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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats har som syfte att dels undersöka människors upplevelser av otrygghet i 
offentliga parker och dels undersöka vilka fysiska åtgärder som medborgarna upplever ökar 
trygghetskänslan. Men även att undersöka om, och i så fall vilka, fysiska åtgärder som 
presenteras i kommunala parkprogram. Syftet har besvarats utifrån frågeställningarna:  
 Vad är det som gör att medborgare upplever en park trygg eller otrygg och varför upplevs 

parken på detta sätt? 
  Vilka fysiska åtgärder ökar, enligt medborgarna, upplevelsen av trygghet i en park? 
  På vilket sätt behandlas trygghetsfrågan i kommunala parkprogram? 

 
Utifrån arbetets forskningsöversikt presenteras de teoretiska perspektiven, upplevelsen av 
otrygghet och den offentliga parken. Genom de teoretiska perspektiven förstår man vad en plats 
är och hur människor upplever otrygghet. De visar att våra egna erfarenheter, visioner och 
förutfattade meningar påverkar användningen av platsen. De visar även att det inte finns en 
entydig koppling mellan rädsla och brott. Det har i analysen av resultatet varit viktigt att förstå 
hur människor upplever en offentlig plats, vad som skapar trygghetskänslor på dessa platser. 

Arbetets empiri består av sex parkprogram som analyserats utifrån en innehållsanalys där 
nedanstående frågor ställts till parkprogrammen:  

 Varför har kommunen tagit fram programmet? 
 Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
 Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
 Vad har programmet resulterat i? 

 
Arbetets innehållsanalys visar att de valda parkprogrammen tar hänsyn till en bred målgrupp 
där visioner handlar om att skapa platser för alla grupper och människor. 

 Insamlingen av data har skett genom en enkätundersökning där femtio respondenter, besökare 
i Hoglandspark i Karlskorna, har fått svara på ett frågeformulär där bland annat parkens 
funktioner och trygghetsskapande åtgärder har lyfts fram. Resultatet av undersökningen visar 
att män och kvinnors syn på vad som är viktigt i en park ser olika ut och även vilka funktioner de 
helst ser i en park särskiljer sig. När det gäller känslan av otrygghet och vad de upplever som 
otryggt i en park är åsikterna mer lika. Undersökningen visar på många likheter mellan 
åtgärderna i kommunernas parkprogram och svaren från enkätundersökningen. Till exempel 
satsar alla kommuner på bättre belysning vilket är det som störst antal respondenter sett som 
den viktigaste fysiska åtgärden för ökad trygghet.  

Uppsatsen visar även att rädslan inte kan byggas bort helt då den varierar mellan individer. Det 
går dock att med fysiska åtgärder skapa förutsättningar för en ökad trygghetskänsla.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
I mitt framtida yrke som planarkitekt kommer troligen en stor del av arbetet bestå av 
gestaltning av offentliga platser. Det är viktigt att ha förståelse för dessa platser i planeringen av 
stadsmiljöer och att flera aspekter ges hänsyn vid planeringen, som t ex tillgänglighet, trygghet 
och estetik. Planeringen av offentliga platser handlar om politik, makt samt sociala och kulturella 
strukturer. Planeraren behöver vara medveten om dessa aspekter för att utforma så bra miljöer 
att bo och vistas i som möjligt.  
 
Många studier beträffande otrygghet har gjorts på offentliga miljöer men det finns färre studier 
på parker. Denna uppsats har därför fokuserat på planeringen av den offentliga parken. 
Trygghet, upplevelser och offentlighet på dessa platser är de värden som uppsatsen fördjupats 
extra i. Grunden vilar på två teoretiska perspektiv som används i analysen och som utgår från 
vad en plats är, vems plats det är och hur otrygghet och rädsla upplevs på dessa platser.  
 
Denna studie utgår från Grahn och Berggren-Bärring (1995) definition av stadspark då de menar 
att parken är en naturlig samlingspunkt där det sociala värdet är prioriterat. Parken har en egen 
identitet, innehåller flera funktioner och parken har en varierad vegetation och som vänder sig 
till människor i alla åldrar. Hur parkerna är utformade och vad de innehåller för funktioner har 
stor betydelse för deras användning (Grahn, 1995).  
 
För att uppfatta en plats som offentlig räcker det inte att den är öppen och tillgänglig, den måste 
också kunna användas på ett sådant sätt så att ingen känner sig ovälkommen eller utestängd. 
Det räcker inte bara att arkitekten har lyckats utforma en allmän plats enligt en vision om 
trygghet och tillgänglighet, utan platsen måste upplevas som offentlig för de som använder den. 
För att en offentlig miljö ska kännas offentlig behöver de som använder platsen även känna sig 
bekanta med platsen och de behöver känna sig bekväma med situationen och det som händer på 
platsen (Bahrdt, 1967).  
 
Grönområden har flera betydelser för en stad (Holm och Schantz, 2002). Dessa betydelser är 
såväl sociala, ekonomiska som biologiska och funktionella. Socialt har stadsgrönskan blivit en av 
den viktigaste fritidstillgången för stadens invånare, ekonomiskt har den betydelse då grönskan 
bidrar till att folk väljer att bo i närheten av den och biologiskt står stadsgrönskan för mångfald. 
Funktionellt har grönområden en väldokumenterad betydelse för stadsklimatet, då den renar 
luften och tar tillvara på dagvattnet. På senare tid har även grönskan visats sig ha betydelse för 
folkhälsan och den har blivit ett stadsbyggnadselement för hur staden uppfattas, grönskan gör 
staden orienterbar och begriplig (Holm & Schantz, 2002). En plats kan genom fysisk planering 
öka medborgarnas trygghetskänsla, samt bidra till sociala möten mellan invånarna. Ett råd 
Andersson (1998) ger är att först bestämma för vilka staden ska göras attraktiv för, för att sedan 
utgå från dem när prioriteringar görs. För att en stad och plats ska upplevas som attraktiv måste 
platsen således uppfattas som trygg.  

Det finns flera anledningar till att många offentliga parker började anläggas under senare hälften 
av 1800-talet. Många av anledningarna är knutna till industrialiseringen då parkerna planerades 
på grund av dess inverkningar på de sociala strukturerna i samhället, samt att det fanns en 
önskan om att förbättra villkoren för de fattiga (Nolin, 1999). Parkerna i Sverige skulle enligt 
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initiativtagarna bidra till rekreation och fysiskt och psykiskt välmående samt vara ett alternativ 
för framförallt arbetarnas men även borgarnas fritid (Nolin, 1999).  Parker anlades även för att 
skapa en offentlig plats för socialt umgänge och för att göra staden mer attraktiv, då anlagda 
parker visade på stadens goda ekonomi.  

Framväxten av parker i stadens centrum i Sverige följer ett europeiskt mönster, menar Nolin 
(1999). Stadsparkerna var först till för de kungliga och de högre ställda innan de blev tillgängliga 
för allmänheten. I början av 1800-talet kom idén om att de offentliga parkerna skulle vara till för 
alla samhällsklasser. Denna idé började framförallt i Tyskland och spred sig sedan vidare. 
Exempel på parker som tidigt blev planerade för allmänheten, och som ingår i denna studie, är 
Tivoliparken i Kristianstad och Hoglandspark i Karlskrona. Stadsparker visar i många småstäder 
på stadens tidigare historia och man kan ofta se detta genom den biologiska rikedom som parker 
ofta innehåller (Nolin, 1999). Denna rikedom förhöjer människors upplevelser av stadsmiljön 
och det gröna ger karaktär åt tätortsmiljön i samspel med hus, gator och vatten (Nolin, 1999). 

1.2 Problemformulering  
Vad är en offentlig plats? Är en offentlig plats till för alla? Vilka känner sig välkomna på dessa 
platser? Hur ska offentliga platser bäst utformas för att människor ska vilja vistas där? 
 
Hur människan upplever en stad påverkas av de platser som personen väljer att vistas på. Det är 
därför viktigt att stadens offentliga platser upplevs trygga.  Under 1990 talet fick otrygghet stort 
utrymme i diskussioner om offentliga miljöer (Listerborn, 2002) och trygghet är även idag ett 
ämne som tar stor plats i planeringsdiskussioner. En viktig fråga inom trygghetsarbeten är 
vilken roll den fysiska miljön spelar (Listerborn, 2002). 

Den nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomfört 2009 
visar att var sjätte person känner sig otrygg utomhus på kvällen när det är mörkt. En följd av 
denna otrygghet är att människors liv och livskvalitet begränsas då de undviker att vistas i 
offentliga miljöer (Boverket, 2010c). Media förmedlar och lyfter fram flera fall där brott begås i 
samband med parker, vilket förstärker bilden av att parker är otrygga miljöer.  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet som utgår ifrån att 
samhället och vår verklighet är socialt konstruerat. Denna uppsats diskuterar offentliga platser 
och hur människor upplever otrygghet på dessa platser. Vad är det då som gör att människorna 
upplever otrygghet på dessa platser? Varför upplevs de otrygga? Hur kan man göra så att 
platserna upplevs tryggare? Och hur tar kommuner hänsyn till dessa upplevelser i sina 
parkprogram? 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka människors upplevelser av otrygghet i offentliga 
parker och dels undersöka vilka fysiska åtgärder som medborgarna upplever ökar 
trygghetskänslan. Men även att undersöka om, och i så fall vilka, fysiska åtgärder som 
presenteras i kommunala parkprogram. 
 

1.4 Frågeställningar  
 Vad är det som gör att medborgare upplever en park trygg eller otrygg och varför 

upplevs parken på detta sätt? 
 Vilka fysiska åtgärder ökar, enligt medborgarna, upplevelsen av trygghet i en park? 
 På vilket sätt behandlas trygghetsfrågan i kommunala parkprogram? 

 

1.5 Arbetets disposition  
Den röda tråden i arbetet är problemställningen, syftet och frågeställningarna. Det är utifrån 
dessa som undersökningen utvecklas teoretiskt och empiriskt. 

 

 

 

 

  Figuren visar hur layouten i arbetet är upplagd 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Forskningsöversiktens syfte är att hämta teorier och kunskap om uppsatsens ämne, samt se på 
hur författare, journarlister och forskare har presenterat sina synsätt (Bryman, 2002). Genom 
forskningsöversikten uppvisas bland annat hur olika forskare har undersökt hur den offentliga 
platsen används, hur känslan av otrygghet kan se ut och hur grönskan har fått ökad betydelse i 
dagens samhälle. Forskningsöversikten grundar sig främst på planeringsteoretiker så som 
Listerborn, Sennett, Zukin och Jacobs. Olikt de andra är Jane Jacobs inte forskare utan journalist, 
men hon har haft stort inflytande på debatten om det offentliga rummet. Gemensamt för de 
använda teoretikerna är att deras fokus ligger på användandet av offentliga platser samt 
upplevelsen av otrygghet. Jag har valt dessa då jag anser att deras resultat både kompletterar 
varandra och delvis styrker varandra, vilket ger en djupare förståelse av hur trygghet kan 
upplevas på offentliga platser.  

Utifrån litteraturen har tre huvudrubriker varit återkommande och kapitlet forskningsöversikt är 
därför upplagt efter dessa:  

 
 Det offentliga rummet 
 Känslan av otrygghet på offentliga platser 
 Grönskans betydelse  

2.1 Det offentliga rummet 
Offentliga platser är en del av vår vardag då vi ständigt passerar dessa eller väljer att vistas och 
umgås här. Platsens främsta funktion och betydelse ser olika ut beroende på brukare. Människor 
ser även olika på hur mötet med andra människor bör se ut på offentliga platser. Avsnittet börjar 
med att undersöka hur mötet med andra människor kan se ut för att en plats ska upplevas 
tryggare. 

