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Förord
I Kortedala började man för fem år sedan att finna nya former för trygghetsarbetet. Med redan 
givna resurser och inom ordinarie verksamheter hade man i nya konstellationer börjat tänka på 
ett annorlunda sätt. Siamac Fallah, projektsamordnare inom Stadsdelsförvaltningen Kortedala, 
har sedan dess hållit ihop arbetet. Tryggare och Mänskligare Göteborg har följt processen. Till-
sammans beslöt vi att titta ännu grundligare på vad som egentligen hade skett och försöka förstå 
vad som kan ha haft betydelse. Polisinspektören och brottsförebyggaren Lotta Jofjord i När-
polisområde Kortedala/Bergsjön var inne på samma tankebanor. Polismyndigheten har bidragit 
med hennes tid för att granska vad som gjorts inom det brottsförebyggande fältet. Vi vände oss 
också till Lisbeth Birgersson, teknisk doktor och docent i Arkitektur på Chalmers, för att få en 
”utomståendes” blick och kunskap. De båda fick i uppdrag att utvärdera trygghetsarbetet. 

Tryggare och Mänskligare Göteborg, stadens centrala brottsförebyggande råd, startade 2001.
Ledorden är trygghet, kunskap och samverkan. Det pågick en hel del trygghetsfrämjande arbete 
i staden, både för att göra den fysiska miljön mer trygg, säker och trivsam och för att ge för-
utsättningar för ett gott socialt liv. Rådet bildades för att stärka detta arbete och för att försöka 
förstå och kommunicera dessa angelägna frågor. Förutsättningarna skiljer sig i olika delar av 
staden och det pågår ett ständigt sökande efter strategier och förhållningssätt för att göra Göte-
borg till en tryggare och mänskligare stad. Detta sker genom att nya insatser görs och att projekt 
startas, men också inom stadens vardagliga arbete och befintliga organisation.

Trygghetsfrämjande- och brottsförebyggande arbete är ett nytt kunskaps- och forskningsfält. 
Det är därför viktigt att ha en ödmjuk och reflekterande hållning när detta arbete skall beskrivas 
och utvärderas. Vilka mekanismer verkar för ökad trygghet och tillit och vilka riskerar istäl-
let att bli kontraproduktiva? Och vad menas egentligen med trygghet? Människor är olika och 
uppfattar saker olika. Trygghet för vem och i vilket livsskede?

Denna skrift beskriver ett framgångsrikt arbete i Kortedala men ställer också en rad frågor. 
Vi menar att det finns en hel del att lära av metod och process i Kortedala. Forskaren Lisbeth 
Birgersson anlägger en reflekterande hållning, ställer väsentliga frågor och för ett resonemang 
som därmed är viktigt för alla som arbetar med – eller planerar för – insatser inom tema trygg-
het och brottsförebyggande. 

Göteborg september 2006

Borghild Håkansson      Siamac Fallah
Tryggare och Mänskligare Göteborg    SDF Kortedala 
www.tryggaremanskligare.goteborg.se 	 	 	 www.kortedala.goteborg.se
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Inledning – avsikter och läsanvisningar
Sedan år 2001 samverkar i stadsdelen Kortedala privata fastighetsägare, kommunala bolag och 
förvaltningar, polisen, hyresgästföreningar samt engagerade medborgare för att öka tryggheten 
i stadsdelen. Siamac Fallah, tjänsteman på stadsdelsförvaltningen Kortedala, är samordnare. 
Arbetet har bedrivits i flera olika arbetsgrupper. De har förbättrat stadsdelens belysning och 
tillgänglighet. De har arbetat för att det skall se rent och snyggt ut i Kortedala och att de boende 
lätt skall kunna få gehör för de problem de upplever. Grupperna har engagerat sig i såväl att 
göra platser och vägar tryggare att vistas på som att arrangera ungdomsdisco. Sedan 2004 är 
trygghetsfrågorna en del av folkhälsoarbetet.

År 2006 har detta trygghetsfrämjande arbete bedrivits i fem år. De som varit engagerade i trygg-
hetsarbetet ville få respons på sina insatser för att kunna utveckla arbetet vidare. En utvärdering 
initierades för att beskriva vad gruppen åstadkommit och för att se vad gruppen själv och andra 
kan lära av vad som gjorts hitintills i Kortedala. 

En av de intressantaste aspekterna med trygghetsarbetet i Kortedala är att det bedrivits inom 
ramen för de engagerade parternas ordinarie verksamheter. Det är således inte ett brottsföre-
byggande projekt med externfinansiering eller en enstaka konsultinsats. Trygghetsarbetet har 
förändrat boendemiljöerna i Kortedala, samtidigt som kostnaderna för planering och admini-
stration varit minimala.

Det finns idag lokal samverkan rörande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i 
många stadsdelar i Sverige. På Brottsförebyggande Rådets (BRÅs) hemsida finns hänvisningar 
till en lång kontaktlista över lokala brottsförebyggande råd. På hemsidan för Tryggare och 
Mänskligare Göteborg finns varje stadsdel i Göteborg representerad med en kort beskrivning 
av stadsdelens brottsförebyggande arbete och/eller en hänvisning till ansvarig person. Som en 
del av en utvärdering av Tryggare och Mänskligare Göteborg publicerade Ylva Norén Bretzer 
år 2004 också en granskning av några stadsdelars brottsförebyggande arbete på stadsdelsnivå 
i Göteborg.� Varför granskar vi då arbetet i Kortedala? Detta gör vi inte för att det skulle vara 
överlägset andra insatser, utan för att det bedrivits under en längre tid och att det varit ett syste-
matiskt arbete med att befästa arbetet som en del av det långsiktiga och reguljära arbetet i stads-
delen. Denna utvärdering gör inga jämförelser med andra insatser, utan är ett försök att beskriva 
ett lokalt arbete utifrån stadsdelens egna problem och möjligheter, men samtidigt ett försök att 
hitta aspekter som kan vara av ett mer generellt intresse. 

Det finns två utvärderare och författare till denna rapport. Rapporten inleds med att de två 
författarna presenterar sig själva och sina respektive utgångspunkter för arbetet. Lisbeth Birger-
sson är forskare på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola och har ingen tidigare anknytning 
till trygghetsarbetet i Kortedala. Lotta Jofjord är polisinspektör i Kortedala/Bergsjön och har ar-
betat med brottsförebyggande arbete i Kortedala. Hon har dock inte varit medlem av den grupp 
som haft ansvar för trygghetsarbetet i området. Den polis som det berättas om i beskrivningen 
av trygghetsarbetet är en annan person.

Bilderna som visar hur Kortedala ser ut idag har tagits av fotografen Trad Wrigglesworth. Där-
utöver har Siamac Fallah bidragit med sina egna foton från den första dagvandringen i septem-
ber 2001 och motsvarande vyer fem år senare, september 2006. Fallahs bilder illustrerar därmed 
resultat av vandringarna och trygghetsarbetet.

1   Ylva Norén Bretzer, Brottsförebyggande och trygghetsarbete i Göteborg, Göteborgs kommun: Tryggare och Mänskligare Göte-
borg 2004 
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Rapporten består av fyra delar: 

Del 1 utgör en beskrivning av trygghetsarbetets utgångspunkter och vad som gjorts år från år. 
Den är författad av Lisbeth Birgersson. Beskrivningen är baserad på protokoll som i sin tur är 
författade av Siamac Fallah, trygghetsarbetets samordnare. De värderingar och uppfattningar om 
samband som finns i beskrivningen är de som kommer till uttryck i protokollen från möten. De 
hänvisar till den mening trygghetsarbetets deltagare gett uttryck för på mötet ifråga, men behö-
ver inte nödvändigtvis vara alla deltagares mening. Beskrivningen har lästs och kommenterats 
av de medlemmar som ingår i den grupp som idag samordnar trygghetsarbetet i Kortedala vid 
två mötestillfällen. Del 1 slutar med en sammanfattning av huvuddragen i arbetssättet. Denna 
är resultatet av Lisbeth Birgersson eget syntesarbete, men kommenterad och förbättrad i samtal 
med trygghetsgruppen.

Del 2 utgår från frågan om Kortedala har blivit säkrare. Den är författad av Lotta Jofjord. Hon 
gör dels en beskrivning av polisens uppgifter i det brottsförebyggande arbetet i Kortedala. 
Dels använder hon sig av brottsstatistik för att göra en resultatrelaterad utvärdering. Utifrån 
författarens insikter om denna statistiks problem – som också redovisas – reflekterar hon över 
möjligheter och gränser att se relationer mellan de fem årens brottsförebyggande arbete och de 
vardagsbrott som statistiken redovisar.  Statistiken är kompletterad med intervjuer av tre poliser 
som under den aktuella perioden innehaft nyckelroller i Kortedala och därför kan ge synpunkter 
på frågan om säkerheten och tryggheten ökat i stadsdelen. Om det är svårt att ur statistiken visa 
att Kortedala blivit säkrare – det finns så många faktorer runt omkring som också påverkar – så 
ger intervjuerna en bild av ett tryggare område.

I	del 3 diskuterar Lisbeth Birgersson om Kortedala har blivit tryggare utifrån uppfattningen 
att begreppet trygghet är såväl individuellt som socialt konstruerat. Den tolkning av begreppet 
trygghet som gjorts av dem som deltagit i trygghetsarbetet i Kortedala och de insatser som grup-
pen valt att göra, kan, utifrån detta perspektiv, inte direkt överföras till en annan stadsdel som 
generella rekommendationer. Däremot kan arbetssättet studeras – en processrelaterad utvärder-
ing – och ses som ett mer eller mindre förebildligt exempel. Birgersson menar att arbetssättet är 
generellt intressant genom att det i sig skapar en kompetens i trygghetsarbete som har betydelse 
för hur stadsdelen upplevs. 

Genom ett samtal med hjälp av bilder över frågan, Vad menar du med trygghet?, visar Birgersson 
på att den grupp som arbetar med trygghetsfrågor ser trygghet på ett sätt, medan en grupp pen-
sionärer och en grupp skolbarn ser på trygghet på andra sätt. Denna dialogmetod, som tydliggör 
att människor menar olika fast de använder samma ord, har använts i utvärderingsarbetet för att 
illustrera hur arbetssätt och åtgärder är relaterade till en viss tolkning av trygghet och säkerhet. 

Del 3 avslutas med ett försök att se några viktiga generella förhållningssätt – balanserande 
situationer – som kan vara av generellt intresse. I sådana balanserande situationer kan gruppen 
som arbetar med trygghet i Kortedala – och andra grupper i andra stadsdelar – utveckla såväl 
kunskap om vad som kan göras var och när, som de värderingar, den etik, som avgör riktningen 
på vad som bör göras. Dessa balanserande situationer har konstruerats utifrån författarens iakt-
tagelser över hur gruppen som arbetar för trygghet i Kortedala utvecklar sin kompetens och med 
beaktande av att trygghetsarbetet i framtiden bör breddas och inkludera fler människor som bor 
och arbetar i stadsdelen, samt riktas mer mot socialt förebyggande arbete. Detta i enlighet med 
gruppens egna uttryckta erfarenheter och önskemål.

I	del 4 jämför Lisbeth Birgersson vad trygghetsarbetet åstadkommit med de mål som formu-
lerades i inledningsskedet av detta arbete och gör rekommendationer inför fortsatt arbete. Den 
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kan sägas vara en målrelaterad utvärdering baserad på gruppens eget material om resultat, 
sammanfattad och värderad av författaren. Denna del av utvärderingen redovisar dels vad som 
skulle kunna utvecklas mer – t ex användningen av statistik för att följa upp de egna resultaten 
och fördjupa kunskapen om trygghet och säkerhet – och dels vad som krävs för att ett sådant 
här arbete kan utvecklas vidare som ett reguljärt långsiktigt arbete för att främja ett långsiktigt 
folkhälsoarbete i en stadsdel.

Ett sammanfattande omdöme och en rekommendation för hur arbetet kan drivas vidare finns i 
slutet på rapporten (sid 83).
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Lisbeth Birgersson
Teknisk doktor och docent i Arkitektur 

Vad arbetar du med just nu?
Jag arbetar som forskare på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola. I mina arbetsuppgifter ingår 
även undervisning.

Parallellt med uppdraget att granska trygghetsarbetet i Kortedala är jag med i en forskargrupp 
som studerar relationer mellan småföretagsutveckling och stadens rum. Vi följer här bl a ett pro-
jekt som uppmuntrar människor som läser svenska att bli mer företagsamma. Det är förlagt till 
Angered, en stadsdel byggd för att bo i och som i stor utsträckning saknar rum att starta småföre-
tag i. Ytterligare ett aktuellt exempel på min forskning är ett uppdrag från Storbritannien som 
går ut på att jämföra vad som hänt efter varvsnedläggelse i brittiska städer med några varvsstä-
der i Europa. Norra Älvstranden är utvalt som ett av de europeiska projekten och jag försöker 
se vilka steg som bidragit till dess utveckling från varv till ett utbildnings- och företagsområde. 
Därut-över har jag ledningsuppdrag; t ex är jag ordförande för kollegiet på Arkitektur, medlem 
av Fakultetsrådet på Chalmers och Chalmers Högskolestyrelse, Chalmers representant i  Forum 
för forskning kring Trygg och Säker Stad (TSS) vid Göteborgs universitet och Chalmers tek-
niska högskola.

Kan du nämna några erfarenheter som är av betydelse för din granskning av trygghetsarbetet i 
Kortedala?
Ett viktigt tema för min forskning sedan början på 1980-talet är ”rum för arbete”. Jag har del-
tagit i förändringsprocesser, t ex att i samverkan med kommuner och företag utveckla industri-
områden och omvandla gamla industrier till småföretagsmiljöer. I dessa projekt har jag, tillsam-
mans med mina kollegor, analyserat hur förändringsprocesser går till. Vi har utvecklat metoder 
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som kan engagera individer och grupper som är berörda av förändringen ifråga och som gör att 
de kan bidra med perspektiv och kunskap på vad som kan och bör förändras. 

Från denna forskningstradition bär jag med mig ett handlingsperspektiv som uppmärksammar 
lärande processer. Jag bär också med mig tekniker för dialog som utgår ifrån att människor, 
beroende på bakgrund, yrke mm, lägger in olika aspekter i begrepp som t ex arbetsmiljö och 
trygghet. Idag använder jag mig ofta av en på min arbetsplats utvecklad metod som bygger på 
att bilder, tillsammans med ord, kan tydliggöra sådana skillnader. Metoden kan också användas 
för att en grupp människor tillsammans skall kunna konstruera de, för ett utvecklingsarbete, 
grundläggande begreppen och synsätten och därmed rikta förändringsarbetet och göra dem 
delaktiga. (Se bilaga s84)

En annan viktig ståndpunkt jag kommit fram till över åren, är att mitt arbete som forskare skall 
bidra till att utveckla människors vetskap om möjligheterna att förändra sina egna handlingar 
i en specifik situation. Detta är ett annat syfte än om avsikten var att forska om naturen, om 
villkoren för de processer som människan inte rår över. I ett sådant fall är det viktigt att sträva 
efter att nå så generellt användbara resultat som möjligt. I mitt fall, när jag i första hand riktar 
uppmärksamheten mot de villkor i en handlingssituation som människan själv konstruerat och 
rår över, försöker jag beskriva och analysera exempel på hur människor handlar, så att specifika 
erfarenheter kan föras vidare till nya specifika situationer. 

Om jag t ex uppmärksammar hur en grupp arbetar med att främja trygghet på en plats, vill jag 
göra det så att denna kunskap inte får en status av regler som används som om det var ”av natur-
en givet”, utan så att gruppen själv får en ökad trygghet i att utveckla sitt arbete och att andra i 
liknande situationer får inspiration att gå vidare. Detta för att handlingarna i ett stadsområde el-
ler i ett företag lämpligast bestäms, enligt min mening, på den plats där deras unika problem och 
möjligheter kan överblickas och handlingarnas effekter är synliga. 

Det är genom de egna handlingarna kunskap och etik förmedlas och utvecklas, för att fungera 
som riktningsvisare vartåt arbetet bör drivas. Detta gäller både forskaren, planeraren/förvaltaren 
i kommun eller bolag och medborgaren i staden.
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Lotta Jofjord
Polisinspektör, Närpolisområde Kortedala/Bergsjön

Vad arbetar du med just nu?
Sen årsskiftet provar jag en tjänst som personalplanerare och utbildningssamordnare för per-
sonalen i närpolisområdet. Tidigaret har jag i mer än ett decennium arbetat med brottsförebyg-
gande arbete i samma område. Dessförinnan skaffade jag mig en god polisgrund genom att 
jobba i yttre tjänst i radiobil i cirka tio år. 

Jag har fått möjlighet att under kortare eller längre tid prova på andra arbetsuppgifter. För att 
nämna några så har jag varit områdespolis i Olskroken och varit inlånad till utbildningsenhetens 
rekryteringsenhet ett par månader åt gången. Jag har också tillsammans med dåvarande brotts-
förebyggande roteln i Göteborg representerat polisen på olika mässor, till exempel Dagens 
hushåll. I samband med stora polisinsatser i Göteborg, den första var Friidrotts-VM 1995, men 
senare också t ex branden på Backaplan 1998 och EU-toppmötet 2001, har jag ingått i polisens 
informationsorganisation. Jag har också verkat som lokalredaktör i polismyndighetens egen 
tidning Länsmannen och haft uppgiften som webbredaktör för vårt närpolisområdes hemsida 
i polis-ens intranät, Intrapolis. Parallellt med det är jag, och har i flera år varit, engagerad i 
Nätverket för kvinnliga poliser i Västra Götaland. Sen februari 2005 är jag samordnare i dess 
styrgrupp. Jag arbetar också med kvinnligt nätverk på det nationella planet.  

Men inom mig klappar ett brottsförebyggarhjärta och mina huvudsakliga arbetsuppgifter har 
sedan mitten av nittiotalet varit att hålla i brottsförebyggande informationsinsatser till bl a olika 
former av boendeföreningar (grannsamverkan), företagarföreningar, diverse handikappfören-
ingar, stadsdelsförvaltningar och inte minst olika pensionärsföreningar. Jag värnar om de sva-
gaste brottsoffren och hoppas genom förebyggande information kunna, om inte skydda dem till 
hundra procent, så i vart fall med information, göra dem lite tryggare i vardagen. På senare år 
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har jag också fått uppdraget att vara brottsoffersamordnare i området. Det är utan jämförelse det 
mest tacksamma arbete jag har haft eftersom en personlig kontakt, en signal om att vi bryr oss, 
vi ser dig, även om vi inte löser brottet, är så uppskattat hos de flesta brottsoffer att det många 
gånger påskyndar läkeprocessen efter det trauma som ett brottsoffer ibland kan uppleva.

Kan du nämna några erfarenheter som är av betydelse för din granskning av trygghetsarbetet i 
Kortedala?
Som brottsförebyggare fick jag möjlighet att genomgå en 20- poängskurs i kriminologi med 
inriktning på brottsprevention på Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Det var 
mycket lärorikt och förutom kunskaperna gav det mig ett brett kontaktnät och nära samarbets-
partners inom Tryggare och Mänskligare Göteborg, Stödcentrum för unga brottsoffer m fl. Men 
utan de otaliga möten med samhällsmedborgarna som 25 års polistjänst, både i yttre tjänst och 
senare som föredragshållare i brottsförebyggarbranschen, givit mig, hade jag inte haft några 
erfarenheter alls.

Människor i stort litar på samhället, såväl på poliskåren som på stadsdelsförvaltningen. Trygg-
hetsprojekt och brottsförebyggande insatser kommer och går. Det är med glädje jag ser att ett 
långsiktigt arbete inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och budgetar kan resultera i tryg-
gare människor i stadsdelen. Och att ett sådant kontinuerligt arbete, där människor får respons 
av samhället – de kan bli delaktiga i trygghetsarbetet t ex genom trygghetsvandringar eller bara 
genom att se att anmälda skador blir åtgärdade – skapar tryggare invånare i stadsdelen råder det 
inget tvivel om.
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Del 1
En beskrivning av trygghetsarbetet i Kortedala

Författare Lisbeth Birgersson

I denna del av utvärderingsrapporten försöker jag besvara frågan ”Vad har gjorts inom 
ramen för lokal samverkan med fokus på trygghet under fem år, 2001–2006?” Avsik-
ten har varit dels att jag själv skall få en bild av gruppens arbete och dels att göra en 
beskrivning som på ett konkret sätt redovisar för läsaren vad ett lokalt trygghetsarbete 
kan innebära. 

Beskrivningen börjar med att kort berätta om Kortedala och avsikterna med trygghets-
arbetet som de kommer till uttryck i handlingsplanen från 2001. Den fortsätter med att 
årsvis berätta om vad som gjorts och därefter vad varje arbetsgrupp arbetat med. Den 
bygger på min läsning av protokoll från trygghetsarbetet, författade av samordnaren 
Siamac Fallah. De värderingar och uppfattningar om samband som är relaterade i be-
skrivningen kommer från protokollen. Jag har försökt, även om jag starkt sammanfattat 
texten, registrera den mening trygghetsarbetets deltagare gett uttryck för. Beskrivning-
en har lästs och kommenterats av trygghetsgruppen vid två mötestillfällen.

Utifrån den bild jag har fått av trygghetsarbetet genom att läsa protokoll, samtala med 
deltagare i detta arbete, samt närvara vid några sammanträden under år 2006 har jag 
försökt besvara frågan ”Vilka är huvuddragen i arbetssättet?” Sammanfattningen av 
huvuddragen i arbetssättet är resultatet av mitt eget syntesarbete, men kommenterad 
och förbättrad i samtal med nyckelaktörerna i trygghetsarbetet i Kortedala. De viktigas-
te dragen i arbetssättet finns sammanfattade på sidorna 36 och 37. Avsikten har varit 
att ge dem som varit engagerade i arbetet i Kortedala en möjlighet att se på sitt eget 
arbetssätt och reflektera vidare över det, samt att överföra erfarenheter från Kortedala 
till andra grupper på andra platser. 

Foto TradW./Sep 2006.
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Kortedala och avsikten med trygghetsarbetet
I juni 2001 förändrades mångas upplevelser av trygghet. Det var då EU-toppmötet hölls i Göte-
borg. Trots rigorösa förberedelser och välbevakade gränser mellan EU-delegaterna, demonstran-
ter, iakttagande göteborgare och besökare utifrån, skedde konfrontationer på Göteborgs gator 
som få kunnat drömma om. De har lett till många års diskussioner om vad som hände, varför 
och vilka rättsliga och andra följder som är rimliga. Händelserna satte spår i många individers 
upplevelser och syns även i brottsstatistiken över Göteborg. 

Samtidigt med dessa dramatiska händelser i Göteborgs centrum startade trygghetsarbetet  i 
Kortedala. Så här i efterhand kan konstateras att brottsstatistiken visar en liten minskning år 
2001 i Kortedala samtidigt som brottanmälningar ökar dramatiskt i Göteborg som helhet. Bak-
grunden till trygghetsarbetet i Kortedala är dock en lång historia. Kortedala ligger 7 km från 
Göteborgs centrum. Stadsdelen byggdes upp på 1950-talet och är Göteborgs första förort. Att 
stadsdelen byggdes på 1950-talet syns. Den varierande bebyggelsen med småhus och fler-
familjshus är infogad i naturen bland tallar och bergknallar. Kortedalaborna har nära till grön- 
och strövområden. Bebyggelsen är uppdelad i mindre grannskap med anslutningar till den 
nedsänkta spårvagnslinjen som förbinder dessa med Göteborgs central och med den yngre 
stadsdelen Bergsjön längre ut. Det tar bara 15 – 20 minuter att åka med spårvagn in till centrum, 
men stadsdelen ligger samtidigt avskärmad av såväl spårvagnsspåren som de utifrån matande 
bilvägarna.

I Kortedala bor 14 500 personer. Stadsdelen ingår i Stadsdelsförvaltningen (SDF) Kortedala som 
även inkluderar de kringliggande bostadsområdena Gamlestaden, Kviberg och Utby. 25 % av dem 
som flyttade in då Kortedala var nytt bor fortfarande kvar. Föreningslivet är aktivt.  Förutom ett 
stort kommersiellt torg, Kortedala torg, finns två mindre torg i den norra delen av området och 
ett i den södra delen. Även om andelen affärer har minskat sedan 1950-talet är den kommersiella 
servicen idag god. 

Foto TradW./Sep 2006.
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Området består av olika typer av boende och hustyper. De flesta av lägenheterna ägs av företag 
som ingår i Förvaltnings AB Framtiden (Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget och Familje-
bostäder). Resterande ägs och förvaltas av olika stora och små bostadsrättsföreningar samt 
privata fastighetsägare. Det finns också en hel del privatägda villor i utkanten av flerfamiljshus-
områdena. 

Under 1990-talet började det märkas att stadsdelen åldrats. Befolkningen blev äldre. De nya in-
vånarna som flyttar in efter hand upplever inte den självklara tillhörighet som utvecklades bland 
”nybyggarna” på 50-talet. Lägenheterna och den yttre miljön behövde renoveras.

I början på 2000-talet ansåg stadsdelsförvaltningen att det var dags att börja med speciella 
åtgärder för att höja tryggheten i området. Exempel på brister som noterades i Kortedala som en 
grund för en sådan satsning var:
• Mörka gator och torg
• Mörka och osäkra parkeringsplatser
• Vildvuxna träd och buskage inom bostadsområden som tagit över gångvägar
• Få cykelbanor
• Många otrygga trafikmiljöer
• Vårdcentralens bristfälliga lokaler
• Missbrukare på torget
• Skräpiga gator 
• För många inbrott och för stor skadegörelse.

Tanken var att en stadsdel som är vacker och trivsam och som är väl underhållen med ständig 
tillsyn av alla fastighetsägare förhindrar i sig nedskräpning och vandalisering och upplevs tryg-
gare. Förändringar av kollektivtrafiken, hållplatser, gång- och cykelvägar, grönområden, tunnlar 
etc och dess tillgång och tillgänglighet skulle också innebära ökad trygghet och trivsel för alla. 
Under parollerna ”Rent och snyggt” samt ”Tryggt och säkert” skulle representanter för fastig-
hetsägare och förvaltningar kunna samverka. Arbetet skulle också bygga på stadsdelsinvånarnas 
engagemang och ansvarstagande enskilt och gemensamt. Det skulle bli klart och tydligt vart 
man vänder sig när problem uppstår, allt ifrån överfulla papperskorgar till en situation där ett 
brott har begåtts. 

