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Inledning 
 
De senaste decenniernas utveckling med en 
ökad organiserad brottslighet, social oro 
och utmaningar inom polisen har medfört 
att brottsligheten och otryggheten blivit ett 
allt större samhällsproblem. Även den sen-
aste nationella trygghetsundersökningen 
från Brå visar på en på en ökning av andelen 
otrygga i Sverige (NTU, 2020). 
  
En konsekvens av den ökade brottsligheten 
och otryggheten är att såväl hela stadsde-
lar, som enskilda bostadsområden och kvar-
ter med hög problemnivå riskerar att få då-
ligt rykte, vilket i sin tur kan leda till att män-
niskor känner sig än mer otrygga, utflytt-
ning av boende, minskade fastighetsvärden 
och minskad omsättning för näringsidkare i 
området som följd. 
 
Detta kan i sin tur leda till en negativ spiral 
med en än mer ökad brottslighet och 
otrygghet som riskerar att försämra den re-
dan allvarliga situationen ytterligare. 
  
Ett första steg för att motverka denna nega-
tiva spiral är att på ett strukturerat sätt kart-
lägga den aktuella situationen, för att sedan 
identifiera vilka åtgärder som bör priorite-
ras i det brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbetet. 
 
En viktig fråga i detta sammanhang handlar 
om den fysiska miljön i såväl centrum som 
ute i bostadsområden och på offentliga 
platser och hur dess utformning i sig påver-
kar uppkomsten av brott och otrygghet. 
  
Exempel på aspekter i den fysiska miljön 
som kan påverka brottsligheten och trygg-
heten positivt är ett väl integrerat skalskydd 
och öppna och tydliga ytor med god  
 

 
 
 
 
översikt och fria siktlinjer som möjliggör 
människor i området att både se och synas. 
  
Andra aspekter handlar om en väl anpassad 
belysning och en god förvaltning, med ett 
tydligt ansvarstagande av platsen samt om 
att skapa en bra mix av funktioner och akti-
viteter för att skapa förutsättningar för en 
mix av människor i det offentliga rummet, 
som i sin tur är en förutsättning för en bra 
informell social kontroll. 
 
Ytterligare aspekter är kopplat till tillgång av 
information, om så väl pågående brotts-
förebyggande och trygghetsskapande ar-
bete i området, information om var de som 
är oroliga eller varit utsatta kan vända sig 
samt information om vad som händer i om-
rådet, såväl kopplat till event och händelser 
som till planerade arbeten som sker i områ-
det. 
 
Slutligen bör aven aspekter om tydlighet, 
orienterbarhet och om den mer övergri-
pande gestaltningen i form av exempelvis 
färg och materialval, densitet och identitet 
beaktas. 
 
Viktiga utgångspunkter i arbetet för att 
kunna öka tryggheten är att: 
 
Definiera begreppen säkerhet och trygghet. 
En förutsättning för att arbeta med trygghet 
är att alla berörda aktörer har en gemen-
sam definition kring begreppen säkerhet 
och trygghet 
 
Operationalisera definitionen. Det är också 
viktigt att bryta ned definitionen för att göra 
den praktiskt användbar i varje enskild verk-
samhets trygghetsarbete. 
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Mät och följ upp resultatet. Vidare är det 
viktigt att utifrån definition och operation-
alisering ta fram mätbara indikatorer för att 
ha en möjlighet att följa upp och utvärdera 
genomförda insatser  

Syfte 
Syftet med pilotprojektet är att säkerställa 
att principerna i BoTryggt2030 tillämpas i 
samband med utbyggnaden av bostadsom-
rådet Furulund.   

Metod 
Pilotprojektet innefattar fyra moment; 1) 
Nulägesanalys med fokus på den aktuella si-
tuationen i anslutning till det planerade om-
rådet, 2) Konsekvensanalys utifrån detalj-
planer etc., 3) Genomförande av workshop 
samt 4) Framtagande av Trygghetsprogram 
innehållande konkreta åtgärder och priori-
teringar utifrån BoTryggt2030 för att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i 
området Furulund.  

Bakgrund 
I över 5 000 år var säkerhets- trygghetsfrå-
gor en viktig del av stadsbyggandet runt om 
i världen. Städerna bestod av en mix av bo-
städer, arbetsplatser och näringsverksam-
heter med naturliga mötesplatser, vilket 
medförde att människor genom sin närvaro 
skapade trygghet.  
 
Under 1900-talet, men framför allt från 
1960-talet och framåt, förändrades sättet 
att planera och bygga stadsdelar, bostads-
områden och bostäder. Det har inneburit 
en rad problem i form av anonymitet, 
brottslighet och otrygghet. Det har också 
medfört stora kostnader då sådant som bli-
vit fel måste rättas till, det gäller inte minst 

 
1 De aktörer som varit delaktiga i att uppdatera och ut-
veckla standarden BoTryggt2030 är Förvaltnings AB Fram-
tiden, Skanska Nya Hem, HSB Sverige, Rikshem, ICA Fastig-
heter, IKANO Bostad, Vasakronan AB, Siemens Sverige AB, 
Sigtuna kommun, Norrtälje kommun, Helsingborgs Stad, 

i många av storstädernas miljonprogram-
områden.  
 
