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Förord 

Detta är mitt examensarbete för kandidatprogrammet i fysisk 

planering på Blekinges tekniska högskola. Uppsatsen handlar om 

upplevelsen av trygghet i det offentliga rummet. Bilder och 

illustrationer är mina egna om inget annat anges. 

Examensarbetet har genomförts på halvtid under våren 2010.  

Jag vill tacka de på Växjö kommun som hjälpt mig att få fram 

information och kartor till mitt arbete och Kronobergspolisen i 

Växjö för brottstatistiken.  

Särskilt tack till Jan Forsberg, för din värdefulla information, Rickard 

Nilsson, för alla synpunkter, och min familj som har stöttat och 

hjälpt mig genom arbetets gång.  

Handledare under mitt arbete har varit Christer Persson. 

Frida Håkansson 

Växjö, maj 2010     

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

”Att vara trygg är ett grundläggande behov. Vi vill kunna 
släppa ut våra barn utan rädsla för att något obehagligt ska 
hända, vi vill ha bra skolor, ett givande kulturliv och en 
meningsfull fritid. Vi vill kunna gå ut överallt utan att vara 
rädda för att något ska hända oss, oavsett tid på dygnet.” 

Annette Wallqvist 

 

Idag pratas det väldigt mycket om trygghet. Överallt ska det vara 

tryggt. Vi vill vara anonyma, men vi vill alltid att någon ska se oss för 

att vi ska känna oss trygga. Därför ökar beståndet av t ex. 

övervakningskameror.  

Jag har genom intervjuer och brottstatistik tagit reda på att den 

upplevda otryggheten inte har någonting att göra med den faktiska 

otryggheten. Människorna jag har pratat med har känt sig otrygga i 

parken som heter Spetsamossen, men enligt brottstatistiken är det 

inte i detta grönområde som det händer flest brott.  

Hur kommer det sig att den upplevda otryggheten inte är den 

samma som den faktiska otryggheten? 
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Anledningen till mitt val av ämne: 

 
Mitt val av ämne har vuxit fram. Under sommaren 2009 läste jag 

Katarina Wennstams böcker ”Flickan och skulden” och ”En riktig 

våldtäktsman”. I dessa böcker berättar Wennstam om ett 

samhällsproblem: mäns våld mot kvinnor. Hon beskriver olika 

våldtäkters händelseförlopp, från tillfällena innan våldtäkten fram 

till att rättegångsdomen faller. Här får man följa med flickor och 

pojkar (de flesta i böckerna är faktiskt så unga att jag har valt att 

benämna dem såhär) vad de gör och vad de tänker innan själva 

våldtäkten, sen får man läsa om hur våldtäkten går till och till sist 

får man följa med under förhör och rättegångar. Wennstams böcker 

är verklighets baserade och det är ”riktiga” offer och förövaren som 

man får följa. Våldtäkterna har hänt antingen i det offentliga 

rummet eller i innemiljö.  Dessa böcker berörde mig väldigt starkt 

och fick mig att börja tänka på om man skulle kunna planera bort 

detta problem genom fysisk planering.  

Forskare pratar om att vi blir allt mer oroliga, fast vi enligt dem 

lever i ett allt tryggare samhälle. Men vad är det som göra att vi 

känner oss så otrygga? (Hylland Eriksen, 2006) 

Massmedia skriver om sådana saker som säljer och det som säljer är 

det som skrämmer. Massmedia skildrar gärna och ger stor plats åt 

brottsligheten och ju mer vi läser desto rädda blir vi. (Nilsson, 2007) 

Om en våldtäckt sker i en park, så skriver media om den när den 

precis har hänt, sen skriver de om den efter någon vecka när  

 

polisen eventuellt häktar någon, sen skriver de om den efter ca 1 år 

när det är rättegång, sen igen efter 2 veckor när domen kommer 

och om den eventuellt överklagas skriver de om den igen. När 

läsarna läser detta så är det lätt att de uppfattar det som att det är 

4-5 olika våldtäkter som hänt istället för att förstå att det är en och 

samma. Detta gör att vi uppfattar det som om det är många fler 

brott som begås än vad det i verkligheten är.  

Jag bor mitt i staden och är själv rädd för att gå ut på kvällen efter 

att det har blivit mörkt. Jag blir arg när jag sitter inne en kväll och 

känner att jag verkligen vill gå ut, men jag känner mig för rädd. Ska 

man verkligen behöva vara rädd för att gå ute ensam om kvällarna? 

Det tycker inte jag i alla fall, så därför har jag valt att skriva om 

detta ämne.    

             

Källa: http://www.katarinawennstam.se/index.php?id=5 
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Bakgrund: 

Människor i Sverige blir allt mer rädda, medan forskarna säger att 

Sverige blir mindre farligt. Hur kan det vara så? Forskarna säger att 

det inte har varit så här ofarligt i västvärlden någonsin förut, men 

ändå blir människor mer rädda. Varför? (Hylland Eriksen, 2006) 

I Växjö finns det en park där det sägs ske mycket brottslighet. Man 

kan ofta läsa i den lokala tidningen om att det har hänt någon form 

av överfall där. Denna park heter Spetsamossen. 

 

”Först försökte den 20-årige mannen våldta en kvinna i 

Arabyparken, därefter ofredande han en annan kvinna sexuellt på 

Spetsamossen i Växjö. Det är misstankarna mot mannen, som 

själv hävdar att han är helt oskyldig.” (Smålandsposten, 2010-02-

17) 

 

”Ett par i 20-årsåldern överfölls tidigt på lördagsmorgonen av ett 

ungdomsgäng på Spetsamossen i Växjö. Kvinnan misshandlades 

med slag i ansiktet.” (Smålandsposten 2009-10-31) 

 

”På torsdagseftermiddagen blev en 56-årig kvinna överfallen på 

Spetsamossen i Växjö.” (Smålandsposten, 2009-05-08) 

 

Parkens rykte har gjort att kommunen har gjort flera åtgärder för 

att få parken att kännas mer trygg. De har satt dit mer belysning, 

huggit ner träd m.m. Nu har de även byggt en skateboardpark där, 

som blev färdig hösten 2009, för att få folk att vilja vistas i parken.  

Men är parken verkligen så otrygg som ryktena säger?  
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Syfte: 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka varför vissa 

områden och då särskilt grönområden upplevs mer trygga än andra.  

Jag ska ta reda på var medborgarna känner sig trygga och otrygga. 

Jag kommer också att analysera polisens statistik över var brotten 

faktiskt sker.  

Arbetet kommer även att innebära att ge förslag på åtgärder som 

kan genomföras för att öka tillgängligheten och trygghetskänslan 

för dem som vill vistas där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning: 

 Vilken/vilka platser upplever medborgarna som otrygga? 

 Vilken/vilka parker är objektivt sett otrygga i Växjö? 

 Vad är det som medborgarna upplever som otryggt? 

 Är den upplevda otryggheten samma som den faktiska 

otryggheten? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att få ett tryggare 

grönområde? 
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Avgränsning: 
 

Uppsatsen har avgränsats i omfattning både till ytan och till tre 

utvalda parkerna, dessa områden är centrala samt omfattar parker 

där folk vistas. 

När det gäller brottstatistiken har jag gjort min avgränsning till 

Växjös offentliga rum.  

Genom brottstatistiken ska jag ta reda på om den upplevda 

otryggheten är den samma som den faktiska otryggheten. 

När det gäller mina utvalda parker så har jag valt ut tre 

grönområden som ligger centralt i Växjö stad. Jag har valt just dessa 

parker för att de är tre helt olika parker men de ligger ungefär lika 

nära staden.  

På grund av den begränsade tiden som jag har för mitt arbete så 

har jag valt att begränsa min fallstudie till enbart kvinnor. Jag ska 

också ta reda på om det är någon skillnad mellan unga och äldre 

kvinnor när det gäller trygghet.  
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Metod och källmaterial: 
 

Mitt arbete är upp delat i två delar. Den första delen är en teoridel 

med litteraturstudier och vidare analys av litteraturen. Den andra 

delen är uppdelad i tre mindre delar, där jag i den första delen har 

analyserat polisens brottsstatistik när det gäller våldsbrott i det 

offentliga rummet, den andra delen är en undersökning med 

enkäter och djupintervjuer för att få en bred kunskap om hur 

kvinnor känner sig när det vistas ute i våra grönområden och den 

tredje delen är en fältstudie om tre av Växjös grönområden.  

Litteraturmaterial  

För att få den kunskap som jag behöver för mitt arbete har jag valt 

att bland annat använda mig av litteraturstudier, där jag har tittat 

på forskning om trygghet och grönområden i bokform, dokument 

och rapporter. Jag kommer bland annat att använda mig av 

Boverkets rapport, ”Brott, bebyggelse och planering” (2007), Carina 

Listerborns ”Tryggare stad” (2000) och Birgitta Anderssons 

”Rädslans rum” (2001). 

Jag har också läst Växjö kommuns grönstruktursplan för att få en 

bredare syn på hur kommun ser på grönområdena.  

 

 

 

Brottsregistret  

Jag har använt mig av en registerstudie, med det menas att jag har 

använt mig av siffror och tabeller för att komma fram till mitt 

resultat.    

Registerstudie är en förteckning av något slag som kan delas upp i 

två delar, offentliga register och privata register. (Rosengren, 

Arvidson, 1997) 

Det finns ett stort antal offentliga register. Det är register över 

bland annat folkbokföringen. (Rosengren, Arvidson, 1997) 

Privata register är register som finns inom organisationer, 

föreningar och företag. Det kan vara register över medlemmar, 

anställda eller kundkrets. (Rosengren, Arvidson, 1997) 

Det är ett offentligt register som jag har fått tillgång till. 

Jag har genom polisen i Kronobergslän fått register över 

våldsbrotten som har inträffat i Växjö under åren 2005-2010. Från 

detta register har jag sedan valt ut de brott som är relevanta för 

min studie.   

I registret fanns alla våldsbrott med, som har anmälts, oavsett om 

de hade begåtts inomhus eller utomhus, men jag har bara 

analyserat de brott som har skett i det offentliga rummet. 
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Jag är väl medveten om att den statistiken som jag har fått av 

polisen bara är på de brott som har anmälts och det finns ett stort 

mörkertal av brott som aldrig anmäls.  

Det kan vara så att polisen inte har rapporterat in händelsen på 

platsen där brottet begåtts, utan på t.ex. en väg en bit därifrån och 

det kan då göra att det inte blir en helt korrekt bild av brotten. 