I den handlingsplan som antogs 2001 anges: 

De kortsiktiga målen:
•  Genomföra kvalitetsrunda i stadsdelen för identifiering av brister. 
• Samla alla som bor och verkar i området i ett gemensamt arbete för den yttre miljöns 
 kvalitetshöjning. 
• Genomgång av bostadsföretagens samt stadsdelsförvaltningens enkätresultat. 
• Stödja och stärka det lokala brottsförebyggande arbete som bedrivs i stadsdelen.

De långsiktiga målen:
• Ta till vara och utveckla de goda kvalitéer som finns i stadsdelen. 
• Skapa bättre förutsättningar för kommersiell verksamhet samt annan service. 
• Skapa en trygg stadsdelsmiljö som förhindrar hot och våld. 
• Stärka det sociala livet och öka ansvarskänslan för området.

Framtidsmålet:
• En trygg, säker, ren och snygg stadsdel.
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Trygghetsarbetets första fem år

År 1 (2001)
Inspirerade av Siamac Fallahs trygghetsarbete i Gamlestaden (1997–2001) tog stadsdelschefen 
för stadsdelsförvaltningen (SDN) Kortedala tillsammans med fastighetsägaren Drott initiativ till 
att starta ett motsvarande projekt i Kortedala. Siamac Fallah får i uppdrag att som förvaltning-
ens tjänsteman vara projektets samordnare och ta de första stegen under våren 2001. En hand-
lingsplan formuleras under våren. Innan sommaren bryter ut beslutas att en ledningsgrupp skall 
bildas som består av fastighetsförvaltare av bostäder och lokaler i området, representanter för 
hyresgästföreningar och företagarföreningen, tjänstemän från Stadsdelsförvaltningen Kortedala, 
samt från de centrala förvaltningarna Park- och Naturförvaltningen och Trafikkontoret. Denna 
ledningsgrupp kom att kallas trygghetsgruppen. 

I början på hösten godkänns handlingsplanen med förslag till mål, arbetsmetod och organisa-
tion. Man beslutar också att via Hyresgästföreningen engagera invånarna i arbetet och polisen i 
Kortedala polisområde. Några dagar senare genomförs en första vandring i Kortedala med sju 
representanter för fastighetsägare, två från hyresgästföreningen, två från SDF Kortedala och 
en från Park- och Naturförvaltningen. Syftet är att deltagarna tillsammans skall se på området 
utifrån trygghetsaspekter och komma överens om vad som behöver åtgärdas. 134 anmärkningar 
antecknas.

Till det efterföljande mötet har Siamac Fallah delat upp samtliga anmärkningar från dagvand-
ringen i följande grupper: grönytor, väg- och trafik, belysning, hinder, nedskräpning, klotter, 
skyltar, skrotbilar, samt trevliga inslag och bra lösningar. Några av anmärkningarna har redan 
åtgärdat, t ex en hel del tuktning av grönska som genomförs av Park- och Naturförvaltningen. 
Övriga planeras för åtgärd. Respektive fastighetsägare får i uppdrag att se över sina grönytor 
och undersöka samordningsmöjligheter genom att byta ytor med andra fastighetsägare eller med 
Park och Natur. 

För att lösa övriga angelägna frågor bildas två arbetsgrupper, en trafikgrupp samt	en	belysnings-
grupp. Belysningsgruppen skall börja med en trygghetsvandring efter mörkrets inbrott. De 
lokala hyresgästföreningarna har redan varit aktiva och bjudit in sina medlemmar till samtal 
och vandringar i egen regi. En lista på synpunkter och förslag till åtgärder från dessa samtal 
har överlämnats till Siamac Fallah och de nybildade arbetsgrupperna. För att marknadsföra 
projektet och få stadsdelsinvånarnas medverkan i att vara rädda om sin stadsdel, samt få in så 

Dagvandring 

7:e sep 2001.
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många synpunkter som möjligt, beslutas att artiklar med information om projektet skall spridas 
i stadsdelstidningen och i fastighetsägarnas boendetidningar. I slutet på november genomförs 
den första mörkervandringen. Den slutar med 33 anmärkningar. Lekplatser saknar belysning 
överallt, generellt är också att parkeringsplatserna är mörka, likaså skolgårdarna. Den allmänna 
uppfattningen är att stadsdelen är mörk. En stadsdel som är byggd på 50-talet saknar belysning 
efter 2000-talets mått!

På årets sista möte beslutar trygghetsgruppen att ta upp tillgänglighetsfrågorna och att de mest 
akuta fallen skall åtgärdas omgående. Olika rutiner hos förvaltningar och bolag för bevakning/
larm och felanmälan jämförs. Vidare konstateras att många synpunkter har kommit in från 
invånarna. Det är viktigt att de som engagerar sig också får se och höra om resultaten fort. En 
viktig strategi i arbetet är därför att genomföra de kortsiktiga åtgärderna först. De långsiktiga 
åtgärderna kräver i allmänhet en längre förberedelsetid.

År 2 (2002)
Tryggare och Mänskligare Göteborg besöker i början på året Kortedala och får information om 
hur man arbetar. Arbetsgrupperna rapporterar. Belysningsgruppen berättar att en bostadsförval-
tare har skrivit skötselavtal med Park- och Naturförvaltningen för några gator. Samordning av 
parkskötsel, lekplatser samt belysning ingår i avtalet. Dessutom håller belysningsgruppen på att 
kartlägga skötselintervallen hos olika fastighetsägare, diskutera extrabelysning med rörelse-
detektorer vid p-platser, garage och lekplatser, och försöka få med samtliga fastighetsägare i 
området. Senare under året, när flera uppenbara brister redan åtgärdats, inleder belysningsgrup-
pen ett samarbete med Trafikkontorets projekt Stad i ljus. En karta över mörka gator och ytor 
samt mest använda stråk överlämnas till Stad i ljus för projektering av en uppgradering av 
stadsdelens belysning.

Trafikgruppen utgår från de anmärkningar som kommit fram på vandringarna och arbetar med 
att ta fram trafiksäkerhetsåtgärder, se över gupp och avstängningar, planera för att bygga ut 
gång- och cykelbanor, förbättra spårvagnshållplatserna och vägarna till och från hållplatserna. 
Gruppen prioriterar trygghet, tillgänglighet, trafiksäkerhet mellan hållplats bostad och affär bo-
stad. Planarbete har satts igång för fartdämpande åtgärder och för en tunnel under trafikerad led. 
Det gäller att aktualisera investeringsplaner för dessa projekt och för att förbättra cykelvägarna. 
En sammanställning av gångvägar samt tillgängligheten i anslutning till hållplatserna skall 
göras. Allt som berör drift och underhåll genomförs omgående.

I april konstaterar trygghetsgruppen att arbetet med att åtgärda anmärkningarna från vandring-
arna pågår. Fler insatser planeras, speciellt när det gäller grönytor, inför sommaren. Förbätt-
ringen av belysningen fortsätter. Nya skötselavtal har ingåtts och en diskussion för att utveckla 
samma syn på skötsel pågår. Om man skall pröva att ge en lekplats belysning på prov diskute-
ras. (Gruppen beslutar i ett senare skede att avstå från att göra detta.)  Polisen skall engageras 
för att i förebyggande syfte gå till skolor och träffa ungdomar.

Arbetet med att i förebyggande syfte engagera daghem och skolor i en vårstädardag i hela 
stadsdelen har utvecklats till en årlig rutin och fungerar bra. Kommunen centralt bestämmer en 
städdag på våren. Handskar och säckar skickas ut. Daghem och skolor städar i och runtom sina 
områden. När det gäller de boende i Kortedala blir dock engagemanget dåligt på den senaste 
städdagen.

Trygghetsgruppen vill pröva ett nytt grepp för att hålla rent i stadsdelen. Arbetet skall inriktas 
mot att se till att det inte blir skräp. T ex att papperskorgarna töms i tid innan de blir överfulla. 
En miljögrupp Rent Kortedala bildas för att arbeta vidare med sådana idéer. Redan till hösten 
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har gruppen lagt fast mål, arbetssätt och genomförande, samt utarbetat ett symboliskt avtal 
för de parter som deltar i trygghetsarbetet i Kortedala. Avtalet uppmanar alla – även parternas 
anställda – att ta upp ett skräp om dagen och om möjligt föreslå andra att inte skräpa ner. Dess-
utom skall två personer ta upp frågan om nedskräpning på skolorna i Kortedala.

Innan sommaren lägger trygghetsgruppen också upp planer för olika aktiviteter för att förhindra 
inbrott i bilar och bostäder. Såsom informationsinsatser, försäljning av rabatterade rattkryckor, 
bättre portar och lås till fastigheterna. Gruppen arbetar för ett samarbete mellan fastighetsbolag-
ens väktare så att de är på plats oftare och under längre tid. På höstens första möte bildas en 
grupp för brottsförebyggande	arbete. Man beslutar också att brottsförebyggande arbete generellt 
sett skall prioriteras under verksamhetsåret. Brottsstatistik visar på ökande stölder i bostäder 
och bilar. En kampanj mot bilinbrott och stölder är nödvändig. Det bidrag man sökt och fått från 
BRÅ skall användas för tryck och distribution av information till de boende för bättre brottsföre-
byggande arbete. Det skall även gå till utbildning och kurser, samt en informationskampanj mot 
bilinbrott, stöld och skadegörelse.

Under hösten vidareutvecklar brottsförebyggande gruppen sitt arbete. Det skall också inriktas på 
att starta vandringar med vuxna som bor i stadsdelen på kvällar och nätter när ungdomar annars 
rör sig ensamma ute (vuxenvandringar), att öka engagemanget hos fastighetsägarna, en kampanj 
riktad mot mellanstadieelever och riktad information till alla föreningar i Kortedala, en moped-
inventering av fastighetsägare och polisen, samt att starta grannsamverkan för att öka säkerheten 
i bostadskvarter i samarbete mellan hyresgästföreningar, bostadsföretagen och polisen.

År 3 (2003)
Polisens representant presenterar brottsstatistik nedbruten på de mest brottsfrekventa platserna i 
nordöstra Kortedala. Två brottsförebyggande åtgärder dras igång: 
1) Lokalförsörjningsförvaltningen och SDF Kortedala (verksamhetsområdet Barn & Ungdom) 
startar tillsammans ett gemensamt projekt ”En skola att tycka om”. Det förväntade resultatet är 
bättre diplomerade och billigare lokaler, lägre frånvaro, att fler uppfyller kunskapsmålen och att 
skolan blir en mötesplats med många aktiviteter för alla. 
2) Rattkryckeprojektet. Via fastighetsägarna och SDF kommer rattkryckor att försäljas med 
rabatt till hyresgäster och respektive villaägare. Informationsblad samt affisch skall distribueras 
via fastighetsägarna.

Före-efter Runstavsgatan.
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Brottsförebyggande gruppen har haft möte med skolan, föräldrar, en grupp som inom förvalt-
ningen arbetar med förebyggande ungdomsverksamhet, samt polisen, i syfte att genomföra 
vuxenvandringar i Kortedala. En grupp på 43 personer har anmält sig villiga att delta i en 
utbildning i vuxenvandring. Detta initiativ leder till Nattvandrarna, nu en etablerad grupp som 
vandrar genom Kortedala på helgerna. Ett av de allmännyttiga bostadsföretagen bidrar med 
lokal, ett försäkringsbolag med utbildning och jackor, samt stadsdelsförvaltningen med mobil-
telefon. En representant deltar härefter i trygghetsgruppens möten.

Ungdomsproblematiken kring Norra torget diskuteras. Aktuellt i början på 2003 är också SDF:s 
nedläggning av fritidsparken vid Månadsgatan. Trygghetsgruppen gör en förfrågan om fastig-
hetsägare kan vara med och finansiera. Det blev inget sådant stöd och verksamheten lades ner.

Belysningsgruppen genomförde i november en ny mörkervandring samt deltog i en kurs om ljus 
och belysningseffekter. De brister och synpunkter som kom fram under denna nattvandring har 
vidarebefordrats till respektive ansvarig part för åtgärd. I gruppen Rent Kortedala håller parterna 
på att skriva under det symboliska avtalet som gör alla deltagare i trygghetsarbetet till förebilder 
i att inte skräpa ner och i att plocka upp skräp. Gruppen är också engagerad i den kommande 
vårstädardagen och gör en papperskorgsinventering.

I början på året kan trafikgruppen presentera det programförslag för Kortedalas trafikmiljö som 
konsulter på uppdrag av Trafikkontoret tagit fram. Gupp kontra övergångsställe är ett problem-
komplex som bearbetas vidare. Gruppen gör också senare under året en tillgänglighetsinvente-
ring av gångvägar till och från hållplatserna i stadsdelen.

I maj presenterar polisens representant för trygghetsgruppen brottsstatistik för de senaste två 
åren. Den redovisade statistiken visar att antalet brott har minskat överlag. Mötet konstaterar att 
vidtagna åtgärder gett resultat. Informationsinsatser diskuteras för att presentera brottsstatistik, 
projektorganisation, arbetsgruppernas arbete och åtgärder på ett bra sätt. Fastighetsägarna skri-
ver i sina Botidningar och man försöker synas i Fokusbilagan i Metro samt i de lokala tidning-
arna. Kortedalas trygghetsarbete finns med på Brottsförebyggande rådets (BRÅs) webb. 

Arbetsgruppen Rent Kortedala berättar att vårstädningen även i år fick dålig uppslutning på 
grund av dåligt väder. Papperskorgsinventeringen är klar och ligger till grund för en diskussion 
om utplacering och tömning av papperskorgar. Trafikgruppen arbetar vidare med programmet 
för förbättring av hela stadsdelens trafikmiljö. Stora delar är nu budgeterade för genomförande 
under innevarande år.

Höstens arbete inleds med att den brottsförebyggande gruppen presenterar det förslag till aktivi-
teter för ungdomar inom riskzonen som gruppen gjorde inför sommaren. Det var ett resultat av 
diskussionerna som började kring ansamling av ungdomar på ett av de mindre torgen. Förslaget 
ledde till att trygghetsgruppen, tillsammans med socialtjänsten, direkt började arbeta med att 
bättre ta hand om ungdomar på fritiden, t ex genom skapandet av projektarbeten under sommar-
en och läger för ungdomar. Ungdomsdisco planeras nu under vinterhalvåret genom en mobilise-
ring av stadsdelens föreningar. Arbetet ses som mycket viktigt inte minst för att förvaltningens 
skolorganisation vill lägga ner ett par skolor för att koncentrera skolverksamheten till två större 
skolor i stadsdelen. 

Brottsstatistiken visar nu många rån kring bankomaterna på Kortedala torg. Gruppen diskuterar 
om en samordning av väktartjänster hos fastighetsägarna runt torget kan förbättra situationen. 
Polisens statistik över rån utomhus, bilstölder och bilinbrott, inbrott i källare och vind antyder 
skillnader mellan södra och norra Kortedala. Engagemanget i trygghetsgruppen hos fastighets-
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ägare i norr tycks ge utslag i förbättringar i dessa kategorier. Bilstölderna har minskat inom de 
områden där fastighetsägarna varit engagerade i rattkryckeprojektet. Samtidigt har misshandeln 
utomhus ökat generellt i Kortedala.

Det belysningsförslag som tagits fram av belysningsgrupp och Stad i ljus har nu genomförts. 
Belysningen har blivit bättre på många ställen. Samtidigt har anmärkningar kommit in om att en 
del gångvägar upplevs som mörka. De nya armaturerna är svagare än de gamla. Belysningsgrup-
pen avser att genomföra en ny mörkervandring för att studera vad som hänt.

Genomförandet av programförslaget för Kortedalas trafikmiljö pågår och följer fastlagd tidplan. 
Trafikgruppen har gjort klart sin tillgänglighetsinventering av gångvägar från och till hållplat-
serna. Den finns elektroniskt och möjlig att ladda ner för alla.

År 4 (2004)
En omorganisation som berör trygghetsarbetet i Kortedala initierades under föregående år. Om-
organisationen innebär att de lokala samverkansgrupper som arbetat i Kortedala, Gamlestaden 
och Utby ersätts av ett Folkhälsoråd som arbetar med folkhälsa, miljö och trygghetsfrågor i hela 
stadsdelsförvaltningen. Arbetsgrupper genomför och rapporterar till rådet. Avsikten är att hitta 
nya former för tydlig samverkan och att spara tid för möten. En ny	trygghetsgrupp med färre 
medlemmar bildas i Kortedala. Varje medlem i gruppen representerar härmed flera deltagande 
förvaltningar eller bolag. På mötet i april träffas den nya gruppen för första gången. Då sum-
merar man vad som gjorts hittills inom ramen för trygghetsarbete i stadsdelen och konstaterar 
att man lyckats genomföra arbetet utan inköp av externa projektledare eller konsulttjänster. Alla 
deltagare har utan revirtänkande använt sina medel för att genomföra åtgärder.

På samma möte presenteras ny brottsstatistik av polisens representant. Fickstölderna har minskat 
i stadsdelen. Detta länkas till arbetet som lagts ner på att ta bort buskar och belysa vägar och 
platser där människor rör sig. Likaså har biltillgreppen minskat sedan trygghetsprojektet startade 
2001. Mellan åren 2000 och 2003 har bilinbrotten också gått ner.

På årets sista möte i november presenteras den nya organisationen, Folkhälsorådets syfte och 
undergrupper (Miljö, Hälsa samt Trygghet) närmare. Trygghetsgruppens uppdrag gäller nu hela 
stadsdelsområdet, Kortedala och därtill Gamlestaden och Utby. Gruppen formulerar ett förslag 
till inriktning att presentera för Folkhälsorådet som innebär ett samarbete kring trygghetsfrågor 
med Gamlestaden och dess fastighetsägarförening, att initiera ett trygghetsarbete i Utby, ett 
samarbete med skolverksamheten för att genomföra förebyggande åtgärder med och i skolan, en 
uppföljning av den mörkervandring som äger rum i Kortedala efter mötet, samt en ny ansträng-
ning att få med samtliga fastighetsägare i södra Kortedala i trygghetsarbetet.

Före-efter Talldungesk. mot idrottsplan.
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Lägesrapporterna från arbetsgrupperna domineras av ungdomsfrågor. Man ser behov av att 
förhindra skadegörelse och inbrott och att ungdomarna dras till torg och parker där det bildas 
gäng och säljs knark. En speciell Riskgrupp följer ungdomarna. De skall rapportera till trygg-
hetsgruppen varje gång. Förutom En skola att tycka om pågår projektet En förskola att tycka om.	
40 ungdomar och 40 vuxna har deltagit i en framtidsverkstad som handlar om hur man kan 
förebygga problem på skolor.

Trafikgruppen arbetar med en inventering av miljön runt Kortedala torg, samt av samtliga håll-
platser längst linje 6. Till hållplatsmiljöerna (på en radie av 200 m från spårvagnshållplatserna) 
hör anslutande gator, gångpassager och trappor, men även hinder, bänkar, belysning, sektioner 
samt lutning. Även åtgärder i samband med utvecklingen av gång- och cykelbanor diskuteras 
för genomförande.

År 5 (2005)
Årets första möte börjar med att anmärkningarna från senaste mörkervandringen i novem-
ber 2004 diskuteras och sorteras efter ansvarig huvudman. Polisens representant presenterar 
statistik från förra året över vardagsbrottsligheten och menar att trygghetssamverkan i norra 
Kortedala har gett resultat. Fler åtgärder behövs i de södra delarna. Fastighetsägarna behöver 
mobiliseras för detta. Skillnader mellan registrerad brottslighet gentemot Gamlestaden och Utby 
diskuteras.

Underhållsåtgärder gällande vägar till och från spårvagnshållplatser längs linje 6 har påbörjats. 
Trafikgruppen presenterar ett förslag till ny gång- och cykelbana. Riskgruppen	meddelar	att	det	
är lugnt bland ungdomarna i stadsdelen.

I övrigt avhandlas en rad olika inkomna förfrågningar och anmärkningar, t ex att föreningen 
Fastighetsägarna i Gamlestaden kallat samtliga berörda parter till diskussion gällande brottsfö-
rebyggande arbete med ungdomar, att Apoteket i Kortedala föreslår en kvällsaktivitet med temat 
Våga gå ut ensam – gruppen förmedlar kontakt med polis som kan medverka, att ”skräpgruppen”	
(Miljögruppen ”Rent Kortedala”) behöver aktiveras. Nedskräpningen i området har ökat.

På trygghetsgruppens möte i mars kunde de som deltagit i det möte som Gamlestadens Fastig-
hetsägarförening initierat, rapportera att olika åtgärder diskuteras i samband med problem där 
ungdomar är inblandade. Man kommer att pröva på olika åtgärder för att lösa dessa i Gamle-
staden. När arbetet med trygghet nu även börjat i Utby konstateras att där också finns en del 
ungdomsproblem, speciellt relaterade till en skola.

Före-efter Hållplats Runstavsgatan
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Det förebyggande arbetet med skolorna i Kortedala, speciellt N1-skolan, har resulterat i ett antal 
förslag på aktiviteter som kan genomföras i samverkan med skolans ledning. Kameror skall 
installeras för att få bort den brottslighet som sker på skolgården. Även ny och bättre belysning 
skall prövas för att skapa en större trygghet där. Trygghetsgruppen beslutar att nästa möte skall 
äga rum på denna skola.

I övrigt visar statistiken över vardagsbrottsligheten samma bild som förut. Jämfört med Örgryte 
och Härlanda har det skett färre brott mellan åren 2002 och 2004 inom Kortedala SDN-område. 
Med protokollet för marsmötet följer – enligt praxis – listan på anmärkningar från sista mörker-
vandringen och man kan följa vad som åtgärdats och vad som är kvar under respektive ansvarig 
organisation. Trafikgruppens protokoll är också bilagt och visar hur deras åtgärder gradvis 
genomförs och hur nya problem initieras och behandlas. Aktuellt är att få fram fler parkerings-
platser runt Kortedala torg. 

Protokollet berättar också om det nya förslaget till ny gång och cykelbana som presenterades av 
Trafikkontorets tjänstemän på trafikgruppens möte. Det accepterades inte av representanten för 
Göteborgslokaler som menade att detta inte var bra för handlarna på det berörda torget. Tjänste-
männen lovade att återkomma med nytt förslag som beaktar framkomna synpunkter. I övrigt 
avslöjar protokollet att trafikgruppen ventilerade stort och smått. Förutom en genomgång av 
hur långt trafikprogrammet har genomförts diskuteras gatubeläggningar, jordkullar och räcken. 
Dessutom presenteras Trafikkontorets tre olika förslag över hur Bellevue kan byggas om och att 
en internationell arkitekttävling pågår om Gamlestadstorget som en framtida knutpunkt för tåg- 
och spårvagnstrafik. 

Inför	trygghetsgruppen läggs ett förslag på majmötet om en undersökning av restaurangernas 
alkohol- och droghantering i stadsdelen Kortedala. Initiativtagaren, som är kommunens sam-
ordnare i dessa frågor, menar att ohälsa, våld och skadegörelse kan motverkas genom en ansvars-

Före-efter Nymånegatan

Före-efter Nymånegatan
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full alkohol- och droghantering hos restaurangägare och deras personal. Trygghetsgruppen	stö-
der förslaget och skickar det vidare till folkhälsorådet för beslut. 

I Gamlestaden har högtalare installerats utanför och inne i foajén på Medborgarhuset för att 
sprida klassisk musik i syfte att lugna besökare. Detta har tydligen uppfattats som en provoka-
tion av några ungdomar som slog sönder samtliga rutor. Beslut har fattats om att musikåtgärden 
skall upphöra tills vidare. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har installerat ny belysning och förstärkt den gamla på N1-
skolans gård för att få bort den brottslighet som sker på skolgården. I övrigt rapporterar Risk-
gruppen att en grupp som rört sig i stadsdelen och rånat människor har gripits. I övrigt har det 
hitintills varit en lugn vår bland ungdomarna. Man arbetar just nu med att skaffa ungdomar 
sommarjobb.   

Trygghetsgruppens första höstmöte i september är på N1-skolan. Läget kring skolan har blivit 
lugnare, men fortfarande finns vissa störningar (klotter, skadegörelse). Rektorn berättar att 
skolans musikungdomar, som till stor del kommer från andra stadsdelar och är skötsamma, inte 
känner sig trygga på skolgården och därför samlas vissa tider på det närliggande torget. För att 
minska deras rädsla finns det behov av vuxna på skolgården och torget. 

Någon representant för Nattvandrarna är inte närvarande för att rapportera vad som händer i 
Kortedala i övrigt på kvällarna just nu. Gruppen är enig om att diskussionen med skolan och 
nattvandrarna skall fortsätta. Rektor från N1-skolan bör ingå i trygghetsgruppen. De bevaknings-
kameror som sattes upp över skolgården blev stulna. Nya har installerats. Problemen som fanns 
kring denna skola har nu uppstått på en annan skola i området och här pågår nu diskussioner om 
åtgärder.

Samtliga åtgärder som listats efter mörkervandringen i november förra året är nu genomförda. 
Brottsstatistiken kontrolleras. Den nedåtgående trenden håller i sig, men i statistiken märks att 
stöldgods säljs på de nya marknaderna på Kviberg. Av övriga avrapporteringar från arbetsgrup-
per kan nämnas att en informationsbroschyr ”Jag lämnar inget i bilen” presenteras. Den är en 
del av en kampanj för att förebygga bilinbrott. 

Årets sista möte äger åter rum på N1-skolan. På mötet rapporterar representanten för Nattvand-
rarna hur ungdomarna rör sig i området just nu. Det finns problem med att ett par föreningar 
säljer starköl och sprit till ungdomar, och med att det sker rekryteringar till Original Gangsters 
(OG).  Ett möte skall äga rum samma kväll på N2-skolan för att försöka rekrytera fler nattvandrare. 