2.1.1 Mötet med andra människor  
I vardagen möter vi ständigt nya människor ute på offentliga platser vilket innebär att vi 
behöver hantera nya främmande situationer nästan dagligen. Det mest givande mötet på 
offentliga platser ska, enligt Jacobs (2005) helst ske utan komplikationer. Många människor 
befinner sig, enligt Sennett (1990), i en slags omogen ungdomsfas när det gäller att hantera det 
främmande i staden. Med detta menar han att människor undviker att hantera mötet med 
främmande människor. Detta skulle kunna bero på att människor är rädda för att det ska uppstå 
komplikationer och därför undviker att hantera mötet med främmande människor.  

Vad är då den offentliga platsens främsta funktion? Och hur skapar man trygghet på dessa 
platser? Den offentliga platsens främsta funktion är mötet med andra människor där det 
opersonliga men informella mötet mellan människor i det offentliga rummet skapar trygghet 
(Jacobs, 2005). Urban trygghet kan ses som både anonym och oavsiktlig och tryggheten 
upprätthålls alltså av främlingar och stadens mångfald.  Jacobs (2005) menar att trygghet i 
staden bäst uppnås och upprätthålls genom ”the eye on the street”, det vill säga det sätt som vi 
opersonligt passerar varandra men indirekt håller uppsyn över varandra. Eftersom stadens 
invånare till största delen är främlingar inför varandra, menar Jacobs (2005) att det är viktigt för 
ett fungerande stadsliv att individen känner sig trygg bland de främlingar som finns i staden. 
Hon menar att denna trygghet skapas genom att människor vistas och rör sig på stadens gator. I 
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de städer där människor är rädda för att vistas på gatorna blir gatorna ännu mera otrygga 
genom att de töms på människor (Jacobs, 2005). Listerborn (2002) är inne på samma spår som 
Jacobs och hon förklarar vidare att offentliga platser fyller många funktioner för människorna i 
staden. Några av dessa funktioner är vanliga och uppenbara och det finns flera faktorer som 
påverkar hur de används.  Ett exempel på användning är när personer ska ta sig från en plats till 
en annan och här syftar Listerborn (2002) på att människor känner sig olika välkomna till 
offentliga platser. Anledning till det är bland annat att offentliga platser skiftar karaktär under 
dygnet och även aktiviteter tar sig olika former på olika platser. För att öka användandet av 
offentliga platser behövs det aktiviteter som resulterar i att fler människor vistas på platsen som 
i sin tur genererar ökad trygghetskänsla (Listerborn, 2002). Dock kan det vara så att det skapas 
en större otrygghet i samband med att fler främlingar finns på en plats, detta då otrygghet inte 
behöver vara kopplat till mörker eller tid på dygnet, utan även folkmassor eller skadegörelse. 
Det kan finnas olika typer av otrygga situationer, till exempel kan en mamma och hennes barn 
känna sig otrygga om det sitter ett gäng påverkade människor i parken, eller så kan en äldre 
man känna sig otrygg när han passerar ett ungdomsgäng som sitter och väntar på bussen i 
närheten av en plats. Därför kan kanske inte Jacobs teori om ”eyes of the street” appliceras i alla 
sammanhang. 

Sennett (2002) menar att människor känner sig mer trygga på de offentliga platser där de kan 
tolka stadens tecken och symboler. Detta är något som inte Jacobs och Listerborn nämner och 
som skiljer dem från Sennett. Tecken i stadsrummet är viktiga då det är via dem som vi läser av 
hur man ska uppföra sig på platsen och de talar om ifall man har tillträde dit (Sennett, 2002). 
Exempel på symboler kan vara klädvanor då dessa hjälper oss att avläsa vem vi möter. Vi gör då 
en egen bedömning om vi upplever den vi möter som farlig eller inte. Även Bahrdt (1967) menar 
att det är viktigt att se och bedöma dem vi möter men anser även att det är viktigt att kunna 
kategorisera dem vi möter då det finns en stor blandning av stilar och uttrycksformer som gör 
det svårt att bedöma en person endast genom yttre faktorer såsom kläder och utseende. Vi 
känner igen varandra genom kategorier så som ungdomar, pensionärer, invandrare etc. och 
detta underlättar kontakterna och gör mötena på offentliga platser smidigare (Bahrdt, 1967). 
Deras teori skiljer sig därmed något från Jacobs och Listerborn då Sennett och Bahrdt anser att 
det är viktigt att kunna se och bedöma människorna man möter för ökad trygghets känsla, 
medan Jacobs och Listerborn anser att fler människor i sig genererar ökad trygghet tack vare 
den indirekta uppsynen över varandra.  

2.1.2 Användning och utformning av offentliga platser för ökad trygghet 
De offentliga rummen kan ses som den primära platsen för offentligt liv och för dess kultur 
(Zukin, 1995). Vem är det då som formar den offentliga platsen? När det offentliga rummet 
kommer på tal menar Zukin (1995) att det är uppenbart att personer med politisk och kulturell 
makt har den största möjligheten att påverka platsen.  Det offentliga rummet är i princip 
demokratiskt men trots det kan man ställa sig frågande till vems idéer som i längden påverkar 
hur platserna används? Vad ett område ska användas till och vem som får vistas där och när 
bestäms ofta av personer i maktpositioner (Zukin, 1995).  Alla som använder det offentliga 
rummet påverkar det med sina visioner på sitt personliga sätt och i sin tur blir vi alla påverkade 
av den situation som råder på platsen. Så här beskriver Zukin (1995) det: 

“I also see public culture as socially constructed on the micro level. It is produced by the many 
social encounters that make up daily life /…/ the places in which we experience public life in cities. 
The right to be in these spaces, to use them in certain ways, to invest in them with a sense of 
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ourselves and our communities - to claim them as ours and to be claimed in turn by them  - make 
up a constantly changing public culture ” (Zukin, 1995).  

Zukin (1995) menar alltså att kulturen som råder på offentliga platser är uppbyggd av de sociala 
möten som sker i vardagen. Det är på dessa platser vi upptäcker det sociala livet i staden och 
som ger oss rätten att vara där, att använda platsen, att uppleva oss själva och ta platsen i 
anspråk. Om platser är konstruerade av människan, varför konstruerar man då något som 
upplevs otryggt? Kan svaret ligga i att upplevelsen är så subjektiv att det inte går att planera för 
helt trygga platser för alla?  

Offentliga platserna i städer har ofta en omfattande betydelse då de fungerar som skyltfönster, 
portar och entréer till staden. De offentliga platserna blir ofta kopplade till stadens 
marknadsföring då de syftar att göra städerna mer attraktiva för företagare och turister. De 
offentliga platserna är en begränsad resurs och en stor utmaning är användningen då de som 
använder platsen mest tenderar att utesluta andra från platsen (Madanipour, 2004). Detta sker 
mest i eftersatta områden där det finns en stor del blandad befolkning inom ett begränsat 
område. Kommunikationen mellan grupperna och omvärlden blir ett problem och ett hinder för 
invånarnas möjlighet att vistas tillsammans, menar Madanipour (2004). Detta problem kan 
kopplas till Sennetts (1990) teori om att människan har svårt att hantera främlingar på 
offentliga platser, dvs. att människor reagerar på skillnaderna de möter genom att dra sig undan 
och fortsätter att vara oengagerade. Alla människor man möter skulle således utgöra ett möjligt 
hot. I stället för att ordna erfarenheterna av skillnader linjärt förespråkar Sennett (1990) en 
”icke-linjär erfarenhet av skillnaderna” som han kallar ”émigration extérieure”. Med detta menar 
Sennett att i stället för funktionsuppdelning och segregerade städer bör skillnaderna överlappa 
varandra. Sådana städer blir fulla av stadsliv och för med sig att det oväntade kan inträffa, i och 
med att människor med olika bakgrund och verksamheter av olika sort samlas på samma plats 
(Sennett, 1990).  Genom att överlappa skillnaderna mellan brukarna och funktionen av en plats 
menar Sennett att rädslan för det okända inte tar över då skillnaden människor emellan blir 
mindre. Tack vara det skapas en trygghet genom att människor på platsen känner sig delaktiga 
och välkomna samtidigt som detta innebär att människorna känner sig tryggare genom den 
indirekta övervakningen som sker av människor på samma plats. Detta resonemang har likheter 
med det som Jacobs (2005) åsyftar på när hon skriver om ”the eye on the street”. Skillnader är att 
Sennett menar på att människor behöver känna igen sig i de som vistas runt om kring dem och 
då indirekt övervakar dem. 

Utformningen som uppmanar till rörelse som skapar folkliv kan vara att anpassa den fysiska 
miljön efter den mänskliga kroppen och dess rörelse, t.ex. genom att skapa en mänsklig skala på 
arkitekturen vilket kan medföra att människor känner sig mer välkomna (Sennett, 1990).  
Funktionsblandade platser är även något som gör att människor väljer att vistas där då dessa 
platser, enligt Jacobs (2005), har möjlighet att skapa en jämnare användning av en plats över 
dygnets alla timmar. Lyckas man således med att skapa en livfull plats som människor vill 
uppehålla sig på så medför detta i sin tur en tryggare plats. Funktionsblandande platser har som 
syfte att locka till sig en bredare användargrupp. Detta borde enligt Sennetts (2002) teori om 
vikten av att kunna avläsa tecken, symboler och människor, eventuellt försvåra 
trygghetsupplevelsen genom att det blir svårare att känna igen sig på platsen och i de andra 
brukarna då variationen är större och skiljer sig mer på grund av fler funktioner. Sennett (1990) 
och Zukin (1995) menar att det finns ett problem på de offentliga platserna då det saknas sätt att 
planera för och uppskatta mångfald. Madanipour (2004) menar, precis som Jacobs, att de bästa 
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platserna är de platser som är flexibla och kan användas för en mängd olika ändamål. Även här 
uppstår en liknande skillnad där planering för mångfald och flexibilitet ställs mot teorin om att 
kunna identifiera sig på en plats och med dess brukare för en ökad trygghetskänsla. Dock borde 
mångfald öka möjligheten att kunna identifiera sig med någon som befinner sig på platsen. Utför 
människor aktiviteter på platsen kan man även känna igen personer utifrån aktiviteterna som de 
utför. 

2.1.3 Privat, offentligt och tydliga gränser 
För att en plats ska bli full av liv behöver platsen inrymma flera funktioner och det behövs 
kunskap vid planeringen för att utforma öppna urbana platser (Sennett, 1990). Det är genom att 
utforma gränserna mellan funktionerna på ett sådant sätt så att konflikter och konkurrens om 
utrymmet uppstår som liv och rörelser på platsen ökar (Sennett 1990). Det är alltså genom 
dessa indirekt påtvingande möten vid gränserna som liv och rörelser skapas på platsen. Sennett 
menar således, precis som Jacobs (2005), att en plats blir mer levande när mer folk rör sig på en 
den. Dock krävs det att människorna kan hantera sina främlingar för att detta liv ska bidra till 
ökad trygghetskänsla, om inte tenderar platsen att upplevas mer hotfull (Sennett, 1990). Zukin 
(1995) menar också att det krävs en genomtänkt hantering av mötet med andra människor på 
offentliga platser. Hon åsyftar att det är på offentliga platser det skapas möjligheter för visioner 
av socialt liv i städerna. Visioner för den som bor i staden, för dagliga besökare och för turister. 
Det är alltså genom de offentliga platserna som vi tillåter oss att förstå och företräda staden för 
att göra en ideologi av dess öppenhet för främlingar. Det finns även på dessa platser en tolerans 
för olikheter och möjligheter som skapar socialt liv på offentliga platser menar Zukin (1995). 
Denna öppenhet och tolerans står emot Sennetts (1990) teori om att människor behöver kunna 
identifiera symboler och människor på en plats för att känna sig trygga där. 