Enkäter/intervjuer 

Intervjuer är ett enkelt och inte allt för krävande sätt att samla in 

information. Det krävs ingen större teknisk utrustning för att samla 

in information och forskaren har redan det grundläggande 

verktygen, förmågan att föra en konversation. Det finns olika typer 

av forskningsintervjuer, man kan välja mellan strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer används ofta när man väljer att göra en 

enkätundersökning. (Denscombe, 2000)  

Metoden att samla in informationen genom att göra en 

enkätundersökning går genom att deltagarna ombeds att svara på 

en rad frågor som i vanliga fall handlar om deras beteende, avsikter 

och livsstil. (Malhotra, 2007) 

Enkätundersökningar har flera fördelar. Frågeformulär är enkla att 

handskas med och uppgifterna är tillförlitliga eftersom svaren är 

begränsade till de alternativ som anges. Användningen av fasta 

frågor minskar utrymmet till olika variationer. (Malhotra, 2007) 

Nackdelar med enkätundersökningar kan vara att deltagarna kan 

vara oförmögna eller ovilliga att ge den önskade informationen. 

Deltagarna kan vara ovilliga att svara om de anser att frågorna är 

för känsliga eller personliga. (Malhotra, 2007) 

Det som avgör vilka frågor som ska tas med är om frågorna kan 

täcka in den information som man söker. (Svenning, 1997)     

När jag har gjort mina enkäter och intervjuer så har jag använt mig 

av kvalitativ metod. Jag har kommit fram till detta resultat på grund 

av de människor som jag har pratat med.  

Jag har genomfört 30 enkäter med kvinnor i åldrarna 16 till 63. Jag 

har varit ute i parkerna och frågat kvinnor några frågor om trygghet. 

Jag har frågat var de känner sig trygga alt. otrygga i det offentliga 

rummet och framför allt i grönområdena. Jag frågade också var 

med bodde och vilken ålder de hade, för att få reda på om det 

skilde sig något beroende på ålder och boendeort, se bilaga 1. 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett antal 

färdiga frågor som ska besvaras. Men när jag gjorde mina intervjuer 

använde jag mig av en ostrukturerad intervju. Det innebär att man 

ger deltagaren en stor frihet att uttrycka sina tankar. I den här 

typen av intervju ska intervjuaren introducera ett ämne och sen låta 

deltagaren tänka och yttra sig själv.  (Denscombe, 2000)  

Jag gjorde djupintervjuer för att få en bredare kunskap om hur 

kvinnor känner sig när de går igenom en park på kvällen. Hur 

uppfattar de männen som de möter i skummet?  
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Under intervjuerna har jag använt mig av bandspelare och sedan 

skrivit ut materialet för att lättare kunna analysera de. Enkäterna 

har jag sparat och sedan sammanställt tillsammans med 

intervjuerna.  

Enkäterna och djupintervjuerna har gjort att jag har fått en 

uppfattning om hur kvinnor i åldrarna 16 till 63 känner sig när de 

går ensamma hem en kväll.  

Fältstudie av tre parker 

Även här har jag använt mig av kvalitativ metod. 

Jag har även valt ut parkerna jag ska jämföra, de ligger ungefär lika 

långt från Växjös gågata och det går mycket folk där. Jag har gjort 

en fältstudie i dessa parker och studerat hur de ser ut och sen ska 

jag ge förslag till åtgärder för att få dem att kännas tryggare.   

Mitt första val var Spetsamossen. Detta är den park som jag själv 

helst inte går igenom på kvällar och nätter och det är i den här 

parken som jag känner mig mest otrygg.  

Mitt andra val föll på en park som är en väldigt gammal park och 

som har funnits där länge, Linnéparken. Denna park är den park 

som ligger närmast Växjös centrum. 

Mitt tredje och sista val föll på Strandbjörket. Detta är en park som 

är uppdelad i två, med tennisbanor emellan, i den ena delen är det 

en stor lekplats och i den andra är en stor gräsplätt med några 

enstaka träd på. Parken har jag valt för att det är många som rör sig 

igenom denna eftersom den ingår i det populära gångstråket, 

Hälsans stig, som går sig runt Växjösjön.  
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Källkritik 

Det är mycket viktigt att ta ställning till källornas tillförlitlighet, 

relevans och trovärdhet. Detta har jag försökt göra. Under 

uppsatsskrivandet har jag försökt att bara använda källor som 

bedöms vara tillförlitliga .    

Min litteraturstudie består av olika texter om trygghet och 

grönområden. Eftersom Boverket är ett statligt verk och där med 

påverkat av politiker, är något som jag har ta hänsyn till när jag har 

använder deras material.  

De problem som jag stötte på angående polisens brottstatistik var 

att registret innehöll alla våldsbrott som hade skett, oavsett om de 

hade inträffat inomhus eller utomhus. Först fick jag sortera bort de 

brott som hade inträffat inomhus, och sen sortera upp de övriga 

brotten i olika brottrubriceringar. 

Brottstatistiken innefattade bara de brott som har anmälts och jag 

är väl medveten om att det finns ett stort mörkertal av brott som 

aldrig kommer upp till ytan, men det är tyvärr inget som jag har 

kunnat ta hänsyn till i min analys. 

Brottstatistik jag fick från polisen var från åren 2005 till 2010. Detta 

kan göra att jag fått en fel bild av statistiken på grund av att 

kommunen redan 2004 gallrade bort stora delar av buskagen som 

fanns på Spetsamossen och hösten 2009 invigdes den nya 

skateboardparken där. Vilket har bidragit till att vissa delar av 

parken har varit avstängd under vissa tidsperioder. Men det var 

denna statistik som jag har fått tillgå, så det är den som jag har tagit 

ställning till. 

Jag har också bara tagit med de brott som har blivit inrapporterade i 

parkerna. Det kan vara så att fler brott ha begåtts i parkerna, men 

inte rapporterats in där utan kanske rapporterats in på vägen 

bredvid och då har jag inte kunnat ta med det i min studie på grund 

av att jag inte har kunnat hänvisa det till parken. 

Det var inte heller helt problemfritt att göra enkäterna. Jag började 

med att ställa mig vid den ena entrén till Linnéparken och försökte 

få en bred grupp kvinnor att svara på min enkät. Det var väldigt 

svårt att se på kvinnorna i vilken ålder de var, men det var många 

som var hjälpsamma och gärna svarade på min enkät. När jag hade 

fått in 12 stycken enkäter så fortsatte jag bort till Strandbjörket. 

Tack vare det fina vädret var det mycket folk som var ute, så det 

gick smidigt att få folk att vara med i min undersökning. Här 

träffade jag även K som jag gjorde en djupintervju med. När jag 

sedan skulle ställa mig på Spetsamossen och göra enkäterna så 

kändes det inte lika självklart var jag skulle stå. Jag tyckte inte att 

det fanns någon självklar entré att stå vid, så i denna park gick jag 

runt lite och frågade kvinnorna jag mötte. Här var den självklara 

samlingsplatsen, skateboardparken. När jag stod där var det relativt 

lätt att få kvinnor att svara på min enkät. Här träffade jag också S 

som jag senare gjorde en djupintervju med.  

Det var väldigt svårt att hitta någon att göra en djupintervju med i 

Linnéparken. Varje gång jag var där så var det bara människor som 
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passerade parken. Jag ville prata med någon som vistades i parken, 

när jag såg ett gäng tjejer som satt där och fikade så gick jag fram 

och pratade med dem och fick min djupintervju med A.  

Resultatet från mina enkäter och djupintervjuer beror givetvis på 

vilka det är som har varit med i min undersökning och det är möjligt 

att andra kvinnor hade gett ett annat svar. Svaren gäller bara mina 

tre utvalda parker och kan inte ge något säkert svar på om det 

gäller andra parker. 

När det gäller min fältstudie om mina parker var det väldigt svårt 

att få fram historien om två av dem, Strandbjörket och 

Spetsamossen. Jag sökte på internet, pratade med kommunen och 

letade på Växjö biblioteks Kronobergsavdelning utan att hitta 

någonting. När jag inte lyckades få fram någon information tog jag 

kontakt med mannen som har skrivit en bok om Linnéparken, Jan 

Forsberg. Jag frågade om han hade någon information om de andra 

parkerna och det hade han. Han ringde upp mig dagen efter när han 

hade letat upp informationen om just mina parker.        

Jag har gjort vissa teoretiska avgränsningar, jag lägger ingen vikt på 

männen, inte för att de är irrelevanta utan för att göra studien 

genomförbar på den här korta tiden samt att hotet jag är 

intresserade av är det som drabbar kvinnor.   

Jag är fullt medveten om att en så begränsad studie också kommer 

att ge mig ett begränsat material. Eftersom jag på detta sätt tar 

hänsyn till tre olika typer av empiri samtidigt, gör detta analysen 

mer stabil. Genom att titta på företeelser från olika håll ser man en 

större del av problemet. 

Eftersom jag är uppvuxen i Växjö har jag viss förförståelse som har 

varit nyttig att ha med sig i arbetet, men min personliga relation till 

parkerna har gjort att mitt arbete inte är helt objektiva utan att min 

personliga relation till platsen omedvetet kan ha påverkat mitt 

resultat.     
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Offentliga rum: 

Offentliga rum 

Om man slår upp ordet ”offentlig” i Nationalencyklopedin så är 

definitionen, allmän, tillgänglig för allmänheten. (NC, 2009) 

Offentliga rum kan också beskrivas som stadsrum och utemiljöer 

och det är platser som är tillgängliga för alla. Vilket innebär att alla 

ska ha tillträde och få vistas där. 

Idag är de flesta överrens om vad som menas med privat och 

offentligt. De flesta ser sin bostad som privat, där man själv har 

kontrollen och där man själv sätter upp reglerna, medan staden ses 

som offentlig. (Staeheli, 1996) Ofta dras linjen mellan privat och 

offentligt väldigt skarpt. Sedan finns det de ställena som är 

offentliga fast bara under vissa tider och på vissa kompromisser,      

t ex öppettider på en djurpark. (Friberg, 1999) 

Offentliga platser är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, 

torg, parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som 

allmänna platser. Anläggningar för lek, idrott, fritid, camping eller 

friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och 

andra platser som är tillgängliga för allmänheten anser regeringen 

ska jämföras med offentliga platser. (Ordningslagen 1993:1617) 

Dessa används av alla och det är kommunen som ska sköta  

 

 

platserna, om inget annat står i detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna. (Plan- och bygglagen, 1987:10) 

Arkitekten Gunnar Persson beskriver i sin bok att offentliga rum 

bara finns för att skapa möten och aktivitet emellan människor. 