Bostadsbolaget Poseidon har fått klagomål från hyresgäster som störs av att det är högljutt kring 

Före-efter Gregorianska gatan
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en krog belägen vid Norra torget. Nattvandraren känner väl till läget på krogen och ser inte att 
den utgör problemet. Hon vill att ägaren bjuds in på nästa möte för att få reda på mer om situa-
tionen, vilket beslutas.

Riskgruppen vittnar om ett relativt lugn bland ungdomarna. Lokalförsörjningsförvaltningens 
representant vittnar dock om skadegörelse på belysningsarmaturer. Kring en skola har dessa sla-
gits sönder för tredje gången. Det behövs krafttag för att stoppa skadorna. Riskgruppen förmed-
lar nyheten att en del ungdomar sniffar fönsterkitt. Man föreslår att fastighetsägarna använder 
den gamla sortens fönsterkitt som stelnar och som därför inte går att använda för sniffning på de 
nedersta fönstren. Detta skall vidarebefordras till aktuella glasmästare. Likaså har man varnat 
handlarna att inte sälja rengöringsmedel som går att sniffa.

Siamac Fallah informerar om den pågående fördjupade översiktsplanen gällande Gamlestaden-
Bagaregården. Aktuellt är också att Vattenfalls Eldistribution AB ansöker om förnyelse av 
nätkoncession för befintliga luftledningar. Då dessa går nära bostadsfastigheter och en förskola 
i Kortedala, samt hindrar användning av viss mark, yrkar trygghetsgruppen om att ledningarna 
grävs ner i marken. 

Det har nu gått nästan fem år sedan trygghetsarbetet initierades i Kortedala. En utvärdering har 
begärts och varit planerad sedan länge. Den har nu satts igång och på mötet presenterades 
arbetsgången och hur trygghetsgruppen berörs. Ett speciellt utvärderingsmöte förläggs till 
januari 2006.

Före-efter Minutgatan.
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Trafikgruppen	

Trafikgruppen har sitt första sammanträde i januari 2002. Till ordförande väljs en tjänsteman 
från Trafikkontoret. Gruppens avsikt är att skapa en trygg trafikmiljö med bra tillgänglighet i 
hela området. Detta innebär att man skall se över gång- och cykelvägar, körbanor, hinder och 
parkeringsplatser. Utgångspunkter är anmärkningar som kommit fram under vandringarna, kartor 
över olyckor och tillbud i området, tillgänglighet till och från spårvagnshållplatserna, karta över 
befintliga och planerade gupp, ett färdigt trafikförslag med en ny gång- och cykelbana samt 
parkeringssituationen.

Gruppen börjar med att tillsammans med Trafikkontorets experter göra en genomgång av områdets 
gator, vägar, gång- och cykelbanor, gupp och avstängningar, stråken mellan hållplatser och bo-
städer, affärer och arbetsplatser. Synpunkter från vandringarna och andra brister och synpunkter 
markeras på en stadsdelskarta. Konkreta åtgärder diskuteras i gruppen och börjar projekteras av 
Trafikkontoret. På mötet i september 2002 finns en tabell över planerade åtgärder. Denna tabell 
kompletteras och gås igenom på varje sammanträde. Genomförda åtgärder utgår ur tabellen.

1a. Almanacksvägen

1b. Almanacksvägen

1c. Almanacksvägen

1d. Almanacksvägen
	

1e. Almanacksvägen

2. Tideräkningsg.

3. Spårvagnshåll-
    platser linje 6,7

4. Gupp och  
    avstängningar

5. Anmärkningar
    från vandring  
    2004, Hyresgäst-
    föreningar samt 
    övriga synp.

Fartdämpande åtgärder 
Vid korsningen Runstavsg. 
Vid korsningen Tideräkningsg. 

Dubbelriktad cykelbana på Almanacksvägen.
Alt. 1. På västra sidan
Alt. 2. På båda sidor  

Gc-port mellan Runstavsgatan och Tideräkningsgatan.

Fartdämpande åtgärder vid de tre övriga cirkulations-
platserna.

Ny beläggning

GC-bana mellan Almanacksvägen-Bensinstation/
Västra Midvintergata.
Ny beläggning i samband med anläggning av GC-
banan.

Trygghet/tillgänglighet när det gäller närområdet kring 
resp. hållplats samt bostadsområdet utanför närom-
rådet.

Utredning hos Trafikkontoret samt önskemål från 
Trafikgruppen i prioriteringsordning:
1. Tusenårsgatan vid Kortedala Torg. 
    460-98. 1 portrefug + 2 vägbulor.
2. Östra Midvintergatan. 
    464-98. 1 port + 1 vägbula.
3. Julaftonsgatan. 8-99. 7 vägbulor.
4. Kalendervägen. 465-98. 5 vägbulor.
5. Gregorianska g. 457-98. 5 vägbulor.

Drift- och underhållsåtgärder.
Se även kompletterande text nedan.

Klar
Trafikförslag
2005

Trafikförslag
 2005

Påbörjad

Trafikförslag klart

Trafikförslag klart

Trafikförslag klart

Trafikförslag 2003

Trafikförslag hösten 
2002

Byggnation senare
	

Byggnation ej beslutad
						

 Färdigställd 2005

Färdigställd 2005 

Försenats pga GC-tun-
neln. Genomförts
efter tunnelbygget.

Prel. Byggnation 2006
Prel. Byggnation 2006

Åtgärderna är genom-
förd

Byggnation pågår

Drift/underhåll
Anmält 
Bevaka + komplettera

Aktivitet	 	 	 	 	 	 	 	 Skede

Ovan visas hur denna tabell ser ut med samtliga större projekt inplacerade som förekommit 
fram till 2006.
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    Trafikgruppen har åtgärdat följande anmärkningar från den senaste mörker-
    vandringen:
1. Julaftonsgatan: Ojämnheter i gatubeläggningen orsakar vattenpölar mittemot stora parkeringen  
 och närmast parkeringsskylten, klar
2. Februarigatan 2–22, 1–19: Belysningsstolpe skyms av trädgrenar, klar
3. Decembergatan vid bommen: Björkträd skymmer belysningsstolpe, Klar  
4. Decembergatan: Korsningen mot Aprilgatan – träd skymmer belysningsstolpe, klar  
5. Januarigatan mittemot spårvagnshållplatsen: Gatubelysning släckt, åtgärdat
6. Kalendervägen: Belysningsstolpe närmast gaveln på Radioaffärshuset på väg mot tunneln är  
 släckt, åtgärdat
7. Kortedalavägen ovanför tunneln: Tre st vägbelysningar är släckt. åtgärdat
8. Tusenårsgatan: Gångväg från Tusenårsgatan 29–7 ner till spårvagnshållplatsen vid Runstavs 
 gatan mycket skräpigt, åtgärdat
9. Ta bort ogräs mellan plattorna samt resterna efter räcket på via sträckor längst med Alma- 
 nacksvägen. åtgärdat. 
 Långsiktigt diskuteras olika lösningar för ogräsbekämpning eller ev. byte av plattor till   
 gräsyta, återkommer
 Januarigatan: Problem med parkerade bilar på trottoar och gräsytor närmast Petter Kattsga- 
 tans byggnad.
 Åtgärdat: Kontakt med fastighetsägare för bättre ordning och skötsel när det gäller bilverksta- 
 dens kunder samt anläggning av räcke längst gatan mellan trottoaren och gräsytorna. Åtgär- 
 derna har haft mycket positivt effekt och bidragit till både bättre ordning och miljö.  

Om punkt 3 i tabellen kan berättas att Trafikkontoret år 2002 anlitade en konsult för en inventering 
av tillgängligheten för personer med funktionshinder. Ungefär ett år senare är inventeringen 
klar. En mängd åtgärder genomförs dels i närområdet kring varje hållplats och dels i en yttre 
zon av stråk till bostäderna. Åtgärderna samfinansieras av bl a Trafikkontoret, Vägverket och 
Stadsbyggnadskontoret. (Om detta arbete som bedrivits i hela Göteborg finns att läsa i Trafik-
kontorets rapport Tillgänglighet för funktionshindrade, 2:2003.)

En liknande inventering görs senare även runt Kortedala torg, för att även här förbättra tillgäng-
ligheten. Trafikkontoret har dessutom tagit fram en blankett som allmänheten kan använda för 
att skicka in förslag och synpunkter som kan öka tillgängligheten i gatumiljön. Det finns också 
en möjlighet att ringa direkt till kontoret och klaga. Via Kortedalas hemsida, under rubriken 
Miljö och hälsa i Kortedala, kan man också lätt nå denna blankett och telefonnumret. 

På trafikgruppens sammanträden diskuteras förutom långsiktiga förbättringar av säkerhet och 
tillgänglighet även aktuella frågor som klagomål på dåliga beläggningar, skyltar som fattas eller 
är skadade. Gruppens sammansättning ger möjlighet att pendla mellan planer som är länkade 
till hela stadens utveckling och Kortedalas specifika problem. (Se nedan ett exempel på mindre 
åtgärder aktuella efter en mörkervandring 2004.)

10.
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De flesta åtgärderna i tabellen är idag genomförda, men arbetet fortsätter. Gruppen följer nu ge-
nomförandet av den nya gång- och cykelbanan, bevakar att beläggningsplanen för asfalteringar 
följs, utvecklar nya parkeringsplatser vid Kortedala torg, ser över önskemål om skyltar, samt 
förändringen av hela trafikmiljön vid Bellevue. Man väntar sig nya uppgifter i samband med 
att kommunen påbörjat arbetet med ny översiktsplan och andra uppgifter i takt med att området 
förändras.

Trafikkontoret har hitintills finansierat insatserna inom ramen för sin driftsbudget, samt ge-
nom nyinvesteringar. Park- och Naturförvaltningen uppskattar att de bekostat asfalteringar på 
gångvägar som svar på synpunkter på vandringar för närmare 400 000 kr. Denna kostnad ligger 
inom ramen för driftsbudgeten. I denna förvaltning finns numera ett speciellt konto – ”efter 
vandringar” – som gör att man i framtiden lätt kan följa utgifterna för insatser som görs som ett 
svar på beslut fattade under vandringar i olika stadsdelar. 

Före-efter Julaftonsgatan, asfaltering.

Före-efter Kalendervägen.
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Belysningsgruppen

Redan två dagar efter trygghetsgruppens första möte genomförs den första vandringen i stads-
delen på dagtid. Den följdes efter ungefär en och en halv månad, den 29 oktober 2001, av den 
första mörkervandringen. Den allmänna uppfattningen under vandringen är att stadsdelen är för 
mörk. Med tanke på den långa mörka årstiden, menar deltagarna i vandringen, är belysningen en 
viktig faktor för den upplevda tryggheten och säkerheten i området. Gatubelysningen är otill-
räcklig. Parkeringsplatser och skolgårdar är för mörka. Många ljuskällor är av fel sort och även 
omgärdade av trädgrenar.

Under mörkervandringen noteras direkt 33 anmärkningar. Belysningsgruppen bildas. På första 
mötet i december berättar flera fastighetsägare om ytterligare vandringar med hyresgäster/kon-
taktkommittéer. Då väcks också idén att skriva skötselavtal mellan förvaltningar och bolag för 
att få fram helhetslösningar. 

Konkreta åtgärder börjar genast diskuteras med Park- och Naturförvaltningen, Trafikkontoret, 
Fastighetskontoret samt berörda fastighetsägare. Snart etableras ett samarbete med projektet 
Stad i ljus. (Ett initiativ från Trafikkontoret som i samverkan med flera förvaltningar syftar till 
att ta fram ett belysningsprogram för hela Göteborg.) Samtliga fel och brister markeras på en 
karta över Kortedala. Den kom att ligga till grund för en uppgradering av belysningen i stads-
delen. Stad i ljus projekterar och bekostar denna uppgradering på kommunens mark i Kortedala. 
Mellan 2002–2005 genomfördes sådana förbättringar i hela kommunen till en kostnad av 18–20 
miljoner kronor.

Under tiden arbetar belysningsgruppen vidare med belysningsåtgärder på de privata fastighets-
ägarnas och Lokalförsörjningsförvaltningens mark, samt att samordna belysningens skötsel när 
det gäller ytor och intervall. På mötet i september 2002 är redan listan för pågående och plane-
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rade åtgärder mindre. Såväl bostadsföretagen som Park- och Naturförvaltningen håller på med 
belysningsåtgärder i hela stadsdelen. I november samma år genomförs en ny mörkervandring. 
Ett seminarium med en belysningsarkitekt ordnas strax därefter för trygghetsgruppens	medlem-
mar i syfte att de skall lära sig om belysning samt hur olika miljöer kan få bättre, ändamåls-
endlig, ekonomisk, samt snyggare belysning.

Ytterligare en mörkervandring genomförs 2004. Deltagarna upplever stora förbättringar jäm-
fört med 2001. Många brister har åtgärdats. Men, skolgårdarna har fortfarande inte fått adekvat 
belysning. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningen med 
framtagande och genomförande av olika åtgärder. Samtidigt är antalet ärenden från de två se-
naste vandringarna 39 respektive 50, det vill säga fler än från den första vandringen. Att antalet 
ärenden inte minskar beror dels på att man nu vant sig vid den högre belysningsstandard som 
gradvis sprids i stadsdelen, dels på att skadegörelsen relativt sett ökar. 

Arbetet med att uppgradera belysningen i Kortedala har genomförts och finansierats av Park 
och Natur och Trafikkontoret. Kostnaden för såväl förbättringarna inom ramen för Stad i ljus 
och utanför har kostat kommunen 1 530 000 kronor. Samtidigt har skadegörelsen på belys-
ningen under samma tid nått nästan samma kostnadsnivå, 1 400 000 kr. Lokalförsörjningsför-
valtningen har investerat 170 000 kronor i stadsdelens skolors ytterbelysning. Kostnaderna för 
skadegörelse är även här ungefär lika stora. Därutöver har de privata fastighetsägarna bidragit.

Belysningsgruppen avser att fortsätta med drift och underhåll av stadsdelens belysning i sam-
verkan. Skötseln och underhållet har blivit alltmer av rutin. Den har effektiviserats genom 
samverkan. En stor utmaning är att kunna minska skadegörelsen.

Före-efter Deceniumgatan
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Miljögruppen ”Rent Kortedala” 

Miljögruppen ”Rent Kortedala” bildas våren 2002. Gruppen arbetar med nedskräpning och 
opinionsbildning för ett renare bostadsområde. Den har tagit fram ett avtal eller en avsiktsför-
klaring. Denna innebär att det aktuella företaget och dess anställda skriver på ett avtal som säger 
att var och en skall föregå med gott exempel och ta upp ett skräp om dagen, samt, där det är 
möjligt, uppmana folk att inte skräpa ner. Anställda hos samtliga inblandade parter har under-
tecknat avtalet. Avtalet har därefter också undertecknats av stadsdelsförvaltningens chef. 

En papperskorgsinventering genomförs. Man kartlägger antal papperskorgar, deras placering 
samt tömningsfrekvens i syfte att förstå nedskräpningsmönstret i området och underlätta plane-
ringen av korgarnas tömning, samt utsättning av nya. Detta arbete har gått på ordinarie drifts-
budget hos ansvariga förvaltningar/bolag.

Gruppen har deltagit i de årliga vårstädningarna i stadsdelen. Den är dock för närvarande, år 
2006, inte aktiv. På trygghetsgruppens möte i maj i år diskuteras nedskräpningen åter igen. 
Enligt avtalet lever de som är engagerade i trygghetsarbetet som förebilder med att plocka upp 
skräp mm. Men, att få detta att spridas har visat sig vara en helt annan sak. Kostnaderna för 
nedskräpning är stora. Mötet menade att kanske avtalet inte räcker, kanske inte ens vad stads-
delen gör! Kan vi ta initiativ till något större? Kanske kan alla kommuner i Sverige gå ihop för 
att göra något? Kostnaderna som i Kortedala kan delas mellan fastighetsägare, kommunala och 
privata förvaltningar och bolag. På trygghetsgruppens möte i juni väcks frågan på nytt och man 
beslutar att idén till en kommunövergripande attitydsatsning mot nedskräpning skall tas upp 
med ansvariga tjänstemän i kommunens stadsdelsförvaltningar. 

Kanske är detta en fråga som kommer att aktivera miljögruppen på nytt.

Före-efter Solståndsgatan.
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Brottsförebyggande gruppen

Den brottsförebyggande gruppen bildas hösten 2002 som ett svar på att trygghetsgruppen beslu-
tat att följande år prioritera brottsförebyggande arbete.

Ett rattkryckeprojekt och en informationskampanj startar våren 2003 i syfte att minska bilrela-
terade brott. Informationsblad samt en affisch till en kampanj, tas fram och delas ut till samtliga 
fastighetsägare för uppsättning på parkeringsplatser och i trappuppgångar. Rattkryckor med 
subventionerat pris erbjuds bilägarna i området. Polisen och hyresvärdarna samverkar kring 
hela projektet. Brottsstatistik från polisen visar att projektet varit effektivt. Inom de områden 
där bilägarna använt rattkryckor minskade den bilrelaterade brottsligheten markant. Projektet är 
avslutat.

Gruppen tar i början på 2003 tillsammans med skolan ett initiativ till ett föräldramöte för att 
diskutera trygghetsfrågorna samt ungdomarnas handhavande under kvällar och nätter vid torgen. 
Aktionen resulterar i att 43 personer anmäler sig för att genomföra nattvandringar i området och 
samtala med ungdomarna. Skandia försäkringsbolag bidrar med jackor och utbildning, Fastig-
hetsägarna med lokal och SDF Kortedala med mobiltelefoner. En representant från Nattvand-
rarna deltar därefter i trygghetsgruppens möten. Då och då ordnar brottsförebyggande gruppen	
nya möten för nyrekrytering av nattvandrare.

Grannsamverkan uppmuntras i stadsdelen för att de boende själva skall kunna öka sin överblick 
över bostadsområdet och dess säkerhet. Grannsamverkan utvecklas i samarbetet mellan hyres-
gästföreningar, bostadsföretagen samt polisen i Kortedala och pågår ständigt. Polisen informerar 
också olika grupper om trygghet och säkerhet, bl a pågår en kampanj riktad mot mellanstadie-
elever. Målsättningen är att alla elever skall få besök av polisen från våren 2003 och framöver. 
Polisen drar dessutom på olika sätt in trygghetsarbetet i sitt vardagsarbete. 
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Ett återkommande inslag i gruppens arbete är vad som kan göras för att öka säkerheten på Kor-
tedala torg. Olika åtgärder prövas. Gruppen följer de årliga trygghetsmätningarna som görs av 
Förvaltnings AB Framtiden (Bostadsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Poseidon m 
fl) i dess årliga nöjdboendeundersökning. Det visar sig att det är stor skillnad på hur torget upp-
levs mellan dagtid och kvällstid. Mätningarna visar (från 2004) att när butikerna har öppet får 
torget ett gott ”betyg” av besökarna ur trygghetssynpunkt. Kvällstid, efter att butikerna stängt, 
är ”betyget” sämre. Gruppen arbetar vidare med att följa utvecklingen på torget. 

Arbetet i brottsförebyggande gruppen har finansierats av fastighetsägarna och stadsdelsför-
valtningen. Dessutom har medel för brottsförebyggande arbete sökts och beviljats från BRÅ, 
Brottsförebyggande rådet i Stockholm. Det har använts till:
• Tryck och distribution av information till boende för brottsförebyggande arbete och grann- 
 samverkan inom det egna bostadsområdet
• Utbildning och kurser av trygghetsgruppens medlemmar och andra engagerade
• Förebyggande arbete, informationskampanj mot bilinbrott, stöld och skadegörelse av bilar.
 Genom samverkan, där alla bidrar med skilda resurser efter möjligheter och behov, har det  
 brottsförebyggandet arbetet integrerats i trygghetsgruppens vidare uppdrag. Polisen deltar  
 hela tiden i arbetet men är för närvarande, p g a resursbrist, inte närvarande på samtliga möten.  
 Samverkan fortsätter, framförallt med förebyggande arbete i skolorna, genom det nätverk  
 som nu är etablerat. 

Foto TradW./Sep 2006.
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En summering av arbetssättet

I den handlingsplan som angav trygghetsarbetets riktning vid starten 2001 står, att ett effektivt 
trygghetsarbete förutsätter kunskap om problemet och de faktorer som har stor betydelse för den 
upplevda tryggheten i ett bostadsområde. Följande aspekter utpekades som speciellt viktiga: den 
synliga brottsligheten, befolkningssammansättningen och den fysiska miljöns utformning.

Det trygghetsskapande arbetet integrerades redan från början med polisens brottsförebyggande 
arbete. Den brottstyp som oftast drabbar de boende är mängdbrott eller den sk vardagsbrotts-
ligheten. Det är ett samlingsnamn på brott som sker i stor skala och kan drabba vem som helst. 
Exempel på sådana brott är stölder, bilstölder, stölder ur bilar, källarinbrott, cykelstölder, lägen-
hetsinbrott, snatteri, skadegörelse, misshandel samt vissa trafikbrott. För att höja tryggheten i 
området var målet för trygghetsarbetet att förebygga vardagsbrottsligheten. 

Brottsstatistik har kontinuerligt inhämtats ur brottsregistret hos polisen. En polisman har deltagit 
i trygghetsgruppens arbete med att sammanställa och analysera brottsstatistiken. Härmed har 
gruppen kunnat se vilka brott som förekommer var i stadsdelen och samtidigt följa vad som hän-
der efter gruppens insatser. Platser för faktiska brott – de som kan följas i statistiken och direkt 
via polisens arbete – och de symboliska brottsplatserna – de platser där de boende ofta är rädda 
för brott har identifierats. Grönskan har tuktats, belysningen har förbättrats för att öka överblick-
en hos såväl den som parkerar sin bil eller är på väg hem från spårvagnen som de kringboende 
som är potentiella ”bevakare” över sina grannar och den gemensamma miljön. Bevakning med 
hjälp av kameror och väktare har prövats t ex på Kortedala torg. Krogarna har ”bevakats” för att 
hitta balansen mellan skapandet av mötesplatser och av brottsplatser. För att förebygga bilstölder 
har man haft en lyckad kampanj för att fler skall ha rattkryckor. Information om detta och andra 
brottsförebyggande åtgärder har skett vid många skilda tillfällen. I flera områden har grannsam-
verkan initierats. 

Områdets befolkningssammansättning, de som bor och de som besöker området, är ytterligare en 
aspekt som var en utgångspunkt för trygghetsarbetet. Den ansågs ha stor betydelse för människors 
upplevelse av trygghet, men även för den faktiska brottsligheten.
Stora koncentrationer av människor av olika ålderskategorier eller med sociala problem på en 
plats, t ex på torg och intill systembolag, leder oftast till att besökare och förbipasserare upplever 
otrygghet och rädsla för brottslighet. 

Löpande renoveringar av lägenheter pågår i Kortedala. I nya områden främjas byggandet av 
större lägenheter för att få fler unga familjer till stadsdelen. En uppfräschning av Kortedala torg 
har nyss avslutats. För de missbrukare som brukar samlas kring systemet på torget eller alldeles 
bakom torget har trygghetsgruppen prövat flera insatser. Precis färdig är en speciell plats – där 
de boende eller gående inte är störda – med bänkar för samling utomhus, samt en lokal nära 
torget där personal finns närvarande på vissa tider. Vuxenvandringar har införts för att ge stöd åt 
de ungdomar som rör sig ute och samlas på vissa platser. Trygghetsgruppen följer föreningslivet 
i stadsdelen och har själva initierat och organiserat aktiviteter för ungdomar när man sett akuta 
behov för detta, t ex sommarjobb och disco.

Den fysiska miljöns utformning är den tredje aspekten  trygghetsgruppen uppmärksammade från 
början. Den ansågs ha stor betydelse för den upplevda tryggheten, även om risk för utsatthet 
kan vara minimal. Mörka och insynsskyddade platser, övergivna och illa underhållna platser 
och platser där brottslingar har anledning att samlas kan upplevas som otrygga. Otrygga platser 
avfolkas snabbt och banar väg för att brott skall kunna äga rum helt ostört. Platser som uppfat-
tas som trygga och har många besökare kan å andra sidan ofta utsättas för brott för att här finns 
många människor som kan bli brottsoffer.
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I det senare fallet är Kortedala torg den plats som fått stor uppmärksamhet av trygghetsgruppen 
och där brott sker trots att många insatser gjorts för att öka säkerheten, och att platsen nu, enligt 
allmänna omdömet, är mycket trevligare än förr och upplevs tryggare, i alla fall under dagtid. 
Omfattande insatser har dessutom gjorts på de gångvägar som Kortedalaborna använder, för att 
de skall upplevas trygga. Här är många insatser ihopkopplade med en ökad tillgänglighet	för	
funktionshindrade, vilket var en aspekt som inte var med i den första handlingsplanen. I fokus 
har här varit spårvagnshållplatserna och parkeringsplatserna och vägarna till och från bostads-
kvarteren. I övrigt har trygghetsgruppen uppmärksammat att det är viktigt att såväl de enskilda 
fastighetsägarnas mark som den allmänna marken inte bara är tillgänglig, utan också hålls ren 
och snygg. Ett problem i detta sammanhang, och som återkommer i trygghetsgruppens proto-
koll, är att inte alla fastighetsägare deltar i trygghetsarbetet. Samtidigt har rutiner utvecklats för 
alla Kortedalabor och arbetande/besökare i Kortedala kan påpeka sina upplevelser av brister 
genom direkttelefon eller brev till samordnaren av folkhälso- och trygghetsarbetet eller via 
hemsidan till Trafikkontoret. 

Samtidigt som trygghetsarbetet varit inriktat på ovanstående aspekter avslöjar protokollen och 
samtalen i trygghetsgruppen att kunskapen utvecklas kring de komplexa sambanden mellan 
faktisk och upplevd brottslighet, mellan faktiska brottsplatser och symboliska brottsplatser, och 
insatser i den fysiska och social miljön. Diskussionerna och åtgärderna ändrar gradvis karaktär. 
Tydligt är att diskussionerna kring de stora investeringar i tillgänglighet, överblick och upp-
snyggning, börjar ersättas av samtal om hur man skall minska den ständigt pågående skade-
görelsen – som kostar i princip lika mycket som nya investeringar – och mer inriktade insatser 
t ex att förbättra områdets skolmiljöer.