Tydliga gränser mellan det privata och det offentliga medför mer uppenbara ansvarsområden 
vilket kan leda till ökad trygghet, enligt Listerborn (2000). Jacobs (2005) menar även att det är 
viktigt att visa vilka platser som är offentliga och privata då det är först när gränserna är tydliga 
som människorna på platsen intar sin roll som urbana medborgare och därmed upprätthåller 
den offentliga anonyma ordningen.  Om gränserna är otydliga blir också ordningen och rollerna 
oklara (Jacobs, 2005). Det behövs alltså tydliga gränser som människorna ser och förstår mellan 
den privata och den offentliga platsen för att skapa trygghet. Dessa tydliga gränser, som enligt 
Jacobs skapar trygghet, kan kopplas till det som Sennett (1990) åsyftar när han betonar vikten 
av att kunna avläsa tecken och symboler på en plats för att få en ökad trygghetskänsla.  

Begrepp som privat och offentligt har använts i stor utsträckning under lång tid, i olika 
sammanhang men är fortfarande svåra att greppa (Listerborn, 2002). Detta då gränserna mellan 
dessa två och definitionen av privat och offentligt kan se väldigt olika ut.   

2.1.4 Sammanfattande kommentar 
Mötet med andra människor kan alltså ses som den offentliga platsens främsta funktion och det 
är därför viktigt att vi kan hantera dessa möten utan att uppleva situationen som hotfull. De 
offentliga platserna har flera användningar och platsen ändrar karaktär under dygnet. Det är 
även viktigt att människan kan avläsa de människor de möter då detta ökar trygghetskänslan 
eftersom det ger en känsla av kontroll.  

Då brukare har olika behov som en plats ska tillfredsställa så lämpar sig vissa platser bättre än 
andra för en viss typ av aktivitet. Det är därför viktigt att platserna är anpassningsbara för att 
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kunna användas till flera olika ändamål. En offentlig plats kan vara situationsbunden och därför 
är variation och mångfald eftersträvningsvärda element då det resulterar i fler folk i rörelse. I 
detta avsnitt presenteras dilemmat att främlingen är någon som kan skapa otrygghetskänslor på 
en plats, samtidigt som ”mer folk i rörelse” ska skapa ökad trygghetskänsla. Det betyder ju också 
att det är fler främlingar som möts. Här är forskarna inne på olika linjer. Jacobs teori med ”the 
eye of the street” motsätter sig delvis det som Sennett som hävdar att människor behöver kunna 
avläsa platsen och människorna för ökad trygghetskänsla. Alltså menar Sennett till skillnad från 
Jacobs att mer folk i rörelse nödvändigtvis inte ökar trygghetskänslan.  

Enligt Jacobs, Listerborn och Zukin är det platsens mening som kan ge en otrygg känsla och inte 
den fysiska gestaltningen. Avsnittet betonar att det är viktigt att staden lockar människor att 
vilja röra på sig ute i de offentliga rummen så att den tomhet som många platser präglas av 
motverkas. Ett fungerande socialt stadsliv gynnar i sin tur tillgängligheten. Lösningen på 
offentliga platser där flera kan tänkas vistats är variation och mångfald då dessa faktorer i sin 
tur skulle ge en ökad trygghetskänsla. Med variation och mångfald menas olika aktiviteter och 
olika grupper av människor. Vad är det då som påverkar känslan av otrygghet och hur är den 
kopplad till offentliga platser? Detta presenteras i nästa avsnitt.  

2.2 Känslan av otrygghet på offentliga platser 
För att en plats ska kännas som offentlig behöver brukarna av platsen känna sig bekanta med 
miljön och de behöver känna sig bekväma med den situation som råder på platsen (Bahrdt, 
1967).  En faktor som gör att människor väljer att vistas på en plats är att de måste känna sig 
trygga. Upplever de inte att säkerheten finns där undviker de att använda platsen. De undviker 
att ta kontakt med andra brukare och platsen upplevs då inte längre offentlig (Bahrdt, 1967). 
Flera forskare har tagit upp det faktum att människors val att vistas på en plats påverkas av om 
de känner sig trygga (se t ex Jacobs 2005 och Sennett 1990).  Avsnittet nedan kommer att ta upp 
hur en stad eller en plats bäst bör utformas för att upplevas trygg.  

2.2.1 Faktisk och upplevd trygghet 
Våra upplevelser av rädsla påverkas av stadens bebyggelse, struktur och gestaltning. En 
befolkad plats med människor i rörelse skapar ofta en känsla av en tryggare plats. Men även de 
förställningar en person har av en plats påverkar användandet. Trivsel, spänning och socialt liv 
ökar användandet och trygghetskänslan men för att nå en trygg plats handlar det även om 
förhållningsätt och attityd (Listerborn, 2002).  

”Ibland är det motsägelsefullt vad som utgör skrämmande miljöer. Både allt för öppna ytor, liksom 
allt för trånga kan vara skrämmande. Platser där många samlas kan upplevas som nästan lika 
hotfulla som där det är folktomt” (Listerborn, 2000).  

Detta citat visar på att upplevelsen av trygghet inte behöver vara rationell. Föreställningar om 
våldets utbredning och karaktär är en påtaglig kraft och i många fall minst lika stark som det 
fysiska våldets faktiska utbredning (Lidskog et al., 2001). Människor som känner sig otrygga på 
offentliga platser undviker platserna eller så utvecklar de strategier för att hantera sin otrygghet 
(Lidskog et al., 2001). Dessa strategier kan vara att människorna bär med sig tårgas eller kniv, 
att kollektivtrafiken prioriteras bort eller att kommunen installerar fler övervakningskameror 
vid exempelvis gångtunnlar. Dessa strategier orsakas lika mycket av föreställningarna av platsen 
som av våldets verkliga utbredning. Rädslans mekanismer gör att våldets räckvidd är betydligt 
större än vad det vid första anblicken kan verka (Lidskog, et al. 2001). Problemet med rädslan är 
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att den kan få en mängd negativa konsekvenser för så väl individen som för samhället. Om 
rädslan får fritt spelrum kan det leda till att brottsförebyggande åtgärder vidtas som inte är 
sakligt motiverande och därmed skapar ökad rädsla och fler åtgärder. Alltför stark rädsla kan 
leda till att man skapar slutna samhällen som egentligen ingen önskar (Lidskog, et al. 2001). 
Platser som kännetecknas av huvudstråk och mötesplatser, där människor rör sig under dygnets 
alla timmar är ofta de platser som beskrivs vid gatuvåld. Mötesplatser beskrivs enligt Lidskog et 
al (2001) som platser som ofta är öppna, lättöverskådliga och väl belysta vilket är faktorer som 
människor önskar för att känna sig trygga. Paradoxalt nog är det där det vistas mycket folk som 
det sker flest brott (Lidskog, et al. 2001).  Det innebär att när man försöker förhindra vissa typer 
av brott som egendomsbrott och våldtäkt så skapar man samtidigt bättre förutsättningar för 
andra, då till exempel misshandel och gängbråk (Lidskog, et al. 2001).  Att det sker fler brott där 
det vistas mycket folk borde resultera i att folk känner sig mer otrygga på platser med mycket 
folk. Dock hävdar Jacobs (2005) i sin teori om ”the eyes on the street” på att platser med mycket 
människor bidrar till en öka trygghetskänsla. Detta kan ha sin förklaring i att föreställningen om 
hot och våld har lika stor inverkan som det faktiska hotet. Alltså har människors föreställningar 
en stor påverkan av användandet av en plats då folktomma platser kan upplevs mer otrygga 
trots att mindre brott sker här. Det resulterar i att det finns en problematik i planeringen av 
trygga plaster. 

Hur planerar man då för att minska brottsligheten? Zukin (1995) menar, precis som Lidskog et 
al. (2001), att främlingar på offentliga platser och rädslan för våldsbrott har påverkat 
utformningen av offentliga platser. Detta har genererat i att platser anpassas utifrån maximal 
kontroll, privata vaktvärn och skyddade bostadsområden. Parker tenderar att utformas så att de 
lätt inkluderar vissa grupper så väl som de utesluter andra, menar Zukin (1995). Det är därför 
viktigt att värna om offentliga platser då man automatiskt tar hand om staden på detta sätt. För 
att kunna värna om en plats är det viktigt att förstå platsens historia (Zukin, 1995). Parker är likt 
många andra offentliga platser idag präglad av rädsla och just rädslan för att vistas på offentliga 
platser förstör principen om öppen tillgång för alla (Zukin, 1995). Den politik som utgår från 
vardaglig rädsla utgör ett hot mot den offentliga kulturen, t ex genom att gator och parker görs 
mer säkra men mindre fria (Zukin, 1995). Mångfald och variation av befolkningen och deras 
kulturer är således det som skapar oförutsägbara platser av frihet och detta är platser som 
människor önskar och som ofta är formade och ihågkomna av minnen om frihet. Här kan man 
tolka Zukin som att hon är kritisk till hur offentliga platser på senare tid har utformats då hon 
menar att parkerna inte anpassas för alla och därmed minskar mångfald och variationen bland 
brukarna.  

Det finns en risk att den ökade brottsligheten och människornas rädsla leder till att stora krav 
ställs på det offentliga rummet på bekostnad av dess öppenhet och mångfald. En viss social 
kontroll kan krävas, men samtidigt får den inte leda till att många känner sig ovälkomna att 
vistas på offentliga platser. Utmaningen ligger i att skapa ett bra stadsliv, där mångfald hyllas, 
olika livsstilar tolereras och nya erfarenheter möjliggörs (Lidskog, et al. 2001).  Lidskog et al. 
(2001) menar att betydelsen av den byggda miljöns utformning, för att skapa trygghet, är 
omtvistad. De menar att det finns två perspektiv i grunden för hur fysisk planering förhåller sig 
till otrygghet. Det ena synsättet betonar starkt att man genom fysiska förändringar i bebyggelsen 
kan försvåra att brott sker och att otrygghet uppstår. Det andra synsättet menar att det är 
framförallt sociala faktorer som orsaker brott och otrygghet (Lidskog, et al. 2001). Zukin (1995) 
betonar den sociala aspekten då hon pratar om mångfald och frihetskänsla och hon nämner inga 
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fysiska åtgärder för ökad trygghetskänsla, utan hon ställer sig endast kritisk till dagens 
utformning och planering av offentliga platser. För att öka tryggheten på en plats borde 
synsätten kunna komplettera varandra. Detta då vissa åtgärder av fysiska förändringar borde 
kunna underlätta för det sociala inflytandet på en plats. Alltså borde inte det ena synsättet 
utesluta det andra. 

