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Trygghet och säkerhet är grundläggande behov hos barn (och 
vuxna också för den delen). När det gäller fysisk planering hand-
lar trygghet främst om att känna sig trygg i det bostadsområde 
man bor samt i staden man bor. Trygghet och säkerhet är olika 
för olika individer. Att känna sig trygg i sitt kvarter, i sitt område, 
i sin stad är viktigt för hur individen trivs. 

Frågan i enkätundersökningen var formulerad med ovanstående 
ord - bra, roliga, säkra platser i Eslöv - just för att jag ville att 
barnen skulle nämna platser som de spontant, utifrån sina egna 
tolkningar av orden, kom att tänka på. Dock var frågorna innan 
inriktade på deras skolväg och vad de gjorde på fritiden, som kan 
ha riktat deras tankar till trafik.  

Många av de tillfrågade barnen i Eslöv upplevde sin närmiljö som 
trygg - skolan, hemmet och bostadsområdet. Flera platser som 
pekats ut är dessutom kopplade till någon aktivitet - Karlsrobadet 
är bra, roligt och säkert för att det går att bada där och där finns 
vuxna,  Husarängen är bra, rolig och säker för att det går att spela 
fotboll där etc. 

bra, rol iga, säkra platser/områden i  Es löv

”Jag tycker att Västerdala är säkert för att det kommer inte så många bilar 
som kör snabbt. Jag tycker att Solkullen är säker. För att det kommer inte 
många bilar så snabbt.” Flicka

”Bra för att man kan spela fotboll där” Pojke

”För att där är alla mina kompisar min släkt m.m. Och där känner jag mig 
trygg.” Flicka

”Abullahagen är säker för att där är inte så mycket ungdomar, avgaser och 
skräp. Där är tyst, lugnt och fridfullt.” Flicka

”Jag har ringat in glasgatan för att man kan vara där när det regnar och man 
blir inte blöt. Det finns övervakningskameror som gör det säkrare.” Pojke

”Det är roligt att vara med kompisarna och på Solkullen bor också mina 
kompisar” Flicka

”I Berga är det tryggast” Flicka

”Jag gillar Sallerup. Många är snälla. Jag gillar parker som t.ex. Trollsjön 
och Abullahagen. Jag gillar Berga för jag har många kompisar där”. Flicka, 
bor på Sallerup

”För att det är mina kompisar och andra saker som är trygga.” Flicka

”Det är roligt att vara hos x, y och min kompis z som bor på x-gatan. Jag 
gillar att bada i Karlsrobadet och att vara i centrum och shoppa. Sen tycker 
jag om att vara hemma med kompisarna där, familj.” Flicka

citat f rån enkäterna
Nedan följer ett urval av de kommentarer som uppkom i enkät-
undersökningen:
”Husarängen är bra för det händer nästan aldrig några olyckor” Pojke

”Här cyklar jag mycket, här är det bra trafik” Pojke. (Markering hela  
Väster, Fridasro, Solkullen, Hällan, Sallerup, Västerdala o halva 
Trollsjöområdet.)

”I Trollsjön för där kan man fika och ha det mysigt. Jag tycker det är bra 
och roligt i skolan.” Pojke
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far l iga, otäcka, läskiga, t råkiga platser/områden i  Es löv

Det finns olika saker som påverkar barns rädsla/otrygghet i en 
stad. Barn är ofta under någon period av barndomen mörkrädda. 
Men det innebär inte att det är nonsens eller inte ska tas på allvar. 
Platser som barn påpekar som otäcka, särskilt i tätorten/staden, 
kan då behöva lite extra belysning eller kanske bara röjas på lite 
buskage för att kännas så pass trygg att barnet/barnen åtmins-
tone vågar passera. 

Många barn påpekade att ”fulla gubbar”, ungdomar, mörker och 
vissa bostadsområden var farliga, otäcka, läskiga, tråkiga etc. Dess-
utom uttrycktes av flera elever på en skola en rädsla för knark som 
enligt dem såldes på området Berga. Järnvägsstationen utpekades 
av många elever som en farlig och otäck plats att vara på. Några 
angav att det var på grund av att här fanns många alkoholister 
som kune uppträda hotfullt och högljutt.

Bostadsområden som ofta framkom som farliga, otäcka, läskiga, 
tråkiga etc. var framförallt Berga, Rönneberga och Norrevång. 
Anmärkningsvärt är dock att barnen som bodde i dessa områden 
påpekade att de kände sig trygga där de bodde.