(Persson, 2001)  

Don Mitchell är en av många som har skrivit om det offentliga 

rummet och demokrati. Han skriver att redan under antikens 

Grekland användes det offentliga rummet, agoran/torget, som en 

mötesplats.(Mitchell, 1995) Det offentliga rummet var bara till för 

männen. Det var strängt förbjudet för kvinnor att vistas i det 

offentliga rummet och det fanns tom specialstyrkor inom polisen 

som såg till att detta följdes. Under 1800-talet när industrialismen 

började komma till västvärlden, ökade klyftan mellan arbete och 

hemmet. Detta gjorde ännu mer att det var männens stad, den var 

skapad av och för män. Kvinnorna blev därför mer bundna till 

hemmet där det ansågs att de skulle vara en bra fru och mamma. 

Kvinnans uppgift var att föda och tag hand om barnen och att sköta 

hushållet. (Andersson, 2001)  

Ole Reiter talar om det offentliga rummet som en mötesplats eller 

som stadens vardagsrum. Detta gör att man undantränger de som 

inte platsar i vårt vardagsrum eller de som vi inte vill ska vara med i 

våra möten. (Reiter, 2007) Detta håller den amerikanska 

konstteoretikern Rosalyn Deutsche med om när hon hävdar att det 

inte finns något offentligt rum eftersom det inte är tillgängligt för 

alla. Hon framhåller också i sina diskussioner att det offentliga 
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rummet bara tillhör de särskilda grupperna och inte de som avviker 

från samhället på något sätt. (Deutsche, 2007)  

Mitchell skriver också att hemlösa ofta vistas i offentliga rum, men 

sällan räknas in i samhället. Han visar med en fallstudie hur man 

stänger ute hemlösa från en park och med detta tydliggör han att 

man endast får vara i dessa offentliga rum om man följer samhällets 

krav. (Mitchell, 1995) Catharina Gabrielsson tar också upp hemlösa i 

sin avhandling, här beskriver hon hur man har utformat bänkarna i 

parkerna så att inte hemlösa ska kunna ligga på dem och på detta 

sätt utestänga dem. (Gabrielsson, 2007)  

Rosalyn Deutsche skriver också om hur konst, arkitektur och 

stadsbyggande ska bidra till ett monumentalt offentligt rum men 

hon menar att stadsförnyelser bara är till för vissa och inte för t ex 

hemlösa. Hon skriver även att det offentliga rummet har blivit en 

falsk symbol för det allmänna intresset som antas förena människor 

i en demokrati. Hon menar att fattiga, hemlösa och smutsiga anses 

förstöra det ”fina” samhället. (Deutsche, 2007)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En bänk som är utformad för att det ska vara svårt att ligga på den. 
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För vem byggs staden? 

Idag byggs det mest för kärnfamiljer även att det i städerna är en 
stor del som är ensamstående. Staden ska byggas för att vara trygg 
och säker för alla. Den ska inte bara vara trygg för dem som vi kallar 
”valigt” folk utan den ska även vara trygg för t.ex. hemlösa. 
(Liserborn, 2002) 
 
Trygghet är en av de viktigaste känslorna som en människa kan 
känna. Den hänger samman med att man känner trivsel och att man 
mår bra. Människor behöver den för att kunna få en bra 
livssituation, den ligger även som grund för ett bra liv. Att känna 
trygghet är väldigt viktigt för att kunna delta i samhällslivet och i 
den offentliga debatten. (Nilsson, 2007) 
 
Våldet i sig är också ett jätteproblem, men det är inte bara det 
faktiska våldet som är problemet utan det är även oron och rädslan 
som våldet medför.  
Den upplevda rädslan är inte alltid det samma som den faktiska 
rädslan. I undersökningar har det visat sig att kvinnor är mer rädda 
och oroade än vad män är, se diagrammet, även att det enligt 
statistik oftast är män som blir utsatta för det fysiska våldet.  
Äldre kvinnor är mer oroliga för våld i allmänhet, medan yngre 
kvinnor mer är oroligare för det sexualiserade våldet. Detta kan 
bero på att äldre kvinnor i större utsträckning inte vistas lika mycket 
i det offentliga rummet och därför inte behöver undvika vissa 
platser under vissa tider på dygnet.(Andersson, 2001) 
 

 
 
 

 
 

Avstått från att gå ut på kvällen av rädsla att bli utsatt för 
våldsbrott. 

 

 
Källa: BRÅ 
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Trygghet i det offentliga rummet  

Säkerhet och trygghet är två ord som man förknippar med varandra 

men som har två helt olika innebörder. Säkerhet handlar om att ta 

sig fram utan att det är någon fara. Detta gäller både när man kör 

bil eller är ute och går. Säkerheten handlar om den faktiska risken 

att snubbla eller vara med om en olycka medan trygghet är svårare 

att beskriva. Trygghet handlar mer om känslor, vad individen själv 

känner och upplever. (Andersson, 2001) 

I slutet av 1990-talet var det inte många som diskuterade 

människors trygghet och otrygghet, men under de senaste fyra-fem 

åren har trygghet blivit en stor fråga. Brottsligheten har under de 

senaste åren varit ganska konstant, trots det har osäkerheten i 

samhället ökat. Under de senaste åren har olika grupper synligt 

gjort sin rädsla, t ex kvinnor, äldre, ungdomar och även 

homosexuella. (Nilsson, 2007) Samtidigt har säkerhetsindustrin 

vuxit snabbt och vaktbolagen erbjuder vaktövervakning, 

nattvandringar, kameraövervakningar, galler för fönster och larm i 

våra bostäder. (Listerborn, 2000:1) 

Rädsla handlar ofta om okunnighet. Vi är rädda för det som är 

okänt för oss. Vi har svårt att avgöra om personen vi möter är 

hotfull eller inte. Detta kan vara extra svårt att bedöma om det är 

mörkt ute och man har svårt att urskilja personen. Man behöver 

inte själv ha varit utsatt för något brott för att man ska känna sig 

otrygg i en utemiljö. (Listerborn, 2000:1) Utan media skriver gärna,  

 

och ger stor plats åt, brottslighet och osäkerhet. Detta gör att ju 

mer vi ser och läser om detta, desto räddare blir vi. (Nilsson, 2007) 

Media förknippas oftast med radio, tv och tidningar men även 

affischer, tavlor och telefoner används som medier. Allt som 

förmedlas genom någonting kan räknas som medier. Medier 

beskriver inte bara händelser och skeenden utan det är också ett 

stort samtalsämne runt fikaborden på arbetsplatser. (Ericsson, 

Molina, Ristilammi, 2000) 

Enligt statistik överstämmer inte kvinnors rädsla med det faktiska 

hotet. Det är omöjligt för kvinnor att veta vilken man som är farlig 

och vilken som inte är det. Detta kan medföra att kvinnan uppfattar 

alla män som farliga och undviker därför platser som är folktomma, 

vilket är större delar av staden, speciellt under kvälls- och nattid. 

(Listerborn, 2000:2)  

Rädslan är viktigare än brottsligheten, och det är den som öka 

otryggheten ännu mer och därför är det viktigt att ta tag i den. 

(Listerborn, 2000:1)  

Våldsbrotten har ökat markant under de senaste åren. Tjugofem 

procent av befolkningen har utsatts för brott. (Brå, 2009) 
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Källa: BRÅ 

Den upplevda rädslan är kopplad till kön, ålder, klass och boende. 

Här spelar det roll om man bor i en villaförort eller i ett 

miljonprogram. Har man tillgång till bil så blir man inte bunden till 

kollektivtrafiken och på så sätt känner man sig friare och där 

igenom tryggare. (Listerborn, 2000:1)  

Jane Jacobs, amerikansk sociolog, har gjort flera studier om det 

offentliga rummet, och kommit fram till att, det opersonliga men 

formella mötet som man får där igenom ger en form av trygghet. 

(Jacobs, 2004) Det är många andra forskare som också tar upp 

trygghetsaspekten när det gäller offentliga rum. Några av dem är 

Ulla Berglund och Ulla Jergeby som har undersökt offentliga miljöer 

ur ett socialt perspektiv. De menar att den offentliga miljön fyller 

olika funktioner för olika sorters människor och detta måste tas 

med när man planerar den offentliga miljön. (Berglund och Jergeby, 

1989)  

Det kan t.ex. vara sandlåda och gungor för barnfamiljer, grillplatser 

till ungdomar och bekväma sittplatser och boule banor för de något 

äldre.(Andersson, 2001) 
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Kan man planera för att få ett tryggare offentligt rum?  

Genom att förstå stadens mönster och struktur är det lättare att 

förebygga rädsla. Om man inte förstår det övergripande systemet 

är det lätt att fastna i att bara diskutera det lokala. Detta är också 

viktigt, men det utgör inte grundproblemet. En undersökning har 

visat att planer med rutnätsmönster har högre genomströmning av 

människor än vad stadsplaner med trädliknande system har. Detta 

beror på att i rutnätssystemet skapas det fler korsningar och detta 

bidrar till att fler människor möts. Medans trädliknade system har 

en ringled som går utanför bostadsområdena och sedan bara 

trädliknande gator som gå in i området. Det bidrar till att man kan 

komma till en återvändsgränd och att man då måste vända och köra 

samma väg tillbaka. Detta gör att man blir osäker och orolig. 

(Listerborn, 2000:2) 

 

Rutnätsmönster                      Trädliknande system 

Kollektivtrafikens hållplatser är också en viktig sak att ta ställning 

till. Det är inte bara dess placering som är viktig utan det är också 

viktigt hur man tar sig till och från hållplatsen. Det kan hända att 

människor inte åker kollektivt för att man måste gå genom mörka 

områden för att komma till eller från hållplatserna. Turtäthet, 

trygghet på vagnarna/bussarna och hållplatsens utformning är 

andra saker som påverkar om man väljer att åka kollektivt eller inte. 

(Listerborn, 2000:2) 

Gång- och cykelvägarnas placering och utformning är viktigt för att 

människor ska välja att köra på dem även på kvällar och nätter. De 

får inte gå igenom tunnlar, intill mörka buskage eller utmed plank 

och murar. Det ska vara bra belysning och tydliga skyltar så att man 

inte behöver bli osäker eller tveka om man har valt rätt väg. 

(Listerborn, 2000:2) 

Stadens närmiljö skapas mycket av bebyggelsen. Höjden på husen 

har inte så stor betydelse men dess längd eller bredd kan skapa en 

orolig närmiljö. Byggnaderna skapar stadens rörelsemönster. Är det 

tätt mellan husen känns det instängt och man har inte någonstans 

att tag vägen men om det är bredare avstånd kan man välja vilken 

sida av vägen man ska gå och då känns det också mycket friare. 