Enligt prognoser från Boverket finns det un-
der de kommande åren behov av drygt en 
halv miljon nya bostäder. Det innebär att 
det är viktigt att inte begå samma eller nya 
misstag och återigen bygga in brottslig-
heten och otryggheten i våra städer. Säker-
hets- och trygghetsfrågorna måste därför 
vara en naturlig del i byggprocessen. Det är 
detta som konceptet BoTryggt2030 handlar 
om.   
 
Under åren 2017 - 2020 ha Stiftelsen Tryg-
gare Sverige, i samarbete med några av Sve-
riges största fastighetsägare, bostadsföre-
tag, kommuner med flera aktörer1, tagit 
fram en de-facto standard vid namn Bo-
Tryggt2030 med fokus på det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbetet i 
stadsplaneringen. 
 
Utgångspunkten för arbetet har varit att 
trygghet är en mänsklig rättighet varför det 
är viktigt att, genom BoTryggt2030, öka för-
utsättningarna för social hållbarhet genom 
att föra in trygghet som en naturlig och 
grundläggande del av samhällsutveckl-
ingen.  
 
Denna nya de-facto standard utgår från 
Agenda2030 och FN:s globala mål för håll-
bar utveckling, särskilt mål 11 som handlar 
om att göra städer och bosättningar inklu-
derande, säkra, motståndskraftiga och håll-
bara.  

Avgränsning 
Planområdet Äskya 1:27 Furulund ligger i 
östra delen av Älmhults tätort, norr om 
Älmhults Handelsplats. Området gränsar i 

Magnolia Bostad, LINK Arkitektur, Riksbyggen, ByggVesta, 
ASSA-Abloy, Regio Fastigheter AB, Bergsundet Develop-
ment AB, Mimer AB, Boet Bostad, Huddinge kommun, 
Svensk Försäkring, MTR och City i Samverkan. 
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norr mot Danska vägen och i öster till väg 
23. Handelsvägen löper igenom området. 
 
Planområdet är cirka 40 hektar stort och ut-
görs idag av i största delen obebyggd skogs- 
och mossmark. Två privatägda bostadsfas-
tigheter ligger inom området, övrig mark 
tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av 
Älmhults kommun. 
 
Uppdraget har fokus på det nya bostadsom-
rådet Furulunds säkerhet och trygghet 
kopplat till brott och ordningsstörningar. 
Med säkerhet menas den faktiska risken att 
utsättas för brott och ordningsstörningar, 
medan trygghet handlar om individens upp-
levelse av sin egen säkerhet2. 
 

Utgångspunkter 
 

Operationalisering av begreppet 
trygghet 
Uppdraget utgår från den operational-
isering av trygghet som Stiftelsen Tryggare 
Sverige (2018) tagit fram. Det innebär att 
människors trygghet på en generell nivå på-
verkas av fyra olika faktorer. Nämligen indi-
videns känsla av kontroll, tilliten till sam-
hället och andra människor, anhörigas och 
andras säkerhet samt individens tro på sin 
egen förmåga att förhindra brott och han-
tera eventuella konsekvenser av att utsät-
tas. Nedan ges en beskrivning av varje fak-
tor. 
 
Individens känsla av kontroll. Detta område 
handlar om formell och informell social 
kontroll (människor, ”känna sig sedd”), 
lämplig utformning av den fysiska miljön 
(t.ex. belysning, rumslig tydlighet och förut-
sägbarhet) och bra information 

 
2 Stiftelsen Tryggare Sverige (2018). Trygghet i samhället. 
Stockholm: Jure 

(realtidsinformation t.ex. i kollektivtrafiken, 
information om trygghetsinsatser, inform-
ation till brottsdrabbade). 
 
Tillit till samhället och andra människor. 
Med detta avses bland annat god förvalt-
ning och skötsel (åtgärda skadegörelse, 
parkskötsel, ”rent och snyggt” etc.) och bra 
stöd till de individer som drabbas av brott. 
 
Anhörigas och andras säkerhet. Med detta 
menas att det inte bara är individens egna 
livsförhållanden som påverkar tryggheten 
men även hur andra uppfattar situationen 
som riskabel, löper risk för att utsättas för 
brott eller har utsatts för ett brott. Det 
handlar även om mediernas rapportering av 
brottshändelser, vilket kan påverka indivi-
dens uppfattning. Altruistisk oro och andras 
säkerhet och trygghet är betydelsefulla 
aspekter som spelar en roll för ens egen 
trygghet och hur individen upplever en 
plats och situation. 
 
Individens tro på sin egen och andras för-
måga att förhindra brott och hantera even-
tuella konsekvenser av att utsättas. Här 
handlar det om t.ex. uppväxtförhållanden, 
enskilda personers fysiska eller psykiska 
funktionshinder och socioekonomiska för-
hållanden. 
 