Flera platser anges både som farliga, otäcka, läskiga, tråkiga och 
bra, roliga, säkra. Enkätsvaren tyder på att de områden som ofta 
utpekas som farliga, otäcka etc. upplevs som bra, roliga etc. av de 
barnen som bor där och tvärtom. Många svar anger ”när det är 
mörkt...”.

citat f rån enkäterna
Nedan följer ett urval av de kommentarer som uppkom i enkät-
undersökningen:
”På Remmarlövsvägen är det farligt för vissa kör för fort med bil, mopeder 
m.m.” Pojke

”Jag gillar inte det stället för det finns inget övergångsställe där. Många bara 
går över utan att titta sig för.” Pojke (gårdsgatan vid biblioteket)

”Osäkert vid Remmarlövsvägen och Solvägen för det är ett kors.” Pojke

”Jag tycker att östra är tråkigt för det ser ut som ett fängelse och allt är trasigt 
där.” Pojke

”Jag gillar inte Norrevång för att folk har blivit nerslagna av gäng. Jag gil-
lar inte stationen för att alkisar sitter där o skriker åt en.” Flicka, bor i 
Sallerup

”På Rönneberga är det läskigt på kvällarna för drä frinns fullegubbar. Och 
där vid ungdomens hus är det läskigt på kvällarna för där finns många 
ungdomar.” Flicka

”Södergatan är ganska läskig för där finns fullegubbar.” Flicka Norre-
vång

”Jag tycker inte det finns läskiga platser i Eslöv.” Pojke

”Jag tycker att tågstationen är full med fullegubbar.” Pojke

”Inga platser är tråkiga och farliga m.m. Jag tycker att allt är roligt i Eslöv, 
det finns alltid något att göra här.” Flicka
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Enkäterna som utfördes i maj 2005 i årskurs fem på de sex olika 
grundskolorna i Eslöv visade på följande resultat:
 • Vid frågan om vilka platser som barnen upplevde som farliga, 
otäcka, otrygga, tråkiga etc. framkom i över hälften av enkäterna 
att trafiken på något sätt var farlig, otäck,otrygg, tråkig etc. Detta 
bekräftar att trafik är ett av de största problemen och farorna för 
barn. 
 • De gröna markeringarna på kartan visar de platser där några 
barn angett att bra platser på grund av att trafiksituationen är bra. 
På Solkullen, Västerdala och vid Fridasroskolan angavs att det var 
bra för att det var lite bilar och bilar som körde sakta. Gång-/cy-
keltunneln under Trollenäsvägen angavs som bra och säker.

Enkäten som utfördes på Västra skolan våren 2004 visade på 
följande trafikfarliga platser längs barnens skolväg (markerade på 
kartan med orange färg):
 • Utanför/i närheten av skolan upplevs trafiksituationen väldigt 
rörig på morgonen och ibland på eftermiddagen.
 • Gator som är hårt trafikerade och bilar kör fort: Solvägen, 
Västerlånggatan
 • Korsningen Odengatan/Skolgatan är hårt trafikerad och farlig
 • Bilar backar ut på ett farligt sätt från parkeringen på Odenga-
tan vid Ekevalla.
 • Övergångsställe saknas över Skolgatan där Rosengången kom-
mer ut.
 • Övergångsstället över Solvägen vid Tåbelund är farligt på 
grund av dålig sikt och bilar som kör fort.
 • Övergångsställe saknas över Solvägen där Hundramannavägen 
kommer ut.

Enkäten som utfördes på Fridasroskolan våren 2003 visade på 
följande trafikfarliga platser (markerade på kartan med mörkröd 
färg):
 • Flera korsningar längs framförallt Kronovägen, Halabacken, 
Odengatan och Marieholmsvägen är utpekade som farliga eller 
otäcka.

Upplevelsen av vad som är bra, roligt, säkert/farligt, otäckt, läs-
kigt, tråkigt är högst personligt och med tanke på dessa två frå-
gornas formulering kan barnet ha associerat till de olika orden på 
olika sätt. Detta var dock ett medvetet val med förhoppningen 
att inte tankarna skulle ledas direkt in på trafik utan att de skulle 
skriva de platser de spontant kom att tänka på. Trots detta var 
det över hälften av barnen som angav trafiken som farlig, otäck, 
läskig, tråkig och pekade ut platser för var detta. Dessutom angav 
flera barn områden med lite trafik eller trafik som körde försiktigt 
som ”bra” områden.

sammanfattning enkäter -  t raf ik
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positiva påpekanden trafik

bilar kör fort i området

gator,korsning o cirklation
utpekade som farliga

korsningar utpekade i 
enkät vt 2003 som farliga

platser,gator utpekade i 
enkät vt 2004 som farliga

beteckningar