Den grundläggande metoden för att utveckla kunskap om trygghet och engagera såväl de bo-
ende som de experter som har ansvar för Kortedalas miljöer har varit trygghetsvandringarna (se 
rutan s 38).  Vandringarna ger kännedom såväl om hur problem upplevs som en kartläggning av 
direkta behov av åtgärder. En dag- och en mörkervandring inledde trygghetsarbetet i Kortedala. 
Fastighetsägarna tillsammans med representanter från Park- och Naturförvaltningen, Trafik-
kontoret, Hyresgästföreningar, Fastighetsägarföreningen och Stadsdelsförvaltningen genomför-
de på detta sätt tillsammans en kvalitetsbesiktning av området. Anmärkningarna fotograferades 
och protokollfördes noggrant för åtgärd. Samtliga brister och synpunkter sammanställdes i olika 
kategorier. Arbetsgrupper bildades för vidare planering och genomförande av åtgärder. 
Arbetsgrupperna har arbetat på olika sätt och med skilda tidsplaner. En del frågor, t ex trafik-
säkerhet och förbättrad belysning har krävt en längre tids förberedelser.  Andra enklare åtgärder 
har gett effekt redan efter en kort tid, t ex tuktning av träd och buskar. Varje arbetsgrupp har en 
gruppledare som kontinuerligt rapporterar till trygghetsgruppen. Protokollen publiceras sedan år 
2004 också på SDF Kortedalas hemsida.

Följande arbetsgrupper har under längre eller kortare tid fungerat i Kortedalas femåriga trygg-
hetsarbete: belysningsgruppen, en brottsförebyggande grupp, miljögruppen, Rent Kortedala 
och trafikgruppen. Arbetet med park- och grönområden har inte gått via en arbetsgrupp utan 
genomförts av fastighetsägarna och Park- och Naturförvaltningen i direkt samverkan�.  Åtgärder 
av akut karaktär eller av mindre omfattning har åtgärdats omgående och i allmänhet har kostna-
derna tagits ur ansvarig organisations driftsbudget. Där har samordnaren direkt kontaktat berörd 
instans och sett till att förbättring sker. Ett arbetssätt som gradvis har utvecklat ett kontaktnät 
med ansvariga personer som gradvis effektiviserat arbetet. Övriga åtgärder har planerats in i 
kommande åtgärdsprogram för att successivt genomföras.

�Park- och Naturförvaltningen uppskattar sina kostnader under de fem åren för tuktning av grönska till 1 500 000 kronor, samt för 
lagning av skador på bänkar, papperskorgar och avstängningar till 154 000 kronor. Samtliga arbeten skedde direkt som svar på 
synpunkter på vandringar.
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Vandringar	som	verktyg	i	trygghetsarbetet

Så här brukar en vandring gå till i Kortedala:

Den samordnande tjänstemannen, Siamac Fallah (SF), samlar deltagarna till en speciell tid 
och plats. Dit kommer ansvariga personer inom skilda förvaltningar och fastighetsbolag 
som är engagerade i trygghetsarbetet. Dessutom försöker SF få med representanter för dem 
som bor i området. Vad dessa tycker och tänker är det mest betydelsefulla.

På utsatt tid och plats väntar en minibuss som tar deltagarna till de platser på rutten som SF
lagt upp. Här vandrar gruppen runt och tittar på gatumiljön, parkeringsplatser, gång- och cy-
kelbanor, ja hela den offentliga miljön i området. Under vandringen använder sig SF av en 
diktafon och han tar bilder för att dokumentera vad gruppen ser och vad de säger. Idén är att 
alla som kommer har skilda erfarenheter. Därför ser man på området med olika ögon. Alla 
ser olika saker. Många olika aspekter kan därför förmedlas under vandringen som gör att det 
kommer fram en rik bild. Tillsammans täcker man således in mycket.

Efteråt listar SF samtliga anmärkningar. De fördelas därefter på ansvariga fastighetsägare 
och förvaltningar.  Vandringarna brukar sprida sig genom att de som deltagit initierar nya 
i andra områden eller i samma, men med andra deltagare. Då kanske man får in protokoll 
som förstärker redan gjorda anmärkningar, men också nya. Dessa synpunkter förmedlas då 
vidare till SF som tar ansvar för att de åtgärdas.

Ibland har deltagarna olika uppfattningar om vad som är vackert och tryggt respektive 
otryggt och fult. Då ordnar SF så att berörda parter kan samlas och gå tillbaka för att se om 
man kan hitta en väg som kan accepteras av samtliga.

När man åtgärdat det mesta på listan ordnar SF en ny vandring för att se hur det blev och 
kanske se på miljön igen utifrån nya aspekter. Denna leder till nya åtgärder och nya mil-
jöer att arbeta med. SF är angelägen om att när de boende och arbetande i stadsdelen ser en 
vandring vet de att nu händer något.

Vandringar som verktyg i trygghetsarbetet används i flera förvaltningar i Göteborg. Tryggare 
och Mänskligare Göteborg understöder detta arbete med att bl a utveckla manualer för hur en 
bra vandring kan gå till. (Se vidare på hemsidan www.tryggaremanskligare.goteborg.se ). 
Trygghetsvandringar praktiseras även av andra kommuner i landet och i andra länder. Olika 
tillvägagångssätt och erfarenheter rapporterades under en konferens i december 2005 i 
Göteborg (Dokumentation av en Trygghetsvandringskonferens i december 2005 (BRÅ och 
Tryggare och Mänskligare Göteborg 2006).
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De boendes kunskap om och känslor för brott och skadegörelse tillsammans med deras engage-
mang och delaktighet är en viktig del av trygghetsarbetet. Det står i trygghetsgruppens hand-
lingsplan. Varje dag har bostadsföretagen och stadsdelsförvaltningen hundratals kontakter med 
dem som bor i Kortedala i sina ordinarie verksamheter. Förutsättningarna för dialog, inflytande 
och medverkan denna väg är således goda och mycket värdefull kunskap om brister finns på 
skilda, men nära håll. Genom vandringarna kan kunskapen i dessa nätverk mötas och bli en del 
av gemensamma uppfattningar och problem och lösningar bland dem som arbetar för Kortedala 
som bostads- och arbetsplats. Samtidigt vidgas nätverk och kunskap genom att boende och ar-
betande i området direkt deltar i vandringarna. Det är framförallt via hyresgästföreningarna som 
de boende har kommit med i trygghetsgruppens vandringar. Hyresgästföreningarna har också 
uppmanats att aktivera sina medlemmar för att genomföra egna vandringar och framföra idéer 
till åtgärder till trygghetsgruppen, vilket också skedde speciellt efter de första vandringarna 
gruppen gjorde 2001. Över åren har möjligheterna för direkta kontakter stärkts. Det är nu möj-
ligt att ringa eller skicka brev till samordnaren och lita på att man blir hörd och att något händer.

Avgörande i arbetet som trygghetsgruppen bedrivit i Kortedala under fem år är att vandringarna 
inordnats i ett handlingsinriktat arbetssätt med fokus på långsiktighet (se ruta s 38). Arbetet är 
processinriktat, dynamiskt och synligt för så många som möjligt. Den bygger på följande förut-
sättningar:
• Samordning av resurser och insatser
• Samverkan mellan de olika organisationerna och med de boende
• Samtliga tar det ansvar som krävs för sina respektive delar, men även för grannens
• Deltagarnas arbetsmetoder och organisation anpassas hela tiden till de nya förutsättningar 
 som växer fram som ett resultat av deltagarnas engagemang och insatser.

Detta arbetssätt kan tydligt exemplifieras med hur trygghetsgruppen tagit reda på hur olika par-
ter bedriver sin skötsel, sett samverkansfördelar och skrivit avtal som förenklar och effektivise-
rar arbetet med att t ex byta belysningsarmatur. Avtalen uppmuntrar också till att hålla ett öga 
på varandras ansvarsområden när det är praktiskt att göra så. Förvaltarna ser också sig själva 
som förebilder och har gemensamt avtal i sina respektive organisationer om att inte skräpa ner 
och att ta upp skräp när man träffar på sådant. Genom uppföljande vandringar har detta arbets-
sätt gradvis förfinats. När så löpande skötsel förenklas har trygghetsgruppen kunnat uppmärk-
samma andra viktiga aspekter i trygghetsarbetet. Samordnaren tar samtidigt ansvar för, även om 
arbetssättet och nätverken utvecklas, att deltagarna får ett jämnt flöde av ärenden. Härmed kan 
gruppen utvecklas och samtidigt stärkas på lång sikt.

Arbetssättet har möjliggjort att en stor andel av åtgärder görs med hjälp av ordinarie medel hos 
respektive deltagande förvaltning eller bolag, samt ideellt arbete från Kortedalaborna eller de 
som har verksamheter i området. Genom sin beredskap och sin gemensamma kunskap har man 
utnyttjat möjligheter att få fram extra investeringsmedel, samt att ta tillvara resurser för kam-
panjer. 

Arbetet fick redan från början en status i området genom att man bildade en ledningsgrupp 
bestående av ledande befattningshavare med rätt att fatta beslut i medverkande förvaltningar 
och bolag. Dessa lade initialt fast riktlinjerna i arbetet och utvecklade förutsättningarna för 
trygghetsgruppens arbete. De har förankrat inom respektive organisation såväl själva arbetssät-
tet som de åtgärder som växt fram genom olika projekt. Trygghetsgruppen har varit det opera-
tiva organet med en heltidsengagerad samordnare från förvaltningen och en ordförande från ett 
av fastighetsbolagen. Den har samordnat resultat och förmedlat vunna erfarenheter vidare på 
olika sätt. Trygghetsarbetet lades efter över fyra års arbete under gemensam ledning med den 
nya satsningen på folkhälsa och fick ett mindre antal medlemmar. I övrigt fungerar arbetet som 
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De	viktigaste	dragen	i	arbetssättet

En vision om att de som bor och arbetar i stadsdelen skall uppleva trygghet.

Ledande befattningshavare med rätt att fatta beslut i medverkande förvaltningar och bolag 
lägger fast riktlinjerna för trygghetsarbetet och förankrar det under arbetets gång.

Områdesrepresentanter från förvaltningar, fastighetsbolag, hyresgästföreningar, polis 
medverkar i och tar ansvar för processen genom trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen bildar arbetsgrupper vid behov som direkt samverkar kring vad som 
behöver göras.

Vandringar genomförs så att de som verkar och bor i området beser området tillsammans	
och utifrån olika aspekter. Under dessa möten listas problem och de övergripande målen 
bryts ner till konkreta åtgärder.

Problemen expedieras direkt. De som kräver enkla åtgärder görs först för att skapa tillit	att	
någon ser och tar hand om de brister som påtalas. 

Problem/åtgärder överlämnas till ansvarig på respektive förvaltning/bolag för genomför-
ande respektive planläggning. Ansvaret innebär även ett ansvar för vad som händer runt 
omkring de egna gränserna.

Samordning av skötsel, utveckling av samsyn av hur Kortedala skall skötas, utveckling av 
nya rutiner i deltagande förvaltningar/bolag sker gradvis.

Deltagande parter använder sina ordinarie medel för att genomföra åtgärderna, men utnytt-
jar också sin beredskap och kunskap för att få fram extra investeringsmedel.

De deltagande förvaltningarna och bolagen ser sig själva som förebilder och uppträder 
såsom man kräver av andra. De får hela tiden respons på sina insatser av kollegor och bo-
ende/verksamma i stadsdelen.

Uppföljande vandringar genomförs där man ser om det som gjorts fungerar, om det blev 
som man tänkt, vad som behöver göras härnäst.

Information finns på nätet om allt som görs. Tillfällen tas tillvara för kampanjer.

Arbetssätt och organisation utvecklas och anpassas efter ständigt nya förutsättningar och i 
takt med att nya rutiner introduceras i deltagande organisationer och under beaktande av att 
arbetet bäst genomförs om det finns ett jämnt flöde av ärenden.
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förut med arbetsgrupper där handläggare och ideella krafter samverkar direkt för att lösa en 
uppgift.

Under arbetets gång har information spridits. Dels som ett led i att förbättra stadsdelen direkt. 
Dels för att berätta om trygghetsarbetet, vilket på längre sikt bidrar till stadsdelens trygghet. 
Detta har skett genom stadsdelstidningen Kortedalabladet, i fastighetsägarnas lokala boendetid-
ningar, men även i göteborgspressen. Trygghetsgruppen inbjöds att delta i Miljöteknikmässan 
2002 i Göteborg för att presentera ett lyckat exempel på samverkan för att främja trygghet i en 
stad. På hemsidan (Göteborgs stad/Kortedala /Trygghet, miljö, hälsa) kan alla besökare följa 
trygghetsarbetet. 



��
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Del 2
Har säkerheten ökat? 

Författare Lotta Jofjord

I denna del diskuterar jag frågan om Kortedala har blivit säkrare. Jag gör dels en be-
skrivning av polisens uppgifter i det brottsförebyggande arbetet i Kortedala, och dels 
använder jag mig av brottstatistik i avsikt att göra en resultatutvärdering av det brottsfö-
rebyggande arbetet i Kortedala. 

Utifrån de insikter jag samtidigt förvärvat om denna statistiks problem, reflekterar jag 
över möjligheterna och gränserna för att se relationer mellan de fem årens brotts-
förebyggande arbete och de vardagsbrott som statistiken berättar om. Statistiken är 
kompletterad med intervjuer av två poliser och en civilanställd vice brottsoffersamord-
nare i närpolisområdet. Alla tre har under den aktuella perioden innehaft nyckelroller i 
Kortedala och kan därför ge synpunkter på frågan om säkerheten och tryggheten ökat i 
stadsdelen. 

Foto TradW/Sep 2006.
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Förebygga brott i Kortedala

Ingripandeverksamhet

Polismyndigheten i Västra Götaland består av Länskriminalpolis, Länsordningspolis, Förvalt-
ningsavdelning och fyra polisområden. Polisområde 1 är det största polisområdet befolknings-
mässigt och vad beträffar polistätheten i länet.

Kortedala/Bergsjön är ett av de större närpolisområdena i Polisområde 1. Förutom stadsdelen 
Kortedala (som inkluderar Gamlestaden och Utby) innefattar det också stadsdelarna Bergsjön, 
Örgryte och Härlanda. Dessutom är Partille kommun en del av närpolisområdet. Från Kortedala 
polisstation utgår under hela dygnet; treskift, ett antal radiobilar som skall täcka detta om-råde. 
Det finns även närpoliser som flera dagar och kvällar i veckan utgår ifrån Partille polisstation 
men där saknas fullständig täckning dygnet runt. Istället kör radiobilspatruller som utgår från 
Kortedala även i Partille kommun.

Närpolisområde Kortedala/Bergsjön ansvarar för ingripandeverksamheten även i närpolisområde 
Angered/Ale. I enstaka fall får bilar från Kortedala också hjälpa till vid händelser i angränsande 
närpolisområden såsom Hisingen, Mölndal och Göteborg city. Det innebär också enstaka utryck-
ningar till angränsande polisområde 2, till exempel Lerums kommun som gränsar till Angered 
och Partille. Å andra sidan händer det ofta att radiobilar från Länsordningspolisens piket- eller 
hundenhet får hjälpa till i närpolisområde Kortedala/Bergsjön. Det händer även att Mölndal och 
Hisingen får släppa radiobilspatruller till området vid enstaka utryckningar eller hela pass, inte 
minst under sommarmånaderna.

Det geografiska avståndet medför en viss framkörningstid för patrullerna oavsett om de larmas 
till platser inom det egna ansvarsområdet, vilket i praktiken kan innebära att de just avslutat ett 
larm i Kallebäck när de får ett nytt larm i Skepplanda (det är ca 30 minuters körtid vid normal 
hastighet och normal trafikintensitet) eller i annat närpolisområde. Det åtgår mycket tid till fram-
körning, tid som annars hade lagts på vanlig patrullkörning i området med viss förebyggande 
verkan.

Radiobilspatrullerna har att följa länskommunikationscentralens direktiv och skickas på larm i 
första hand inom det egna närpolisområdet. Länskommunikationscentralen har ett övergripande 
ansvar för att människor skall få hjälp och kan därför omgående dirigera om en radiobil från ett 
larm till ett annat ifall akutläge skulle uppstå. Stundtals finns det inte mycket tid över för radio-
bilspatrullerna att utföra preventiv verksamhet utöver den effekt som bara åsynen av en polisbil 
kan framkalla. Trots detta har radiobilspersonalen diverse avrapporteringskrav på sig, t ex vad 
det gäller antalet genomförda alkoholutandningsprov, det vill säga planerade eller sporadiska 
trafikkontroller med syfte att kontrollera trafiknykterheten. Likaså åligger det ingripandeverk-
samheten att genomföra kontroller i anslutning till bostäder där personer som lever under hot, 
och därför har tilldelats så kallade trygghetspaket, bor. Dessutom påkallas kontroller av kollek-
tivtrafiken och krogmiljöerna samt allmän ordningshållning på gator och torg, framförallt i form 
av fotpatrullering utanför systembolag.
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Riktad polisverksamhet

Integrationsgrupp

Närpolisområde Kortedala/Bergsjön har tillgång till flera grupper eller personer som utför vad 
man kan kalla riktad preventiv verksamhet. Som exempel på detta kan nämnas en integrations-
grupp med för närvarande tre poliser. Gruppen har att samverka med olika etniska sammanslut-
ningar. Arbetet sker inom närpolisområdets gränser men även utanför eftersom det är den enda 
nuvarande integrationsgrupp som verkar inom polisområde 1. Olika etniska sammanslutningar 
eller föreningar finns över hela polisområdet även om en viss koncentration kan skönjas i Korte-
dala, Gamlestaden, Bergsjön och Angered.

Arbetet i integrationsgruppen kan innebära uppsökande och kontaktskapande verksamheter i 
klubblokaler o dyl likväl som enstaka eller flertaliga informationsinsatser. Exempel på en sådan 
informationsinsats är medverkande vid en lektion i utbildningen Svenska för invandrare. Man 
har även tagit sig an skolklasser på grundskolenivå som önskat besöka eller få besök av poliser. 
Grupper av invandrarkvinnor uppmärksammas en hel del, vilket får dubbel effekt då både barn 
och mödrar vid olika tillfällen har träffat samma poliser. Integrationsgruppen har även deltagit i 
närradioprogram dit lyssnare ringer och med hjälp av tolk ställer frågor. 

Integrationsgruppen har också en viss insyn i frågor om hedersrelaterat våld och har i detta sam-
manhang varit till hjälp i både externa och interna informationsinsatser.

Brottsförebyggande arbete

Ett annat exempel på riktad verksamhet är arbete med brottsförebyggande frågor. Polisen sam-
verkar med olika grupper såsom företagarföreningar, hyresgästföreningar, pensionärsföreningar 
och olika politiska sammanslutningar. I huvudsak har det brottsförebyggande arbetet utförts i 
form av informationsinsatser och föredrag om råd och tips för äldre eller grannar i ett bostads-
område. Grannsamverkan har efter sådana informationsinsatser startats i många områden i 
Kortedala. Det gäller så vitt skilda platser som stora hyreshuskomplex, bostadsrättsföreningar, 
radhusområden och villaområden. 

Grannsamverkansföreningarna fungerar olika beroende på de boendes inbördes relation till var-
andra samt områdets beskaffenhet. För att grannsamverkan skall fungera i hyreshus med många 
lägenheter behövs oftast en eller flera eldsjälar som driver projektet och förser sina grannar, 
med information. Det har gjorts flera försök att starta sådan verksamhet i olika hyreshusområden 
i Kortedala. Ofta tas initiativet av en hyresgästförening eller ett bostadsföretag, men utan någon 
boende som tar på sig rollen som ”eldsjäl” överlever projekten sällan.

I bostadsrättsföreningar lever projekten vidare genom att man har en styrelse som till exempel 
på årsmötet en gång om året aktualiserar frågan. I villaområden utan fast styrelse bygger grann-
samverkan på att alla tar ett större eller mindre ansvar för sitt boende och sina grannar, men 
också att någon utses som kontaktperson gentemot polisen och därmed får det formella ansvaret 
för grannsamverkan i området. Tendensen är paradoxalt nog att grannsamverkan fungerar bäst 
i områden där det behövs som minst, det vill säga i områden där man äger sitt boende. Trots 
det så inger en välskött grannsamverkansförening en ökad upplevd trygghet för de boende. Det 
hänger oftast samman med en minskad anonymitet i området och inte sällan medför det också 
en minskad brottslighet i närområdet, åtminstone då föreningen är nystartad.
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Brottsoffersamordning

Närpolisområdet har en egen brottsoffersamordnare som har till uppgift att kontakta brottsoffer,
T ex skall de som råkat ut för bostadsinbrott få ett uppföljande samtal från polisen med anled-
ning av inbrottet. Detta samtal skall ske inom en tvåveckorsperiod från anmälningsdatumet och 
ske oberoende av utredningen. Många gånger upplevs detta som positivt även om ärendet t o m är 
nedlagt. I dessa samtal är det viktigt att identifiera alla brottsoffer. Även om målsägande ofta är 
lika med brottsoffer kan man i samband med ett bostadsinbrott upptäcka att målsägandes make/
maka eller deras barn tagit mycket illa vid sig. Polisen utför inte de kurativa samtalen utan lotsar 
i de här fallen brottsoffren vidare till olika brottsofferjourer eller stödcentra. 

I samband med anmälningsmottagningen, vid alla typer av brott, skall polis tillfråga målsägaren 
om denne önskar kontakt med brottsofferjour eller liknande. Om målsägande inte är förmögen 
att svara på frågan kan polisen själv markera att målsägare verkar vara i behov av brottsofferstöd. 
Dessa noteringar finns i det så kallade RAR-systemet och söks regelbundet fram av brottsoffer-
samordnaren som i alla fall där medgivande finns vidarebefordrar kontakten. I de fall där man 
går på anmälningsupptagarens bedömning kontaktas brottsoffret per brev. Då brottet är av typen 
fullbordat bostadsinbrott tas en telefonkontakt inom 14 dagar efter det att anmälan har gjorts. 
Behovet synes vara störst vid brottstyper som misshandel, väskryckningar eller andra kränkande 
stölder men också vid sexrelaterade brott.

Beredning och analysfunktion

Med kriminalunderrättelse på lokal nivå arbetar en person på en berednings- och analysfunktion 
(BA-funktion). Denna tjänst har inrättats på senare år b la för att förmedla kunskaper till övriga 
poliser i området om hur de olika kriminella nätverken ser ut, omgrupperar sig och även vad de 
sysslar med. Flera kriminella nätverk inom MC-miljön, men även andra konstellationer av gäng, 
har sitt säte inom det område som utgör ansvarsområdet för närpolisområde Kortedala/Bergsjön. 
BA-funktionen hanterar även en mängd inkommande tips och har dessutom ett nära samarbete 
med de väktare och ordningsvakter som till och från tjänstgör inom ansvarsområdet. Det är 
också polisen i BA-funktionen som har ”servat” trygghetsgruppen i Kortedala med brottsstatis-
tik från starten fram t o m sommaren 2005.

Trafikgrupp

Ytterligare ett exempel på riktad verksamhet i närpolisområdet är den egna trafikgruppen. Den 
är också unik då det för övrigt bara finns utpekade trafikpoliser på Länsordningspolisens trafik-
enhet. Trafikgruppen gör enskilda trafikkontroller både med laser för att kontrollera hastigheter 
och rena nykterhetskontroller med alkoholutandningsprov. Den utför också en viss beteende-
övervakning av trafiken i området. På sommarhalvåret tjänstgör ofta personal från trafikgruppen 
på motorcykel, vilket ökar synligheten och preventivt påverkar till exempel mopedförare att 
hålla sig inom lagens ramar. Polismotorcykel används ofta tillsammans med närpolisområdets 
ungdomsgrupp då man exempelvis spanar efter unga väskryckare på moped eller cykel. Till och 
från hyr man också in mopeder att använda i detta syfte.
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Spanings- och utredningsverksamhet

Närpolisområdet har spanare och utredare för dels allmänna ärenden men också utpekade grup-
per som sköter spaning vad det gäller narkotika- och alkoholrelaterade brott respektive ung-
domsbrott. Den så kallade ungdomsgruppen, d v s spanare och utredare med särskild inriktning 
på unga gärningsmän, har ett löpande samarbete med skolor i området och med socialförvalt-
ningen. 

Närpolisområdet har särskilda utredningsgrupper med specialinriktning på kvinnovåld eller 
brott mot barn. Ytterligare en utredare sköter alla brott som är riktade mot djur. I området tjänst-
gör också en spanare med att kartlägga och utreda personer som sysslar med åldringsbrott, det 
vill säga brott mot äldre eller sjuka och handikappade personer där man utnyttjat dessa gruppers 
svaghet för att kunna genomföra brottet. Det finns också en grupp som sköter kontroll av olika 
tillståndsgivna arrangemang. Den kontrollerar också t ex butiker som innehar tillfälliga tillstånd 
att sälja fyrverkerier m m. Då det ofta inkommer tips till polisen om diverse brottslighet har 
spaningsavdelningen i samarbete med BA-funktionen flera gånger organiserat olika tillslag. 
Man har ibland haft till uppgift att kontrollera grovt kriminella personer som genom att ofta 
uppehålla sig på områdets lokala krogar blivit föremål för misstanke om brott, till exempel nar-
kotikalangning. Det har också förekommit tillslag mot illegala spelklubbar och annan liknande 
verksamhet.

Sammantaget har polispersonalen i området en relativt god inblick i vad som händer på den 
brottsliga arenan, men den kriminella utvecklingen går framåt med stora steg och den polisiära 
kanske inte tar lika stora kliv, åtminstone inte samtidigt. Detta beror i första hand inte på ovilja 
eller okunskap, utan snarare på brist på resurser då det går åt väldigt många poliser för att 
hålla en aktiv ingripandeverksamhet i gång. Inte minst sommar- och semestertid utarmas både 
spaningsverksamheten och den riktade verksamheten eftersom ingripandeverksamhetens arbete 
måste prioriteras. En minimistyrka måste finnas tillgänglig för att fullgöra grundverksamheten 
inom polisarbetet, samt för medborgarna som bor och verkar inom området.