(Listerborn, 2000:2) 

När man planerar ett grönområde betraktar man ofta människor 

som en könsneutral grupp trots att kvinnor och män är väldigt olika. 

Skulle man istället se till människor som kvinnor och män, med 

deras olika erfarenheter, och utgå från deras olika problem och 
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kunskap skulle man få helt nya grepp att ta hand om. (Boverket, 

1996) 

Kvinnors erfarenheter handlar ofta om att ”känna sig trygg”, att inte 

behöva vara rädd för att bli utsatt för fysiskt våld eller hot om våld. 

(Andersson, 2001) Män går ofta in med inställningen ”det händer 

inte mig”. Detta gör att de inte är lika oroliga och undviker därför 

inte olika platser på samma sätt som kvinnor.   

Ett annat sätt att planera, är efter olika åldersgrupper. Vill man att 
grönområdet ska utnyttjas av så många som möjligt är det viktiga 
att man planerar brett. Det kan t.ex. vara sandlåda och gungor för 
att få dit barnfamiljer, grillplatser för att få dit ungdomar och 
bekväma sittplatser och boule banor för de något äldre.(Andersson, 
2001) 
 
Det är också väldigt viktigt att man inte bara planera efter hur det 
upplevs under dagens ljusa timmar utan att man också tänker på 
hur det upplevs efter solens nedgång och mörkrets intrång. Allt 
man gör behöver inte fungera både under dagen och natten men 
det måste finnas en tanke över hur det upplevs även när det är 
mörkt alternativt ljust.  
 
Först måste man ta reda på vad man vill med grönområdet. Om 
man vill att grönområdet bara ska vara en park som människor går 
igenom och tittar på, eller vill man att grönområdet ska vara ett 
ställe där människor ska vilja vistas.  
 
Parker är platser som oftast uppfattas som otrygga, framför allt 
nattetid. Därför är det i största mån kvinnor som tar omvägar förbi 

för att slippa gå igenom parkerna. Kvinnor undviker helst stora 
öppna, oupplysta och lummiga platser med dålig sikt (Andersson, 
2001) 
 

  

Det sociala 
rummet   

  Tomt Befolkat 

      

  Skogar, Stationer,  

  parker, terminaler, 

Öppet rekreationsområden, köpcentra, 

  planer, gator, torg, 

  gator, torg, öppna platser,  

  öppna platser restaurangers entréer 

Det fysiska 
rummet   köer 

      

  Tunnlar, Restauranger, 

  broar, dansplatser,  

Slutet slutna köpcentra, diskotek, 

  parkeringshallar, cafeterior 

  källare   
Källa: Koskela 1996 
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Sverige är ett av få länder i Europa där fler än 80 % av befolkningen 
bor i tätorterna men ändå bara behöver gå en liten bit för att 
komma till någon form av grönområde. I takt med att städerna 
växer så försvinner grönområdena allt mer. Den nya bebyggelsen 
och vägarna gör det svårare för oss att nå våra närgrönområde. Det 
är kanske här som planarkitekten kan uppmuntra befolkningen att 
använda grönområden genom att göra faktiska och upplevda 
ingångar så att vi faktiskt ser dem. (Boverket, 2007) 
 

Det är extra viktigt i dagens stressade samhälle att grönområdena 

håller en viss kvalité och att den inbjuder till lek, möten och vila. 

Detta gör att det främja folkhälsa, demokrati och välfärd. Det är 

inte bara stora naturområden som är viktiga utan även det mindre 

bostadsnära områdena är otroligt viktigt. (Boverket, 2007) Inte 

minst för äldre människor som har svårt för att ta sig ut. De kan då 

titta ut genom sitt fönster och ändå följa årstiderna.  

 

 
 

   

 

 

 
 
 

 
Skog                              Källa: Växjö kommun 

   
Närområde 



22 
 

Min studie om tre av Växjös parker 
Växjö ligger centralt i Växjö kommun och är en residentstad för 

Kronobergs län . Växjö kommun är 1 924,81 km2 till ytan och 

tätorten är 29,29 km2 stor. Kommunen hade en befolkning på 

82 023 invånare år 2009, av dessa bor 60 177 stycken i tätorten.     

Öjaby ligger utmed Helgasjön och är byggt på 1800-talet slut. Här 

finns mest villor med bara några enstaka rad-, hyres- och 

bostadsrättshus. 

Hovshaga är ett område som expandera väldigt mycket nu. 

Området består av en blandad bebyggelse med villor, radhus, 

bostads-, hyresrätter och även studentlägenheter. Området är 

byggt i många omgångar med början på 60-talet och det håller 

fortfarande på att byggas ett stort område här. 

Sandsbro är också en tätort som expandera mycket. Här finns mest 

villor med några enstaka hyreshus. Sedan början av 70-talet har det 

byggts väldigt mycket i detta område. Nu håller det på att byggas 

nya villor, hyres- och bostadsrätter.  

Teleborg är en tätort där det finns hyres- och bostadsrätter i 

centrum och villor runt om kring. Detta område är byggt på slutet 

av 60-talet. Universitetsområdet började byggas på tidigt 90-tal.   

Dalbo/Araby är ett områden med nästan bara hyresrätter som 

byggdes under 60–70-talets miljonprogram. Här ligger husen tät 

och det är flest 3-4-våning hus.  

År 2007 utsedde brittiska BBC Växjö till Europas grönaste stad, på 

grund av stadens arbete med klimatfrågor och för att Växjö försöker 

bli en fossilbränslefri stad. 

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

Sandsbro Hovshaga 

Öjaby 

 

Teleborg 

Centrum 

Dalbo/Araby 

Linnéuniversitetet 
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Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 

 

 

Jag har gjort en studie av tre av Växjös parker, Linnéparken, 

Strandbjörket och Spetsamossen.  

Jag har analyserat brottstatistiken över brott som har inträffat i 

Växjö. Statistiken kommer från Kronobergspolisen i Växjö och det är 

endast våldsbrott jag har analyserat. Brotten har inträffat under en 

femårsperiod mellan 2005 och 2010. Jag har också varit ute i 

parkerna och gjort enkäter om i vilken park kvinnorna känner sig 

mest alternativ minst trygga. Där gjorde jag också en djupintervju i 

varje park för att få en ännu bättre bild av hur kvinnor känner sig i 

parkerna. Jag har också gjort en fältstudie av parkerna där jag har 

tagit fram historian om dem, beskrivit hur de ser ut idag och även 

tagit reda på om kommunen tidigare har gjort några åtgärder.  

Jag kommer först att visa vad jag har fått fram av brottstatistiken, 

sen vad enkäterna och djupintervjuerna visade och sist min 

fältstudie.  

 

 

 

 

 

 

Spetsamossen 

Linnéparken 

Strandbjörk

et 
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Brottstatistik: 

 

I Växjö stad tillsammans med tätorterna har det inkommit totalt 

4 678 våldsbrottsanmälningar under den aktuella fem års period. 

Dessa brott har skett inomhus eller ute i det offentliga rummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 

 

 



25 
 

I Växjös offentliga rum har det inträffat 14 stycken våldtäktsförsök. 

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 

 

Och 29 stycken fullbordade våldtäkter. 

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 
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Det har också inträffat 248 misshandelsfall mot kvinnor.  

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 

Och 917 mot män. 

 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 
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Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 

 

 

Här kan man se var våldtäktsförsöken, de fullbordade våldtäkterna 

och misshandlarna har ägde rum. 

Som man kan se så finns det ingen logik i var våldtäkterna har skett. 

De flesta har hänt i Växjö centrum, men som man ser så har det 

även hänt några stycken utanför stadskärnan.  

Våldtäktsförsöken har inträffat runt centrum, med bara några få 

undantag.   

De flesta fallen av misshandlar mot kvinnor har skett i centrum eller 

i Araby området men även här finns det fall utanför dessa områden. 

När det gäller misshandlarna mot män så är det mer utspritt över 

hela Växjö men med tyngdpunkt på centrum och Araby.    

 

14 stycken våldtäktsförsök 

29 stycken fullbordade våldtäkter 

248 misshandlar mot kvinnor 

917 misshandlar mot män  
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Denna karta visar att de flesta våldsbrotten begås i Växjö centrum 

och det anser jag är på grund av att de flesta uteställena ligger där, 

vilket bidrar till att det är mycket fylleri här. Uteställena bidrar 

också till att många människor vistas i området under större delar 

av dygnet. 

Ett annat område där det inträffar många brott i är Dalbo/Araby. 

Detta är ett miljonprogramsområde med 3-4 våningshus med 

hyresrätter i.   

Ett område som jag trodde att det skulle ha begåtts fler brott i var 

universitetsområdet. Detta trodde jag på grund av att det vistas 

väldigt många människor här, det anordnas ofta fester och det finns 

uteställen som har öppet flera dagar i veckan. Visst har det hänt 

misshandlar och till och med en våldtäkt, med detta är ett stort 

område med mycket folk och uteställen.  

Ett annat mönster som man kan läsa ut är att det händer fler brott i 

tätorternas centrum än vad som händer i villaområdena runt om.  

        

 
Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

Sandsbro Hovshaga 

Öjaby 

Teleborg 

Centrum 

Linnéuniversitete

t 

Dalbo/Araby 
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Spetsamossen 

 
Linnéparken 

Källa: Lantmäteriets digitala kartbibliotek 

 
Strandbjörket 

På Spetsamossen har det under den aktuella perioden inträffat en 

fullbordad våldtäkt, ett försök till våldtäkt och en misshandel mot 

en kvinna som var bekant med förövaren. Det har även inträffat tre 

personrån mot män. 

Under samma period har det i Linnéparken inträffat en fullbordad 

våldtäkt, två våldtäktsförsök och en misshandel mot en kvinna som 

var bekant med förövaren.  

I Linnéparken har det har också inträffat fyra personrån samt elva 

misshandlar mot män. I tre av misshandelsfallen var offret bekant 

med förövaren och i de övriga var offret och förövaren obekanta. 

Den enda anmälningen i Strandbjörket var en misshandel mot en 

man som var obekant med förövaren. 
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Enkäter 

Jag har gjort en enkät med 15 frågor om hur kvinnor upplever 

trygghet eller otrygghet när de vistas ute i stadens offentliga rum. 

Jag frågade också hur gamla dem var och var med bodde. En fråga 

handlade också om vad dem efterfrågade i sin närmiljö och var i det 

offentliga rummet dem kände sig tryggast och otryggast på kvällen 

och natten. Se bilaga 1.   