Enligt Listerborn (2000), likt Sennett och Jacobs, går det inte att skapa en plats som är helt trygg 
och miljön bör inte heller endast handla om kontroll och bevakning. Hon menar att en trygg stad 
bygger på att fler människor vill vistas på offentliga platser och det innebär en stad som lockar 
människor med olika intressen och livsstilar. Listerborn åsyftar att trygghet inte behöver 
innebära ordning och reda, god belysning och nerklippta buskar och den kan inte heller bäras 
upp av poliser. Hon menar att för att uppnå en trygg miljö handlar det om att eftersträva att 
medborgarna vill använda sin stad mycket och ofta, att ha en lättillgänglig stad med flera och 
fungerande mötesplatser för olika samhällsgrupper (Listerborn, 2000). Listerborns teori är en 
blandning av Lidskogs et al (2001) två framförda perspektiv, hur fysisk planering förhåller sig till 
otrygghet, där hon menar på att trygghet påverkas av både fysiska åtgärder och sociala aspekter.    

2.2.2 Problematiska trender i parker runt om i världen 
Två trender kan ses gällande användningen av offentliga parker i Storbritannien på 1990-talet. 
Den ena handlar om försummelse av offentliga parkområden inom staden med följden att de 
alltmer undveks av allmänheten (Vidal, 1994). Den andra trenden var att undergrupper av 
befolkningen (t.ex. kvinnor, barn och minoriteten etniska grupper) fann parker hotfulla och 
undvek därför att använda dem vilket minskade deras fritidsaktiviteter i staden (Gamer, 
1996). En av de viktigaste förklaringarna till försummelsen av offentliga parker i Storbritannien 
var att anslagen till offentliga platser har sjunkit de senaste åren (Gamer, 1996). Detta har 
medfört en försämring av parker på grund av minskat antalet parkvakter, dålig belysning och 
nedsmutsning. Resultatet av detta har orsakat att stadsparker förfallit mer och mer och 
de uppfattas som allt farligare platser. Vilket i sin tur minskar antalet personer som besöker 
dem. Detta i sin tur resulterar i ytterligare förfall och förvärrande av parkers problem och en 
nedgångsspiral uppstår, menar Madge (1995). Detta kan eventuellt stämma överens med Jacobs 
(2005) teori om ”the eye on the street” då hon menar att få människor på en plats resulterar i 
ökad otrygghet vilket medför att platserna kan bli mer folktomma, eftersom människor känner 
sig otrygga där. Madge menar att bland annat minskningen av parkvakter har resulterat i en 
minskad användning av offentliga platser. Detta skiljer sig med det som Zukin (1995) menar på, 
då hon menar att fysisk planering där man planerar för maximal kontroll och privata vaktvärn är 
dåligt för mångfald och frihetskänsla, utesluter en del grupper från offentliga platser samt bidrar 
till att färre vill använda platsen.   

Studier från liknande parker i Australien och Amerika visar också på att upplevelser av 
otrygghet kan ha en avskräckande effekt på användningen av offentliga parker. Storbritannien 
är alltså inte ensam om detta problem. Det finns en ökad medvetenhet om att parker inte 
används på samma sätt av alla i samhället av två skäl (Grahn, 1995). Detta grundar sig på att den 
urbana befolkningens behov och uppfattningar om användning av offentliga parkers rekreation 
inte är homogena. Även det faktum att offentliga parker inte är tillgänglig för alla. I en studie av 
offentliga parker i Leicester i Storbritannien visar det att det finns signifikanta skillnader i 
uppfattningar av rädsla gällande kön och detta mönster stödjer andra amerikanska och brittiska 
parkstudier (Madge, 1995). Studien i Leicester visar att rädslan påverkar vart man väljer att gå i 
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en park.  Det är även värt att betona att det är sällan en enda rädsla som begränsar 
användningen av parker. Det kan vara olika typer av rädslor som kompletterar varandra och 
som utgör en skrämmande faktor. Det är uppenbart att rädslan inte bara har en komponent, 
utan den varierar beroende av tid på dygnet och platsen menar Madge (1995). Rädslan 
förmedlas genom en uppsättning av sociala, ideologiska och strukturella maktrelationer som 
överlappar varandra och blir till rumsliga beteenden. Dessa rumsliga handlingar är plats - och 
tidsspecifika och lokalt konstruerade av relationer mellan ålder, kön och etnicitet.  Madge 
(1995) anser att det krävs en större offentlig närvaro i parker för att öka den informella 
övervakningen och återupprättandet av det lokala som kan ingripa vid potentiellt hotfulla 
situationer. Här är Madge (1995) inne på samma teori som Jacobs (2005), då hon menar att ”the 
eye on the street” medför en indirekt övervakning som ger en ökad trygghetskänsla. Planerare 
uppmuntrar alla medlemmar i samhället att vistas och öka deltagandet i offentliga parker, trots 
att det är känt att det oftast inte är de fysiska områdena som folk är rädda för, utan det är 
snarare symboliska betydelser av platsen som kan vara känsliga (Madge, 1995). Även Sennett 
(1990) betonar vikten av symboler och tecken på platsen, då han menar att det är viktigt att 
kunna avläsa dessa för en uppleva en ökad trygghet och tillhörighet på platsen. Men Sennett 
menar att fler människor inte automatiskt innebär en ökad trygghetskänsla utan kan upplevas 
som hot om brukaren inte kan avläsa de andra på platsen. Madge (1995) menar att fler folk 
automatiskt bidar till ökad trygghetskänsla, men om man kan avläsa symboler och tecken hos 
dem ökar trygghetskänslan än mer.  

Trots att fysisk planering ökar den rumsliga rörligheten på den offentliga platsen kan den inte 
öka den faktiska säkerheten. Den fysiska planeringen kan inte planera för förändrade sociala 
relationer som sker på en plats, inte heller den sociala användningen av platsen åsyftar Madge 
(1995). Sennett (1990) och Jacobs (2005), med flera, menar att man genom bland annat 
planering och anpassning efter den mänskliga kroppen, intressanta miljöer och 
funktionsblandade platser kan skapa förutsättningar som uppmanar till mångfald och fler folk i 
rörelse som känner sig mer välkomna och tryggare. Alltså borde den sociala användningen av en 
plats kunna påverkas av fysisk planering. Madge (1995) menar att strategier för att öka den 
faktiska säkerheten måste vara kombinerad med långsiktiga strategier för hur det sociala kan 
förändras, och planeringen behöver riktas mot de individer som använder det offentliga rummet 
då det är på dessa sociala strukturer som de djupare orsakerna till rädsla kommer. Att bygga på 
dessa strukturer för att skapa säkrare parker är en stor utmaning för kommunerna, menar 
Madge (1995), men om kommunerna lyckas kommer livskvaliteten för medborgarna i staden att 
öka betydligt.  

2.2.3 Sammanfattande kommentar 
Våra upplevelser om otrygghet är subjektiva och påverkas av våra erfarenheter och vanor. 
Miljöer som upplevs hotfulla kan vara motsägelsefulla då dessa platser inte behöver vara dem 
där det sker flest brott. Till exempel upplevs en plats med mycket folk och rörelse tryggare än en 
folktom plats trots att flest brott begås på platser med mycket folk. En mix av människor och 
funktioner på en plats upplevs ofta tryggare, men det är en utmaning att få till denna variation. 
Dock är den nödvändig för att kunna skapa tryggare miljöer.  

En plats med rörelse upplevs alltså tryggare än en folktom plats och våra upplevelser av rädsla 
påverkas av stadens bebyggelse, struktur och gestaltning. Dagens ökande rädsla riskerar att leda 
till att säkerhetsåtgärder i det offentliga rummet sker på bekostnad av dess öppenhet och 
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mångfald. Trender runt om i världen visar på att offentliga parker alltmer undviks på grund av 
försummelse eller att människor upplever parker som hotfulla och utmaningen ligger i att skapa 
mångfald där olika livsstilar tolereras och nya erfarenheter möjliggörs.  

Lidskog et al. (2001) menar att det finns två perspektiv i grunden för hur fysisk planering 
förhåller sig till otrygghet. Det ena synsättet menar på att man med hjälp av fysisk planering kan 
försvåra att brott sker och otrygghet uppstår. Det andra synsättet menar framförallt att det är 
sociala faktorer som orsakar otrygghet. Zukin (1995) betonar också den sociala aspekten och 
nämner inga fysiska åtgärder för ökad trygghetskänsla utan hon ställer sig endast kritisk till 
dagens utformning och planering av dagens offentliga platser. Men om de fysiska åtgärderna 
skapas för att öka till exempel den mångfald och frihetskänsla, som Zukin framhäver som 
trygghetsskapande, så borde man genom fysisk planering åtminstone indirekt kunna planera för 
ökad trygghetskänsla. 

2.3 Grönskans betydelse 
Intresset för en stads parker och grönområden har ökat och en av anledningarna är att den kan 
fylla flera olika funktioner samtidigt (Sandström, 2001). Strukturerna i parken har under senare 
tid fått större betydelse och kan betraktas likvärdigt med infrastrukturen (Sandström, 2001). Då 
grönområdena ofta är underordnade exploateringsintressen, spelar den fysiska planeringen en 
stor roll i att reglera och skydda dessa områden.  

2.3.1 Planering av parker 
Att människor upplever otrygghet i offentliga parker kan bero på många faktorer, till exempel 
kan det handla om tid på dygnet, mycket folk i rörelse eller om det är folktomt (Holmberg et al., 
2008). Underhåll och skötsel har även visat sig viktigt för upplevelsen av trygghet. Om ett 
område är välskött ökar automatiskt trygghetskänslan då man som människa känner av om det 
är någon som tar hand och bryr sig om en plats och lika så kan ett misskött eller bortglömt 
område öka känslan av otrygghet i en park (Holmberg et al., 2008). Här borde de även nämna att 
tecken på skadegörelse av en plats borde visa på att det finns människor i området som utför 
brott. Därför borde det vara viktigt att åtgärda problem från förr så att upplevelsen av otrygghet 
inte grundar sig på något som kan ha skett för länge sedan. 

Wallqvist (2008) menar att man med en genomtänkt och målinriktad gestaltning kan skapa goda 
förutsättningar för tryggare offentliga platser, som i sin tur gynnar sociala relationer och 
mänsklig närvaro. Detta bland annat genom att utforma områden så att de blir överblickbara, då 
det ökar möjligheten att få fler användare till parken. Wallqvists teori kan ses som en blandning 
av de två synsätten som Lidskog et al (2001) presenterar där det ena synsättet menar på att 
fysisk planering kan skapa ökad trygghetskänsla och det andra att det är framförallt sociala 
faktorer som påverkar trygghetskänslan. Detta då Wallqvist menar att man genom fysisk 
planering kan skapa förutsättningar för goda sociala relationer och mänsklig närvaro. Hallemar 
(2000) däremot ifrågasätter överblickbarheten i parker och han hävdar att myndigheter, så som 
Boverket, menar att överblicken är lösningen på känslan av otrygghet i en park. Hallemar (2000) 
menar att det är variation och spänning som ger trygghet och att denna kvalitet inte går att 
sammanföra med kravet på att sikten inte får skymmas av vegetation. Lösningen är enligt 
Hallemar (2000), precis som Jacobs (2005) menar, att få in mera aktiviteter i parken då parken 
med hjälp av aktiviteter sätts i rörelse och befolkas. På så vis skapas en mer spännande och på 
samma gång tryggare plats. Hallemar (2000) ifrågasätter även vem tryggheten är till för och för 
vem överblickbarheten skapas? Sennetts (1990) teori om att kunna tolka tecken och symboler 
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på en plats och hos människor för ökad trygghet kan vara svaret på frågan. Detta då ökad 
överblickbarhet bör skapa förutsättningar för att lättare avläsa en plats och människorna som 
befinner sig där.  