Det går inte att isolera någon enskild varia-
bel som viktigare än de andra, utan de är i 
högsta grad beroende av varandra och olika 
viktiga för olika individer. Genom att mäta 
de faktorer som påverkar individens trygg-
het kan en mer korrekt bild av hur trygg-
heten ser ut utkristalliseras. Framför allt 
måste också resenärernas säkerhet mätas 
på ett mer genomgripande sätt.  
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Rutinaktivitetsteorin3 
Rutinaktivitetsteorin försöker förklara upp-
komsten av brott genom att konstatera att 
det krävs tre faktorer som måste samman-
falla i tid och rum för att ett brott ska kunna 
begås, nämligen 1) En motiverad gärnings-
person, 2) Ett lämpligt objekt (som exem-
pelvis en dator att stjäla, en byggnad att 
tända eld på eller en person att råna) samt 
3) En avsaknad av kapabla väktare (som ex-
empelvis kameror, larm, lärare etc.). 
 
Ur ett brottsförebyggande perspektiv inne-
bär detta att det finns tre arenor att arbeta 
på för att minska brottsligheten, nämligen 
att; få färre motiverade förövare, minska de 
lämpliga objekten eller stärka de kapabla 
väktarna. 

Broken Windows4 
Enligt teorin om Broken Windows är otrygg-
het i samhället ofta kopplat till kriminalitet. 
Det klassiska exemplet är att om ett trasigt 
fönster inte snabbt åtgärdas sänder detta 
signaler till omgivningen att ingen bryr sig 
om området. 
 
I ett område där invånarna upplever att 
ingen bryr sig minskar den sociala kontrol-
len och otryggheten ökar. Detta gäller alla 
områden, oavsett socioekonomisk status. 
Konsekvensen av detta blir i sin tur att invå-
narna undviker varandra och drar sig för att 
vistas i det offentliga rummet. 
 
När den sociala kontrollen minskar kommer 
fler fönster att krossas i området. Något 
som i förlängningen riskerar att leda till ett 
område som präglas av skadegörelse och 
signalen om ett samhälle som inte bryr sig. 

 
3 Felson, M. (1994). Crime and Everyday Life: Insights and 
Implications for Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge 
Press. 
4 https://www.theatlantic.com/magazine/ar-
chive/1982/03/broken-windows/304465/). 

Hotspots5 
Angreppssättet Hotspots handlar om att 
brottsligheten i samhället inte sker slump-
mässigt, utan tvärtom är fokuserad i tid och 
rum, där vissa brott sker på samma platser 
och tider.  
 
Dessutom visar forskning att brottsligheten 
inte bara är fokuserad till specifika platser 
utan även till specifika objekt och i vissa fall 
enskilda individer som tenderar att drabbas 
av brott upprepade gånger.  
 
Genom att kartlägga och identifiera vilka 
olika hotspots som finns kan det brottsföre-
byggande arbetet effektiviseras genom att 
allokera resurser till dessa platser, objekt el-
ler individer under de tider då risken för att 
brott ska ske är som störst. 

Placemaking6 
Placemaking är ett koncept som bland an-
nat handlar om att planera platser utifrån 
människors behov snarare än att planera 
utifrån ett fokus på exempelvis bilar, trafik 
eller kommersiella intressen, så som stora 
köpcentrum eller liknande.  
 
Syftet är att få människor att vilja vara på 
och använda platser. Samhällen, liksom 
skolmiljön, utgörs av människor och en bra 
planering och programmering i enlighet 
med Placemaking kan öka inkluderingen på 
en plats. Människorna på platsen skapar i 
sin tur en social kontroll, vilket både mins-
kar risken för att brott och ordningsstör-
ningar ska uppstå samt ökar tryggheten på 
platsen. 
 

5 Eck, J.E., Chainey, S., Cameron, J.G., Leitner, M. & Wilson, 
R.E. (2005). Mapping crime: understanding hot spots. Re-
search report. National Institute of Justice, US 
6 Future Place Leadership, Link Arkitektur & Stiftelsen 
Tryggare Sverige. (2020). Placemaking in the Nordics. 
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Prospect, refuge and escape7 
Prospect, refuge and escape är tre aspekter 
i den fysiska miljön som Fisher och Nasar 
påvisar är faktorer som påverkar rädslan för 
brott. 
 
Prospect handlar om vilka förutsättningar 
det finns för individen att överblicka en 
plats. 
 
Refuge inbegriper de gömställen i en plats 
där individen kan uppfatta det som att en 
potentiell gärningsperson befinner sig. 
Samtidigt handlar faktorn om att det ska 
vara möjligt för individen att söka skydd el-
ler dra sig undan.  
 
Escape handlar om de potentiella flyktvägar 
som en plats innehar, alltså att individen har 
ett sätt att ta sig bort från en hotfull situat-
ion. 
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Trygghetsmodellen 
Analysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sve-
riges modell över nio aspekter i den fysiska 
miljön som påverkar förutsättningarna för 
att en plats ska upplevas som trygg.  
 