Undersökningen omfattar 30 kvinnor i åldrarna från 16 till 63.  Jag 

har försökt att få in en så bred grupp som möjligt och har därför 

försökt att ta med kvinnor med olika bakgrund, etniskt ursprung 

och åldersgrupper.  

Åldersfördelning 

 

 

19 av de som har svarat på enkäten bor i Växjö centrum eller inom 

en radie av 1 km. 6 stycken bor inom en radie av 5 km och öviga 5 

bor länge bort är 5 km från centrum.  

Av dem som svarade på min enkät var det 16 stycken som bara 

passerade parkerna, 9 stycken satt ner, umgicks och fikade medan 5 

stycken åkte skateboard.  

På frågan vad kvinnorna uppskattade mest i sin närmiljö, blev 

svaret; närhet till skog eller grönområde. Det som kom på andra 

plats var närheten till staden.  

Var i det offentliga rummet kvinnorna kände sig tryggast och 

otryggast på kvällen var det delade meningar om. Några tyckte att 

Storgatan var den tryggaste platsen medan andra tyckte den var 

mest otrygg. Andra tyckte Sandgärdsgatan var den tryggaste, 

medan andra inte tyckte det. Det alla var eniga om var att de kände 

sig tryggast där det var folk i rörelse. 
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 Spetsamossen Linnéparken Strandbjörket Annat svar 

I vilken 
park brukar 
du vistas i? 

 

8 

 

5 

 

5 

 

12 

I vilken 
park 
känner du 
dig mest 
trygg i på 
dagen? 

 

4 

 

10 

 

15 

 

1 

I vilken 
park 
känner du 
dig mest 
trygg i på 
kvällen? 

 

0 
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10 

 

17 

I vilken 
park 
känner du 
dig mest 
otrygg i på 
dagen? 

 

6 

 

5 

 

0 

 

19 

I vilken 
park 
känner du 
dig mest 
otrygg i på 
kvällen? 

 

26 

 

3 

 

1 

 

0 

18 av dem som svarade brukade använda parkerna. 5 brukade vara 

där och åka skateboard, 10 brukade var där och leka med sina barn 

medan 3 brukade gå dit och bara njuta. 

Övriga passerade bara parkerna för att komma till eller ifrån något 

annat ställe.  

Spetsamossen var den park som de flesta brukade vistas i och detta 

berodde på den nya skateboardsparken, men detta medförde inte 

att folk kände sig tryggas där. I Linnéparken var det några som 

vistades och det var på grund av lekparken. Strandbjörket var den 

park som flest passerade och det var på grund av att den är en del 

av gångstråket, Hälsans stig, som går runt Växjösjön. 

Strandbjörket var den park som flest kände sig trygga i och detta 

berodde på att det var den parken som flest upplevde som mest 

öppen. En annan anledning till att många tyckte att detta var den 

tryggaste parken var att denna park inte var ett tillhåll för 

missbrukare, som det anses vara i de andra parkerna. 

Lekplatserna i både Linnéparken och Strandbjörket uppfattades 

som trygga. 

Strandbjörket var även den park som folk kände sig tryggast i på 

kvällen/natten och detta berodde mycket på den öppna känslan.  

11 stycken kände sig otrygga på dagen i parkerna och det som de 

upplevde mest obehagligt, var missbrukarna. Detta gjorde att 9 
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stycken inte gick igenom parkerna på dagen utan tog istället en 

omväg. 

På frågan vilken park som känns mest otrygg på kvällen blev det ett 

övertygande svar, Spetsamossen, där 26 stycken kände sig otrygga.  

En anledning till att så många kände sig otrygga där var att det är 

mycket folk som gå där igenom, för att komma vidare till 

miljonprogramsområdet som ligger i anslutning, och dessa 

människor var det många som kände sig otrygga med. En annan 

anledning var att det är mörka buskar där. Även Spetsamossens 

rykte hade stor betydelse när folk kände sig otrygga.  

3 stycken kände sig mest otrygga i Linnéparken och detta på grund 

av att de upplevde att det fanns många platser som var skymda.   

1 person tyckte att Strandbjörket var den mest otrygga parken, 

anledningen var att det inte vistades så mycket folk där på kvällar 

och nätter. 

Enligt enkäten så skulle 28 gå hem ensamma på dagen, om 

avståndet inte var för långt, men 11 stycken skulle undvika att gå 

igenom Spetsamossen. 2 stycken skulle inte gå hem ensamma om 

hemmet inte låg i centrum. 

På kvällen och natten var det 13 stycken som skulle gå hem 

ensamma men alla 13 skulle undvika att gå igenom en park och 

istället ta en omväg för att komma hem. 

14 stycken skulle ta taxi eller åka kollektivt medan 3 stycken 

undviker att gå ut när det har blivit mörkt.  

Hur kommer man hem på kvällen? 
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 Djupintervjuer 

Jag har valt att göra tre djupintervjuer.  

Den första jag intervjuade kallar jag A. Hon är 16 år och går på 

gymnasiet. A bor hemma hos sina föräldrar på stadsdelen norr i 

Växjö. Hon har en äldre bror som har flyttat hemifrån. 

När jag träffar A sitter hon i Linnéparken med sina tre kompisar. De 

har köpt fika och sitter där och pratar. 

A börjar med att berätta att hon nästan aldrig vistas i Växjös parker 

egentligen utan det var en av hennes kompisar som ville gå dit. 

När jag frågar henne varför hon inte brukar vistas i parkerna säger 

hon att hon inte känner sig helt trygg där. Jag frågar henne vad det 

är som gör henne otrygg. Hon har svårt att svara och kan inte riktigt 

sätta fingret på det. Efter ett tag när vi har pratat lite mer så 

kommer det fram att hon inte känner sig trygg för hon har ”hört” 

att det händer så mycket i parkerna. A känner ingen som har blivit 

utsatt för något våldsbrott men ändå har det satt spår i henne.  

A berättar att hon helst inte går hem ensam på kvällarna. Hon 

försöker alltid ta sällskap med någon kompis och om hon inte kan 

gå hem, så hämtar oftast hennes föräldrar henne.  

”Vad skulle man göra utan sina föräldrar, säger hon och skrattar.” 

Även att A är för ung för att komma in på uteställena så vistas hon 

sällan i stadens offentliga miljöer på kvällar och nätter. Hon säger 

att det inte är någon mening att vara nere i centrum när man ändå 

inte kommer in någonstans.  

A och hennes kompisar träffas oftast hemma hos någon och nästan 

alla bor i närheten. A påpekar att hennes föräldrar är glada för att 

hon inte är nere i centrum på kvällarna. Både A och hennes tre 

kompisar tycker att centrum är otryggt på kvällarna. 
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Min andra intervju är med K. K är 37 år och hon är i Strandbjörket 

med sin 3-åriga son och sin 5-åriga dotter. Barnen leker medan jag 

och K sitter ner och pratar. Då och då måste K springa iväg och titta 

till barnen men hon är snabbt tillbaka igen. 

K bor i Sandsbro som ligger 5 km norr om Växjö, med sin man och 

sina två barn.  

K är idag inne i staden för att träffa en kompis men kompisen fick 

förhinder i sista sekund och då bestämde sig K för att gå hit med 

barnen.  

K berättar att hon sällan vistas i Växjös parker nu för tiden, annat 

var det när hon var ung. Då satt hon och hennes kompisar ofta i 

Linnéparken och pluggade eller bara pratade.  

”Det fick ju bli så när man bodde i lägenhet och inte hade någon 

annanstans att ta vägen.” 

K berättar att nästan varje helg, i alla fall under sommarhalvåret, så 

träffades hon och hennes kompisar, antingen här i Strandbjörket 

eller i Linnéparken, för att förfesta innan de gick ut på krogen.  

K fortsätter att berätta att de aldrig tänkte på att det skulle vara 

farligt att vistas i parkerna. Hon berättar att det var ofta som hon 

satt ensam i parken en lång stund innan någon annan dök upp. Nu 

skulle hon inte få för sig att vistas ensam i en park sent på kvällen. 

K pratar om att när hon var ung så hörde man inte talas om att det 

hände alls så mycket som man kan läsa om idag.  

”Hade det stått så mycket i tidningen då, så hade jag aldrig vågat 

vara ute ensam på kvällarna.” 

K berättar att när hon fick barn så ville hon flytta från staden. Hon 

ville att barnen skulle få en trygg och bra uppväxt och var inte säker 

på att hon skulle kunna ge barnen det i staden.  
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Min tredje intervju är med S. S är 63 år och hon jobbar inom 

sjukvården. S bor i en lägenhet på Liedbergsgatan, centralt i Växjö 

med sin man och två katter. 

Jag träffar S när jag står på Spetsamossen och tittar på killarna som 

åker skateboard i den nya skateboardparken.  

S berättar att hon ser skateboardparken från sitt fönster och att 

hon ofta brukar sitta där och titta. Hon tycker att det är roligt att 

kommunen äntligen har börjat göra något åt Spetsamossen.  

S har bott i sin lägenhet i snart 10 år och hon har följt 

Spetsamossens utveckling hela tiden. Hon är väldigt intresserad av 

vad som händer där och följer det nya projektet, både genom att gå 

på informationsmöten och samråd men även genom kommunens 

hemsida.   

S går en runda nästan varje dag på Spetsamossen. Men hon 

poängtera att det är på dagen. S skulle inte vilja gå där på kvällen 

eller natten, då väljer hon hellre att gå där det finns hus och 

människor. S skulle inte gå ensam igenom någon annan park på 

kvällen heller. 

S trivs mycket bra med att bo i staden och att kunna gå till allting. 

S berättar att hon har sett saker hända på kvällarna på 

Spetsamossen. En gång såg hon en tjej som blev förföljd, då ringde 

hon polisen, som snabbt var på plats.  

Eftersom S inte är ute på stan på kvällarna så ofta brukar hon ta taxi 

hem för att slippa gå ensam. Hon tycker att det är värt det, de få 

gångerna som hon är ute.   

S ser att det är många som redan nu utnyttjar parken på ett helt 

annat sätt än vad som tidigare gjordes, hon är mycket spänd på hur 

det kommer att utvecklas. 
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Sammanfattning 

 

Det jag fick ut av att analysera brottstatistiken var att det var i 

Linnéparken som det hände flest brott och inte på Spetsamossen 

som kvinnorna enligt enkäten upplevde som otryggast.  

Enligt enkäterna var det kvinnorna mellan 16 och 30 som upplevde 

Spetsamossen som mest otrygg, medan de mellan 50 och 63 

upplevde Linnéparken som mest otrygg. De yngre var mest rädda 

för att bli överfallna av någon okänd medans de äldre kände sig 

mest otrygga på grund av missbrukarna som de tyckte förstörde 

parken.    