Forskning visar att de platser som är mest trygga är de som upplevs som minst attraktiva då de 
inte erbjuder någon upptäckarglädje (Peters et al., 2010). För att ge ett exempel så skapar helt 
öppna platser goda möjligheter till alternativa flyktvägar och ger goda möjligheter att se 
eventuella anfallare, men de erbjuder inte någon stimulans och upptäckarglädje hos brukarna av 
platsen, likt det som Hallemar menar. En fungerande park där folk väljer att vistas bör enligt 
Miller (1993): 

 fungera i ett socialt sammanhang  
 ha en struktur som tydligt kopplar till omgivande bebyggelse 
 innehålla både transportsträckor och promenadstråk 
 inneha platser att mötas och betraktas på 
 vara något spännande och innehålla olika delar  
 vara en blandning av öppet och slutet för att uppmuntra till glädje och upplevelser (Miller, 

1993). 

Miller (1993) menar precis som Jacobs (2005), att trygghet finns i den sociala struktur som 
parken blir eller inte blir en del av. Det är viktigt att en park kan erbjuda tillräckligt med 
utrymme för att den ska ha en fungerande funktion som en plats för fysisk aktivitet (Semenzato 
et al., 2011). Utrymmet är viktigt bland annat för att en motionär ska kunna röra sig längs ett 
motionsstråk utan att stöta på hinder. Attraktivitet är också en viktig faktor för att locka fler att 
använda parken. En park i dåligt skick används i mindre utsträckning för rekreation då detta kan 
medföra att besökaren kan känna sig otrygg (Semenzato et al., 2011). Holmberg et al (2008) 
belyser som tidigare nämnt också vikten av bra underhåll och skötsel av en park för ökad 
upplevelse av trygghet. Detta då människor känner av om det någon som bryr sig om och tar 
hand om en plats. Semenzato menar att parker som inte används kan övertas av grupper, till 
exempel berusade människor eller stökiga ungdomar, och då bli en mer otrygg plats. För att 
motverka detta så har naturliga miljöer och upplevelser en stor betydelse i att skapa attraktiva 
miljöer för att locka fler besökare. Semenzato et al (2011) menar att fler människor lockar fler 
människor till användning av parken vilket också ger en ökad känsla av trygghet. Denna teori 
delas bland annat med Jacobs (2005) då hon talar om ”the eye on the street” för ökad 
trygghetskänsla. 

Gröna, öppna ytor i staden som utformats i syfte att utgöra trevliga rekreationsområden har gått 
i riktning mot ingenmansland åsyftar Jacobs (2005). I värsta fall har dessa blivit otrygga platser 
och barriärer (Jacobs, 2005). Målet med dessa grönområden har varit att parkerna skulle tillfört 
något positivt till samhället, men om man vänder på det och menar att samhället tillför något till 
parken har man enligt Jacobs kommit en bit närmare sanningen (Jacobs, 2005). Hon menar att 
folk inte är beroende av parken, utan att parken däremot är beroende av att folk använder den 
om den inte ska förfalla. Men folk använder inte parken bara på grund av att den finns. Det krävs 
i regel mer än gräsytor, parkbänkar och några träd för att locka till användande (Jacobs, 2005). 
Planerare och beslutsfattare ser ofta människor som en könsneutral grupp trots att män och 
kvinnor har olika livsstil och erfarenheter som tydligt visar deras olikheter enligt Andersson 
(2002), vilket medför problemområden och kräver ny kunskap. Undersökningar visar att män 
och kvinnor använder de offentliga rummen olika och deras upplevelser kring rummet ser även 



19 
 

de olika ut. Frågor om trygghet i det offentliga rummet är ett tydligt exempel på detta 
(Andersson, 2002).  Planeringen för trygghet i grönområden behöver alltså samordnas med 
andra planeringsfrågor för att fungera i praktiken. Människors olikheter, som Andersson (2002) 
tar upp, i form av genus, har Jacobs och Zukin tidigare indirekt tagit upp då de talar om 
mångfald. Att planera utifrån mångfald borde således innebära att parken anpassas både till män 
och kvinnor, såväl unga som gamla.   

2.3.2 Parkens utformning 
Det finns många studier som visar på parkers och grönytors positiva effekter på folkhälsa, 
livskvalitet, luftkvalitet och buller (se t ex Kaplan 1998; Grahn 1995) men det finns också 
problem ur trygghetssynpunkt. Listerborn (2000) menar att parker kan upplevas som barriärer 
i staden och kan vara svåra att gå runt eller undvika kvällstid (Listerborn, 2000). Det är viktigt 
att vid anläggandet av exempelvis hållplatser och cykelvägar ta hänsyn till att det som på dagen 
är fina naturvägar kan upplevas otrygga och skrämmande på kvällen. Det behöver då erbjudas 
alternativa gångvägar, med god belysning och skyltning (Listerborn, 2000). Det finns även 
fysiska aspekter när det gäller det sociala livet. Överblickbarheten och stadens läsbarhet 
påverkas av stadsstrukturen och för att veta vilken väg man vill gå är goda siktlinjer och god 
belysning viktigt. Siktlinjerna påverkas av vegetationen och den byggda miljön. Belysningen i sig 
påverkas av vilken typ av armatur, vilken typ av ljus och placering (Listerborn, 2000). Här borde 
även ljussättningen nämnas då den bör ha stor inverkan på trygghetskänslan. Till exempel 
uppfattas troligen ett mörkt buskage vid sidan av gångstråket mer hotfullt än gångstråket i sig.  
Belysningen borde därför fokuseras på det som upplevs otryggt på platsen.  Det är därför viktigt 
att se till varje plats helhet och vad det som kan orsaka otrygghet just där.  

Även Hallemar (2000) skriver om hur det gröna i staden har många positiva värden, men att 
platserna ofta blir ifrågasatta och nämns i samband med otrygga platser. Han menar att 
anledningen till att parker ofta förknippas med otrygghet kan vara att många parker ofta 
fungerar som transportsträckor. Då det blir mörkt sker färre aktiviteter på platsen och parkerna 
blir därför obehagliga att passera. Hallemar (2000) åsyftar att parkens funktion kanske inte har 
någon större inverkan utan att det mer handlar om en känsla eller ett rykte. Denna känsla kan 
uppstå överallt men tenderar att förknippas med en plats där det förekommer våldsbrott. Han 
menar att parker ofta framställs som sådana plaster i media. Kanske behöver vi lära oss att 
acceptera att alla platser inte kan upplevas helt trygga, utan lära oss att finna tryggare alternativ 
till platser och vägar som kan utnyttjas (Hallemar, 2000). Det Hallemar är inne på när han menar 
att vi kanske behöver lära oss att acceptera att alla platser inte kan upplevas helt trygga kan 
motverka att platser planeras på ett sådant sätt att variation och upplevelser byggs bort eller 
försvinner. Om man eftersträvar att alla platser ska upplevas trygga även under dygnets mörka 
timmar, riskerar man alltså att utforma dem så att de på dagtid upplevs tråkiga och enformiga. 
Värdena i parken som efterfrågas på dagen kan således resultera i en otrygg känsla under 
kvällen och natten. Byggs dessa värden bort kan parken bli mer folktom dagtid och därmed 
under denna tid upplevas mer otrygg. Detta är dock inget som någon av författarna nämner, men 
man kan tolka deras teorier som att så borde kunna vara fallet. 

2.3.3 Sammanfattande kommentar 
Med fysisk utformning kan man skapa förutsättningar för en tryggare plats. Överblickbarhet och 
god belysning är viktiga åtgärder för att människor ska känna ökad trygghet. Att parken är 
städad och underhållen är även viktigt för att den ska upplevas som attraktiv och därmed 
tryggare för brukarna. Människor söker sig ofta till andra människor och det är därför viktigt att 
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parken erbjuder goda vistelseplatser och bra passage- och promenadstråk som erbjuder 
upplevelser och som uppmuntrar till glädje.  

Betydelsen av grönska i staden kan handla om vitt skilda saker så som bullerdämpning, 
klimatförändringar, biologisk mångfald, människors hälsa eller stadens gestaltning. Det råder en 
relativt stor enighet om att grönskan bidrar till en god stadsmiljö och har stor betydelse för 
människorna i staden. Trots att den är viktig för invånarna är platsen besvärlig då den kan 
upplevas som otrygg och hotfull under framförallt dygnets mörka timmar. Ljussättningen i en 
park är viktig eftersom att dagens trygga rum kan bli rädslans rum på natten.  Belysning på rätt 
plats och på rätt sätt kan förebygga obehagligt mörker. En levande och funktionell park kan 
beskrivas som att den används av många olika grupper, för olika aktiviteter men också under 
olika tider på dygnet och året. En levande park medför en trygg park då det är genom det 
ständiga mötet med människor, som av olika anledningar befinner sig i parken, som trygghet 
uppstår. 

Det finns idag en ökad medvetenhet om att parker inte används på samma sätt av alla i 
samhället och detta grundar sig på att människors behov och uppfattningar om användning av 
offentliga parker skiljer sig. Trots att dagens planering ökar rörligheten på offentliga platser så 
är det svårt att öka den faktiska säkerheten. Mångfald och variation är det som skapar platser av 
frihet och detta är platser som människor önskar enligt Sennett (1990) och Jacobs (2005). Men 
det som skapar spänning och variation på dagen kan lätt orsaka en ökad rädsla på natten. Detta 
då man bland annat önskar mer överblickbarhet och mindre vegetation under dygnets mörka 
timmar. Önskemål om parkens utformning kan alltså skilja sig beroende på tid på dygnet.  

Nu när forskningsöversikten är avslutad fortsätter arbetet med en presentation av de teoretiska 
perspektiv som legat till grund för min analys av det empiriska material som samlats in under 
arbetets gång.  
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV  
Två huvudsakliga begrepp ligger till grund för detta arbete och dessa förklaras och definieras i 
detta kapitel. Dessa aspekter har legat till grund för analysen av det empiriska materialet. Med 
utgångspunkt från upplevelsen av otrygghet och den offentliga parken har förståelsen för olika 
platser, händelser och relationer ökat.   

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet som utgår ifrån att 
samhället och vår verklighet är socialt konstruerat. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
kan man se samhället bestående av en mängd sociala institutioner och dessa institutioner är 
socialt konstruerade och bygger bland annat på erfaranheter, roller och vanor. 
Socialkonstruktivismen säger att olika roller inte är av naturen givna, mänskliga konstruktioner 
ligger bakom och de skapas genom våra egna och andras handlingar. Den offentliga platsen kan 
enligt ett socialkonstruktivistiskts perspektiv ses som en helhet som konstruerats av människor 
i samspel med varandra och det socialkonstruktivistiska perspektivet har fokus på det lokala - 
platsbundna(Wenneberg, 2010).  

3.1 Upplevelsen av otrygghet 
Otrygghet och rädsla kan vara föreställd. Detta då den kan vara något vi bär med oss mentalt, 
den kan vara uppbyggd av efterenheter, personliga relationer och idéer. Denna upplevelse är 
subjektiv men den är nära länkad med sociala relationer som finns mellan grupper i samhället. I 
denna uppsats utgår jag från den definition av upplevelser som Dahlborg (et al. 2012) beskriver. 
De menar att människors upplevelser är personliga vilket gör det svårt för någon annan att tolka 
eller förstå vad den andre personen upplever. Upplevelsernas utgångspunkt grundar sig i 
personens medvetenhet av sig själv och av andra människor. Upplevelsen påverkas även av 
människors tidigare erfarenheter och handlingar (Dahlborg, et al. 2012). 