 
 

 
7 Fisher, B. S. & Nasar, J. L. (1992). Fear of Crime in Rela-
tion to Three Exterior Site Features: Prospect, Refuge, and 
Escape. Environment and Behavior 1992; 24; 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltning 
En plats utseende utgör grunden till våra 
känslor och vår trygghet. Det fysiska rum-
mets gestaltning skapar förutsättningar för 
alla trygghetsaspekter samtidigt som den 
kompletterar den funktion olika trygghets-
åtgärder ska utöva. Gestaltning handlar om 
ett arbete på olika skalor och med olika in-
riktning: Landskap, byggnader samt design 
av mindre objekt. Gestaltningen av en plats 
främjar trygghet när detaljerna har tagits 
hänsyn till och den övergripande komposit-
ionen harmoniserar med platsens funktion 
och huvudidé. Genom t.ex. grönska, konst, 
färgsättning, goda materialval, placering av 
objekt, mänsklig skala, alternativa vägar, 
möjligheten att stå och sitta komfortabelt 
samt ett visst rumsligt skydd (ex. placering 
av bänkar med skydd för ryggen, bra utfor-
made duschrum) skapas en miljö som känns 
omhändertagen, kontrollerad och som att 
individens integritet skyddas.  

 

8 Bildkälla: Appleton, J. (1975). The experience of place. 
London: Wiley 
 

Gestaltning

Mix av 
funktioner

Mix av 
människor

Tydlighet

Social 
kontrollBelysning

Skalskydd

Förvaltning

Infor-
mation

Bild 1 Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter 
som påverkar tryggheten utifrån den fysiska miljön. 
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Mix av funktioner 
En mix av funktioner har ut trygghetssyn-
punkt som mål att främja en lämplig mång-
fald av ändamål och bruk samt en passande 
överlappning av användning- och öppetti-
der för att stödja trygghet och social kon-
troll under en så stor del av dygnet, veckan 
och året som möjligt.  

Mix av människor 
En mix av funktioner har ut trygghetssyn-
punkt som mål att främja en lämplig mång-
fald av ändamål och bruk samt en passande 
överlappning av användning- och öppetti-
der för att stödja trygghet och social kon-
troll under en så stor del av dygnet, veckan 
och året som möjligt.  

Tydlighet 
En plats självklarhet och territoriefrågor har 
länge spelat en stor roll för tryggheten. Det 
behöver därmed vara enkelt att urskilja vad 
som exempelvis är privat och offentligt i ett 
område. Tydlighet i stadsrummet handlar 
också om att det ska vara lätt att skilja på 
vem som ansvarar för vad i ett område. 
Skyltning kan bidra till det. men är sekun-
därt i förhållande till de direkta signaler som 
utformningen av rummet sänder i sig själv. 
Rummet i sig ska skapa en förutsägbar situ-
ation utan att det behöver förklaras.  

Social kontroll 
Social kontroll kan vara både formell och in-
formell. Den första utförs av människor som 
inom ramen för sin yrkesroll har i uppdrag 
att på ett eller annat sätt aktivt kontrollera 
miljön. Den andra utövas främst av de som 
bor i området men även förbipasserande. 
Även när en person inte avser att utföra nå-
gon kontroll kan denne ändå bidra med det 
i och med sin närvaro. Social kontroll gäller 
både närvaro av synliga människor och 
överblickbarheten i rummet. Det handlar 
både om att kunna se och om att känna sig 
sedd.  

Belysning  
Genom att säkerställa att ett område har en 
"god" belysning skapas förutsättningar för 
social kontroll under mörka timmar och för 
individen att ha en bra överskådlighet i sitt 
närområde och därigenom uppleva en ökad 
trygghet. 

Skalskydd 
Med skalskydd refereras vanligtvis till en typ 
av inbrottsskydd i form av fysiskt skydd av 
lokaler och rum. Bra skalskydd handlar då 
mest om tillräckligt inbrottsskyddade väg-
gar, dörrar, fönster och lås. Det är samtidigt 
viktigt att skalskyddet är väl integrerat i 
byggnaden, men inte syns. Ett skalskydd 
som är överdrivet eller inte anpassat och in-
tegrerat skickar signaler till de som vistas i 
området att området är "farligt" eller 
brottsutsatt. 

Förvaltning 
Trygghet och oro att utsättas för brott 
hänger nära ihop med hur ett område för-
valtats och sköts. Det vill säga vilken omsorg 
och lyhördhet som finnsbåde för männi-
skorna i området och skötsel av byggnader 
och offentliga rum. Att det är rent och 
snyggt visar att platsen är i kontroll.  

Information 
Tillgången till information påverkar trygg-
heten. Skyltar och annan information kan 
exempelvis upplysa om tillgänglig ansvarig 
personal, kontakttider och öppettider. Det 
handlar också om såväl realtidsinformation 
vid olika funktioner som mer statisk inform-
ation.  
 