Mängdbrott eller vardagsbrott

Benämningen mängdbrott är ett samlingsnamn på brott som sker i stor skala, kan drabba vem 
som helst och som inte alltid är så enkla att utreda. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri, 
skadegörelse, tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel samt vissa trafikbrott. Brotten är 
vanligt förekommande och innebär ofta en allvarlig kränkning för den drabbade. Dessa brott 
kan tyckas enkla att utreda men har av olika skäl inte alltid blivit det. En del av brotten har bli-
vit liggande med anledning av att grövre brott har prioriterats. Andra, utan känd gärningsman, 
har helt enkelt inte gått att komma vidare i utredningen då både vittnen och spår saknats. 

Olika förslag för att påskynda utredningarna har i omgångar framförts och även genomförts, 
men uppklarandeprocenten är fortsatt förhållandevis låg. Detta kan påverka anmälningsbenägen-
heten. Men så länge försäkringsbolagen kräver en kopia på polisanmälan i de fall de blandas in 
och skall betala ut ersättning, kommer anmälningarna av den här typen av brott in. Ett särskilt 
mängdbrottsprojekt har startats inom polismyndigheter över hela landet i syfte att förbättra 
uppklarandeprocenten.
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Polisanmälda brott

Jämförelse mellan hela Göteborg och Kortedala

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GBG 85595 83677 85329 91863 91501 86656 84178 82149

År

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kortedala 1755 1732 2255 1924 2019 2033 2029 2380

Polisanmälda brott/händelser i Göteborg (helår)
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För att göra en jämförelse mellan diagrammen över Göteborgs och Kortedalas brottsstatistik 
måste man först notera att skalorna är väsentligt olika varför en skillnad på ett par hundra brott 
ger ett stort utslag i diagrammet för Kortedala, medan det krävs mångdubbelt fler för att ge ett 
liknande utslag i diagrammet för hela Göteborg.  

I tabellerna för hela Göteborg toppar år 2001 och 2002 brottsstatistiken under den senaste åtta-
årsperioden. Dessa toppar kan till en ganska stor del förklaras med efterspelet till EU-toppmötet 
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Mängdbrott i Kortedala (helår)

Nedan finns ett diagram med staplar som visar antalet anmälda brott gällande nio av de brotts-
typer som ingår i mängdbrottskategorin. Dessa staplar/siffror gäller enbart brott begångna 
i Kortedala (ej Utby och Gamlestan). Diagrammet visar att tillgrepp av och ur/från fordon 
ligger, precis som på nästan alla andra ställen i polisområde 1, mycket högre än alla andra 
brottskategorier. En markant ökning av fordonsrelaterade tillgrepp skedde år 2000. Även år 
2002 och 2005 märks en ökning. Kortedala stadsdelsförvaltnings trygghetsprojekt startade i 
juni 2001 vilket kan ha ett samband med att efterföljande års staplar av tillgrepp ur fordon är 
lägre än 2000. Det är en av brottskategorierna som i viss mån går att påverka med ”situationell 
brottsprevention”. Å andra sidan pekar staplarna på en viss ökning igen år 2005. Lönar sig inte 
trygghetsarbete? Jag skall återkomma till svårigheten att överhuvudtaget sammanställa tillförlit-

i juni år 2001 och det tumult som uppstod i samband med det. Från och med år 2003 kan man se 
en klart nedåtgående trend i antalet polisanmälda brott då dessa har minskat med ca tvåtusen per 
år. 

I Kortedala hade man en kraftig uppgång av polisanmälda brott från år 1999 till år 2000. Fem-
tonde juni år 2001 (för övrigt samma dag som EU-toppmötet inleddes) startade trygghetsprojek-
tet vilket kan ha bidragit till att den polisanmälda brottsligheten minskade med över trehundra 
anmälda brott i Kortedala det året. Minskningen kan också förklaras med att händelserna kring 
EU-toppmötet mer centralt i Göteborg drog till sig en del av de lokala kriminella individer, 
som annars ägnar sig åt skadegörelsebrott och liknande i hemmastadsdelen. Påföljande år har 
siffrorna för Kortedala legat på en jämn nivå men under 2005 har siffrorna stigit med drygt 
trehundrafemtio polisanmälda brott. En förklaring till det är att antalet grova våldsbrott har ökat 
med bland annat 44 fall av ”misshandel mot kvinna” jämfört med 30 år 2004, två mord eller 
dråp jämfört med ett året innan, olaga hot har ökat från 76 till 152 varav de flesta varit riktade 
mot kvinnor över 18 år. Antalet grova våldtäkter har däremot minskat från sex stycken år 2004 
till två år 2005. Ingen av dessa, vare sig år 2004 eller 2005, skedde utomhus och endast ett 
skedde mot person under 15 år. Ökning har också skett i kategorin fordonsrelaterad tillgrepps-
brottslighet med 112 anmälda brott. Däremot har både försök och fullbordade inbrott i bostäder 
sjunkit liksom skadegörelsebrotten.
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Faktorer som påverkar siffrorna i statistiken

De olika faktorer som påverkar om en person är brottsaktiv är bl a personens egen status vad det 
gäller sjukdomar, drogberoende, avtjänande av fängelsestraff eller liknande. Det går i viss mån 
att avläsa i lokal statistik när vissa lokala kriminellt aktiva individer är fullt ”arbetsföra” eller 
inte. Åtminstone då personen i fråga har specialiserat sig på en viss typ av brott, t ex inbrott i 
bostad med ett visst tillvägagångssätt (s k modus operandi) eller stjäl ett och samma bilmärke 
därför att det är det tjuven kan hantera bäst. Lokala poliser, både från spaningsenheten och in-
gripandeenheten, har ofta en god personkännedom och kan försöka störa personen i sitt ”arbete” 
genom att i möjligaste mån hålla en viss punktbevakning. Informationen sprids också poliser 
emellan genom olika underrättelser, spaningspromemorior och liknande och här har den tidigare 
nämnda BA-funktionen på en polisstation stort värde.

En annan faktor som påverkar är förstås tillgången på det som skall stjälas. Här kan väder och 
årstid spela en liten men dock roll. Cykelstöld är t exl inte lika vanligt under vinterhalv-året som 
under sommaren. Ett annat helt följdriktligt exempel är att människor har mer pengar i plånbo-
ken kring dagarna för löne- och pensionsutbetalningar och utgör därmed en större lockelse för 
ficktjuvar och väskryckare. 

Anmälningsbenägenheten är också en mycket avgörande faktor för statistiken och vi vet att den 
är stor då det gäller brottstyper såsom t ex bostadsinbrott. Det är ett allvarligt brott som ofta 
uppfattas som en kränkning av den drabbade och människor vill se gärningsmannen gripas för 
att rättvisa skall skipas, men också för att gods skall återlämnas. 

lig brottsstatistik. Kategorierna väskryckning och personrån ligger på en förhållandevis låg och 
relativt jämn nivå, med en liten topp år 2000, då en väskryckarliga, som senare kunde gripas, 
härjade på många ställen Göteborg, men framförallt i de östra stadsdelarna. Bilrelaterade brott 
ligger alltjämt högst i listan över polisanmälda brott, därför löper den som äger en bil störst risk 
för att bli utsatt för brott.

Före-efter Kalendervägen, parken.
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Anmälningsbenägenheten är möjligen något mindre vid t ex brottet skadegörelse. Det är oftast 
svårt för den enskilde att peka ut vem som är ägare till en söndersparkad papperskorg eller en 
nedklottrad vägg. Eftersom det bör finnas en målsägande, juridisk eller fysisk, i en polisanmä-
lan och om så inte är fallet, åtminstone en fysisk anmälare, så avstår många från att anmäla om 
man upptäcker att ett brott av det här slaget har begåtts. Det kan också vara en känsla av ”det är 
inte mitt ansvar att göra anmälan” som gör att man låter bli då man förutsätter att den verklige 
ägaren gör det. 

Kortedala Stadsdelsförvaltning har liksom Västtrafik beslutat sig för att lägga ribban lågt och 
polisanmäla all skadegörelse. Detta får till följd att siffrorna för polisanmäld skadegörelse under 
en period ökar i statistiken, men betyder inte alltid att det faktiska antalet brott också ökar. 

Ett så kallat ingripandebrott är också något som påverkar siffrorna mer än den faktiska brottslig-
heten. Siffrorna speglar de olika aktörernas arbete på platsen. Ett exempel är snatteri som sker 
relativt ofta, men som inte anmäls förrän det upptäcks av butikskontrollanter eller andra. När 
polisen har stor trafikkontroll eller narkotikarazzia ökar antalet polisanmälda brott i statistiken. 
Den typen av brott kan pågå hela tiden men blir alltså inte synligt förrän ett ingripande sker.

Vid brott direkt riktat mot person, till exempel personrån, påverkar faktorer såsom om brotts-
offret är berusat och därigenom kan vara ett lättare offer än den som är helt nykter, samt före-
komsten av andra människor i brottsplatsens närområde. Ju färre vittnen desto större risk är det 
att gärningsmannen känner sig säker på att inte bli upptäckt. Vid andra tillfällen ökar risken för 
att bli ett brottsoffer med antalet närvarande. Exempel på dessa är krogköer där förekomsten 
av människor snarare ökar risken eftersom det lätt kan uppstå bråk i synnerhet om alkohol eller 
andra droger har intagits av någon eller alla inblandade.

Ett brott skall alltid områdeskodas där brottet är begånget. Om det inte går att avgöra var brot-
tet skedde, till exempel en plånboksstöld ur en väska ombord på en spårvagn i rörelse, får man 
fråga målsägande om denne vet var han eller hon befann sig när plånboken senast användes 
samt när man upptäckte att den var borta. Skedde detta på en spårvagnsresa mellan till exempel 
Kortedala torg och Göteborgs central och båda platserna skrivs in i fältet för brottsplats på an-
mälan kodar datorn automatiskt efter den första adressen. Ett annat exempel är då någon hemma 
i sin bostad tagit emot ett olaga hot över telefon eller internet och man inte vet varifrån den 
misstänkte ringde eller skickade hotet. Då sätts ofta med automatik målsägandes bostadsadress 
upp som brottsplats, eftersom det var där målsägande fick kännedom om brottet. 
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Problematik i samband med statistikframtagning ur RAR
(Rationell anmälningsrutin, polisens datoriserade anmälningssystem)

Områdeskodning 

Områdeskoden innefattar 16 siffror. Denna ändrades senast vid en RAR-uppgradering i mars 
2005. T ex finns det områden i nuvarande närpolisområde Kortedala/Bergsjön som innan detta 
datum hade en områdeskod som numera stämmer in på orten Tanum i Bohuslän. För att söka ef-
ter brott eller händelser som har hänt i det området under hela 2005 måste man alltså dels känna 
till den gamla koden och söka på den före ändringen, samt den nya koden efter ändringen efter-
som systemet inte alltid uppdateras i direkt anslutning till ändringarna. Det finns en risk att en 
del brott hamnar mellan stolarna och att statistiken av denna anledning inte blir helt trovärdig. 
Detta är ett tidskrävande arbete om man skall söka på många områden och många brottskoder 
under olika perioder innan man har hunnit uppdatera systemet, så att siffrorna visar rätt område 
även före uppgraderingen.

Själva problemet med uppgraderingen av områdeskoderna är att de inte görs i samband med 
jämna datum, månadsskiften eller årsskiften. Det går inte att söka direkt i RAR efter specifika 
områden utan att veta det exakta datumet för både den senaste och flera tidigare uppgraderingar 
innan uppdatering har skett. I det särskilda RAR-statistikprogrammet uppgraderas siffrorna, 
men då uppstår svårigheter om man samtidigt söker annan information om respektive brott och 
behöver leta fram själva polisanmälningarna i RAR. Därför blir också siffrorna i RAR-statistik-
programmet mer diffusa då dessa program uppdateras efter hand och i en annan takt än själva 
RAR-systemet.

Brottskodning

Nya och ändrade brottskoder läggs också in i samband med att RAR uppgraderas. Uppgradering-
arna sker som tidigare sagts inte vid jämnt årsskifte eller månadsskifte, utan kan ske när som 
helst som Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp för RAR väljer att uppgradera. Och eftersom upp-
dateringen mellan RAR och statistiksökningsprogrammet släpar efter, medför detta samma pro-
blem som med områdeskodningen. Det är med andra ord svårt att vara helt säker på att siffrorna 
är tillförlitliga.

Ett annat problem är att flera brott kan kodas på olika sätt. Det finns en friliggande kodlista 
som är utgiven av brottsförebyggande rådet, men den används sällan vid själva kodningen. I 
anmälningssystemet finns istället en hjälptjänst för brottskodning. Det är upp till den enskilde 
polismannen/anmälningsupptagaren samt det befäl som granskar anmälan, att välja en kod som 
någorlunda stämmer in. Där finns det utrymme för en del felkodningar. Alternativt använder 
man så kallade ”slask-koder” där flera brott som egentligen har egna koder hamnar. Ytterligare 
problem är att brott ibland benämns med något annat än själva brottsrubriceringen. Ett sådant 
exempel är att det finns en särskild brottskod för ”klotter”, medan den riktiga benämningen på 
brottet i fråga är” skadegörelse eller åverkan (genom klotter)”. Numreringen på brotten, det vill 
säga själva brottskoden följer heller inte alltid en logisk ordning. Medan brottet ”inbrott i villa/
radhus” har koden 9801 och ”inbrott i lägenhet” har koden 9802 skall försök till ovanstående 
brott kodas 0857  ”försök till inbrott i villa/radhus” och 0874 ”försök till inbrott i lägenhet”. 
Eftersom det inte finns ett logiskt sammanhang till de udda koderna är dessa svåra att komma 
ihåg för den enskilde anmälningsupptagaren. I samtal med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
utgivare av kodlistan har jag fört fram just det exemplet och fått till svar att det bara råkade bli 
just dessa udda koder eftersom de för tillfället var lediga eller oanvända. Ärenden av den här 
typen går ut på remissrundor i b la polismyndigheterna, men frågeställningarna når inte alltid 
ner till de befattningshavare som dagligen arbetar med anmälningar och/eller statistik och alltså 



��

ser problemen med de udda koderna. Och omvänt når inte alltid den typen av problembeskriv-
ning så högt upp i polisorganisationen att den som handlägger remissärendet kan vidarebefordra 
informationen. Detta synes vara ett internt informationsproblem inom polisen men det drabbar 
även utomstående då man inte alltid kan lita på att de statistiska uppgifterna är 100 % tillförlit-
liga. Men siffrorna ger i vart fall en fingervisning om ungefärligt antal brott och brottsfrekventa 
platser och tecken på uppgång och minskningar i brottskategorier.

Faktorer som påverkar brottsligheten på en viss plats

En rad faktorer påverkar om en plats blir brottsfrekvent eller inte. Den ”situationella brottspre-
ventionen” fokuserar på åtgärder i den fysiska miljön och organisering av aktiviteter. Den berör 
mest mängdbrott som stöld, snatteri eller tillgrepp av motorfordon. Då risken för att ertappas 
under pågående brott ökar genom mer insyn och bättre belysning på t ex stora parkeringsplatser 
märks en viss förändring i tjuvarnas val av brottsplats om sådana åtgärder vidtagits. Ligger 
dessutom parkeringsplatsen i anslutning till bostadshus så att risken finns att någon tittar ut ge-
nom fönstret då och då, har det också en viss effekt på brottsligheten. Risken att bli upptäckt av 
boende i området avskräcker ofta. Kombinerar man detta med att fastighetsägaren subventione-
rar inköp av rattkryckor till bilägarna i området har det också en effekt liksom skyltar typ ”Töm 
bilen själv annars gör tjuven det”. Aktiv grannsamverkan med t ex nattvandringar i området är 
ytterligare en faktor som kan spela in. Risken att bli upptäckt av en passerande polisbil eller 
väktare uppfattas troligen som mindre, än att råka ut för någon engagerad människa boende i 
området. 

I ett område med stora parkeringsgarage, där tjuvar kan agera relativt insynsskyddat, sker fler 
bilinbrott eller tillgrepp av hela bilen än i ett villaområde där var och en parkerar bilen på den 
egna tomten eller i eget garage. Förekomsten av bilar är förstås färre där än i ett stort parkerings-
garage och bilarna är ofta också av nyare årsmodeller. Dessa kan tyckas vara mer attraktiva 
att stjäla, men är oftast också bättre skyddade av elektroniska startspärrar och andra typer av 
stöldskydd. Dessutom stjäls bilar i första hand för att transportera tjuven från plats A till plats B 
alternativt för att användas i andra brottsliga sammanhang.

På motsvarande sätt kan man jämföra åtgärder som genomförs i affärer där dyrare varor stöld-
märks på olika sätt, butikskontrollanter ofta rör sig i området samt speglar och övervaknings-
kameror täcker in varje vrå av butiken. Självbetjäning bidrar till att snatterierna ändock ökar 
och i stort sett alla butiker, t o m apotek och systembolag, har nu självbetjäningssystem. 

Ytterligare andra typer av brott såsom t ex källare och vindsinbrott påverkas ofta av om det 
bor många ”kriminella element” i området. De som utför den typen av brott är oftast inte lika 
rörliga eller mobila som t ex bostadsinbrottstjuvar. De senare sätter å andra sidan ofta spår i sta-
tistiken under den period de vistas ute i det fria, medan det kan bli påtagligt lugnt i åtminstone 
mindre samhällen, då man vet att personen i fråga är inne och avtjänar straff på anstalt.
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Brottsfrekventa platser i Kortedala

För att beskriva de mest brottsfrekventa platserna i Kortedala under mätperioden har siffrorna 
för polisanmälda brott under perioden 2000 t o m 2005 matats in i detta diagram. Siffrorna hän-
visar till alla brottskategorier i RAR-systemet. Fem platser/gator toppar statistiken. Gatorna är 
här anonymiserade:

Den blå linjen visar N1-vägen och utvecklingen där. Att just N1-vägen ligger i topp förklaras i 
första hand med att den är så lång att den i stort sett sträcker sig igenom hela Kortedala. Före-
komsten av parkeringsplatser och bostäder är stor. Det är också därför man tydligt kan se en 
minskning av antalet polisanmälda brott, då trygghetsprojektet under en period mycket aktivt 
vidtog åtgärder såsom att klippa ner buskage och annat som skymde sikten mot parkerings-
platserna. Man förbättrade också belysningen på många ställen samtidigt som flera av fastig-
hetsägarna subventionerade inköp av rattkryckor till sina hyresgäster.

Den rosa linjen visar Kortedala torg och den polisanmälda brottsligheten där. Eftersom den 
största koncentrationen av butiker i Kortedala finns på detta torg, så är merparten av de polis-
anmälda brotten snatterier och stölder i butiker, samt av plånböcker från människor som just 
hämtat pengar på bank, kassaservice eller bankomater. Då ett systembolag och en krog med serve-
ringstillstånd för alkohol också finns på torget förekommer även en del alkoholrelaterade brott. 
Det handlar framförallt om slagsmål mellan berusade som kan rubriceras som grov eller ringa 
misshandel. 

N2-gatan är den enda av de fem platserna som ligger i norra Kortedala, och där finns en skola 
som har valt att lägga ribban lågt vad det gäller att anmäla brott som inträffar på deras område. 
Detta kan förklara att många brott får N2-gatan som brottsplats.

N3-gatan är också en tämligen lång gata som sträcker sig runt ett helt kvarter. Där finns många 
parkeringsplatser i anslutning till bostadshusen och det är mest bilrelaterade brott på denna gata. 
Slutligen är N4-gatan, som också är relativt lång, med på topp-femlistan. En stor del av brotten 
är stölder på antingen N1-gymnasiet eller spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg med adress 
N4-gatan.
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Rädslan för brott kan många gånger vara mycket större på andra platser i Kortedala om de lig-
ger mer ensligt eller om enstaka brott som inträffat där har väckt stor uppmärksamhet. Rädslan 
står således inte alltid i proportion till antalet inträffade brott på den aktuella platsen. Uppmärk-
samheten i media kan ha en stor inverkan på människors trygghetskänsla och oro för att brottet 
skall upprepas. Detta framgår ofta på trygghetsvandringarna där en del av truppen utgörs av 
vanliga medborgare i Kortedala. Trygghetsvandringar har använts som ett verktyg i Kortedalas 
trygghetsarbete sedan starten. Tillsammans med den direktkanal, via folkhälsosamordnare, 
Siamac Fallah in i förvaltningen och vidare till rätt instans, som alltfler invånare börjar upp-
täcka, utgör de ett mycket användbart redskap i det kontinuerliga arbete som är nyckeln i Kor-
tedalas trygghetsarbete. I takt med att medborgarna upptäckt att det de klagar på, påpekar eller 
framför önskemål om, till stor del åtgärdas av rätt instans, så ökar trivseln och trygghetskänslan.

Intervjuer med polisanställda angående trygghetsarbetet i Kortedala

Frågorna har ställts till tre personer som under projekttiden varit anställda vid 
närpolisområde Kortedala/Bergsjön. 

Dessa är:
• Chefen för närpolisområdet kommissarie Sten Schääf (SS). Sen årsskiftet 2005–2006 är han  
 projektledare för Polismyndighetens värdegrundsprojekt.
• Polisinspektör Monica Lindberg (ML) som innehaft Berednings- och analys- (BA-) funk- 
 tionen vid närpolisområdet. I denna funktion har hon haft många externa kontakter med  
 bland annat stadsdelsförvaltningen, väktare som tjänstgjort i området samt de boende bl.a  
 Monica har även tillsammans med spaningsavdelningen haft ansvar för att sprida lokal krimi 
 nalunderrättelseinformation till poliserna som arbetar ute på fältet i närpolisom rådet. Monica  
 är sedan sommaren 2005 närpolisbefäl i Mellerud. Fram till dess var hon polisens represen 
 tant i Trygghetsgruppen och gjorde bl.a uppföljningar med brottstatistik 
• Assistent Kristina Andersson (KA) som bl.a arbetar med brottsofferkontakter inom området  
 och dessutom till viss del jobbar med den lokala kriminalunderrättelseinformationen   
 sedan sommaren 2005.

Trygghetsarbetet startade 15/6 2001. Har du genom ditt arbete märkt någon förbättring av 
tryggheten sen dess. Vad är i så fall den mest påtagliga förbättringen?

– Ja, i samtal med brottsoffer får jag höra att tryggheten har ökat. (KA)

– Jag vill nog påstå att tryggheten av många (som i vart fall jag haft kontakt med) upplevs som 
större jämfört med tidigare. Boende och företagare har i olika samtal påtalat detta. Det kan ha 
varit annat vi pratat om från början, men som så ofta förr har vi kommit in på trygghetsfrågor. 
Brottsligheten går ju upp och ner om vi jämför några år tillbaka. Vissa brott minskar i olika 
perioder och andra ökar …
Men jag har en känsla av att den upplevda tryggheten i området har förstärkts genom åren. Jag 
har ju en ganska gedigen erfarenhet av denna stadsdel sedan många år tillbaka i tiden. Vem 
minns inte för 20 år sen förhållandet på Kortedala torg med Palmkvists konditori, systembolag, 
socialkontor och försäkringskassa …
Mycket fylleri och stök … Personligen känner jag att torget verkligen har fräschats upp. I 
Kortedala har också belysningen på olika platser förstärkts, gångvägar och buskage hålls 
efter och trafikmiljön har säkerhetsmässigt förbättrats. Exempelvis på Kortedalavägen och 
Almanacksvägen.(SS)
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– Frågor har ställts till boende i olika områden och det visar sig att gångvägar upplevs som 
tryggare då man fokuserat på den upplevda likaväl som den faktiska tryggheten. Även tillfälliga 
besökande till områden har upplevt trygghet, efter det att åtgärder satts in. Parkeringsplatser, där 
insatser satts in för att förbättra den yttre miljön runt dessa ytor, har blivit tryggare platser, dels 
för de fordon som ställts på dessa ytor och dels för de boende som nyttjat dessa ytor. Trygghets-
arbetet har främst kunnat genomföras i den norra delen av Kortedala, eftersom den södra delen 
av Kortedalas ytor ägs av privata fastighetsägare. Dessa har inte varit delaktiga i förändrings-
arbetet i någon större omfattning. (ML)

Har du hört från någon annan, allmänhet, kollega, samverkanspart (förutom SDF), om något 
som särskilt har förbättrat tryggheten i Kortedala under den här perioden?

– Ja, flera har påtalat att de sett att fler lampor är uppsatta och att buskage har klippts ner. Man 
har också noterat mer ”tänk” när det gäller att bygga carportar (insynen). (KA)

– ”Allmänheten” i Kortedala har uttryckt sin uppskattning av den förbättrade belysningen i 
Kortedala. Det finns dock vissa ytor, främst där de privata fastighetsägarna i södra Kortedala har 
ansvaret, där belysningen är sämre. (ML)

– Jag har träffat en del av allmänheten som just påtalat Kortedala torg som ett positivt uppfräsch-
at torg med färre fyllerister än tidigare. Ordningsvakter och väktare gör säkert sitt till … Polis-
kollegor har även uttalat sitt stöd för de många krogkontroller och krogtillsyner som vi iscensatt. 
Där har även många av de boende hört av sig till mig med sitt stora gillande över polisens aktivitet, 
vad det gäller sådan tillsyn av de krogar och platser som genom åren haft ordningsproblem. 
Tänker främst på N1-krogen och N2-krogen. (SS)

Har du märkt eller hört från någon annan att tryggheten har blivit sämre på någon plats i Kor-
tedala under den här perioden?

– Det som är negativt är att det så klart går att se var engagemang funnits och där engagemang i 
sin tur saknats. Ytterst kan man se en klar linje mellan södra och norra Kortedala. Det är därför 
av stort intresse för hela Kortedala, att på något sätt göra alla delaktiga i förändringsarbetet, inte 
bara kommunala respektive privata fastighetsägare, utan även de boende i Kortedala. Intresset 
för trygghet i eget område är mycket stort och engagerar lätt. (ML)

– En person har svarat ja. Och det har genom åren från och till varit ägaren av NN-affären på 
Kortedala torg. Mannen har stundtals varit i affekt när han kontaktat mig angående ordnings-
problem och fyllerister på torget. Inbrott och inbrottsförsök har väl också gjort sitt till för att reta 
upp honom. Han har blivit ännu argare när jag gått i polemik och gjort jämförelser med Korte-
dala torg i förhållandet till längre bak i tiden. Det var sämre då. Jag vet vad jag pratar om som 
jag tidigare nämnt angående min erfarenhet av området. Våra kollegor har fått gå in i butiken 
och förklara läget. (SS)

– Nej, ingen. (KA)

Har du några egna förslag om någon åtgärd som skulle kunna öka tryggheten i Kortedala?