När jag har sammanställt och analyserat enkäterna har jag inte sett 

något mönster förutom att yngre är mer rädda än de äldre och 

detta beror mycket på att de äldre inte vistas lika mycket i det 

offentliga rummet under dygnets mörka timmar. De äldre tog också 

taxi hem på kvällarna i större utsträckning än vad de yngre gjorde 

och det kan uppfattas som en trygghetskänsla. 

Jag kunde inte se att det fanns något mönster mellan frågorna utan 

jag tyckte att det gav en bra och blandad bild av vad kvinnorna 

kände.  

 

 

 

 

Jag gjorde även tre djupintervjuer för att få mer information om hur 

kvinnorna känner sig. 

Jag hade hoppats på att få ut mer av intervjuerna, men jag fick in 

princip samma svar som jag redan hade fått ut av enkäterna. Detta 

var även bra, för det visa att enkäterna ger en realistisk bild.  

Det som jag tyckte var bra men intervjuerna var att få höra hur de 

tre kvinnorna, som var i så olika ålder, upplevde det offentliga 

rummet. 

De pratade utefter sina egna erfarenheter och sin ålder och detta 

gjorde att det var en stor och spännande skillnad mellan hur de 

upplevde grönområdena.     
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En studie av tre parker 

Spetsamossen: 

Historia  

Tidigare var hela detta område en mosse som även hade öppet 

vatten på vissa ställen. (Forsberg, muntlig källa) 

1855 började man att gräva diken runt området för att försöka få 

bort det mesta av vattnet. Det började växa allt mer sly här, och 

hassel blev ett viktigt inslag. (Forsberg, muntlig källa) 

Med tiden försvann vattnet mer och mer och det började växa al 

och lind. Detta gjorde att det torkade upp allt mer i den gamla 

mossen och det blev torrare i marken. (Forsberg, muntlig källa) 

1958 började det byggas hus på en del av den gamla mossen. Dessa 

hus var man tvungen att bygga på pålar för det fortfarande var så 

blött i marken. (Forsberg, muntlig källa) 

På 1960-talet började mossen att användas mer och mer och blev 

tillslut en park. Byggnadschef Sten Tengvall anlade gångar i den nu 

relativt upptorkade mossen men när han märkte att folk inte gick 

på hans gångar utan på helt andra ställen, ritade han istället ut 

dessa ställen och de fick sedan bli de nya gångstråken. (Forsberg, 

muntlig källa) 

1996 byggdes det fler bostäder på en del som tidigare tillhörde 

parken. (Forsberg, muntlig källa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området som byggdes 1996 
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Idag 

Idag är Spetsamossen en park som inte många vistas i. De flesta gå 

bara igenom för att ta sig till eller ifrån Växjö stad.  

Parken omges av 6o-talets miljonprogramsområde med 

flerbostadshus, serviceboende och förskola. Detta gör att 

Spetsamossen är den närmsta parken för många. Parken används 

idag som uppställningsplats när någon cirkus är i staden. Under 

2009 byggdes en skateboardpark som nu tar en del av parkens yta.  

Parken är också en viktig del av stråket som förbinder stadsdelarna 

Hov/Araby med centrum. Det går en gång- och cykelväg genom hela 

området. Ringsbergsvägen delar parken i två delar och blir därmed 

ett hinder för rörelsen genom parken. (enligt uppgifter från 

hemsidan www.vaxjo.se) 

Den norra delen av området är kombinerad bollplan och 

fördröjningsmagasin för dagvatten, medan den södra delen mer är 

tänkt som en park. I den östra delen av parken ligger det en 

restaurang och en minigolfbana, dessa lockar en hel del människor 

under sommaren. I öster möter parken en annan park som heter 

Ringsbergsparken och i väster avslutas Spetsamossen med en väg, 

Lidbergsgatan. (enligt uppgifter från hemsidan www.vaxjo.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den populära minigolfbanan 
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Karta från 1914                                                         Källa: Växjö kommun 

 

Karta från dagens detaljplan                                       Källa: Växjö kommun 
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Tidigare åtgärder 

I maj 2009 började Växjö kommun med ett projekt som heter 

mötesplats Spetsamossen. Det innebär att man ska göra om 

Spetsamossen till att bli en park för alla. Där ska finnas plats för 

möten, utföra aktiviteter eller bara för att vandra omkring.  

Kommunen räknar med att detta projekt ska pågå flera år framöver. 

(enligt uppgifter från hemsidan www.vaxjo.se) 

Genom omfattande förvandling ska kommunen försöka få 

Spetsamossen att bli en öppen och trygg plats för alla som vill vistas 

där. Spetsamossen ska bli en tillgång för alla som lever och verkar 

inom dess närhet. Det ska finnas något för varje åldersgrupp, en 

lekplats med gummibeläggning för de yngre barnen, grillplats för de 

lite äldre och bouleplaner för pensionärerna. (enligt uppgifter från 

hemsidan www.vaxjo.se) 

I en annan del av den urbana parken ska växligheten vara tätare och 

detta ska skapa små rum där man ska kunna sitta och ta det lugnt 

en stund. (enligt uppgifter från hemsidan www.vaxjo.se) 

Parkens gångvägar delar upp parkens yta men den knyter också 

samman Spetsamossens alla funktioner. Gångvägarna ger även 

inblick och insyn i parken som gör att trygghetskänslan ökar. (enligt 

uppgifter från hemsidan www.vaxjo.se) 

Under vintern 2010-2011 har Växjö kommun beslutat att sätta upp 

en plast isbana på Spetsamossen. Denna plastbana har tidigare år 

varit uppsatt på Stortorget i Växjö. (enligt uppgifter från hemsidan 

www.vaxjo.se) 

 

 

Illustrationsplan över Spetsamossens nordvästra del 

Källa: Växjö kommun 
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Lördagen den 19 september 2009 invigdes den första etappen på 

projektet: en skateboardpark. Skateboardparken är en betongpark 

med gupp och hinder på 936 kvm. Den är ritad av de lokala 

skateboardåkarna tillsammans med företaget Pivotech. Här kan 

man åka både inlines och skateboard. (enligt uppgifter från 

hemsidan www.vaxjoskate.se) 

 

Bild över skateboardparken. 
                                                                                        Källa: Växjö skateboardförening 

 

 

Detaljbilder på skateboardparken. 

 

Källa: Växjö skateboardförening 
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Linnéparken: 

Historia 

När parken grundades fick den namnet Vattentorget, på grund av 

att det fanns det bryggor ut i Växjösjön från den sydligaste delen. 

1856 ändrades namnet till Sjötorget. (Forsberg, 1979) 

När man gjorde om och anläggningarna blev klara ändrades namnet 

igen till Sjöparken. 1909 restes en byst av Linné och då fick parken 

sitt nuvarande namn Linnéparken. (Forsberg, 1979) 

Det var i Linnéparken som Växjös första gymnasier, Karolinerhuset, 

byggdes 1715. Denna byggnad var verksam fram till 1850-talet. En 

av eleverna var den berömda Carl von Linné, som delade in 

växtriket i 24 klasser efter antalet ståndare och pistiller. Detta 

kallade han för sexualsystemet. I Linnéparken finns idag alla dessa 

klasser representerade genom 1-5 växter. (Forsberg, 1979) 

Omkring 1925 skapade stadsträdgårdsmästaren Carl Hjelmberg en 

ny tradition i parken. Det var att plantera kaktusar där. Denna 

tradition finns fortfarande kvar och varje år ändrar denna 

plantering utformning. (Forsberg, 1979) 

 

 

 

 

 

 

Växjös första gymnasier, Karolinerhuset. 

 
                                                                                    Källa: Växjö kommun  

Kaktusutformning 
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Linnéparken har två statyer uppställda. 

 Den ena är på Esaias Tegnér som var biskop i Växjö stift under åren 

1824-1846. (Forsberg, 1979) 

Den andra statyn är en byst av Linné. I samband med 200 

årsfirandet av Carl von Linnés födelse, i Råshult den 23 maj 1907, 

väcktes tanken att resa ett monument över bygdens store son. 

Tanke blev verklighet år 1909 då statyn över Carl von Linné restes i 

Linnéparken. (Forsberg, 1979) 

Redan på 1950-talet fanns det en slänggunga i parken. Denna finns 

fortfarande kvar och är en tydlig och populär symbol för parken.  

 

Slänggunga från 50-talet 

 

 

 

 

 

                 Linnébysten                                     Esaias Tegnér 
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Idag 

Linnéparken ligger centralt i sydöstra delen av Växjö centrum. Det 

finns en gång- och cykelväg som förbinder stråket runt Växjösjön 

med parken och staden, den ligger vid Växjös domkyrka. I parken 

finns det flera olika planteringar och alla Carl von Linné 24 

blomstergrupper finns presenterade i parken.  

Linnéparken delas idag in i tre olika delar, det formella 

kyrkorummet, den engelska parken med slingrande gångar och 

stora träd samt den nya delen med öppna gräsytor och 

vatteninslag. 

Lekplatsen finns fortfarande kvar och den väldigt populära 

slänggungan har fått utökning av sandlåda, vanliga gungor och en 

klätterställning med rutschkana. Lekplatsen har även integrerats i 

parken med fria gräsytor för vistelse, lek och spel. Det finns också 

en vattenränna och en plaskdamm där man kan leka under 

sommarhalvåret. Lekplatsen är särskilt utformad för barn med 

funktionshinder. (enligt uppgifter från hemsidan www.vaxjo.se) 

 

 
Vattenränna 

 

 
Lekplats 
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Karta från 1877                                                       Källa: Växjö kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från dagens detaljplan                                                Källa: Växjö kommun 
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Tidigare åtgärder 

Det finns inget åtgärdsprogram för denna park men man har 

tidigare gallrat buskage intill gångvägarna och arbetat med olika 

belysningsinsatser. Man har också jobbat med indirekt ljus för att 

skapa trygghet. Man har t ex ljussatt buskar och lyst upp intressanta 

detaljer för att lätta upp mörkret.  