Den information som förmedlas bör handla 
om bland annat platsspecifik information 
om vad som händer i området, hur indivi-
den felanmäler skadegörelse eller anmäler 
otrygga situationer, information till de som 
drabbas av brott och ordningsstörningar 
samt information om trygghetsskapande in-
satser i området.  
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Nulägesanalys 
 
Eftersom området Furulund i nuläget till 
stor del är obebyggt koncentreras nulägesa-
nalysen till att undersöka det planlagda om-
rådets relation till omkringliggande bebyg-
gelse. Dessutom undersöks hur stråken ser 
ut mellan Furulund och staden eftersom 
goda kopplingar kan främja mobilitet för 
fotgängare och cyklister, vilket i sin tur kan 
bidra till en ökad social kontroll. Relaterat 
till trygghetsmodellen innebär det att nulä-
gesanalysen främst ger en bild av aspekten 
Gestaltning, framför allt kring hur Furulund 
kommer relatera till resten av staden.   
 
Älmhults kommun genomför även en trygg-
hetsmätning årligen, vilket kan ge en bild av 
vilka särskilda problem som bör beaktas un-
der planering av ett nytt område i kommu-
nen. De problem som lyfts fram kan handla 
om specifika och lokala problem, men kan 
också ge en indikation om problem som i 
framtiden kan uppstå i bostadsområdet Fu-
rulund.  
 

Trygghetsmätning 
 
Metod 
Resultatet för trygghetsmätningen redovi-
sas för hela Älmhults kommun samt för tre 
olika underkategorier; nämligen Centralor-
ten, Övriga större tätorter samt Övrigt. Fu-
rulund kommer i framtiden kategoriseras in 
under Övrigt och därför specificeras resul-
tatet från den underkategorin särskilt.  
 
Det är 192 personer som svarat på trygg-
hetsmätningen år 2020. Resultatet jämförs 
även med ett nationellt genomsnitt, för att 
ge en bild av hur situationen ser ut i landet 
i övrigt.  
 
 

 
 
 
Resultat 
Vad gäller respondenternas oro för brott är 
det två faktorer som sticker ut jämfört med 
det nationella snittet, nämligen att respon-
denterna: 
 

§ Oroat sig för inbrott i bostaden (60 
%) 

§ Oroat sig för inbrott i förråd (65 %) 
 
Det är också relativt få respondenter som 
uppger att polisen bryr sig om de lokala pro-
blemen (41 %). Dock är det endast 15 pro-
cent som uppger att polisen INTE bryr sig 
om de lokala problemen.  
 
Det finns även vissa faktorer där en relativt 
hög andel respondenter uppgivit problem, 
men som inte sticker ut jämfört med det 
nationella genomsnittet. Det handlar om:  
 

§ Oro för att utsättas för skadegö-
relse/stöld på parkerat eget fordon 
(44 %) 

§ Problem med nedskräpning och ska-
degörelse (33 % & 21 %) 

§ Problem med bilar som kör för fort 
(42 %) 

 
Utvecklingen har också förändrats över tid 
om man jämför nivån för lite drygt 15 år se-
dan. En högre andel respondenter uppger 
problem med Nedskräpning, med en ökning 
på 11 procent sedan år 2005. Det är även en 
sju procent högre andel som uppger en oro 
för inbrott i förråd. De andra två faktorerna 
gällande oro för brott har däremot minskat 
sedan år 2005.    
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Slutsatser 
Invånarna i Älmhults kommun (och de som 
kategoriseras in under Övrigt) verkar till stor 
del vara både säkra och trygga jämfört med 
det nationella genomsnittet. Det finns 
emellertid många respondenter som upp-
ger att det finns generella problem med 
ordningsstörningar och bilar som kör för 
fort. Ordningsstörningarna är i första hand 
kopplade till förvaltning/rengöring/sane-
ring.  
 
Det är även en hög andel respondenter som 
uppger att de är oroliga för olika typer av 
brott. Det handlar i synnerhet om oro kopp-
lat till egendom (i form av bostad, förråd, 

fordon). Utifrån resultatet identifieras två 
fokusområden som är relevanta att beakta 
under arbetet med området Furulund, 
nämligen att i ett tidigt skede:  
 

§ Förebygga trafikrelaterad brottslig-
het. 

§ Planera för materialval som under-
lättar förvaltning.  

§ Planera för funktioner som minskar 
nedskräpning (papperskorgar). 

§ Säkerställa att det är enkelt för in-
vånarna i Furulund att utöva kon-
troll över deras egendom. 
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Relationen till andra områden 
Området Furulund ligger i utkanten av Älm-
hult. Det innebär i det här fallet att det en-
bart är en sida av området som är vänd mot 
annan bebyggelse. Tre av sidorna är vända 
mot rekreationsytor eller skog. Det innebär 
dels att det i vissa fall kommer finnas bebyg-
gelse med begränsade förutsättningar till 
social kontroll, dels att möjligheterna till 
flera huvudstråk begränsas eftersom dessa 
bör placeras på platser med hög social kon-
troll. De rosa markeringarna i bilden nedan 
visar sidor av området som omges av skog. 
 