Begreppet trygghet påverkas även det av människors erfarenheter och upplevelser. Att känna 
trygghet är ett grundläggande behov som människor har och det innebär att känna sig fri från 
rädsla, osäkerhet och obehagskänsla (Holmberg et al., 2008). Hur trygghet definieras beror på 
vem som tillfrågas och i vilket sammanhang. Känslan av otrygget och rädsla för en plats är inte 
bara begränsat till intrycket av det specifika området, utan yttre faktorer som till exempel våld i 
hemmet eller på arbetet kan påverka den upplevda otryggheten av platsen (Listerborn, 2002). 
Begreppet trygghet kan till exempel associeras med ord som lugn, kontroll, välbefinnande, tillit 
och frihet från hot. Känslan av trygghet och känslan av rädsla är subjektiva känslor och upplevs 
olika av människor. Vad som uppfattas som trygghet eller rädsla för en person behöver i sin tur 
inte betyda samma sak för någon annan. Sandstig (2010) beskriver trygghet som någonting som 
både kan vara faktisk och upplevd. Att vara faktiskt trygg innebär att individen inte utsätts för 
någon brottslighet, medan upplevd trygghet innebär att man känner sig trygg, det bygger på en 
känsla (Sandstig, 2010).   

Den faktiska otryggheten kan grunda sig i hur den fysiska miljön är utformad. Det kan gälla 
dåliga siktlinjer, avsaknad av belysning, underhåll och om platsen är öde som har inverkan på 
den faktiska tryggheten. Men eftersom platser upplevs olika under olika tidpunkter är rädslan i 
rummet kopplad till specifika situationer (Listerborn, 2002).  
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3.2 Den offentliga parken  
Platser är socialt konstruerade och det innebär att de är i ständig förändring (Brusman, 2008).  
Hur vi ser en plats och vad vi känner när vi vistas på en plats är konstruerat av varje individ då 
upplevelserna påverkas av vad vi lärt oss att förknippa med de intryck platsen ger oss (Brusman, 
2008).  En plats upplevs genom fysiska intryck och genom mentalt upplevda bilder. Det vill säga 
en plats består både av upplevelser av det föreställda och det verkliga. En plats för en individ blir 
en plats först när den får mening för människan och blir först då mer än bara en fysisk yta. Det 
betyder att platsen får en mening genom ett socialt samspel mellan individen och något på 
platsen. Detta kan vara en annan människa eller naturen och en plats innefattar både minnen 
och erfarenheter, men även förväntningar (Brusman, 2008).  

Vissa typer av offentliga platser lämpar sig bättre för en viss typ av aktivitet och drar därför dit 
en viss typ av människor och grupper.  Det finns även olika typer av offentliga platser - de 
konstruerade offentliga platserna och de platser som människorna själva har konstruerat (Zukin, 
1995). Jacobs (2005) menar även hon att olika platser lämpar sig bättre till vissa typer av 
aktiviteter och hon ser det offentliga rummet som varken bättre eller sämre än sitt sociala 
sammanhang. Med detta menas att det område där till exempel parken är placerad avgör om 
parken tillför något positivt eller negativt till området. I ett välmående område, ur ett socialt 
perspektiv, där människor trivs och det finns en fungerande social struktur där blir parken en 
tillgång för det sociala livet och parken används då stora delar av dygnet av många olika sorters 
människor och åldrar. I en stadsdel som har sociala problem kommer parken att förstärka dessa 
problem och bli ett tillhåll för kriminella och därför blir den sociala kontrollen om möjligt ännu 
mindre och svagare (Jacobs 2005). Brist på social kontroll betyder att det inte finns någon som 
ser eller vågar se de brott som begås, och därför undviker man platsen då den inte upplevs säker 
(Jacobs, 2005). En park blir alltså en tydlig indikator för hur omgivningens sociala struktur 
fungerar. Att anlägga park eller grönyta för att förbättra ett område skulle alltså kunna få helt 
motsatt effekt (Jacobs, 2005). Istället bör man planera för tätare byggnadsstrukturer där man 
blandar arbetsplatser, bostäder, affärer och offentliga funktioner för att få ett ständigt flöde av 
människor under en stor del av dygnets timmar, då det är ett kriterium för ökad trygghet enligt 
Jacobs (2005). Listerborn (2002) vidhåller det som Zukin (1995) och Jacobs (2005) åsyftar och 
menar även att en offentlig plats kan beskrivas som situationsbunden och visa på sociala och 
politiska aspekter vilket medför att det är platsens mening som ger en otrygg känsla och inte 
den fysiska gestaltningen (Listerborn, 2002).   

3.3 Sammanfattande kommentar 
Genom dessa perspektiv blir det lättare att bryta ner och förstå orsakerna till varför människor 
upplever otrygghet på vissa offentliga platser. Detta kan göra analysen av arbetets material 
mindre komplext och mer lättförståeligt. Beroende på om det är föreställd eller faktisk otrygghet 
som upplevs på offentliga platser så ger det en indikation på hur mycket fysisk planering kan 
göra för att få folk att känna sig mer trygga på offentliga platser.  

Perspektivet visar att våra egna erfarenheter och visioner påverkar meningen och användningen 
av platsen. Det visar även att det inte finns en entydig koppling mellan rädsla och brott. Med 
denna kunskap bör man eftersträva en djupare kunskapsnivå gällande upplevelsen av trygghet 
och man borde uppmärksamma människors olikartade erfarenheter av platser. Detta istället för 
att studera kopplingen mellan rum och brott på ytnivå. Det visar på att trygghet är ett 
komplicerat ämne då upplevelserna av otrygghet är olika mellan olika personer.  
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Nu när det grundläggande perspektivet har förklarats och viktiga begrepp definierats fortsätter 
uppsatsen med ett kapitel om vilken metod jag har använt och varför.

4. METOD 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts i denna uppsats. Metoderna är de verktyg som 
jag samlar in och analyserar materialet med och kapitlet beskriver hur det empiriska materialet 
samlats in och analyserats.  Uppsatsens syfte har varit vägledande i sökandet efter material och 
frågeställningarna tillkom under arbetets gång. Syftet var också vägledande i valet av metoder. 
Utgångspunkten har varit att nå en ökad förståelse om vad som upplevs otryggt respektive ökar 
trygghetskänslan. 

4.1 Den övergripande forskningsdesignen: Metodkombination  
Yin (2007) förklarar att en forskningsdesign kan ses som en plan som beskriver hur man ska ta 
sig från arbetes början till slut. I den processen besvaras de frågor som ställts i studien. Under 
arbetsgången analyseras de insamlade uppgifterna för att komma fram till ett resultat.  

I denna studie används en metodkombination. Metodkombination ger möjligheten att ifrågasätta, 
jämföra eller försäkra resultat som framkommer av de olika metoderna. Metoden ger möjlighet 
att se saker ur olika perspektiv och ökar möjligheten att få bekräftelse i undersökningen. 
Poängen med att använda olika metoder är att det går att få ett mer varierat och rikare empiriskt 
material. Det ökar kvaliteten på undersökningen eftersom fler typer av uppgifter inom området 
framkommer (Denscombe, 2009).   

Metodkombination innebär att man kombinerar en rad olika metoder för att inte bli för 
beroende av en enda. Tanken är att ringa in det som studeras. Att kombinera olika metoder ger 
ett bredare dataunderlag och en bättre grund för tolkning. Dock bör inte datamängden bli 
ohanterligt stor och projektet så tidskrävande att de praktiska ramarna för studien inte kan 
hållas (Yin, 2007). Det finns olika former av metodkombinationer: 

 Metodtriangulering, vilket innebär att olika metoder används 
 Datainsamlingstriangulering, att data som samlas in kommer från olika källor 
 Forskartriangulering, att mer än en forskare samlar in data  
 Teoretisk triangulering som betyder att data analyseras utifrån olika teoretiska 

perspektiv (Yin, 2007).  
 
I denna undersökning har metodtriangulering använts. Detta för att besvara frågeställningarna 
utifrån två olika insamlingsmetoder, enkätundersökning och dokumentstudier. När det gäller 
insamlingen av empiri har den huvudsakliga metoden varit dokumentstudier.  Som analysmetod 
har en innehållsanalys använts. Denna kombination är vald för att få in mer material och för att 
visa på fler perspektiv och genom detta få mer kunskap av hur trygghet hanteras och upplevs. 

4.2 Att samla in och analysera data 
Det finns fyra stycken huvudsakliga metoder som forskare kan använda vid denna typ av 
forskning(Denscombe, 2009). Dessa är frågeformulär, intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Dessa metoder ska ge fakta och belägg beträffande frågeställningen. Jag har 
tagit fram ett frågeformulär, utfört en enkätundersökning, om trygghet i offentliga parker. Detta 
genom att femtio personer har besvarat frågeformulär, för att ta reda på deras upplevelser av 
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otrygghet i offentliga parker. Sedan har sex kommunala parkprogram undersökts för att se hur 
och om kommunerna tar hänsyn till dessa upplevelser.  
 
Empirin har till största del baseras på den utförda enkätundersökningen där medborgarnas 
upplevelse av trygghet legat tillgrund för arbetet. Men även studien av parkprogram är en stor 
del av arbetet. Analysen av arbetets empiriska material består två steg. Först gjordes en 
innehållsanalys av parkprogrammen utifrån ett trygghetsperspektiv. Denna innehållsanalys gick 
till så att jag upprepade gånger läste igenom parkprogrammen för att få en känsla av helheten. 
Därefter plockade jag ut den information som var relevant att undersöka för att kunna besvara 
arbetets frågeställningar. Här plockade jag alltså ut allt det som parkprogrammen presenterande 
när det gäller hur trygghetsfrågan hanterats. Denna information har jag sedan sammanfattat och 
presenterat i resultatet av denna uppsats. Därefter återfinns en analys av enkätundersökningens 
resultat för att se om upplevelserna från respondenterna skiljer sig från parkprogrammen.  

4.3 Urval och avgränsning av det empiriska materialet  
Genom en innehållsanalys har sex kommuners parkprogram undersökts för att se hur de 
hanterat trygghetsfrågan i sina program. I detta avsnitt beskrivs hur tillvägagångssättet har 
skett för urvalet av parkprogrammen, vilka kriterier som funnits och vilken karaktär som parken 
har. 
 
Boverket har i sammanbete med länsstyrelserna tagit fram ett utvecklingsarbete för att stärka 
tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Fokus har legat på kvinnor 
och mäns upplevelse av trygghet. Tre stycken av de valda parkerna är tagna utifrån dessa 
projekt. Boverkets parkprogram är valda utifrån den sammanställning av projekt som Boverket 
presenterar på sin hemsida (Boverket, 2010b). Kriterierna för dessa tre program har varit: 
 

 att projekten skulle handla om trygghet i stadsparker,  
 att parkprogrammen omfattar hela parker eller hela kommuner,  
 att det finns framtagna åtgärder för att uppnå ökad trygghet. 