Kommunen anser att Linnéparken har ett generellt bra ljus och att 

de mörka delarna nu har ljussats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett upplyst träd ökar tryggheten 
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Strandbjörket 

Historia 

Redan 1661 växte det björk och enbuskar här, men det var inte 

förrän 1905 som Strandbjörket uppkom som park. (Forsberg, 

muntlig källa) 

Det fanns tidigare en fin sandstrand som sträckte sig från Södra 

Esplanaden ner till Strandbjörket. Ovanför denna sandstrand 

byggde man en stenvall 1814. Området som var ovanför 

sandstranden var då bevuxen med ek, men de fick ge vika för den 

dåvarande stadsträdgårdsmästarens förkärlek till björk. (Forsberg, 

muntlig källa) 

Under 1800-talets slut rann allt Växjös vatten ut i områdets västra 

delar. Detta medföljde att det var en otrolig stank här och både 

vattnet och marken var väldigt orent. (Forsberg, muntlig källa) 

1907 började man muddra sjön, det tog flera år, fram till 1918. 

Sanden som muddrades upp la man i vallar runt området eller i 

bassänger. Detta använde man sedan för att fylla ut området 

mellan de nuvarande tennisbanorna och en gata i närheten. 

(Forsberg, muntlig källa) 

1916 flyttade man en ryggåsstuga till Strandbjörket och 1918 beslöt 

kommunfullmäktige att man skulle upplåta denna stuga till 

kaffeservering. (Forsberg, muntlig källa) 

 

Kaffestugan som flyttades dit 1916 

1925 var domprostviken öppen sjö. Det är det området som är 

utanför Strandbjörkshallen. Men våren 1935 började man att fylla 

upp detta område. (Forsberg, muntlig källa) 

I en motion av Sten Borg skulle man främja fågellivet i Växjö i och 

med det så byggde man fågelöar i samband med utfyllnaden av 

domprostviken. (Forsberg, muntlig källa) 

På 1950-talet byggdes det en lekplats här. Denna lekplats finns kvar 

än idag. (Forsberg, muntlig källa) 

1978 tog man bort sand, vass och sly från områdets södra del för att 

utöka parken. Dessa massor la man sedan i Linnéparken. (Forsberg, 

muntlig källa) 
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Parken var anlagd som slåtteräng men man började planera in 

andra växter också, så som blåhägg. Man har försökt att bevara 

detta men också planterat in annan hägg och senare också silverpil. 

(Forsberg, muntlig källa) 

Under åren 1990-1992 muddrade man hela sjön igen och då byggde 

man också ut som ett gångstråk i sjön. Detta gjorde att det blev som 

en lagun innanför, den är väldigt populär bland parkens alla fåglar. 

(Forsberg, muntlig källa)  

2000 gjorde man en ombyggnation av hela gångstråket som går 

runt sjön och i samband med detta byggde man ännu en lagun. 

(Forsberg, muntlig källa) 

 

Lagunerna 

 
Fågelön 

 
Gångstråket 
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Idag  

Strandbjörket ligger utmed Växjösjön och är en del av 

Växjöstadspark. Parken förbinds med en gång- och cykelväg som 

går mellan Teleborg och centrum. Denna väg är även en del av 

stråket, Hälsans stig, som går runt Växjösjön.        

Detta är en barnvänlig park med plats för både en stor och populär 

lekplats men även gräsytor för lek och avkoppling.  Det finns också 

flera tennisbanor där några av våra svenska stjärnor har lärt sig 

spela, t.ex. Mats Wilander och Jonas Björkman. (enligt uppgifter 

från hemsidan www.vaxjo.se) 

Parken är en naturpark och runt sjön finns det ett rikt fågelliv.  

I parkens södra del finns det en gräsmatta med några enstaka 

björkar på. 

I parkens norra del finns lekplatsen kvar som kom dit på 50-talet. 

Delar av lekplatsens yta är täckt med mjukasfalt för att barnen inte 

ska slå sig om de trillar. Där finns gungor, sandlåda, utsiktstorn och 

klätterställning. 

Där finns även en populär klätterställning som är ett flygplan.  

 

 

Strandbjörkets lekplats 
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Karta från 1914                                                             Källa: Växjö kommun 

 

Karta från dagens detaljplan                                       Källa: Växjö kommun 
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Tidigare åtgärder 

I samband med att man gjorde om gångstråket runt Växjösjön så 

byggde man upp en gångväg ute i sjön, i och med det bildades en 

lagun. Ute på denna gångväg har man gjort en sandstrand, 

grillplatser och flera sittplatser. 

Även i denna park har kommunen inget åtgärdsprogram. De har 

gjort bedömningen att de inte behöver göra några åtgärder här. 

Kommunen tycker att detta är en bra park och har inga planer på 

att förändra den.  
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Åtgärder 
Åtgärder grönområde:  

Det viktigaste av allt är att alla känner sig trygga i det offentliga 

rummet, oavsett kön, ålder, hudfärg och sexuell läggning. För om 

folk inte är trygga så är det ingen som vill vistas där och då känns 

det ännu mer otryggt. 

Det är inte den faktiska tryggheten som är det viktigast utan det är 

hur man upplever det.  

Den upplevda tryggheten är mycket svårare att planera efter 

eftersom man inte vet hur ett område kommer att upplevas när det 

är klart.   

 Så en av de viktigaste sakerna man kan göra när man planera något 

är att prata med människor och ta reda på vad de saknar eller vad 

de vill ha för att vilja vistas i området. De närboende har viktig 

information som en utomstående aldrig kommer att få del av utan 

en dialog. (Nilsson, 2007) 

Ta först reda på vad området ska användas till. Ska det vara ett 

ställe som folk vill vistas eller ska det bara vara ett område som man 

går förbi.  

Detta gäller områden och framför allt våra grönområden.  

Grönområden utnyttjas på olika sett beroende på åldersgrupp och 

kön. Barn vill att det ska finnas en lekplats eller en stor gräsyta till 

olika aktiviteter. Ungdomar vill ha platser för att träffas och umgås. 

Pensionärer vill att det ska vara lugnare och att det ska finnas 

bekväma sittplatser och någon form av skugga för riktigt varma 

dagar.   

Det som är vackert på dagen kan vara skrämmande på natten men 

med bara lite ljus kan man få en otrygg plats att kännas trygg igen. 

Man behöver inte bara använda traditionella lampor utan man kan 

belysa ett träd eller en tunnel för att få det mer spännande och det 

ökar också tryggheten. (Nilsson, 2007)  

Det gör mycket om man sätter lamporna tätare när man planera 

gatlysen, detta gäller både bilvägar, gång- och cykelvägar eller 

gångstråk som går igenom en park eller ett grönområde. Detta gör 

att det inte blir några otäcka ”glapp” mellan lysena och man ser 

hela vägen framför sig. 

Höjden på lamporna påverkar också hur skenet uppfattas. Sitter 

lamporna högt upp så fördelas ljuset på en större yta och detta 

medför att det ger ett sämre ljus än om lamporna hade suttit längre 

ner. Det gör att ljuset blir sämre på vägen och upplevs då som 

otryggare. 

Man kan också använda sig av armaturer med två lampor, en 

uppåtriktad och en nedåtriktad. Den uppåtriktade kan vara tänd 

hela tiden medan den nedåtriktade skulle kunna tändas när det är 

någon som kommer. Då är det ljust hela tiden men den blir bättre 

och ökar tryggheten när någon kommer. (Nilsson, 2007) 
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Skymda platser kom upp i mina enkäter som en anledning till att 

folk känner sig otrygga. Detta kan man lätt undvika genom att t.ex. 

lysa upp inne i ett buskage.  

En annan sak som kom upp var att skräpiga och platser som inte är 

skötta också upplevs som otrygga. På grund av att man uppfattar 

det som att ingen ser eller bryr sig om platsen.  Detta är lätt att 

åtgärda genom att städa upp och sätta dit papperskorgar eller att 

klippa buskarna, trädet eller vad det är som inte är skött.  

Att få människor att vistas eller passera ett grönområde under 

större delar av dygnet gör att det uppfattas som tryggt. Men det är 

viktigt vad det är för folk, missbrukare ökar otryggheten medan 

”vanliga” människor uppfattas som trygga. 
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Åtgärder i staden: 

 

Traditionella vägnät med rutnätsmönster är det bästa gatunätet för 

att öka tryggheten för då behöver man inte vara orolig för att 

komma till en återvändsgränd. Det är också bra för den har en hög 

grad genomströmning av människor, det uppmanas till många 

möten och detta medför trygghet. Denna typ av stadsplanering är 

lätt att hitta i och det ger också en god överblickbarhet. (Listerborn, 

2000:2)  

 

Rutnätmönster        Trädliknande system 

Ringvägar med ett trädsystem som går ner i området gör att 

samhället tydligt delas upp i olika delar. Ringvägen blir som en 

barriär mellan de olika delarna och det blir svårare att ta sig från 

den ena sida till den andra. Det är även svårare att hitta i ett 

trädsystem och det är inte lika lätt att ta en annan väg om vägen 

som man har tänkt ta är blockerad. Detta kan medföra att man blir 

osäker och därmed känner sig otrygg. (Listerborn, 2000:2) 

Om man planera nya områden kan man bygga så att det finns 

möjlighet att ha företag på bottenvåning, detta gör att det vistas 

människor i området på ett helt annat sätt än om det bara var 

bostäder där. Affärer, restauranger och andra servicelokaler gör 

bostadsområden mer levande.  

I redan befintliga byggnader kan man försöka planera så att det 

finns olika verksamheter, med olika tider, i samma område så att 

människor vistas där under mer än åtta timmar på dagen. Detta gör 

att det inte blir ödsligt, folktomt och man slipper vara rädd om man 

ska gå hem sent. Det bästa är att planera skolor, arbetsplatser och 

bostäder relativt nära varandra så att det alltid är något på gång. 

(Listerborn, 2000:2) 

I Sverige har vi länge prioriterat bilarna och detta har lett till att 

cyklister, har börjat cykla på vägarna istället för på mörka 

cykelvägar och genom tunnlar. För att få cyklister att välja de säkra 

vägarna även på kvällar och nätter måste man göra gång- och 

cykelvägarna tryggare. (Listerborn, 2000:2) 

Ett sätt är att lägga cykelvägarna utmed bostadsområde, där man 

ser att det lyser en lampa här och där. Det får heller inte vara för 

smalt mellan husen och fasaderna få inte kännas för breda, för då 

gör det att man känner sig otrygg. 
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Smal och otryggväg 

Det är också viktigt att det finns bra belysning så man ser om man 

möter någon. Tydliga skyltar och vägmarkeringar är också en viktig 

del för att man ska slippa känna sig osäker på om man har kört fel. 

(Listerborn, 2000:2) 

I Toronto och Köpenhamn jobbar man med att integrera istället för 

att isolera. I Toronto uppmanar man människor att åka buss på kväll 

och nätter. Där säger man bara till busschauffören var man vill gå 

av, så stannar bussen där istället för på de bestämda hållplatserna. 