Den sydvästra delen av området ligger i an-
slutning till den internationella skolan och 
handelsområdet. Detta innebär framför allt 
att bostadshus i den sydvästra delen av Fu-
rulund kommer gynna Handelsområdets 
sociala kontroll kvällstid genom ökade flö-
den av människor. Handelsområdet kom-
mer i sin tur ha sämre förutsättningar att 
gynna bostadsområdet dagtid, eftersom 
det är baksidan av handelsområdet som är 
vänd mot Furulund.  
 

Planeringen av området Furulund bör där-
med beakta möjligheten att tydliggöra re-
lationen mellan Furulund och övriga områ-
den.  
 

Stråk till andra områden och staden 
Det finns flera viktiga målpunkter för invå-
narna i Furulund. Det handlar framför allt 
om:  
 

§ Centralstationen 
§ Gemöskolan 
§ Linnéskolan 

 
Centralstationen 
 

 
 
Via cykel tar det ungefär sju minuter att ta 
sig mellan Älmhults centralstation och ut-
kanten av området Furulund. Det finns två 
olika vägar att ta från Furulund för att ta sig 
till tätorten, vilket handlar om ett nordligt 
och ett sydligt stråk.  
 
Det sydliga stråket går runt Handelsområ-
det och via Hallandsvägen. Det går även att 
ta sig genom Handelsområdet istället för 
runt det. Det finns bostäder längs detta 
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stråk, vilket handlar om bostäder längs med 
Hallandsvägen. Eftersom funktionerna 
längs med stråket är koncentrerade, med 
bostäder längs Hallandsvägen och butiker i 
Handelsområdet, innebär det att det kom-
mer finnas låg social kontroll längs med 
stråket på olika tider av dygnet. Kvällstid 
kommer det finnas mycket låg social kon-
troll i Handelsområdet, och dagtid kommer 
det finnas en lägre social kontroll längs Hal-
landsvägen. Det är emellertid den bristfäl-
liga sociala kontrollen i Handelsområdet 
som i synnerhet kan utgöra ett problem för 
fotgängare och cyklister kvällstid.    
 
För det norra stråket är det också delen som 
finns närmst Furulund som erbjuder lägst 
förutsättningar för social kontroll. Det 
handlar om Handelsvägen (vid Internation-
ella skolan och Handelsområdet), samt den 
första delen av Källarvägen (som omges av 
skog). För att främja Fotgängare och cyklis-
ter som bor i Furulund bör dessa stråk tro-
ligtvis också genomarbetas, för att ta ett 
helhetsgrepp om området.  
 
Gemöskolan och Linnéskolan 

Från utkanten av området Furulund är det 
cirka 2 kilometer till Gemöskolan, som är en 
F-6 skola. För att främja barns fria mobilitet 
kan det finnas behov av att se över stråket 
till skolan, för att säkerställa att det är sä-
kert och tryggt utifrån barnens perspektiv. 
Som tidigare nämnts kan den östra delen av 
Källarvägen vara extra utsatt eftersom det 

där finns begränsade möjligheter för social 
kontroll.  

Stråket till Linnéskolan följer samma möns-
ter. 
 
Slutsatser 
Eftersom Furulund ligger i utkanten av Älm-
hult och omges av naturområden finns det 
få alternativ till olika huvudstråk. I nuläget 
finns det emellertid två tydliga huvudstråk 
som leder boende i området in i staden. För 
att ytterligare främja invånarnas mobilitet 
och ta ett helhetsgrepp om det trygghets-
skapande arbetet bör dessa stråk genomar-
betas och tydliggöras för invånarna. Dessu-
tom bör relationen till omkringliggande om-
råden ses över i det fortsatta arbetet med 
Furulund. 
 
De fokusområden som identifieras är att 
projektet bör beakta möjligheten att:  
 

§ Främja de huvudstråk som leder till 
olika målpunkter. 

§ Främja relationen till omkringlig-
gande områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11 

Konsekvensanalys 
 

Metod 
Analysen utgår från standarden Bo-
Tryggt2030 och checklistpunkterna som 
anges i handboken. Av de åtta aspekter i 
trygghetsmodellen som konkretiseras i Bo-
Tryggt2030, bedöms inte aspekterna In-
formation, Förvaltning, Skalskydd och Be-
lysning i denna analys. Detta eftersom pro-
jektet befinner sig i ett så tidigt skede i plan-
processen. De kan emellertid bedömas 
längre fram och är viktiga att beakta genom 
processen.  
 
Vissa av checklistpunkterna som finns un-
der bedömda aspekter (Gestaltning, Mix av 
funktioner, Tydlighet och Social kontroll) 
har inte heller kunnat bedömas i ett så tidigt  
 

 
 
 
 
 
skede i planprocessen. I resultatet redovi-
sas hur många av faktorerna som inte kun-
nat bedömas i relation till resten av fak-
torerna.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 
 

 
 
I diagrammet ovan finns en översikt av re-
sultatet inom respektive aspekt som be-
dömts. Vissa av checklistpunkter har inte 
kunnat bedömas i detta planeringsskede. 