– Överlag har många åtgärder vidtagits efter varje mörkervandring. Det har blivit synligt på mer 
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än ett sätt. Att gå runt då det är mörkt ute, för att kunna förstå hur de berörda i samhället påver-
kas av åtgärdsområden såsom belysning, buskage, parkeringsytor, hållplatser etc är en av de 
åtgärder som i förarbetet hör till de viktigaste. Detta arbete bör fortsätta. (ML)
	
– Ja, rent polisiärt kan vi bidra med fotpatrullering på gångbanor där inga bilar kommer fram. 
Ökad synlighet från polis tillsammans med fortsatta åtgärder från trygghetsgruppen, kommer att 
göra att fler vågar sig ut i stadsdelen. Ju fler vi är ute desto bättre är det. (KA) 

– Fortsatt arbete med belysning och säkra parkeringsplatser. Omedelbart borttagande av klotter 
och annan skadegörelse ger effekt. Det är viktigt att fastighetsägare/ansvariga är snabba och ak-
tiva med att skapa en fräsch och inbjudande boendemiljö. Det skapar upplevd trygghet! Vidare 
föreslås fortsatt arbete med grannsamverkan med om möjligt ännu fler projekt. Det är ställt 
utom allt rimligt tvivel att detta är mycket värdefullt beträffande att få till trygghetsskapande 
åtgärder. Sist men inte minst vill jag påpeka vikten av fler synliga patrullerande poliser. En liten 
men dock viss resursförstärkning kan märkas. Patrullerande polis från och till i bostadsområden, 
köpcentra och annorstädes skapar trygghet. Mycket viktigt är också en öppen polisstation i om-
rådet. En heltäckande service inklusive passhantering är viktigt för allmänheten. Att vi tar emot 
gripna dygnet runt ger en sådan bonuseffekt att polisstationen kan kallas dygnet-runt-öppen. 
Det är mycket positivt för oss anställda men ännu mer för de boende i området. 

Min vision är områdespolis i Kortedala. Tänk att få fyra poliser som arbetar som närpoliser 
enligt det koncept som vi tidigare påbörjat (Problemorienterat polisarbete/POP), men av olika 
skäl, både ekonomiska och resursmässiga, tvingades avbryta. Det skulle vara guld värt med 
sådana särskilda poliser i området. Polisskylten på polishusväggen är en betydelsefull symbol i 
sammanhanget och jag är övertygad om att vårt varumärke spelar en viktig och avgörande roll 
för människors upplevda trygghet. (SS)
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Del 3
Har Kortedala blivit tryggare?

Författare Lisbeth Birgersson

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder har under 5 år genomförts i 
Kortedala. Har Kortedalaborna blivit tryggare?

Upplevelse av trygghet är både personlig och gemensam. Att vara trygg beror på var 
och ens förutsättningar och erfarenheter i livet och vad som sker när man möter andra 
människor och olika ting – i privata rum eller i det offentliga, på välkända platser eller 
på främmande. Dåliga erfarenheter av t ex att halka eller bli utsatt för våld, gör att man 
blir rädd tills andra erfarenheter gör att man hittar ett sätt att hantera denna känsla på.

I min uppgift som utvärderare av trygghetsarbetet i Kortedala har jag valt att inte leta 
efter en entydig och generell tolkning av begreppet trygghet i avsikt att mäta trygghe-
ten i Kortedala i statistiska termer och att hitta verifierade samband mellan olika åtgär-
der och upplevelser av trygghet3. Istället har jag utgått ifrån att trygghet tar sig många 
olika uttryck och hela tiden förändras. Utifrån denna utgångspunkt har jag beskrivit det 
trygghetsfrämjande arbetet i Kortedala. Jag har försökt förstå hur de som arbetar här 
försöker göra ett sådant diffust begrepp begripligt. Och hur gruppen själv följer upp sitt 
arbete med att utvärdera brott och upplevelser av trygghet. 

Foto Trad W/Sep 2006.

		3Björn Klarqvist diskuterar problemen att mäta trygghet närmare i Inga enkla grejer (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2004). 
Han konstaterar att säkerhet kan mätas på ett mer konkret sätt än trygghet. Däremot säger säkerheten ganska lite om tryggheten. 
(s 20–22).
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Jag har frågat hur de som arbetar med trygghetsfrågor i Kortedala ser på trygghet. 
Avsikten har varit att dokumentera vad deltagarna i trygghetsgruppen idag lägger i 
detta vida begrepp och att samtidigt ge gruppen en anledning att gemensamt reflektera 
över svaren. Jag menar att en sådan reflektion ökar deltagarnas kompetens. Reflektio-
nen görs lämpligen som ett samtal mellan dem som skall praktisera kompetensen och 
redan har förvärvat erfarenheter på platsen. Jag har också ställt samma fråga till några 
representanter för de boende. Härvid visar jag att det finns ännu fler tolkningar av be-
greppet trygghet. 

För att initiera sådana samtal har jag använt mig av bilder som komplement till det tala-
de språket4.  Med detta har jag också velat visa hur man kan använda ett enkelt verktyg 
för att synliggöra hur olika människor ser på ett sådant vardagligt begrepp som trygg-
het. Genom att ställa en deltagares egen tolkning bredvid de andras – och en grupps 
tolkning bredvid andra gruppers – kan förståelsen både breddas och fördjupas och nya 
vägar skönjas. Sådana tolkningar är specifika för en tid och plats och inte avsedda att 
generaliseras.

Vad jag istället vill föra fram som generellt resultat av mitt arbete är det arbetssätt som 
prövats i Kortedala. I arbetssättet ingår ett sökande efter balans mellan olika trygghets-
perspektiv och åtgärder. Jag har försökt formulera några sådana ”balanssituationer” 
som fångar trygghetsarbetets problem och möjligheter och som kan ses som generella 
lärdomar. 

I detta avsnitt sammanfattar jag trygghetsarbetet och sätter samtidigt in det i en reflek-
tion över vad trygghet kan vara, utifrån de samtal jag haft med dem som arbetar eller 
bor i Kortedala. Jag avslutar med att formulera några av de balanserande situationer 
jag funnit kan vara i fokus när trygghetsarbetet förs vidare, i Kortedala eller på annan 
plats.

Jag gör i texten några hänvisningar till litteratur som är närliggande. Det finns mycket i 
övrigt att läsa som skulle kunna underbygga min text, komplettera den eller visa andra 
perspektiv på trygghet och säkerhet.Tips på forskningsarbeten kan man få genom att 
börja med en översikt såsom ”Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott” 
av Anita Haber (Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen 2005) och däref-
ter leta vidare inom de perspektiv och fält som finns representerade. Handböcker och 
utvärderingar finns att söka på t ex BRÅs hemsida.

		4Se bilaga för en kort presentation av verktyget Concepto. De bilder som publiceras i detta avsnitt ingår i Conceptos databas som i 
sin tur består av inköpta bilder och forskargruppens egna.
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Hur fungerar trygghetsarbetet

2001 bildades en grupp av representanter från privata och offentliga bostadsbolag, kommunala 
förvaltningar, samt intresseorganisationer på initiativ av Kortedala stadsdelsförvaltning, för att 
arbeta med trygghetsfrågor i stadsdelen. Denna grupp ser än idag ut ungefär som då, men sam-
tidigt har ansvaret och arbetet spridits ut till arbetsgrupper, till de medverkande organisationerna 
och till engagerade personer i stadsdelen. Trygghetsarbetet kan idag beskrivas som bestående 
av ett nätverk där den ursprungliga gruppen utgör kärnan. För enkelhetens skull talar jag dock i 
hela rapporten om trygghetsgruppen eftersom det är genom denna grupp nätverket upprätthålls.

Trygghetsgruppen har till en början utgått från vissa antaganden, såsom att ett renare och 
tillgängligare Kortedala, bättre belysning, vissa brottsförebyggande insatser kommer att göra 
stadsdelen tryggare. Den har fått tillgång till resurser för åtgärder från de organisationer som 
deltar i arbetet till många små insatser. Gruppen har utnyttjat möjligheter att få speciella in-
vesteringsmedel till en hel del stora investeringar. Gruppens egen resurs är den tjänsteman som 
arbetar på stadsdelsförvaltningen och samordnar arbetet. 

Åtgärderna har fått effekt. De enskilda insatserna samverkar och förstärker varandra. Grup-
pen har byggt rutiner för att förenkla och förbättra stadsdelens underhåll, både i sina respektive 
organisationer och genom samverkansavtal mellan dem. 

Trygghetsgruppen får kontinuerligt reaktioner på sina insatser i de organisationer de arbetar i, 
av de boende i Kortedala som de möter genom arbetet, genom statistiska mätningar och inven-
teringar, genom de kanaler man öppnat för att allmänheten skall ha lätt att vidtala problem och 
önskemål. 

Hur vet du om Kortedala blivit tryggare/otryggare? Denna fråga ställdes till de närvarande med-
lemmarna av trygghetsgruppen på mötet den 27 januari 2006. Svaret är sammanfattat:
•  Uppföljning genom olika möten (t ex arbetsgrupperna inom trygghetsarbetet), inventeringar.
•  Mätningar genom enkäter (serviceindex), statistik (brotts-) kontinuerligt av fastighetsbolagen  
 och trygghetsgruppen.
•  Samtal med förvaltare inom SDF och fastighetsbolagen, nattvandrare, affärsidkare, boende
•  De samtal/brev som kommer in direkt till handläggaren av trygghetsgruppen angående problem.
Denna information förmedlas till samtliga deltagare i trygghetsgruppen på dess möten och  
via protokoll.

	

Framförallt får trygghetsgruppens medlemmar respons av varandra under arbetets gång. Till 
gruppens arbete bjuds vid behov också in personer från andra organisationer, samt från boende 
och arbetande i stadsdelen. Under dessa fem år, även om vissa personer slutat och nya kom-
mit till, har vissa gemensamma uppfattningar byggts upp. Framförallt har gruppen fått en stor 
erfarenhet av trygghetsarbete i en stadsdel och av samverkande arbete.

Vad som gjort ett speciellt intryck på mig när jag följt gruppens arbete  är att det fortfarande 
– efter 5 års arbete – finns en entusiasm över att arbeta i gruppen. Trots att det samtidigt finns en 
viss frustration över att vissa platser upplevs som otrygga även om många insatser gjorts. Grup-
pen tar sig fram lågmält och envist i ett fält där otryggheten tycks florera, fastän många insatser 
görs för att begränsa den. 
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Det är svårt att veta hur mycket det offentliga samtalet om brott och rädslor påverkar människors 
upplevelser av trygghet och säkerhet i en stadsdel. Ökar brotten eller är det så att vi blir mer ob-
servanta, på vår vakt? Det är också svårt att mäta effekterna av olika insatser. En hel del insatser 
som förbättrar vardagen glöms snart bort och tas för självklara. Nya problem träder fram. Om 
tilliten ökar till att någon bryr sig, kan de boende bli mer uppmärksamma på att se fler dimensio-
ner av säkerhet och trygghet. Då kan registreringar av otrygghet öka i statistiska mätningar och 
antalet anmälningar likaså. Ändå, trots detta till synes oklara fält att arbeta i, säger en medlem av 
trygghetsgruppen: ”Detta arbete är kanon”. Min tolkning är att gruppen upplever att den har en 
uppgift, att man får respons för att man gör bra insatser, från varandra och utifrån. Och att man 
gör bra insatser genom att hela tiden utveckla sina uppfattningar och pröva nya grepp. 

Ett exempel är förbättringen av belysningen i stadsdelen. Arbetet började med en mörkervand-
ring då en mängd problem kunde ses, beskrivas och listas. Vissa åtgärder genomfördes direkt, 
andra kartlades och blev grunden för en stor investering i hela stadsdelen då belysningen kunde 
uppgraderas till en standard som är självklar idag. Samtidigt sågs underhållsrutinerna över och 
samverkansavtal skrevs för att t ex lampor skulle kunna bytas på ett rationellt sätt och inte efter 
vem som råkar äga marken där stolpen står. När så en ny mörkervandring görs utgår den från 
den nya situationen. Tillsammans lär man sig hur området fungerar på en ny belysningsnivå. 
Gamla och nya problem upptäcks. Somliga listas och fördelas på ansvariga efter de nu upp-
arbetade rutinerna. Andra utreds närmare. Nya problem ställer gruppen inför nya utmaningar. Nu 
framstår kostnaderna för skadegörelse som orimligt höga. Vad kan man göra åt detta? 

Det lokala arbetet fungerar således som en långsiktigt lärande organisation, inte bara för trygg-
hetsgruppen, utan också för de deltagande organisationerna som måste förändra sitt arbetssätt 
för att öka samverkan och effekten av det gemensamma arbetet.  

Själva arbetssättet skapar trygghet

Under tiden jag följt trygghetsarbetet i Kortedala har jag utvecklat min egen uppfattning om 
trygghet och säkerhet. När jag först promenerade igenom stadsdelen var jag förvånad och im-
ponerad över att där inte fanns en tillstymmelse till skräp eller åverkan. Det var lätt att över-
blicka miljön och jag behövde inte känna mig vaksam. Ordningen förstärkte samtidigt intrycket 
av stadsdelen som något enhetligt och putsat, där den som inte hör hemma kan känna sig udda 
och utanför. 

Jag fick under min promenad en bild av Kortedala som bestående av välordnade hus, vackert 
placerade i landskapet. Precis så som det var tänkt av planerarna på 1950-talet. Som besökare 
letade jag också efter spår av Kortedalaborna för att få veta vilka de är. Jag såg väldigt få män-
niskor och i princip inga uttryck för deras aktiviteter. För min trygghet som göteborgare hade det 
varit välgörande om jag kunnat förstå mer om vem det är som bor här, vad de gör, vad de tänker. 
Detta är kanske inte något jag kan förvänta mig uppnå vid en promenad. Mina intryck berättar 
kanske snarare om mina egna livserfarenheter där Kortedala inte har intagit någon större plats, 
vilket inte har med några kvalitéer eller brister i området att göra. Ändå, frågan om vad Korte-
dalaborna vet om varandra kan vara relevant att ställa. Likaså att undersöka vad det betyder att 
det finns platser där människor ser varandra, kan mötas regelbundet eller bara stöta på varandra�. 
Kortedala tar skarpt slut vid skogen, vid spårvagnsravinen, vid de stora lederna. Vid dessa grän-
ser funderade jag över hur Kortedalaborna hanterar sina länkar till omgivningen, till samhället 
i stort. Vad händer utanför de välordnade delområdena? Själv blev jag osäker här och förlorade 
min känsla av sammanhang. Eller var det bara en yttre och synlig ordning som jag vilade min 
trygghet på och som plötsligt tog slut?
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Det är när jag lärt känna det trygghetsfrämjande arbetet som jag förstår betydelsen av det. Med 
detta menar jag inte att jag kan överblicka hur varje insats har påverkat tryggheten för dem som 
bor och arbetar i Kortedala. I detta avseende kan man säkert leta upp såväl lyckade som mindre 
lyckade insatser. Jag menar att det är arbetet som utförs, arbetssättet, som är trygghetsskapande 
och detta kan inte bedömas genom att betrakta stadsdelen utifrån.

Hur kan då arbetet i sig vara trygghetsfrämjande? Jag menar att det handlar om två samver-
kande aspekter; 
• tilliten till den egna förmågan att klara/hantera en situation, utveckla en kompetens gällande  
 säkerhet och trygghet, och 
• att någon/några bryr sig om vad som händer, att någon ger respons på de problem som gör att  
 man känner sig otrygg eller rent av rädd och på de lösningar som prövas6.
För att utveckla en tillit till den egna kompetensen måste man också få vara trygg i att göra både 
lyckade och misslyckade projekt. Man lär av båda.

De människor som under en kortare eller längre tid varit engagerade i trygghetsarbetet har blivit 
kompetenta i att hantera den lokala situationen. Det skapar trygghet och möjlighet för varje in-
divid att växa i sitt arbete inom de myndigheter, fastighetsbolag och ideella organisationer som 
tagit ansvar för att förbättra stadsdelens trygghet. Ett exempel på detta är representanten i trygg-
hetsgruppen från den centrala förvaltningen Park- och Naturförvaltningen. Han har utifrån sina 
års erfarenheter av lokal samverkan kring trygghet i Kortedala börjat arbeta mer förebyggande. 
Detta innebär t ex att han, tillsammans med kollegor, nu ger synpunkter på planer rörande par-
ker och naturområden i Göteborg utifrån en trygghetsaspekt. 

Gruppens tillit till sin egen kompetens ökar. Den klarar av vissa saker, utvecklar rutiner för kon-
tinuerlig tillsyn och vågar gå vidare till nya utmaningar. Hur gruppen ser på trygghetsvandring-
arna kan ses som exempel. En trygghetsvandring är ingången till en förändringsprocess: prob-
lem synliggörs, listas, åtgärdas. Kortedalaborna skall veta att när de ser en vandring eller deltar 
i den så leder detta till åtgärder, även om vissa insatser behöver förberedas och därför tar en viss 
tid. Samtidigt poängterade någon i trygghetsgruppen, när vi reflekterade över arbetssättet, att 
vandringarna inte får följa en fixerad mall. Vandringarna vill man fortsätta med, men formen 
kan utvecklas. Jag tolkar detta resonemang så att gruppen förvärvat en trygghet i sitt arbetssätt 
som gör att man ser möjligheter att utveckla det vidare och vågar pröva nya grepp vid behov. 

De i trygghetsgruppen som svarat på min fråga om de vill arbeta kvar har samtliga svarat att de 
vill, om man nu får. Jag har förstått att oron beror både på vad den egna organisationen anser 
och villkoren för gruppens fortsatta existens. Den osäkerhet medlemmar i gruppen ger uttryck 
för gäller hur viktigt överordnade anser att detta arbetssätt är och hur mycket varje organisation 
vill släppa av arbetskraft och andra resurser. Jag tror att här finns stora möjligheter att förbättra 
och utveckla arbetet. Genom en starkare respons från högre nivåer, en respons som inte behöver 

		�Som arkitekt/planerare är det naturligt för mig att tänka på när jag rör mig i staden, hur man kan bygga för att uppnå möten som 
ger staden liv (kulturellt, socialt, ekonomiskt). Det funktionalistiska byggandet var inriktat på att de människor som flyttade in för 
att arbeta framförallt inom industrin skulle få hälsosamma bostäder. Bostadsområden från 1950-talet och framåt har ofta en fysisk 
struktur som gör att de boende snabbt blir till enskilda personer som i stort sett bor och gör annat på annan plats. Det finns en anslu-
tande diskussion inom kriminologin. Leder en planering för ökad trygghet och säkerhet till miljöer som exkluderar det okontroller-
bara, det främmande och härmed riskerar att otryggheten i samhället som helhet ökar. För en intressant genomgång av denna debatt 
se Elen Midtveit, Planlegging av eksluderende felleskap. En avhandling om forebygging av kriminalitet gjennom planlegging og 
design av de fysiske omgivelsene (Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2004).

		6Björn Klarqvist uttrycker behovet av respons som ett behov av kvitto på vars och ens insatser i Inga enkla grejer (Tryggare och 
Mänskligare Göteborg 2004, s 49-52). ”Nätverken kan skapa tillit om arbetet får ett kvitto” s 52). Jag hänvisar också till denna bok 
för vidare resonemang om relationen mellan trygghet och tillit, samt om och hur tillit och socialt kapital kan byggas mot bakgrund 
av den göteborgska satsningen Tryggare och Mänskligare Göteborg.
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vara i form av stora resurser eller åthävor, skulle gruppen kunna bli erkänd som en långsiktig 
och permanent kraft i kommunen. Detta skulle, enligt min åsikt, än mer öka gruppens tillit till 
den egna förmågan och dess möjligheter att ta plats där trygghetsarbetet motiverar det.

En viktig del i att utveckla trygghet i det egna arbetet är inte bara samspelet inom gruppen och 
med de ansvariga organisationerna, utan att de som bor och verkar i Kortedala bryr sig om vad 
gruppen gör. Gruppen får direkta svar på sitt arbete genom att var och en möter medborgare i 
vandringar, på möten i olika situationer och genom att medborgarna hör av sig direkt till grupp-
en. Denna respons gör ”trygghetsexperterna” trygga i sitt arbete. Samtidigt är det tryggt för 
Kortedalaborna att den kompetensen finns att tillgå. Den ger en möjlighet för dem som bor i 
stadsdelen att få en snabb och enkel respons på problem i närmiljön som förknippas med otrygg-
het och rädsla. 

Hur många känner till och använder sig av de uppbyggda nätverken och kanalerna? Siamac 
Fallah får in ungefär 100 synpunkter och klagomål per år via det officiella telefonnumret och 
brev-adressen som finns på hemsidan. Därutöver kommer det klagomål hos respektive fastighetsä-
gare. Jag har samtalat med två grupper – en grupp pensionärer respektive skolbarn – som finns 
utanför de grupper av engagerade medborgare som t ex deltar i nattvandringar och grannsamver-
kan. Ingen av dessa kände till trygghetsgruppen och dess arbeten. När jag däremot gav exempel 
på vad gruppen gjort visste många vad det rörde sig om. Det är kanske naturligt att om en fastig-
hetsägare gör insatser runt det egna bostadshuset så kanske man inte förknippar det som varande 
en del i ett ”trygghetsarbete” i stadsdelen. Jag tror att som koncept är trygghetsgruppen, trots 
försök till information via utskick till alla boende, artiklar i botidningar och dagspress, inte så 
allmänt känd. Däremot känner många till vad som görs i närheten av där man rör sig. Oberoende 
av antalet Kortedalabor som av egen kraft når trygghetsgruppens arbete, anser jag att gruppen 
utvecklat ett trygghetsskapande arbetssätt som lär var och en som hör av sig om ett problem att 
man har ett värde, blir lyssnad på och beaktad. 

Vad är de viktigaste aspekterna i trygghetsgruppens arbete i detta avseende? En viktig aspekt är 
att den samordnande tjänstemannen haft ansvaret för att hålla i arbetet och med tiden bli en på-
litlig länk till Kortedalaborna via telefonnummer och adress. Denna person har också haft man-
dat att förankra mål och arbetssätt hos berörda förvaltningar/bolag och bygga upp en långsiktig 
samverkan inom dessa med hjälp av engagerade personer. Han kan i detta avseende ses som en 
eldsjäl i att skapa en sådan ömsesidig trygghet. Med tiden har han byggt upp ett nätverk av ”fix-
are” som gör att vissa åtgärder numera direkt slussas ut till dessa för åtgärd. De som hör av sig 
vet att deras synpunkter blir behandlade snabbt och att det snart kommer att synas i stadsdelen. 
(Se intilliggande exempel på brevväxling.) 

Att gruppen bygger upp en egen handlingskompetens är tydligt. Men, det har visat sig svårare 
att dra in de boende, att öka deras handlingskompetens. Och det menar jag är lika viktigt om 
tryggheten i en stadsdel skall öka. Att kunna handla i samverkan med andra i en stressad, osäker 
eller farofylld situation skapar trygghet. Detta är en allmänmänsklig erfarenhet som ligger bak-
om många av våra ritualer och regler vid de livets skeden där våra trygga vanor skakas om, som 
t ex när någon närstående dör eller vi blir berörda av att människor i vår omgivning omkommer�. 

De boende och arbetande som deltar mer aktivt i det lokala trygghetsarbetet, t ex genom att vara 
nattvandrare, delta i grannsamverkan eller i hyresgästföreningen och som kommer i kontakt 
med trygghetsgruppen via möten och vandringar bygger en egen förmåga att hantera otrygghet 
i sin vardag. Jag har på möten med trygghetsgruppen sett hur denna förmåga kan uttryckas och 
komma hela gruppen till godo. I detta avseende finns det mer att göra. Om fler av medborgarna 
som verkar i stadsdelen kan engageras och bli aktiva kan tilliten till den egna förmågan att 
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�Jag läser ett liknande budskap ur Thomas Jordans bok Är den inre säkerheten hållbar? (Krisberedskapsmyndigheten, KBM:s 
forskningsserie nr 1, 2003). Här talar han om vikten av att öka den inre säkerheten i betydelsen att inte bara kontrollera våldet utan 
att vårda sociala relationer och strukturer. Och att utveckla en genomtänkt strategi för att skapa en robust samhällsstruktur som 
främjar fredliga och demokratiska medel för att lösa problemen. Härvid föreslår han användandet av en dialogmetod – visionslogik 
– som liknar den metod med bilder som jag använder mig av i det att de båda avser att synliggöra och lösa upp de tolkningsperspek-
tiv individer och grupper är instängda i. Jordan menar att se och förstå olika perspektiv är nödvändigt för att nå en djupare insikt i 
samhällsproblems natur och utveckla adekvata strategier (s 7).

Hej
Jag har skrivit till Er tidigare angående nedskräpningen. Jag tycker att någon ansvarig i stadsdelen skulle titta 
på detta. Det är mer än förskräckligt. Det är inte Renovas fel utan folket som bor där. Var vänlig ta bort sopsta-
tionen omgående. Där finns råttor och mängder av fåglar som drar i avfallet. Hela gatan är nedskräpad, något 
måste göras snarast.
Hälsningar
Märta Hildingsson

Siamac Fallah <siamac.fallah@kortedala.goteborg.se> skrev:
Hej Märta
Har talat med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som på uppdrag av Renova har ansvaret att sköta 
tömning av behållarna samt skötsel och städning av miljön runt om behållarna. De har lovat att åter titta på 
stationen och se vad de kan göra för att det ska bli rent och snyggt. Samtidigt tycker jag att de boende som 
använder stationen också har ett ansvar att se till att det trevliga består.