Detta medför att människorna inte behöver tänka på att de ska gå 

ensamma hem från hållplatsen och väljer därför bussen.  

Hållplatsens placering är en svår men viktig fråga. Man ska inte 

behöva gå igenom ett mörkt område för att komma till eller ifrån 

hållplatsen, då väljer man inte kollektivtrafiken. Turtätheten, 

trygghet på buss eller vagn, hållplastens utformning och placering 

är de viktigaste sakerna för att man ska välja kollektivtrafiken. 

(Listerborn, 2000:2) 

Tunnlars utformning och placering har också stor betydelse för hur 

tryggheten uppfattas. Är det trångt och svårt att se om det står 

någon efter tunneln, gör att det känns mer otryggt än om det är 

öppet och man ser vad som väntar.     

 

En otrygg tunnel och en trygg tunnel 

Bilden till vänster visa en otrygg väg där man inte ser vad som 

väntar på andra sidan tunneln, medan den högra bilden är ett 

exempel där Växjö kommun bygger bort känslan av otrygghet 

genom att skapa god sikt genom tunneln. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de resultat och slutsatser 

jag har kunnat dra utifrån min empiriska undersökning. 

Slutdiskussion 

Studien visar tydligt att jag har fått fram i vilken park medborgarna 

känner sig trygga och otrygga. Polisens brottstatistik visar i vilken 

park de flesta brotten faktiskt sker. Det har visat sig att det inte alls 

är i samma park som kvinnorna känner sig otrygga, som de flesta 

brotten begås.  

I mitten av nittiotalet begicks det många brott i Sverige. Det kan 

eventuellt vara på grund av att arbetslösheten sköts i höjden och 

den generella välfärden minskade. (Koch, 1999) 

Det går även en besparingsvåg genom hela det svenska samhället 

under denna tid och det är främst det offentliga rummet och 

ungdomarna som drabbas. T ex minskades antalet lampor som var 

tända under mörkrets timmar på de vanliga promenadstråken, 

däribland Spetsamossen. Antalet fritidsgårdar reducerades till noll 

vilket innebar att ungdomarna, istället hänvisades till den offentliga 

utemiljön och då gärna till stadskärnan. (Koch, 1999) 

Samtidigt visar siffrorna att antalet krog och restaurang besök 

ökade under denna tidsperiod. Detta innebar att det befinner sig 

mer folk ute på de offentliga platserna. (Koch, 1999) 

En majoritet av ungdomarna vet inte vad de ska ta vägen samtidigt 

som frustationen över arbetslösheten bubblar i dem. (Koch, 1999) 

Tidigare forskning visar att våld är vanligare bland de med mindre 

inkomst, de vill säga de lägre klasserna. Även invandrare är en 

grupp som är synnerligare svårt drabbade av dessa saker och som 

ofta finns bland de grupper som får ekonomiskt bistånd. (Koch, 

1999)   

Spetsamossen är den park som de flesta känner sig otrygga i. Detta 

kan bero på att parken ligger i direkt anslutning till ett 

miljonprogramsområde. Vilket gör att det är många av de boende 

som vistas i parken och rent generellt innerbär det att de som gå 

igenom Spetsamossen är av den karaktär som oftast och helt utan 

anledning uppfattas som hotfulla.  

Tidigare var de flesta som gick i parken, människor som bara gick 

igenom för att komma till något annat men efter det att 

skateboardparken blev klar hösten 2009 har parken fått en helt 

annan betydelse. Nu vistas människor i parken och det är en annan 

typ av människor som är där. Redan nu har Växjö 

skateboardförening arrangerat flera olika aktiviteter i parken. Det 

började med den stora invigningen, med musik och 

skateboardtävlingar. Sedan har det fortsatt med olika tävlingar och 

andra aktiviteter. På valborg anordnade de t ex barbecue. Det har 

blivit lite av den gamla typen av fritidsgård, förutom att det är helt 

utomhus.   
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En anledning till att kvinnorna upplever denna park som otryggt kan 

vara att den inte har skötts och att man har låtit parken växa igen. 

Det medför att inte någon vill vistas i området som i sin tur gör att 

det upplevs otryggt.  

Linnéparken är den park som det, enligt statistiken, händer flest 

brott i, både rån, misshandel och våldtäkt.  

Trots detta har kommunen inget åtgärdsprogram för området. De 

har tidigare gallrat utmed gångvägarna och man har även jobbat 

med att belysa upp platser som tidigare var mörka partier. 

Anledningen till att det händer så mycket här kan vara att detta är 

den park som ligger närmst gatorna som uteställena ligger på. Detta 

kan medföra att det är många som sitter där och förfesta innan de 

går ut på krogen, detta i sin tur medföra att det är en del fylla här. 

Eftersom att denna park ligger så centralt har parken också blivit ett 

tillhåll för missbrukare och detta är säkert också en anledning till att 

det händer brott här. Missbrukarna gör att många upplever denna 

park som otrygg och istället väljer en omväg för att slippa gå 

igenom den. 

Trots detta så var det bara 3 av 30, enligt min enkät, som kände sig 

otrygga i Linnéparken under dagen. Anledningen till detta kan säker 

vara att det är mycket folk som går igenom parken för att komma 

till och från staden. Även parkens populära lekplats upplevdes som 

trygg i mångas ögon. 

Linnéparken är också en park där det finns plats för lek och 

aktivitet. Lekplats har bland annat en stor slänggunga. Det finns 

också en vattenränna och en plaskdamm som man kan leka i på 

sommaren. Det medför att det är många barnfamiljer som är i 

denna del av parken. 

Strandbjörket var den park som både kvinnorna och statistiken sa 

var tryggast. 

Kvinnorna som svarade på min enkät tyckte att Strandbjörket 

kändes trygg på grund av att den är så öppen. Det är inte många 

ställen som är skymda och det finns inte många buskar där. 

Strandbjörket används mest av barnfamiljer som är där och leker i 

den fina lekplatsen eller för att mata fåglarna som häckar där.  

Tennisbanorna som delar parken i två delar är väldigt populära och 

det är sälla som de står tomma.  

När man byggde om gångstråket runt Växjösjön så gjorde man 

några fina sandstränder samtidigt och en av dem ligger vid 

Strandbjörket. Denna strand är väldigt uppskattad och det är ofta 

folk är där och badar. Stranden har också blivit ett ställe för 

ungdomar att träffas på under sommarkvällarna. Detta medför att 

det ofta är väldigt skräpigt vilket inte uppskattas av barnfamiljerna 

som vill bada där. 

Strandbjörkets fågelöar är även väldigt populära, här häckar flera 

sorters fåglar varje år. Det finns bland annat gräsänder och hägrar. 
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Eftersom det är flera utlopp i Växjösjön kan fåglarna alltid hitta 

öppet vatten, även under långa vintrar.  

Om jag hade haft mer tid på mig hade jag även utvidgat min studie 

och tagit med Arabyparken, som ligger mitt i ett av 60–70-tales 

miljonprogram. 

 Jag hade också velat göra en undersökning om hur det ser ut med 

tryggheten och otryggheten i Växjö stadskärna.   
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Slutsats  

Det har egentligen alltid pratats om trygghet i någon form, men 

dagens trygghet är något annat. Nu flyttar vi till storstäderna för att 

bli anonyma men vi vill ändå alltid att någon ska se oss för att vi ska 

känna oss trygga. 

En sak som kom upp under mina enkäter var att kvinnor kände sig 

trygga när det var folk i närheten, med det var inte alla typer av 

människor som gjorde att det blev tryggt, utan det var dem som var 

”vanligt” folk som upplevdes som trygga.  

När jag började med detta arbete så tänkte jag att tyngdpunkten 

skulle ligga i att ta reda på vilka åtgärder man kunde göra för att få 

tryggare grönområden. Jag hade tänkt att mina enkäter och 

djupintervjuer tillsammans med brottstatistiken skulle vara ett 

underlag för mina åtgärder. 

 Desto mer jag jobbade med arbetet och ju mer information jag fick 

fram, genom enkäterna, djupintervjuerna och framför alla genom 

brottstatistiken, så har mitt intresse ändrats helt.  

Mitt stora intresse har nu hamnat på hur den upplevda otryggheten 

kan vara så långt ifrån var brotten faktiskt begås. Det är detta som 

jag istället lagt ner mest tid på. 

Hur kan det komma sig att ett grönområde har fått ett så dåligt 

rykte och hur får man bort det? 

Vad är det som gör att en helt vanlig park fått en negativ klang? 

På tidiga 1990-talet hade denna park inte alls ett sådant rykte utan 

då anordnades konserter och andra aktiviteter här. Då var 

Spetsamossen en riktig park. Det var bland annat i den parken som 

många träffades och förfestade, istället för som det är nu i 

Linnéparken.  

När man slutade att anordna konserter i parken fanns det ingen 

riktig anledning att vistas i denna park och allt mer övergav man 

Spetsamossen för framför allt Linnéparken.    

Det var även vid den här tiden som det byttes ut allt fler människor 

i det närliggande miljonprogramsområdet. De som under denna tid 

flyttade in hade det inte så bra ställt ekonomiskt och många 

började dra runt på dagarna.     

Kan det vara då som Spetsamossens rykte uppkom? 
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Statistiken som inte kommer från brottsförebyggande rådet, BRÅ, 
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Bilaga 1 

 

Min enkät om trygghet:  

  

Ålder?   

 I vilken stadsdel bor du? 

1. Vad efterfrågar du mest i din närmiljö? T ex skogen, 
parkerna, närhet till staden? 

2.  Var i Växjös utemiljö känner du dig mest trygg? På dagen 
och på kvällen? 

3. Varför? 

4.  Brukar du vistas i Växjös parker?  

5. I så fall i vilken/vilka? 

6. Vad brukar du göra där? 

7.  I vilken av parkerna, Spetsamossen, Linnéparken och 
Strandbjörket, känner du dig mest trygg i på dagen?  

8.  Varför? 

9. I vilken av parkerna, Spetsamossen, Linnéparken och 
Strandbjörket, känner du dig mest trygg i på kvällen/natten? 

10.  Varför? 

11.  I vilken av parkerna, Spetsamossen, Linnéparken och 
Strandbjörket, känner du dig mest otrygg i på dagen?  

12. Varför? 

13. I vilken av parkerna, Spetsamossen, Linnéparken och 
Strandbjörket, känner du dig mest otrygg i på 
kvällen/natten? 

14. Varför? 

15.  Går du hem ensam om du har varit ute? Dagtid och 
kvällstid.  
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