Samtidigt är det många av checklistpunk-
terna som har uppfyllts, både av de obliga-
toriska checklistpunkterna samt de kom-
pletterande.  
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Gestaltning 
 

 
 
På en övergripande nivå har sex av de obli-
gatoriska checklistpunkterna under 
aspekten Gestaltning uppfyllts. En av de 
kompletterande punkterna har också upp-
fyllts.  Samtliga av de som inte uppfyllts är 
obligatoriska punkter som bör beaktas i   
det fortsatta arbetet.   
 
Överlag är området uppdelat i olika delom-
råden vilket kan underlätta för användare 
att läsa av området. Integrationen mellan 
dessa delområden är emellertid ibland 
bristfällig. På en övergripande nivå verkar 
delområdena snarare ha relativt liten inver-
kan på varandra eftersom de skärs av ge-
nom parkerinsplatser och grönområden.  
 
Delområdena kopplas inte heller alltid ihop 
genom bilgator, vilket ytterligare kan bidra 
till att relationen mellan olika delområden 
försämras. Trots att det i framtiden kommer 
finnas näringsidkande funktioner utspridda 
till olika delområden, saknas till viss del en 
tydlig relation. Det innebär att flöden som 
hade kunnat ge en positiv effekt till hela 
området riskerar att begränsas till specifika 
delområden.   
 

Något som är viktigt att fokusera på i det 
fortsatta arbetet handlar alltså om att se 
över hur de olika delområdena relateras till 
varandra. Där är det viktigt att försöka 
skapa en sammanhållen plats. På bilden ne-
dan syns ett exempel då ett rekreativt stråk 
(markerat i rött) är den tydligaste kopp-
lingen mellan två delområden. Det innebär 
att det kan ses som ett huvudstråk av bo-
ende i området, trots att det inte priorite-
rats som ett huvudstråk. 

  
Det är emellertid tydligt att arkitekten pla-
nerat området för att prioritera den mänsk-
liga skalan och mänskliga rörelsemönster. 
Projektet innehar stort fokus på att under-
lätta för både fotgängare och cyklister. På 
Handelsvägen finns det ett stort utrymme 
för trottoarer och det finns också 
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alternativa vägar att ta för fotgängare/cy-
klister. Det finns således låga risker för frikt-
ion och höga förutsättningar för att använ-
dare ska känna att de kan kontrollera de si-
tuationer som kan uppstå i området.  

 

 

 

 

Mix av funktioner 
 

 
På en övergripande nivå har två av de obli-
gatoriska checklistpunkterna under 
aspekten Mix av funktioner uppfyllts.  Tre av 
de kompletterande punkterna har också 
uppfyllts. En av de faktorer som inte upp-
fyllts är obligatorisk och bör beaktas i det 
fortsatta arbetet. 
 
Överlag har området en mycket god grund-
läggande planering. Det finns planer för 
flera olika typer av funktioner som främjar 
olika ändamål. Detta skapar förutsättningar 
för en social kontroll under dygnets olika 
timmar.  
 
De funktioner som planerats in i området är 
också lättillgängliga och det har dessutom 
planerats för funktioner längs med huvud-
stråket Handelsvägen. Det kan i framtiden 
skapa en naturlig mötesplats vid sårbara 
platser som hållplatser i kollektivtrafiken.  
 
Spridningen av dessa funktioner kan dock  

 
utvecklas ytterligare. Som tidigare proble-
matiserats under aspekten gestaltning är 
området överlag uppdelat i olika delområ-
den. Gränserna mellan dessa delområden 
kan eventuellt luckras upp genom en väl ge-
nomtänkt spridning. Det är även oklart i hur 
hög utsträckning det kommer finnas funkt-
ioner i bostadsområdena.  
 
Den kompletterande punkt som inte upp-
fyllts är att området kan dra fördel av ett 
centralt placerat och tillgängligt områdes-
kontor. Ett sådant områdeskontor kan an-
vändas för att samordna insatser och skapa 
närvaro.  
 
Det är i dagsläget inte riktigt tydligt vart om-
rådets centrala målpunkt kommer vara. I 
det fortsatta arbetet är det därför viktigt att 
se över hur det går att planera in en 
plats/yta som kan fungera som en samlings-
plats /målpunkt för boende och besökare i 
området.   
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Tydlighet 
 

 
På en övergripande nivå har fyra av de obli-
gatoriska checklistpunkterna under 
aspekten Tydlighet uppfyllts. Två av de 
kompletterande punkterna har också upp-
fyllts.  Två av de faktorer som inte uppfyllts 
är obligatoriska och bör beaktas i det fort-
satta arbetet.  
 
Överlag är området planerat på ett sätt som 
stärker orienterbarheten för användarna. 
Genom att Handelsvägen utformas som ett 
tydligt huvudstråk blir det enkelt för använ-
darna att orientera sig vidare genom den 
vägen. De gång- och cykelstråk som finns i 
området har också direkta kopplingar till ga-
tor vilket kan bidra till en ökad orienterbar-
het.  
 