Hej Siamac
Vi har inget ljus på stolpen vid Gregorianska gatan 33. Det är vinter och mörkt. Vi är livrädda att gå där. Kan vi 
få ljuset tillbaka!
Hälsningar
Märta Hildingsson

Siamac Fallah <siamac.fallah@kortedala.goteborg.se> skrev:
Hej Märta
Har kört förbi och sett stolpen. Har du talat med Bostadsbolaget. Stolpen kan tillhöra Bostadsbolaget eller så 
vet de vem den tillhör.
Bästa hälsningar
Siamac

Hej!
Tyvärr har vi fortfarande inget ljus på Gregorianska gatan 33. Jag trodde att vi skulle få det som en julklapp 
nu till jul eller åtminstone på det nya året. Det är inte Bostadsbolagets ansvar, då det är kommunens ljusstolpe. 
Vore mycket tacksam om det hände något snart, innan det sker en riktig olycka.
Gör någonting snälla!
Hälsningar
Märta Hildingsson

hantera säkerhets- och trygghetsfrågor spridas i stadsdelen. Denna förmåga kan växa, på samma 
sätt som för trygghetsgruppen, genom att arbetsinsatserna får en direkt respons från dem som är 
berörda av åtgärderna och från dem som legitimerar arbetet. 

Man skall inte tro att alla känslor av otrygghet kan planeras bort. Den finns som vägledning i 
människans handlingar. För barn är mycket otryggt, tills de lärt sig behärska olika saker. Att 
vara trygg innebär att man känner sig själv och sin omgivning så att man vet vad man kan och 
bör göra i olika situationer och kan tackla osäkerhet och otrygghet när den känslan dyker upp. 
Även om man är väl förberedd, uppstår ständigt nya situationer som man blir osäker och rädd 
av. 

forts på nästa sida
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Siamac Fallah <siamac.fallah@kortedala.goteborg.se> skrev: 2006-01-03
Hej Märta
Trafikkontoret hade lovat mig att detta skulle vara åtgärdat för länge sedan. Har kollat och fått fram det bolag 
som Trafikkontoret har avtal med gällande skötsel och lampbyte. Jag har kontaktat dem och jag var arg när 
jag pratade med dem. De lovade att fixa detta omgående.
Bästa hälsningar
Siamac 
 
Hej Siamac!
Tack för hjälpen, det hjälpte att Du blev arg! Fredagen den 20 januari i det värsta snövädret fick vi en lampa 
som fungerar. Det blev jobbigt för dem att komma fram på vår gång innan det var plogat, men det gick. Jag är 
mycket tacksam och glad. Till slut hjälper det att klaga!
Nu har jag endast ett önskemål kvar. Vi ville gärna ha en fungerande bänk på promenadvägen från Runstavs-
gatan till Gregorianska gatan. Det har vi blivit lovad i tre år, men inget har hjälpt. Den som är där nu är trasig 
och sönderslagen, om vi fick en ny fin bänk som de har på Årstidstorget så kanske den inte skulle inbjuda till 
förstörelse. 
Tack på förhand för hjälpen!
Hälsningar
Märta Hildingsson

Hej Siamac!
Nu återkommer jag igen. Du hjälpte oss med ljuset på Gregorianska gatan 33, det skedde endast med Din 
hjälp. I går körde någon över hela stolpen, stolpen är borta och ljuslyktan m.m. Jag hoppas det inte skall bli 
så långvarigt som sist utan att man tar itu med detta. Helst bör man väl ta reda på vem som skadade den totalt, 
men det kanske blir svårt.
Snälla, hjälp oss ytterligare en gång.
Hälsningar
Märta Hildingsson

Hej igen!
Tack för svar.
Det räcker inte med att en stolpe fattas, den ovanför på samma stig är släckt och har varit det rätt så länge, så 
nu vandrar vi i totalt mörker efter kl. 22.30.
Hoppas något händer!
Vad gäller den tidigare bänken jag talade om, så har ingenting hänt förutom att den stackars halva bänk som vi 
hade nu är helt borttagen och det är jobbigt för äldre att gå hela vägen upp.
Kan Du göra något åt detta, nu när det dessutom är EM-tider.
Med vänlig hälsning
Märta Hildingsson
	
Siamac Fallah <siamac.fallah@kortedala.goteborg.se> skrev: 2006-05-18 15:05
Hej Märta
Har talat med Trafikkontoret och allt detta kommer att åtgärdas i samband med den stora våröversynen av 
samtliga stolpar.
Ang. bänken har jag pratat med Gatubolaget så att det kan bli en bänk där inom ramen för tillgänglighets-
projektet. Tyvärr ligger platsen utanför de 200 m radie från spårvagnshållplatsen som jag tidigare berättat 
om. Vi får se vad vi kan göra. Jag återkommer.
Bästa hälsningar 
Siamac
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		�Det finns idag en omfattande litteratur om vandringar i trygghetsarbete och i planering i allmänhet och som jag hänvisar vidare 
till för den läsare som vill få en bredare och djupare bild av detta verktyg. Exempelvis manualer såsom Gerd Cruse Sondéns & Eva 
Holms Så här gör man en trygghetsvandring (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2005) och rapporter som sprider erfarenheter av 
praxis såsom Dokumentation av en Trygghetsvandringskonferens i december 2005 (BRÅ och Tryggare och Mänskligare Göteborg 
2006). Det finns forskningsrapporter såsom Björn Klarqvists Inga enkla grejer (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2004) och 
doktorsavhandlingen Susanne de Lavals Planerare och boende i dialog (Kungliga tekniska högskolan 1997) .

Tolkningen av trygghet under arbetets gång

Gemensamma vandringar i stadsdelen har fungerat som trygghetsgruppens ingångsverktyg.�

Härigenom har man tagit fram de konkreta problemen som man arbetar vidare med. Vandring-
arna har riktat uppmärksamheten mot tillståndet i den yttre miljön, mot tillgänglighetsfrågor, 
mot de platser där otryggheten direkt upplevs som stor p g a bland annat bristande belysning, 
för mycket buskar. 

Vandringarna har gett anställda från ansvariga organisationer en möjlighet att själva uppleva 
området de arbetar med, men som de oftast inte själva bor i. Olika aspekter om den offentliga 
miljön förs in i samtalen under vandringarna genom att olika professioner deltar från olika 
förvaltningar och bolag och genom att de boende tillför sina vardagliga upplevelser. Även om 
vandringsmetoden i sig fokuserar på den yttre miljön breddas uppmärksamheten samtidigt 
genom de berättelser som deltagarna förmedlar. 

Efter det att gruppen börjat arbeta med olika frågor förs både fler aspekter och människor in i 
problematiken. Om gruppen började med att rensa skräp och bygga cykelvägar, så inkluderar 
arbetet idag även att ta itu med aktuella klagomål över en krog, engagera skolor där skadegörel-
ser sker och medverka till att skapa aktiviteter för skolbarnen på sommarlovet. Det sker således 
gradvis en breddning av problematiken och man gör ständiga val över hur arbetet skall riktas. 
Gruppens resurser ökar inte, utan utrymmet för att bredda arbetet skapas genom att man arbetar 
för att överföra ärenden till rutiner för förvaltning i ”hemmaorganisationerna”. Att gruppen får 
ett jämt flöde av arbetsuppgifter är en viktig del av arbetssättet och regleras av den samordnan-
de tjänstemannen.

Om trygghetsarbetet i Kortedala började med målsättningen att göra stadsdelen ren och snygg 
och att förbättra den fysiska strukturen, hur ser medlemmarna i trygghetsgruppen idag på vad 
som är det viktiga att rikta arbetet mot i morgon? På ett möte med trygghetsgruppen i januari 
2006 ställde jag frågan: Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö? Och gruppens närvar-
ande medlemmar fick välja bilder och berätta vad de lägger i trygghetsbegreppet.
	
Sju personer var närvarande vid detta tillfälle. Fem av dessa har deltagit i trygghetsgruppen 
under de fem åren. En har deltagit under sex månader och en person har arbetat med trygghets-
frågor utanför gruppen, fast i samverkan med den.  Efter att var och en fått berätta hur de ser 
på en trygg och mänsklig miljö samtalade gruppen om vad som kommit fram och reflekterade 
gemensamt över sitt arbete.

Begreppet trygghet uttryckte deltagarna i samtalet ofta i rumsliga termer. Man uppmärksam-
made betydelsen av att vara trygg i världen, i staden, i skolan; närmiljön, på mötesplatser, i 
mötet med naturen och med sig själv. Gruppen uppmärksammade framförallt skolan och torgen	
och poängterade samtidigt att man i första hand ”hållit på med” det fysiska, men att detta inte är 
kärnan i trygghetsarbetet. Det är ”det sociala”.

Med hjälp av bilderna markerade deltagarna vikten av tiden. Trygghet har med människans 
utveckling (lärande) att göra, barn-skolbarn-ålderdom-generationer-i harmoni med naturen var 
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Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö?  
Svar från några som arbetat med trygghetsarbetet i Kortedala

Harmoni – samspelet barn, djur och natur/vatten. Ledljuset – samhällets sätt att leda. Gemenskap – att våga även bland andra.

Vacker plats. Bilden är en symbol på en situation där man 
inte kan vara annat än trygg.

Våga möta andra människor.

Gemenskap – känna förtroende. 
 

Bedriva en rörelse utan hot – kunna sprida ut 
sina saker – vackert också.

Byggt efter mänskligt behov och trygghet, 
småskalighet och nära kontakt. 

Rätt utrustning och verktyg, samt gemensamma 
krafter mot samma mål. 

Öppenhet – bort med barriärer och gränser. Trygghet med en levande stad, kontakt, vänskap 
– viktigt. 

Säkra mötesplatser viktigt –plattan i Stockholm
Trygghet bland barn viktigt – ”Det krävs en hel 
by för att fostra ett barn”. 

Miljöförstörelse, hur länge får vi vara på plane-
ten? Trafik etc nästan det viktigaste.
Vänliga människor.

Småskalig närmiljö i boendet. 
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tidsaspekter som fördes fram. Gruppen fokuserade i detta sammanhang mest på barn och skol-
barn. Den menade att barnen är det viktiga. Sedan kan det vara för sent. Men vilka är förutsätt-
ningarna för att skolan skall kunna integreras i trygghetsarbetet? 

En mängd andra aspekter på trygghet fördes fram. Flera av dessa kan rubriceras som att de 
handlar om att vara trygga med andra: våga vara med andra (även olika), tillit, gemenskap, kon-
takter, vänskap, närhet, barn – familjen – äldre, utveckling, lärande, samarbete, gemensamma 
krafter, ledarskap, bedriva rörelse. Trygghet betyder att ge plats för öppenhet och mångfald, 
möten mellan olika kulturer. Det kan betyda bort med barriärer, men också att säkra mötesplat-
ser, införa viss övervakning. Likaså förknippas harmoni, det vackra, enskildhet – någonstans att 
dra sig tillbaka på, t ex i naturen - med trygghet. Betydelsen i sammanhanget av byggd miljö 
som är ordnad, städad poängterades och av en småskalig närmiljö och med småskaliga affärs-
rörelser. Samtidigt är trygghet också att kunna ge sig ut i staden/världen.

Vid samma tillfälle fick de närvarande medlemmarna i trygghetsgruppen svara på andra frågor. 
En fråga var: Vilka förändringar upplever du är kvar att göra för att Kortedala skall bli tryggare? 
Svaren, som också diskuterades gemensamt, kan sammanfattas så här:
• Fortsatt arbete mot nedskräpning, etc (”trygghetsförvaltning”)
• Utveckla de kvalitéer som finns i stadsdelen
• Fler insatser för att förbättra tryggheten på Kortedala torg
• Bättre förutsättningar för kommersiella verksamheter
• En breddning mot sociala frågor (barn, ungdom, skolor), specifika invandrarproblem, stärka  
 det sociala livet, öka ansvarskänslan för området
• Mer samverkan (dra in de fastighetsägare som inte är med)
• Fler bevakningskameror (torg, skolor).

Jag har redan berört att samtliga närvarande ville fortsätta arbeta med trygghetsfrågor i Korte-
dala. Vad vill de då helst arbeta med? Samtliga vill arbeta på samma sätt som tidigare, samt, 
med ungdomar, barn, invandrare, familjer, människors samspel, delaktighet.

Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö?  
Svar från några som arbetat med trygghetsarbetet i Kortedala
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Vad tycker andra om trygghet?

Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö? Denna fråga ställde jag också till två andra 
grupper av Kortedalabor. De har inte deltagit i trygghetsgruppens arbete. Det visade sig också 
att	de inte heller kände till gruppen – dock valda delar av vad den gjort – vilket jag kommente-
rat tidigare i texten. 

Den första gruppen bestod av fem pensionärer som alla bott länge i Kortedala och som är enga-
gerade i Kortedala museum. Det var här vi träffades och de fick välja bilder som illustrerar vad 
de menar med trygghet och  berätta för mig och varandra om detta. Därefter fick de fylla i ett 
frågeformulär (i princip samma frågor som jag ställde till trygghetsgruppen) och vi samtalade 
kring deras svar.

De flesta bilderna illustrerade en trygg närmiljö. Med detta menade man att kunna ha naturen 
nära, följa årstiderna, vila i en park, kunna röra sig fritt med barn och hund, ha en sund bostad. 
Därefter, i ett antal bilder, tog man upp att vara trygg i sina mellanmänskliga relationer, t ex 
barnet med sin tillit till omgivningen, barn och djur ute och inne, vuxna som leker med barnen. 
Utmaningar inkluderades i trygghetsbegreppet. Att kunna besegra faran, våga ta steget, våga ge 
sig ut på obanade vägar, kunna resa och resa tryggt, kunna vara delaktig i stora folksamlingar 
och evenemang, utan bråk. Tryggheten i yrkeskunnandet togs upp, samt tryggheten att kunna 
åstadkomma något, att förverkliga något själv. Vara i vildmarken, nära de vilda djuren, nära havet 
fördes också fram av några. Lita på maten, mat utan gifter inkluderades i vad som är tryggt. 
Bilens frihet och landmärken i staden nämndes av någon som varande betydelsefulla historiska 
dimensioner av trygghet. Några otryggheter uppmärksammades: krig och militärer, alla nyheter 
om bomber och krig, samt att gå förbi när ungdomar klottrar.

Intressant är den livsvisdom som pensionärerna redovisar. De ser realistiskt på faran. Trygg-
het är att våga, att besegra utmaningar. Man uppmärksammar kunnandet och kopplar det till 
skapandet. Man skall kunna röra sig även i vildmarken. Barnen skall kunna vara ute och våga 
trilla. Det finns vuxna där. Världen utanför kommer in via maten – miljöproblem – och krigen, 
de senare speciellt genom nyheterna. 

Den andra gruppen bestod av femton elevrådsrepresentanter på en skola i Kortedala med både 
ett mellan- och ett högstadium. De var mellan 11 och 16 år. Fem pojkar och tio flickor valde 
bilder utifrån samma fråga jag ställt till de andra grupperna: Vad menar du med en trygg och 
mänsklig miljö?

Som en illustration till trygghet valde påfallande många av deltagarna bilder av en solig plats. 
Dessa kommenterades av skolbarnen som: en varm och skön, lugn och solig plats. Här får man 
vara ifred. Likaså visade många av dem upp en bild på en kyrka eller liknande ”respekterad” 
plats som beskrivs som tyst och lugn, helig, med gränser/mur som skyddar. En av deltagarna 
tog fram en bild som visar någon som vilar i en park som en illustration på trygghet. Några barn 
plockar också ut bilder med många människor församlade och säger: barnen är trygga hos de 
vuxna, här är tryggt för det är många människor här. 

Två flickor illustrerar trygghet med att ha en pojkvän respektive gifta sig, medan en pojke 
visade upp en bild över soldater som marscherar på en gata. Flera i gruppen gav honom dock 
mothugg och menade att soldater ger otrygghet, vilket en annan ”soldatbild”, vald av en flicka, 
också illustrerar. Andra exempel på trygghet är mat och rent vatten, en äng med något som 
växer, samt att samla in pengar till fattiga barn i världen. 
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Hemmet med en symaskin; tryggheten att kunna 
åstadkomma något, förverkliga något till mig 
själv.

Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö?  
Svar från några pensionärer som bott länge i Kortedala.

En dröm om en resa. Just denna kanske inte blir 
uppfylld, omvärlden måste kännas någorlunda 
trygg för att resa.

Behov av en trygg närmiljö (gångstig genom 
skogsdunge). 

Lita på maten man äter, mat utan gifter. 

Att vara trygg i sina mellanmänskliga relatio-
ner.

Skogen. Jag känner mig trygg i vildmarken. Att kunna lägga sig och vila i en park i storstaden 
är tryggt.

Äventyret, en fartfylld och farofylld utfärd, det 
är tryggt att kunna besegra faran, att våga ta 
steget, våga ge sig ut på obanade stigar.

Att uppleva, komma nära de vilda djuren 
(sova ute).

Evenemang, kunna samla mycket folk och uppleva 
något tillsammans utan bråk och kravaller (få bukt 
med bråkmakare.

Timmerhus är för mig en trygg och sund 
miljö, får illustrera stabilitet i tillvaron; trygg-
heten i ett yrkeskunnande

Hunden är en god kamrat som ger trygghet; 
att gå ut med hunden ger trygghet. 

Tryggheten av att kunna röra sig fritt och gå ut 
med barnen och åka kälke i backen, även om de 
ramlar; barnen blir trygga.

Bilen ger frihet, speciellt på 50-talet. Att se naturen, då känns det tryggt och skönt. 
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Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö?  
Svar från några elever i  en högstadieskola i Kortadala.

Helt lugnt. Soligt och lugnt. Man kan ta det lugnt ifred.

Kyrkan tryggt heligt tyst. Vacker miljö. Det är tyst, lugnt, fint, på så sätt känner man 
sig trygg.

Att bara lägga sig ner och sova eller vila i en park 
är väl ett bevis på trygghet. Personerna på bilden 
verkar inte rädda för att det ska hända något och det 
är precis så det ska vara.

Egentligen otrevligt att cykla i skogen på en 
smal väg, det är ingen skillnad om det är dag 
eller natt.

Detta hus visar otrygg miljö. Det ser mest ut 
som en massa skräp någon lagt dit. Om huset 
blivit rensat från allt skräp skulle det kanske 
kännas tryggare att gå förbi.

Jag tycker den här bilden ser trygg ut därför det är 
en mur som skyddar. 

Jag tycker den här bilden är trygg därför 
att det är soldater.

Jag tycker den här bilden är trygg för att det är 
många människor.

Vara med sin pojkvän/flickvän och ha det mysigt. Att vara i solen utomlands vid stranden är vackert 
och skönt.

Den här bilden visar hur en dålig miljö 
ser ut. Det är väldigt skräpigt. 
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Den här bilden visar en otrygg plats, men en 
vacker plats.

Mat är trygghet.

Jag har valt den bilden med många människor 
som tittar på en surfingtävling. Vad jag menar 
med trygghet är att om en person (om det 
händer nåt) så finns det många människor som 
kan hjälpa till. 

Frisk luft ute i skogen. Man samlar pengar till fattiga barn i världen. Det är tryggt att gifta sig.

Solen värmer. Rent vatten. Trygg miljö.

När man ser en soldat som är i ett flygplan så är 
det inte tryggt.

När man kollar på en äng så vet man att det är 
ganska fridfullt där de växer med kärlek som ….

Jag ser rädsla, kärlek, oskyldighet i hans ögon. 

Vad menar du med en trygg och mänsklig miljö?  
Svar från några elever i  en högstadieskola i Kortadala.

Det är varmt och skönt. Dålig miljö i skolan och uppförandet. Saker 
går sönder hela tiden.

• Kyrkan är en trygg
plats, en plats där det
är tyst och lugnt

Kyrkan är en trygg plats.
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En cyklist på en skogsväg förknippas av en flicka med otrygghet, men hon säger också att den 
kan bli trygg med många gatlyktor. Som otryggt presenterades också bilder där man kan trilla 
och skada sig på skräp. Dålig miljö och uppförande i skolan och skräpiga hus känns otryggt. 
Skräp blir dålig miljö.

Två bilder tog fram motsatta känslor. En pojke visade en flygbild över ett vattenfall i vild natur 
och kommenterar att den visar en otrygg plats, men en vacker plats. En flicka pekade på ett barn 
– från Afrika kanske – och säger: Jag ser rädsla, kärlek och oskyldighet i hans ögon.

Det jag noterar som speciellt för de bilder som skolbarnen för fram är att de förknippar trygghet 
med lugnt, tyst, soligt. De illustrerar begreppet med heliga, fredade platser och framhåller mö-
tesplatser med många vuxna närvarande som kan gripa in om det händer något.
		
Det är uppenbart att det finns skillnader i de tre gruppernas val av bilder och hur de kommente-
rar dem. Jag skall dock inte göra någon poäng av detta mer än att man kan notera att trygghets-
gruppen talar delvis i yrkestermer. De talar mer i termer om, medan de två andra grupperna ger 
mer exempel på. Pensionärerna poängterar att våga, kunna och närvaron. Barnen söker mening-
en i lugnet och de vuxnas närvaro. Detta kan visa sig vara representativt, men jag har inte strävat 
efter att undersöka detta, utan att visa på att det finns en stor bredd i tolkningen av begreppet 
trygghet. Hade jag gått vidare med andra grupper hade andra meningar lyfts fram. 

Jag menar att denna typ av samtal är ett sätt att snabbt se hur man i en grupp – och mellan olika 
grupper – tolkar vanliga begrepp som, just för att de är så inbäddade i vår vardag är svåra att tala 
om. Genom att se att det finns många tolkningar utvidgar man den egna förståelsen och öppnar 
upp för nya sätt att gå vidare. Det är också ett effektivt sätt att engagera människor i en föränd-
ring. Att vara med från början och konstruera meningen kring begrepp gör att man blir delaktig.

Om man dessutom börjar diskutera vad man i en grupp vill och bör arbeta vidare med så är en 
gemensam tolkning av vad man lägger i t ex begreppet trygghet ett steg i att rikta det gemen-
samma arbetet. En sådan tolkning kan sedan upprepas närhelst gruppen har fått nya erfarenheter 
eller situationen på annat sätt förändrats. 

Trygghetsgruppen kan t ex sprida trygghetsarbetet till att inkludera skolbarn, vilket de själva 
uppgivit som en angelägen uppgift. Enligt mitt samtal med några finns det behov av trygghet i 
form av lugna, fredade platser med många vuxna som kan gripa in vid behov. Detta är knappast 
en beskrivning av dagens skolmiljö varken i Kortedala eller på andra platser i staden. Här finns 
en utgångspunkt för vidare arbete i ett angeläget fält som kräver utvecklande av nya nätverk och 
mer samverkan.



��

Konsten att hålla balansen

Förebildligt i Kortedala är att man utvecklat ett arbetssätt som ger möjligheter att se det specifi-
ka i Kortedala. Åtgärderna som prövats här kan dock inte betraktas som direkt överförbara i tid 
och rum. De är möjligheter och man bör inte lockas att, via det skrivna ordet, transformera dem 
till rutiner som skall gälla på andra platser och vid andra tidpunkter. Varje trygghetsgrupp måste 
hitta sina vägar och ta ut sina riktningar. 

Det man kan lära av Kortedala är, enligt min mening, hur trygghetsgruppen arbetar, hur den 
prövar sig fram och försöker balansera mellan olika perspektiv och strategier. Efter att ha följt 
arbetet i Kortedala, samtalat om trygghet med dem som varit mest aktiva i arbetet och några ut-
anför, bedömer jag följande balanserande situationer som relevanta att formulera som generella 
lärdomar:

• Snyggt, rent och ordnat – synliga uttryck för stadsdelens kulturella och 
 sociala liv
 Det är viktigt att skräpet inte breder ut sig i en stadsdel, men det är också viktigt att det inte  
 avkrävs en ordning som blir en barriär mellan människor, som gör att människor inte vågar ta  
 allmänna ytor i anspråk, att människors aktiviteter inte får lämna spår efter sig, att mångfalden  
 inte syns�.  

 Ett välordnat yttre ger en begriplighet och känsla för sammanhang för besökaren och för- 
 valtarna, men kan också ordna så att de människor som lever här uppfattar miljön som någon  
 annans ansvar. Människor begriper sin egen miljö när de får hantera den och ta ansvar för  
 den. Då lär de samtidigt känna sina grannar som handlande medmänniskor och bygger ge- 
 mensamt tillit och ansvar.

 Det är tryggt med att omsorg syns, t ex att det är rent och att man vet hur man kontaktar den  
 som är ansvarig för detta. Det är också tryggt att våga pröva det okända, våga uttrycka sig,  
 speciellt om det som är svårgripbart10.  

• Belysa stadsdelen fysiskt – låta människor bli sedda som den man är och  
 möta ”den andre” 
 Bra belysning bidrar till upplevelse av trygghet. Den yttre miljön kan härmed överblickas.  
 Men också den sociala miljön behöver belysas. Man skall kunna se och tryggt bemöta ”den  
 andre”, även dem som inte är våra avbilder, för att båda skall lära om sig själva och världen.

 Belysa befintliga rum å ena sidan och å andra sidan skapa nya rum, fysiskt och socialt, för  
 möten och samtal. ”Trollen spricker i solen” är i detta sammanhang ett passande och vägle 
 dande talspråk.

 Det kan också vara tryggt att belysa på vilka platser brott faktiskt sker? Och jämföra med var  
 människor är mest rädda (upplevda otrygga platser)? Vad betyder att människor förknippar  

		�Att våga påverka sin stadsmiljö kan te sig svårt för många. Vad är lagligt? Vad är fult/fint? Tryggare och Mänskligare Göteborg 
ger i en broschyr Så här påverkar du din stadsmiljö tips på hur man kan gå tillväga. Sara Danielsson, som skrivit texten, har också 
författat	3 steg för nytt stadsliv som tryckts upp av Trafikkontoret och som syftar till större delaktighet i gestaltandet av staden.