 
För att utreda om trygghetshanteringen skiljer sig åt mellan olika parkprogram valde jag att 
utöka urvalet. Ytterligare tre parker har därför analyserats. För dessa parker har kriterierna 
varit lite annorlunda jämfört med de program tagna från Boverkets projekt. Sökningen har gått 
till så att på sökmotorn Google söktes efter sökord som ”parkprogram” eller ”park + 
åtgärdsprogram”. Då parkerna inte skulle vara representativa för något gjordes urvalet genom 
ett bekvämlighetsurval. Det jag sökte var information om parker som skulle kunna fungera för 
en analys och sedan tog jag fram kriterier för vilka som skulle väljas ut. 
Kriterier som programmen behövt ha är:  

 Att parkprogrammet är framtaget mellan år 2007-2014 
 Att parkerna ligger centralt i sin stadsdel dvs. en stadspark 
 Att det finns framtagna åtgärder för förändringen av parken 
 Att parkerna har en passagefunktion, till exempel att människor behöver passera parken 

för att ta sig från resecentrum och centrum, alltså där människor behöver röra sig för att 
förflytta sig i staden.  

Valet av tidsperiod, 2007-2014, tar sin utgångspunkt från Boverkets projekt och kriterierna att 
parkerna ska vara placerade centralt och ha en passagefunktion grundar sig på att jag ville 
säkerställa att parkerna används av invånarna i staden.  
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Projekt som fått stöd  Övriga parkprogram 

Trekantsparken i Stockholm Tivoliparken i Kristianstad 

Albyparken i Botkyrka  Hoglandspark i Karlskrona 

Kroksbäcksparken i Malmö  Flatåsparken i Göteborg  
 

Sannolikheten för att upptäcka både generella, så väl som specifika mönster, ökar genom den 
analys som har gjorts där olika program jämförts. Detta stärker arbetets reliabilitet är viktigt för 
arbetets validitet.  Om undersökningen inte är tillförlitlig blir inte heller arbetets resultat 
trovärdigt och det är genom redovisningen av metoder som använts i undersökningen som 
reliabiliteten kan bedömas (Denscombe, 2009). 

4.4 Det empiriska materialet bearbetas med innehållsanalys  
När det gäller insamlingen av empiri har den huvudsakliga metoden varit dokumentstudier och 
som analysmetod har en innehållsanalys använts.  
 
En metod för att analysera skrivet material är innehållsanalys av texter. Det skrivna materialet 
kan vara tidningsartiklar, nedskrivna intervjuer, myndighetsdokument eller rapporter (Kylén, 
2004). I denna studie handlar det om parkprogram. Denna metod är förmodligen en av de mest 
använda vetenskapliga metoderna (Kylén, 2004), men för att kunna göra analyser krävs en viss 
systematik i läsningen av texten. Ett tillvägagångssätt kan ske genom att ställa frågor till texten 
för att sedan försöka finna svaren (Kylén, 2004). Analysen av parkprogrammen har skett genom 
en kvalitativ innehållsanalys där källmaterialet granskats genom en tematisk analys där olika 
frågor varit grundläggande.  

De frågor som ställts till de utvalda parkprogrammen är: 
 Varför har kommunen tagit fram programmet? 
 Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
 Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
 Vad har programmet resulterat i? 

 
Det krävs dock enligt Kylén (2004) att personen som gör innehållsanalysen behöver vara 
medveten om hur texterna läses och vilken lästeknik som används. En innehållsanalys hjälper 
forskaren att analysera de valda dokumenten genom att forskaren kvantifierar innehållet av 
texten på ett systematiskt sätt, detta med hjälp av frågor eller kategorier (Denscombe, 2009).  
För att innehållsanalysen ska kunna utveckla ett resultat och kunna göras om av andra krävs att 
det finns en läsguide (Kylén, 2004). Denna guide kan vara olika utformad beroende på vad det är 
för text som används och vad syftet med att använda texten är (Kylén, 2004). Guiden för 
innehållsanalysen i detta arbete har bestått av: 
  

 skumläsning av parkprogrammen 
 lokaliseringsläsning för att hitta de mest relevanta avsnitten i programmen 
 intensivläsning för att mer ingående förstå vad kommunens intentioner och avsikter är 
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För att kunna genomföra en innehållsanalys är det första steget att förstå ändamålet med texten 
som ska analyseras. Sedan bör det relevanta dokumenteras genom sammanfattningar (Kylén, 
2004). Det finns olika typer av sammanfattningar (Kylén, 2004). Detta arbete har en 
sammanfattning som främst fokuserar på trygghet då det enbart varit intressant att lyfta det 
ämne som studien syftar till att undersöka. En manifest innehållsanalys har genomfört i denna 
uppsats vilket innebär att forskaren ser vad texten handlar om och inget annat, det som står 
skrivet är det som är svaret (Bryman, 2002).   
  

4.5 Insamling av data genom enkätundersökning   
I detta arbete har även en enkätundersökning genomförts. Karaktäristiskt för enkäter är att de 
innehåller skrivna frågor med fasta svarsalternativ. Enkäter är framförallt lämpliga för att belysa 
omfattningen om något (Bryman, 2002), i detta fall hur människor upplever trygghet i parker. 
Resultatet från enkäten har sedan jämförts med innehållsanalysen av parkprogrammen för att 
se hur väl den stämmer överens med det som respondenterna har svarat om deras upplevelser 
av otrygghet.  

Undersökningen i arbetet består av ett frågeformulär med strukturerade frågor som gjorts upp i 
förväg där respondenten kan besvara frågan utifrån en begränsad uppsättning svarsalternativ. 
Detta ger en god kontroll över frågornas formulering, frågornas ordningsföljd och svar 
(Denscombe, 2009).  Frågeformulärets längd är viktigt för att människor ska ta sig tid att ställa 
upp och svara på frågorna. Även layouten är viktig för att folk ska förstå hur de ska fylla i 
formuläret (Denscombe, 2009). För att arbetets bortfall skulle bli så litet som möjligt lades det 
stor vikt vid layouten och frågorna av formuläret innan insamlingen av data startade. Bortfall i 
denna enkätundersökning skulle kunna vara, t.ex. att någon inte hade tid eller ville svara på 
frågorna. Frågorna och svarsalternativen var begränsade så att endast det som ansågs relevant 
för undersökningen har lyfts fram och tagits med. Enkätundersökningen inte hade något bortfall 
då alla respondenter besvarade alla frågorna i enkäten.  En annan motivering till valet av färdiga 
frågor är för att de tillfrågade ska ta sig tid att svara på frågorna. Dock när en sådan 
undersökning används är det viktigt att studien inte enbart resulterar i registrering av data, utan 
forskaren behöver också kunna använda och tolka den information som samlats in (Yin, 2007). 
Frågeformulär har som syfte att samla in information och kan delas in i två kategorier fakta och 
åsikter (Denscombe, 2009). Informationen som rör fakta kan vara ålder och antal personer och 
åsikter ger information om vad till exempel personer anser vara betydelsefullt och vad som kan 
påverka deras upplevelser. Ett frågeformulär kan innehålla frågor som rör både fakta och åsikter 
men kategorierna behöver inte utesluta varandra (Denscombe, 2009). Arbetets frågeformulär 
undersökte både fakta och åsikter, se bilaga 1.  

Respondenterna i enkätundersökningen anonymiserades och registrerades enbart till ålder och 
kön. Alla de tillfrågade har givit sitt samtycke för att delta i undersökningen och jag har lov att ta 
del av deras svar i resultatet.  Urvalet har begränsats till 50 respondenter då det ansågs vara ett 
rimligt antal för att kunna genomföra undersökningen inom avsatt tid. Respondenterna är 
tillfrågade oberoende av ålder och kön, dock har så jämn fördelning som möjligt eftersträvats. 
Enkätfrågorna har utformats så att svaren går att koppla till någon form av fysisk åtgärd. Detta 
val grundar sig på att jag anser att en av planarkitektens roller bland annat innefattar att titta på 
fysiska åtgärder och lösningar som kan förbättra trygghetsupplevelsen för brukare av offentliga 
platser. Framtagen forskning menar att upplevelserna om otrygghet är väldigt individuella och 
därför har det varit intressant att se hur man kan öka upplevelsen av trygghet. Valet av just 
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parker grundar sig som tidigare nämnt i att forskning om offentliga platser talar sällan specifikt 
om just parker.  

Enkätfrågorna tar sin utgångspunkt i parkprogrammen för att i analysen sedan undersöka om 
människors upplevelser är de samma som tas upp i de kommunala parkprogrammen. 
Respondenterna har ombetts att rangordna sina svar i enkäten. Rangordningen har sedan 
omvandlats till poäng som i sin tur räknats om till procent och det är sedan procenten som 
redovisas i resultatet, se bilaga 1.  För att kunna jämföra svaren i resultatet utifrån ålder och kön, 
till exempel äldre män och yngre män, har respondenterna delats in i åldersgrupper i resultatet 
av enkätundersökningen, se indelning i tabell nedan: 

Ungdom 0-20 år 
Medelålder 21-50 år 
Äldre 50+ år 
Tabell 1 visar indelningen av åldersgrupperna 

Enkätundersökningen har utförts vid fyra olika tillfällen: 
- Tisdagen 11 mars 2014, mellan kl. 11-14 
- Onsdagen 12 mars, mellan kl. 13-16 
- Fredagen 21 mars, mellan 12-14 
- Lördagen 22 mars, mellan 10-13 

Tiderna är valda för att nå den breda målgruppen som varit intressant att undersöka. 
Anledningen till att undersökningen enbart utfördes dagtid var för att de som upplever en park 
otrygg eventuellt inte vistas i parker kvällstid. Undersökningen gick till så att jag på grund av 
bekvämlighetsurval befann mig i Hoglandspark i Karlskorna och frågade människor som 
passerade förbi om dem hade tid att svara på mina frågor. En spridning av åldrarna har 
eftersträvats och frågorna är besvarade av hälften kvinnor och hälften män.  

4.6 Metoddiskussion 
Metodkombinationen kan erhålla en tydligare kunskap då metoderna kompletterar varandra 
och på så vis göra att observationerna blir mer fullständiga. En nackdel med metoden är dock att 
den är tidskrävande eftersom man använder sig av fler metoder som man behöver sätta sig in i 
och forskaren behöver skaffa sig färdigheter gällande mer än en metod. En annan nackdel med 
metoden är att det går att feltolka de olika metoderna och det är inte heller säkert att det går att 
finna fynd från de olika metoderna som bekräftar varandra. Analysen av denna metod kan bli 
mer komplicerad då olika metoder används, vilket kan medföra fler risker (Denscombe, 2009).  
Granskare av metoden menar ändå att det inte är något problem, utan menar att olika metoder 
skapar olika slags resultat, vilket innebär att man avlägsnar sig från ett entydigt resultat (Yin, 
2007). 
 
Dokumentstudier är en kvalitativ forskningsmetod och insamling och sökande av material kan 
vara en lång process (Bryman, 2002). Detta är något som jag upplevt i arbetet då det tog långt tid 
att hitta parkprogram som stämde överens med de kriterier som var uppsatta för programmen. 
En innehållsanalys är en forskningsmetod där innehållet i olika typer av dokument granskas och 
där det dras slutsatser från innehållet (Bryman, 2002). En fördel med denna metod är att den 
kan upptäcka gömda budskap och metoden kan hitta budskap som författaren inte medvetet 
förmedlade (Bryman, 2002).  Kritiker till metoden menar att den inte alltid redovisar svaret på 
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frågan varför. Kritiker menar att innehållsanalysen som metod inte blir bättre än det material 
som undersöks. Det innebär att resultatet påverkas av materialets tillförlitlighet (Bryman, 
2002).   

