrum.  

För samtliga deltagare handlade vardagliga förflyttningar inom Lambohov om att ta sig mel-
lan följande destinationer: det egna hemmet, skolan, kommersiella faciliteter såsom dagligvaru-
butik, kiosk och pizzeria samt busshållplatser. De flesta förflyttningar utanför skoltid utgjordes 
av att ta sig till och från kompisar boende i olika delområden i Lambohov. Det som skiljde del-
tagarna åt var att det sociala umgänget i regel följde boendet. Deltagare boende i villa/radhus 
rörde sig mellan delområden med denna boendeform placerad i utkanten av bostadsområdet. 
Deltagare boende i flerfamiljshus rörde sig mellan delområden bestående av denna boendeform 
placerade i bostadsområdets inre. Kompisar i olika boendeformer umgicks i regel hemma hos 
den som bodde i villa eller radhus. 

Gemensamt för deltagarna – både pojkar och flickor och oavsett boendeform - var fokuse-
ring på risker i form av kränkningar, ofredande, trakasserier, hot, rån och fysisk våld av jämn-
åriga kompisgrupper boende i Lambohov. Dessa grupper benämndes för gäng av deltagarna. 
Deras definition av gäng var de som vill bestämma över andra, ha makt över andra i Lambohov 
och där maktutövning kopplades samman med dessa risker. Gemensamt var också lokalisering 
av risker till de utemiljöer såsom centrum, skolgårdar, bussgator och busshållplatser där dessa 
grupper ofta uppehöll sig efter skoltid och de transportrum som grupperna använde för att för-
flytta sig mellan dem. Samstämmighet mellan deltagarna rådde också vilka transportrum som de 
försökte undvika och vad som i dem representerade brister på skydd och omvänt; vilka trans-
portrum som de aktivt sökte sig till och vilka kvaliteter i dessa som de uppfattade förebyggde 
och skyddade dem från risker.  

Det som skiljde deltagarna åt med avseende på boendeform var utsatthet för risker. Utemil-
jöer och transportrum som dominanta grupper använde sig av sammanföll geografiskt med fler-
familjshusområdena i bostadsområdets inre. Deltagare i denna boendeform var tvungna att röra 
sig inom detta område för att ta sig mellan hemmet och olika destinationer. Deras rörlighet be-
gränsades och försvårades avsevärt av dominanta grupper. För dem var det inte enkelt att nå 
önskade destinationer, vilket är en vanlig policydefinition av tillgänglighet. Att nå önskade des-
tinationer och samtidigt skydda sig från risker innebar i regel att förflytta sig på icke planenliga 
sätt - i uterum som inte skapas för den typ av förflyttningar mellan delområden som deltagarna 
ägnade sig åt. Som transportrum uppvisade dock dessa de fysiska kvaliteter som deltagarna för-
knippade med riskprevention och skydd.  

Publikationen behandlar mer ingående dessa kvaliteter. De empiriska resultaten har analyse-
rats vidare och presenteras i form av trygghetsprinciper för tillämpning inom fysisk planering. 
Dessa principer utmärks av samspel mellan fysiska och sociala dimensioner av risker. Princi-
perna svarar mot tonåringars rörelsemönster och trygghetsbehov, men också för andra invånare 
som bedriver ett rikt socialt liv i bostadsområden, vilket ger upphov till många förflyttningar.  
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