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Kapitel 2

Hemmet och 
tryggheten

Hemmet och tryggheten

”Känslan av trygghet påverkar oss på 
många plan. Hur vi mår, hur vi rör oss ute 
i närområdet och inte minst vilka möjlig-
heter vi har att möta andra människor. 
På Skanska lägger vi mycket energi på att 
skapa trygga och levande områden när 
vi planerar ett nytt bostadsområde. I det 
arbetet använder vi oss av vår modell som 
vi kallar Design för Samhällsnytta. Den 
grundar sig på beprövade erfarenheter 
och forskningsbaserade koncept framtagna 
i samverkan med exempelvis BoTryggt 
2030 och Citylab för hållbar stads- 
utveckling. Med det vill vi medverka  
till ett bättre samhälle och bidra till  
hälsosamma och inkluderande samhällen.”

Roba Ghadban,  
chef social hållbarhet på Skanska

”Skillnaden i hur män och kvinnor  
resonerar kring trygghet och säkerhet är 
väldokumenterad, vilket inte minst kan 
avläsas i hur män och kvinnor röstar  
politiskt. Män har ofta mer hårda värde-
ringar som exempelvis kommer till uttryck 
i en önskan om en ökad polisiär närvaro 
medan kvinnor snarare anser att det är i 
den fysiska utformningen av en boende- 
miljö, till exempel bättre belysning, som 
man kan skapa ett tryggare boende.”

Katarina Graffman, fil. dr. i kulturantropologi

Att känna trygghet är fundamentalt för 
individens välbefinnande. Trygghet, både 
i hemmet och i bostadsområdet, är en 
förutsättning för trivsel och välmående.  
Svenskarna rankar trygghet som den  
absolut viktigaste faktorn vid val av  
bostad om tio år. Att köpa eller hyra  
en bostad ska alltid vara ett tryggt val.

Känslan av otrygghet  
främsta orsaken till flytt

Vår undersökning visar att otrygghet 
skulle kunna få var tredje svensk att vilja 
flytta från sin nuvarande bostad. Det är 
faktiskt den främsta anledningen till flytt. 
I Västmanland skulle hela 48 procent av 
invånarna flytta om området blev otryggt. 
Detta är den högsta siffran i hela landet. 
Länet följs av Stockholm och Västra  

Vad skulle kunna få svenskarna att känna 
sig tryggare i sitt bostadsområde? Listan 
toppas av bra belysning, följt av känslan 
av en gemenskap med dem som bor i 
området. Bland män skulle därefter en 
ökad polisiär närvaro få dem att känna sig 
tryggare. Ytterst få tror dock att en port-
vakt i bostadshuset skulle öka känslan av 
trygghet – endast tre procent uppger att 
det skulle hjälpa till.

Det skulle få svenskarna att känna sig 
tryggare i sina bostadsområden

%

Götaland där motsvarande siffra är  
47 respektive 42 procent.
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Bra belysning 
i området

45 43
46

Att jag 
känner en 

gemenskap 
med de som 

bor i området

21 20
23

Att området är  
levande och är  
planerad för  
rörelse under  

dygnets alla timmar

21
24

18

Att det finns 
övervaknings- 

kameror i  
området

21
27

15

En ökad  
polisiär 

närvaro i 
området






