10I detta avseende kan konstnärliga verksamheter vara till hjälp. Tryggare och Mänskligare Göteborg prövar just nu ett sådant 
arbetssätt i Bergsjön. Konstnären Esther Shalev-Gerz har samlat ett fyrtiotal personer med olika ursprung kring samtal om var 
konstens plats finns i DERAS ursprungskultur och hur de integrerar konsten i sina nuvarande liv och rum, i synnerhet nu i en svensk 
kontext. Att samla in bergsjöbornas tankar om konstens plats i deras liv är också ett sätt att överlämna ett ansvar till dem för att 
gestalta deras omedelbara omgivning i enlighet med sina idéer.
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 brott med vissa platser? Har det skett brott här? Är det vanligt? Eller är de symboliska brotts- 
 platser, gentemot vilka man utvecklar hanterbara strategier och avgränsar rädslan? Olika  
 fysiska och sociala åtgärder kan behövas för att balansera mellan dessa olika relationer mel- 
 lan människor och rum��. 

• Brottssäkra stadsdelen – försäkra att människor kan hantera känslor av  
 otrygghet
 Brottssäkerhet behövs, dock inte utifrån tron att rädsla kan utplånas. Rädsla är i grunden en  
 sund känsla som behövs för att vi skall se upp med vad vi gör. Samtal kan punktera rädslor,  
 att göra något tillsammans med andra kan stärka såväl individer som miljö och göra rädslorna  
 hanterbara.

 Frågan är hur man hittar en balans mellan att ”stänga om sig” och att ”öppna sig” mot den  
 egna omvärlden. Mellan olika lås och öppningar. Vad kan göras, fysiskt och socialt, för att så  
 många som möjligt ska kunna vara ute i sin stad? Vad kan göras för att den ”inre säkerheten”  
 ska kunna utvecklas genom att människor deltar i dialoger och agerar tillsammans? ��

 Frågan är hur man markerar sina gränser för det som konstituerar det egna livet och hur man  
 hanterar tolkningarna av dessa gränser och tvister som uppstår? Hur hanterar man att många  
 människor idag har med sig upplevelser och känslor från andra tider och platser som inte  
 självklart delas med andra i den stadsdel där man bor och arbetar?

• Bekämpa vardagsbrottsligheten och öka säkerheten – resurser till det reguljära  
 arbetet 
 När brott uppmärksammas och stora resurser läggs ner för att hindra dem, uppstår lätt en  
 uppåtgående spiral av säkerhetsåtgärder. Likaså att resurser allokeras till specifika trygghets- 
 åtgärder. Hur väger en sådan resursallokering mot effekten av bibehållna eller förstärkta  
 resurser i ordinarie verksamheter inom barnomsorg, skola, sjukvård och polis som på lång sikt  
 påverkar människors trygghet?
	
 Att säkerhets- och trygghetsutvecklande projekt startar är befogat, för att uppmärksamma en  
 ny aspekt eller problemkomplex och för att söka åtgärder som inte tidigare prövats. Frågan är  
 var balansen mellan att behålla eller förstärka resurser i ordinarie verksamheter och projekt-
 relaterade insatser vid sidan av finns? Hur kan de på ett resurseffektivt sätt samverka?

• Ansvariga experter tar tag i säkerhet och trygghet – de boende och arbetande  
 utvecklar trygghetskompetens
 Det är tryggt att någon bryr sig om medborgarnas uppfattningar och har ansvar för att se till  
 gemensamma miljöer. Det skapar tillit till ansvariga förvaltningar och bolag. Det innebär  
 samtidigt att vissa personer och organisationer blir experter på trygghet och säkerhet, ökar sin  
 kompetens i trygghets- och säkerhetsfrågor. 

 Det är också tryggt och tillitsskapande att de berörda själva får vara med och formulera vad  
 som skall inbegripas i begreppen säkerhet och trygghet. De är experter på den egna livssitua- 
 tioner. Det skapar tillit i att själv kunna utveckla trygghetskompetens i samspel med andra, 

		��Relationen mellan människor och rum/platser när det gäller säkerhet och trygghet studeras idag på många håll. Jag hänvisar här 
till två verk som ingångar till sådan forskning: Carina Listerborns avhandling Trygg stad (Chalmers tekniska högskola, Arkitektur 
2002) och konferensrapporten Att förebygga brott och rädsla (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2003).

		��	Se vidare i Thomas Jordan, Är den inre säkerheten hållbar? (Krisberedskapsmyndigheten, KBM:s forskningsserie nr 1, 2003) 
om betydelsen av att utveckla fler strategier som konstruerar en individuell och gemensam ”inre säkerhet”.
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 att kunna hantera signaler för och känslor av otrygghet, förstå hur de uppkommer och kunna  
 agera.

 I sådana balanssituationer, där avsikten är att bredda kompetensutvecklingen, är utmaningen  
 att hitta den väg som skapar tillit hos experterna till att ”lekmännens” engagemang leder  
 till ökad trygghet i stadsdelen och inte till otrygghet i den egna arbetssituationen. Det gäller  
 att undvika att ett breddat engagemang ersätter den offentliga sektorns ansvar för ”välfärden”  
 och att samverkan inte blir en ”inordning” av medborgargrupper i aktiviteter som bestäms  
 ovanifrån.��

• Trygghetsarbete byggt på befintliga resurser och samverkan mellan berörda  
 organisationer – resurser för nydanande insatser
 Det finns stora fördelar i att gemensamt bygga rutiner, förmedla synsätt och kunskaper vidare  
 i respektive organisation som deltar i ett samverkansarbete. I Kortedala har detta lett till sam- 
 verkansavtal för skötsel och nedskräpning, lärande om problem och olika åtgärder, gemen- 
 samt förvärvande av medel för investeringar som förbättrat stadsdelen mm. Trygghetsarbetet  
 har inte krävt mer resurser än för den samverkande tjänstemannens arbete. 

 Samtidigt är gruppen beroende av att alla deltagande parter är engagerade i de frågor som tas
  upp. Alla deltagare i arbetet är inte heller trygga med att de får vara kvar och arbeta på hittills- 
 varande villkor. En part kan således ”blockera” vissa insatser och dra undan sin ”representant”. 

 Hur kan man hitta en balans mellan ett arbetssätt som drar med sig samtliga deltagande  
 organisationer i att utveckla trygghetskompetens och att kunna gå in i handlingar som grup- 
 pen av någon anledning inte kan samla tillräckliga resurser för inom gruppen men som ändå  
 bedöms som angeläget? Hur kan trygghetsgruppen ta ”nya steg” som innebär att den ”går  
 förbi” den åtgärdsarsenal som finns etablerad i de deltagande organisationerna? Hur kan  
 trygghetsarbetet bedrivas långsiktigt utan att det blir en separat grupp som förlorar förank- 
 ringen i de deltagande organisationerna eller nätverken? 

Många fler balanserande situationer kan formuleras. De bygger samtliga på att olika perspektiv 
och åtgärdspaket bryts mot varandra. Genom att söka sig fram, inte genom att välja antingen 
eller utan både och, kan frågor om säkerhet och trygghet både breddas och fördjupas.
	
Jag anser att trygghetsgruppens arbetssätt i Kortedala visar på möjligheten att utveckla en sådan 
balanserande kompetens. De har etablerat ett nätverk och ett arbetssätt som främjar ett   
lärande och en gradvis utveckling och breddning av trygghetskompetens. Det är ett arbetssätt 
som dessutom är resurseffektivt. Deltagarna i ett sådant lokalt samverkansarbete behöver   
dock en ökad trygghet i att veta att arbetspositionen och dess resurser inte är hotade, och i att 
arbetet är värdefullt. Utvecklingsarbete sker inte bara av experter centralt, utan också brett och 
lokalt!

��Se vidare i Björn Klarqvist, Inga enkla grejer (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2004) där han med hänvisning till Magnus 
Hörnqvist, Allas vårt ansvar – i praktiken (Stockholms universitet, Kriminologi, Rapport 2001:2) diskuterar faran med att delege-
ring till lägre nivåer betraktas som utkontraktering av mindre lönsamma uppgifter (s 55) att grupper mobiliseras ”som aktiva objekt 
i den egna underkastelsen” (s 56).
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Del 4 
Summering och rekommendationer 

Författare Lisbeth Birgersson

I fem år har förvaltningar, bolag, intressegrupper och enskilda samverkat lokalt för att 
öka tryggheten i Kortedala. Under trygghetsgruppens sjätte år har jag, tillsammans 
med Lotta Jofjord, följt dess arbete. Syftet har varit att synliggöra det vardagliga arbete 
gruppen bedriver för att öka tryggheten i stadsdelen. För dem som står mitt i och har 
svårt att få en överblick. För dem som står utanför och ser behovet av att arbeta för 
tryggare stadsmiljöer. Finns här något av intresse? Leder kampanjer för städning och 
affischer som propagerar för rattkryckor till en säkrare och tryggare stadsdel?

Ja, i Kortedala har båda dessa exempel varit en del i att utveckla säkerhet och trygg-
het. De är synliga element i ett vardagligt arbete som i allmänhet är ganska anonymt 
och saknar större spektakulära drag. Grunden i utvärderingsarbetet har varit att för-
söka beskriva hur ett sådant trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete växt 
fram och de viktigaste dragen i arbetssättet. Med denna beskrivning som grund har 
frågan om Kortedala blivit säkrare och tryggare diskuterats utifrån statistiskt material 
rörande brott (se del 2) och genom samtal med personer som deltagit i trygghets-
arbetet och med personer som bor i stadsdelen (se del 3).

I denna avslutande del 4 diskuteras hur trygghetsarbetet i Kortedala fungerat utifrån 
gruppens och stadsdelsförvaltningens egna mål. 

Foto Lovisa Wennerström/Sep 2006.
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Kortsiktiga mål

I den handlingsplan som trygghetsgruppen i Kortedala antog under sitt första verksamhetsår 
anges som kortsiktiga mål:
• Genomföra kvalitetsrunda i stadsdelen för identifiering av brister. 
• Samla alla som bor och verkar i området i ett gemensamt arbete för den yttre miljöns kvali- 
 tetshöjning. 
• Genomgång av bostadsföretagens samt stadsdelsförvaltningens enkätresultat. 
• Stödja och stärka det lokala brottsförebyggande arbete som bedrivs i stadsdelen.

Min uppfattning är att de kortsiktiga målen har varit viktiga för att forma trygghetsgruppens 
arbetssätt. ”Kvalitetsrunda” har inte bara genomförts en gång. Vandringar har gjorts regelbund-
et och de har inordnats i ett praktiskt handläggande av brister i stadsdelen (se rutan sid 36). 
Kontinuerligt har bostadsföretagens och förvaltningarnas enkätresultat använts för att rikta och 
följa upp trygghetsarbetet. Gruppen har själva genomfört en enkätundersökning rörande upple-
velse av trygghet på de lokala torgen. Polisens lokala brottsförebyggande arbete som bedrivs i 
stadsdelen har integrerats med trygghetsarbetet och brottsstatistik har fungerat som underlag för 
åtgärder och uppföljning av desamma. 

När det gäller målet att samla alla som bor och verkar i området i ett gemensamt arbete för den 
yttre miljöns kvalitetshöjning, har detta inneburit att hyresgästföreningarna och fastighetsbola-
gen försökt engagera de boende i vandringar, i grannsamverkan, samt dra med de boende i kam-
panjer, t ex försäljning av rattkryckor, städdagar. Nattvandrarna har dessutom en representant 
som brukar delta i trygghetsgruppens möten. Hit hör även de reguljära kanaler genom vilka de 
boende kan påpeka problem som skapats efter hand.

Sammantaget har dessa mål bidragit till att utveckla en lokal samverkan med möjlighet till kon-
tinuerligt lärande (se rutan sid 38). Målen har blivit medel som också de kan utvecklas vidare. 
Gruppen anger själv att vandringarna inte får bli en mall. Nya grepp kan prövas. Enkäterna är i 
allmänhet skräddarsydda för enskilda aktörer. De fungerar som handlingsinriktade instrument 
och talar ”olika språk”. De har utvecklats under tiden som trygghetsgruppen arbetat. Här finns, 
enligt min mening, ett stort fält för fortsatt utveckling. Både inom ramen för de enskilda aktörer-
nas verksamhetsfält, men framförallt som ett gemensamt verktyg, t ex att samla in material och 
tolka det gemensamt för att kunna fördjupa bilden av trygghet och säkerhet. Här kan gruppen 
anknyta till pågående forskning som, utifrån olika perspektiv på och tolkningar av säkerhet och 
trygghet, kan bidra med metoder för att tolka och jämföra exempel och siffror från olika platser 
och situationer.��

När det gäller det brottsförebyggande arbetet finns aktuella planer och projekt rörande fram-
förallt ungdomars aktiviteter på fritid och i skolorna som innebär fördjupad samverkan med t ex 
skolvärlden. Samtidigt som arbetet fortsätter med att utvidga och fördjupa engagemang för t ex 
grannsamverkan och nattvandringar. Jag anser att det är av stor vikt att polisens brottsförebyg-
gande arbete har varit integrerat med trygghetsgruppens och att en sådan samverkan kan fort-
sätta.

Att få alla dem som bor och verkar i området engagerade i ett arbete för att höja den yttre mil-
jöns kvalitéer är en ambitiös paroll. Denna ambition kan – och bör om den skall bli produktiv 
– i fortsättningen ges en vidare tolkning. Om de kortsiktiga målen i första hand har bidragit till 
att trygghetsgruppen under fem år utvecklat en föredömlig trygghetskompetens, kan ett utökat 
engagemang av dem som bor eller arbetar i stadsdelen fortsättningsvis syfta till att dessa grupper 
samtidigt utvecklar en egen trygghetskompetens. Nattvandrarna är ett exempel på en grupp av 
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enskilda som genom att delta i kurser, samtal och genom att vandra tillsammans i stadsdelen får 
en sådan handlingskompetens. På så sätt kan kompetensen i att handla tryggt spridas.

Ett sådant utvecklingssteg kräver att de ansvariga i trygghetsgruppen och deras ”hemorganisa-
tioner” utvecklar en tillit till att de boende och arbetande kan tolka trygghet/säkerhet och hitta 
hanterbara sätt att lösa problem på. Om utvecklingen av trygghetskompetens görs i samverkan 
och utifrån en tydlighet och respekt för olika perspektiv kan tilliten växa till såväl trygghets-
gruppens arbete som till enskilda gruppers eller personers skilda sätt att hantera osäkerhet och 
otrygghet på.

Långsiktiga mål

Att sprida trygghetskompetensen i stadsdelen ser jag också som ett verktyg för att fortsätta 
utveckla gruppens långsiktiga mål:
• Ta till vara och utveckla de goda kvalitéer som finns i stadsdelen. 
• Skapa bättre förutsättningar för kommersiell verksamhet, samt annan service. 
• Skapa en trygg stadsdelsmiljö som förhindrar hot och våld. 
• Stärka det sociala livet och öka ansvarskänslan för området.

Hitintills har trygghetsgruppen bedrivit ett föredömligt arbete med att tolka de långsiktiga 
målen och hitta effektiva vägar i ansvariga bolag och förvaltningar för att inom befintliga ramar 
sträva mot dessa mål.  I fortsättningen, med en mer uttalad social inriktning och fokus på speci-
fika grupper – ungdomar, kommersiell service – finns det plats för fortsatt innovativt arbete där 
fler människor som är aktiva i stadsdelen engageras. Trygghetsgruppen har själv uttryckt detta 
i en diskussion kring sitt arbete att detta är ett avgörande nytt steg att ta. Fastighetsägare prö-
var redan att t ex ordna resor för de boende i syfte att de skall lära känna varandra och att göra 
det möjligt att använda pengar avsatta för att åtgärda skadegörelse till annat om skadegörelsen 
uteblir. Dock, att förändra fokus från att ta hand om teknisk infrastruktur till att förstärka den 
sociala infrastrukturen är ett nytt och stort ansvar som kräver nya grepp och nya samarbets-
parter.

Kan ett sådant steg ske inom ramen för nuvarande resurser? Det sätt som trygghetsgruppen 
utvecklat genom att hitta effektiv samverkan kring befintliga resurser och samplanera för att 
nå ytterligare medel är föredömligt. Efter det att gruppen hittat ett sätt att samverka på har den 
försökt skapa rutiner i sina respektive organisationer för att få utrymme till att gå vidare med 
nya uppgifter. Detta arbetssätt leder också till ett lärande i berörda organisationer. Att få resurs-
tillskott genom samverkan och utvecklande av nya rutiner bör även fortsättningsvis utgöra en 
grund. Det är i de vardagliga rutinerna som en trygghetskompetens är mest effektiv!

Det kan dock vara motiverat att i vissa sammanhang knyta nya resurser till trygghetsgruppen. 
Sådana tillskott bör dock undvika den vanliga fällan att införa och utveckla viktiga och ny-
danande projekt, som trots goda resultat, ofta inte förändrar arbetssättet i de institutioner eller 
organisationer som bär det dagliga ansvaret. Specifika nydanande projekt skall utformas så att 
de griper in i det vardagliga arbetet och ger ett långsiktigt lärande och byggande av nätverk 
och rutiner i trygghetsgruppen och i medverkande bolag, förvaltningar, intressegrupper och hos 
ideella grupper och aktiva individer.

��Björn Klarqvist poängterar i sin utvärdering Inga enkla grejer (Tryggare och Mänskligare Göteborg 2004) av trygghetsarbetet 
i Göteborg att Tryggare och Mänskligare Göteborg byggt upp en unik samverkan med forskarvärlden. En grund är lagd att bygga 
vidare på.
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En grundläggande del av det lokala samverkansarbetet kring trygghet har varit inriktningen på 
att samverka för att effektivisera befintliga investerings- och driftsresurser. En fortsatt utmaning 
är att minska kostnaderna för skadegörelse. Att ta sig an denna utmaning är också ett stort steg, 
från ett i huvudsak tekniskt perspektiv till ett mer socialt. Kanske innebär detta ett krav på än 
mer omfattande integration mellan trygghetsgruppens arbete och stadsdelens övriga aktörer som 
lägger upp riktlinjerna för vad som händer i stadsdelen på lång sikt.  

Framtidsmålet

• En trygg, säker, ren och snygg stadsdel. 

Detta har trygghetsgruppen tagit ansvar för. Med tillgängliga resurser har den utvecklat rutiner 
för en lokal samverkan som utgör en grundläggande resurs i stadsdelen för framtiden. Att grup-
pen nu finns utgör en trygghet för dem som bor och verkar i Kortedala. 

Varje ord i framtidsmålet kan dock ges många olika tolkningar och ta gestalt på många olika 
sätt. En utmaning är att engagera så många som möjligt i dess tolkning och uttryck så att deras 
aktiviteter inordnas i trygghetsarbetet och inte förläggs utanför i zoner som skapar otrygghet och 
rädslor för andra.
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Sammanfattning och rekommendation

De kortsiktiga målen har varit en motor för att arbeta med trygghet på ett kreativt sätt i Korte-
dala. Arbetet bedrivs genom regelbundna möten för samordning. De bygger på och griper in i 
medverkande organisationers vardagliga arbete. Man samlas, går tillbaka. Perspektiv och ar-
betssätt sprids som ringar på vattnet. Sedan 2001 har gruppen tagit ett stort steg för att utveckla 
en kompetens rörande säkerhet och trygghet. Det finns härvidlag en bred plattform i Kortedala 
idag för att de långsiktiga målen skall kunna förverkligas som ökad trygghetskompetens i stads-
delen. 

Med ökad trygghetskompetens menas både att trygghetsgruppen fortsätter att förstärka sin egen 
kompetens och att trygghetskompetensen sprids vidare till dem som arbetar och bor i stads-
delen. Det krävs en mångfald av handlingskompetenser för att människor skall kunna hantera 
sina rädslor och hitta strategier för att hantera potentiella farliga platser och situationer. Såväl 
rädslorna som strategierna är specifika för varje människa och varje situation, samtidigt som 
varje människa kan dela erfarenheterna och upplevelserna med andra.

Trygghetsgruppen ser idag utmaningen som att både upprätthålla den trygghetsstruktur som 
man skapat, samt att ta ett steg till. Kanske ett svårare steg men det kan tas som förut i mindre 
steg som gradvis befästs i struktur och kompetens.

För detta behövs:
• Att de som engageras i trygghetsnätverket skall känna sig trygga i att detta lokala samverkans-  
 arbete är viktigt, nödvändigt och har status. Det utgör en nod för förändringar i de deltagande  
 förvaltningarnas, bolagens, intressegruppernas samt övriga nätverks vardagsarbete.

• Att ansvariga som arbetar centralt i förvaltningarna, bolagen och intresseorganisationerna ser
  på detta arbete som en möjlighet till lärande i avsikt att koordinera centrala och lokala avsikter  
 och insatser för att utveckla en trygg och mänsklig stad. 

• Att lärandet utvecklas med i huvudsak befintliga resurser i samverkan med berörda. Behov 
 av resurstillskott kommer dock att uppstå för att den samordnande gruppen skall kunna
  ta nya steg. Man bör då sträva efter att hitta en form som undviker att tillskottet göder pro- 
 jekt som, även om de är mycket lyckade, ändå inte leder till en utveckling av det löpande och  
 reguljära arbetet hos deltagande parter.

• Att hitta nya former för att integrera det fysiska och sociala arbetet så att socialt arbete kan
  befästas fysiskt och det fysiska kan ge plattformar för nya sociala former. Detta kräver en  
 uppluckring av t ex nuvarande rutiner där det fysiska skapas centralt och det lokala är remiss- 
 instans. Det behövs en integrerad social/fysisk kompetens på lokal nivå i samverkan med  
 motsvarande kompetens på central nivå. De nya direktiv som kommit rörande folkhälso-
 arbetet pekar på ett sådant behov. 

• Att trygghetsgruppens arbete följs upp på nytt om fem år, utifrån ett mandat som tryggar 
 arbetet på lång sikt och ger möjlighet för att utvidga det, t ex med en samordning med ett  
 folkhälsoarbete som går utöver ordnandet av kampanjer för att inkludera stadsdelens fysiska,  
 sociala och kulturella infrastrukturer och göra dem mer bärkraftiga på längre sikt.  Under tid- 
 en bör ledningen i kommunen regelbundet uppmärksamma arbetet som betydelsefullt för sta- 
 dens fortsatta utveckling, även som en del av den globala arenan.
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Bilaga

Ett verktyg för samtal genom både bild och ord
Concepto är namnet på en dialogmetod i vilken bilder används som komplement till orden. Den 
har utvecklas av forskare på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola. Bakgrunden är många års 
utvecklingsarbeten med och på företag i syfte att genomföra förändringar som kräver att många 
människor med olika bakgrund och yrken engageras i och hanterar komplexa frågeställningar. 
Hur kan dessa människor tillsammans förstå varandra och arbeta i samma riktning när de ut-
trycker sig genom olika media – några talar och kanske ritar, när de nyttjar olika ”språk” för att 
de kommer från skilda kulturer eller expertområden, när de har olika status och blir lyssnade till 
på skilda sätt? 

Forskarna prövade olika dialogmetoder, t ex arbetsböcker, modeller, fullskaleförsök. Detta expe-
rimenterande och undrande över hur kunskap, dialog, förändring kan vävas ihop ledde till idén 
att bilder, i form av fotografier, kan användas för att skapa ett gemensamt ”språk” för en grupp 
människor som tillsammans skall genomföra ett projekt, en förändring. Denna idé utvecklades 
sedermera till metoden Concepto som prövats och fortfarande prövas i tidiga skeden av pro-
jekt, omorganisationssammanhang, studiesituationer och enklare samtal, allt i syfte att tidigt få 
deltagarna att artikulera sina synpunkter och insikter i en fråga eller rörande ett begrepp som kan 
tolkas på många olika sätt.

Metoden går till så att deltagarna väljer bilder från en databas med 500 – 600 bilder utifrån en 
gemensam fråga. Var och en får en stund på sig att fritt associera sina uppfattningar till bil-
derna som kan finnas utspridda på bord eller i en dator och göra ett urval av t ex 5 – 6 bilder. 
När deltagarna presenterar dessa för varandra får de en insikt i varandras synsätt och förvärvar 
tillsammans ett breddat perspektiv på frågan. Gruppen kan gå vidare och välja ut bilder som får 
en betydelse som man bestämmer tillsammans och som reflekterar en gemensam syn på fråg-
an. Dessa bilder, tillsammans med orden, dokumenteras och ligger till grund för det fortsatta 
projekt/förändringsarbetet. Om det finns många som är engagerade i frågan/förändringen görs 
samma övning med flera grupper parallellt. Grupperna möts därefter med sina gemensamt valda 
bilder och presenterar dem för varandra i avsikten att först förstå och respektera olika uppfatt-
ningar och därefter komma fram till en gemensam plattform för de gemensamma handlingarna.

Concepto bygger på att en eller flera handledare vägleder deltagarna i dialogens olika steg och 
levererar bilder och dokumenterar dem som väljs tillsammans med vad som sägs. Det har visat 
sig att en hel del obalanser i t ex status och språk hos deltagarna minskar när de får associera till 
bilder före orden. Det går också snabbt att förstå varandra och komma fram till gemensamma 
ståndpunkter. Det är dessutom roligt att samtala kring bilder. 

Hur metoden växt fram (initiativtagare var Jan Åke Granath) och den kunskap som samtidigt 
växt om språk, dialoger och förändringsarbete finns dokumenterad i avhandlingar och artiklar, t ex:

Granath; Jan Åke, ”Concepto – Ett verktyg för dialog i tidiga skeden”, i Fastighetsnytt 2005:2.

Rehal, Saddek, Att artikulera och kommunicera insikt: bild och ord som verktyg i tidiga skeden 
av designprocesser. Göteborg: (1997) Arbetslivets bebyggelse, Chalmers tekniska högskola.

Rehal, Saddek, Föreställning och eftertanke: bilder och verbalt språk i tidiga skeden av design-
processen. Göteborg: (2004) Chalmers tekniska högskola.

Rehal, Saddek & Birgersson, Lisbeth, What happens when imagery is used to complement 
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speech in dialogues involving changing the built environment? Paper to the conference Life in 
the urban landscape, Göteborg 2005.

Rehal, Saddek & Birgersson, Lisbeth, Associative images as a communication tool to improve 
the dialogue between designers and end-users. Paper to the conference Design Process and 
Human Factors Integration International Symposium, Nice 1 – 3 March 2006.
	
Kontaktperson: Saddek Rehal, Rum och process Arkitektur, Chalmers tekniska högskola.
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