Det finns även exempel som visar ett påbör-
jat arbetet med att tydliggöra ytor utifrån 
dess privata/offentliga karaktär. Vid Han-
delsvägen kommer exempelvis 4 meter för-
gårdsmark finnas, vilket avgränsar trottoa-
rerna från bostadshusen. I det fortsatta ar-
betet är det viktigt att fortsätta  
 

 
utveckla detta utifrån ytornas privata/of-
fentliga karaktär. 
 
Något som bör ses över handlar om hur fas-
tigheterna kopplas till gaturummet. För att 
tydliggöra rörelsenätet och möjliggöra för 
individer att snabbt hitta rätt, bör entréer 
till fastigheter vara riktade ut mot gatan. 
Flera av bostadshusen är emellertid centre-
rade i delområden, vilket skär av kopplingen 
mellan förbipasserande och boende. En så-
dan utformning kan också medföra att för-
utsättningarna för en social kontroll mins-
kar i gaturummet. Se bilden nedan för ex-
empel på en sådan utformning.  
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Social kontroll 
 

 
På en övergripande nivå har en av de obli-
gatoriska checklistpunkterna under 
aspekten Social kontroll uppfyllts. En av de 
kompletterande punkterna har också upp-
fyllts.  Fem av de faktorer som inte uppfyllts  
är obligatoriska och bör beaktas i det fort-
satta arbetet.  
 
Det finns flera faktorer som behöver ses 
över i det fortsatta arbetet, och samtliga 
handlar överlag om förutsättningarna att 
utöva social kontroll över mer sårbara plat-
ser eller funktioner. Det handlar bland an-
nat om att parkeringsplatser i vissa fall är 
placerade mot gavlar på husen, där det ge-
nerellt finns lägre förutsättningar för en 
social kontroll. Se bilden nedan för ett ex-
empel.  
 

 
 
Det finns också planer för att en befintlig 
tunnel ska fungera som en passage under 
Danska vägen. Tunneln ligger en bit ifrån  

 
planerad bebyggelse.  Genom projektet bör 
det ses över vilka möjligheter som finns för 
att undvika en sådan passage, särskilt ef-
tersom den finns på en plats som riskerar 
att bli ödslig. En naturlig övergång för fot-
gängare och cyklister hade snarare varit i di-
rekt anslutning till Handelsvägen, som är ett 
huvudstråk.  
 

 
 
De gång- och cykelstråk som finns i området 
har också en bristfällig kontakt med fastig-
heterna runt omkring. En bättre kontakt 
med fastigheterna hade skapat större förut-
sättningar för att människor är medvetna 
om vad som händer, både runt husen och 
på stråken. I nuläget gynnar dock inte riktigt 
stråken och fastigheterna varandra.  
 
Det delområde som har störst risk att bli iso-
lerad kvällstid kan ses på bilden nedan. 
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Eftersom det ligger i utkanten av området 
är det extra viktigt att det integreras på ett 
naturligt sätt med andra delområden. An-
nars bör åtgärder genomföras för att säker-
ställa att säkerheten upprätthålls. 
 

 
 
 
 
 
 

 

I övrigt har området med fördel planerats så 
att det finns mycket goda förutsättningar 
för en social kontroll längs med huvudstrå-
ket Handelsvägen. Där finns både bostads-
hus och funktioner som kan öka den sociala 
kontrollen runt dygnets alla timmar.  
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Rekommendationer 
 

Utifrån nulägesanalysen 

 
§ Säkerställ att det finns en tydlig plan 

för förvaltning/rengöring/sanering i 
Furulund, samt att åtgärder införs 
för att förebygga nedskräpning. 

§ Säkerställ att det är enkelt för invå-
nare att överblicka deras egendom. 

§ Fortsätt arbetet med att införa åt-
gärder för att sänka hastigheten på 
Handelsvägen, men också övriga ga-
tor i området.  

§ Säkerställ att Furulund relateras på 
ett bra sätt till Handelsområdet, så 
att det inte upplevs som en ”bak-
sida” eller blir en isolerad ö i förhål-
lande till resten av staden. 

§ Se över de stråk som invånare måste 
använda för att ta sig mellan cent-
rum och Furulund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utifrån konsekvensanalysen 
 

§ Se över relationen mellan olika del-
områden i Furulund, bl.a. genom 
att: 

- Se över om alla GC-stråk 
verkligen ska vara GC-stråk. 
Om så är fallet bör dessa pri-
oriteras på samma sätt som 
bilgator. 

- Skapa mjuka övergångar 
mellan zonerna ZHK och res-
terande bebyggelse. 

§ Se över möjligheten att ha ett områ-
deskontor. 

§ Tydliggör vilken plats som är den 
centrala målpunkten för boende i 
Furulund. 

§ Rikta fastigheternas entréer ut mot 
gatan. 

§ Säkerställ att fastigheterna har en 
tydlig relation till sårbara plat-
ser/ytor. 

§ Se över möjligheten att flytta passa-
gen vid Danska vägen till Handelsvä-
gen. 

 
 

 