Kritik av valet av manifest innehållsanalys är att det kan vara lätt att missa hur kommunerna 
hanterat trygghetsfrågan om de inte tydligt beskrivit hur deras hantering av trygghetsfrågan ser 
ut. Detta då metoden inte tillåter att man läser mellan raderna. Dock anser jag att denna fråga 
bör framkomma tydligt i de kommunala parkprogrammen och har gjort bedömningen att det 
inte är nödvändigt att tolka programmen ytterligare än det som krävs för att göra en manifest 
innehållsanalys.  En generell svaghet med att använda innehållsanalys är att det i princip bara är 
det som står skrivet som analyseras. Om något inte nämns i texten får detta inget utslag i 
analysen trots att det kan vara sådant som ändå är väsentligt för kontexten (Bryman, 2002).  

För att ställa mig kritisk till mitt val av frågor, som tar sin utgångspunkt i parkprogram, finns 
risken att som man frågar får man svar. Det finns en risk att frågorna kan ha varit ledande för 
respondenterna. De tillfrågade har därför haft möjligheten att kommentera enkätens frågor om 
de känner att de givna svarsalternativen inte passar dem eller om de upplever att något 
svarsalternativ saknades. Dock har de tillfrågade inte haft någon kommentar gällande 
svarsalternativen. Bra att ha i åtanke vid utformningen av enkätundersökningar kan vara att folk 
i allmänhet inte är insatta i ämnet och kanske inte kan se följdeffekten av till exempel vissa 
fysiska åtgärder, vilket kan få följdeffekter på resultatet. 

För att se skillnaderna mellan respondenternas åtgärder och kommunernas åtgärder för ökad 
trygghet får jag nog ställa mig kritisk till mitt val av utformandet av enkätundersökningen. Detta 
då de grundar på parkprogram och kan därför ha resulterat i att några skillnader inte har 
återfunnits i undersökningen. Om jag ska ställa mig kritisk till mitt val av metod och plats för 
enkätundersökningen har en nackdel varit att det varit svårt att få en spridning av åldrarna på 
respondenterna. I enkäten efterfrågas respondentens ålder för att visa på spridningen. Dock 
kunde jag tagit tillvara mer på den informationen och undersökt om jag kunde få fram skillnader 
eller likheter utifrån den datan. Det visade sig att de som använde Hoglandspark till störta delen 
var en likartad grupp och bestod främst av yngre och medelålders personer. Kanske hade jag fått 
en större spridning om jag besökte parken kvällstid och då nått en bredare grupp av användare i 
parken. Dock faller eventuellt andra grupper bort om jag besökt parken kvällstid. Optimalt hade 
kanske varit om jag besökt parken under en hel dag och kväll. Detta för att dels få en bättre 
uppfattning om parken och dess användare och dels hade jag kanske fått en bättre möjlighet för 
spridning av respondenterna. Men det kunde även varit intressant att se vilka som befann sig i 
parken under kvällstid och hur deras upplevelser skiljer sig mot de som vistas i parken på dagen. 
I arbetet har det varit svårt att utifrån de tillfrågades ålder se likheter och skillnader. Detta då 
det varit för få personer i respektive åldersgrupp för att kunna utläsa någon vidare användbar 
information. En fundering som analysen medfört är om resultatet blivit annorlunda om 
enkätstudien genomförts i någon av de andra parkerna.  

Det hade krävts ett större antal respondenter för att säkerställa resultaten och för att tydligt 
kunna se på skillnader mellan kön och ålder. För att få fler personer i respektive ålderskategori 
har åldrarna slagits ihop enligt åldersgrupperna i tabell 1, sidan 27. En nackdel med detta har 
varit att det blivit ett stort åldersspann i respektive ålderskategori.  



29 
 

Alla människor har olika bakgrund och har därmed en egen uppfattning för hur saker ter sig. 
Denna uppfattning gör att människor ser och tolkar saker olika och detta är viktigt att ha med 
sig när man utför en undersökning. Mina erfarenheter och tolkningar kan således skilja sig åt 
från hur en annan forskare hade utfört studien. För att läsa och tolka det framtagna materialet 
krävs det därför en förståelse av läsaren och denna förståelse är viktig att lyfta fram vid tolkning 
och analys av det skrivna arbetet. Jag har bedömt att ämnet eller frågorna som uppsatsen tar 
upp inte medfört några etiska spörsmål. 

Om jag ska sammanfatta de metoder som legat till grund för arbetet så började jag med 
innehållsanalysen av de kommunala parkprogrammen. Utifrån dem så fick jag fram det som jag 
bedömde vara relevant att fråga efter i enkätundersökningen. Därefter möjliggjordes en 
jämförelse mellan det som parkprogrammen tar upp och det som respondenterna anser gör att 
en park upplevs otrygg.   

Efter detta kapitel följer uppsatsens empiriska material samt resultat och analys. 
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5.  RESULTAT 
I detta kapitel redogörs för undersökningens empiriska material. Först presenteras 
innehållsanalysen av studiens sex undersökta kommunala parkprogram. Efter detta kommer 
undersökningens andra fas - redovisningen av enkätundersökningen. För att tydliggöra och 
samtidigt presentera det empiriska materialet från parkprogrammen redovisas dessa 
kommunvis. Syftet med detta upplägg är att underlätta för läsaren att förstå varje kommuns 
planering i anknytning till trygghet i parken. 

Projekt som fått stöd  Övriga parkprogram 

Trekantsparken i Stockholm Tivoliparken i Kristianstad 

Albyparken i Botkyrka  Hoglandspark i Karlskrona 

Kroksbäcksparken i Malmö  Flatåsparken i Göteborg  
 

Först presenteras de tre parkprogram som har fått stöd från Boverket, följt av resterande tre 
parkprogrammen. Sedan kommer en sammanfattning av alla sex parkprogram följt av en analys 
över resultatet.  

5.1 Projekt som trygghetsskapande åtgärd 
Boverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av riksdag och regering med frågor gällande 
samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Sedan 2008 har Boverket arbetat i 
samverkan med länsstyrelserna med ett utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i 
stadsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Fokus i deras arbete har legat på kvinnor och mäns 
upplevelser av trygghet. Syftet med uppdraget var att stödja ett konkret utvecklingsarbete för 
att stärka tryggheten då olika miljöer genom sin utformning kan bidra till känslor av otrygghet. 
Detta kan leda till begränsning av, i synnerhet kvinnors, tillgång till det offentliga rummet 
(Boverket, 2010). 

Målgruppen som uppdraget har riktat sig mot är de yrkeskategorier, politiker och utövare som 
har möjlighet att påverka utformningen och upplevelsen av stads- och tätortsmiljöer. Främst rör 
det sig om kommuner. Det är ytterst medborgarna som är målgruppen, eftersom det är vi alla 
som vistas på offentliga platser. Trygghet som varit i fokus för det här uppdraget är en del av 
arbetet med jämställdhet i fysisk planering. Som en del i regeringsuppdraget har Boverket haft i 
uppgift att bistå med medel till länsstyrelserna som i sin tur skulle ge stöd till kommunala 
insatser och andra projekt för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Det kom in totalt 269 ansökningar om stöd motsvarande drygt 176 
miljoner kronor (Boverket, 2010). Det anslogs drygt 34 miljoner för medel till stöd under 
regeringsuppdraget. Den största delen av stödet har gått till kommuner och kommunerna stod 
också för en majoritet av ansökningarna. Totalt har 131 projekt beviljats stöd (Boverket, 2010). 

Bidragen har getts till strategiska och metodutvecklande åtgärder, fysiska åtgärder eller en 
kombination av dessa. Huvudsaken har varit att åtgärderna syftar till att sökanden bättre ska 
kunna integrera ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Strategiska 
åtgärder innefattar till exempel att ta fram olika policydokument, anordna föreläsningar i ämnet 
eller att bygga upp kunskap på andra sätt. Metodutvecklande åtgärder är till exempel att ta fram 
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metoder för att hantera trygghets- och jämställdhetsfrågor i översiktsplan, detaljplan eller i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det kan även vara att ta fram planeringsunderlag i form av 
analyser med särskild inriktning på temat trygghet (Boverket, 2010).  

5.2 Boverkets syn på trygghet 
Boverket för fram sin syn på trygghet genom att beskriva trygghet ur ett 
jämställdhetsperspektiv som en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Begränsningar i 
och med otrygghet kan kopplas samman med platser och kan skapas av olika sociala 
sammanhang. Boverket (2010c) menar att känslan av otrygghet kan byggas upp av rykten och 
påverkas av erfarenheter och känslan är främst kopplad till dygnets mörka timmar och de 
menar att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna delta i olika aktiviteter (Boverket, 
2010c).  För att skapa tryggare parker krävs enligt Boverket att platsen kännetecknas av att den: 

 ”går att överblicka 
 ger kontakt med omgivningen 
 är befolkad 
 går att orientera sig i 
 blandar vägar och bebyggelse 
 är välskött” (Boverket, 2010c). 

För att skapa trygga platser krävs det en förståelse för trygghetsskapande åtgärder. Plasterna 
behöver integreras med de sociala, ekologiska och estetiska värden platsen har menar Boverket 
(2010c). De skriver även att alla platser inte behöver användas men att det är viktigt att det 
finns alternativa platser som uppfattas trygga och attraktiva. Här finns det mycket att arbeta 
med anser Boverket (2010c).  Det Boverket inte nämner när de här talar om trygghet är att det 
är viktigt att ha en förståelse för att det är olika grupper som använder platsen, de har olika 
behovs som platsen ska uppfylla och de använder platsen under olika tider på dygnet. 

Här efter följer resultatet av innehållsanalysen från de tre parkprogram som fått stöd från 
Boverkets projekt. 

5.2.1 Trekantsparken   
Projektets titel: Trygg i Trekantsparken 

Beviljade medel från Boverket via länsstyrelsen: 420 000 kr  

Varför har kommunen tagit fram programmet? 
Trekantsparken ligger i Liljeholmen och är en park där det rör sig många hundägare, motionärer 
och barnfamiljer. En trygghetsmätning utförd 2008 av Stockholm stad visade att 70 % av 
kvinnorna upplevde oro och otrygghet i området, då framförallt under dygnets mörka timmar. 
En förklaring till Trekantsparkens upplevda otrygghet är att parken i det stora hela upplevs som 
igenvuxen och dåligt skött. Dock visar brottsstatistiken att Trekantsparken inte skiljer sig från 
övriga parker inom samma stadsdelsområden. Andra faktorer som bidrar till otryggheten är 
otrygg vegetation, dålig belysning, bristfällig skyltning, nedskräpning, dålig markbeläggning och 
en starkt förklarande orsak är det stora antalet missbrukare som dagligen befinner sig i parken 
(Stockholm stad, 2010).  
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Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
”Målet är att öka den upplevda tryggheten i parkområdet ” (Stockholm stad, 2010). Målet med 
projektet ”Trygg i Trekantsparken” är att kvinnor och män som vistas eller passerar parken ska 
känna sig tryggare. ”… vi vill att alla användare upplever området som tryggt och gärna tillbringar 
sin fritid där ” (Stockholm stad, 2010). Målet för Trekantsparken är även att skapa fler aktiviteter 
i parken vilket förhoppningsvis innebär att fler människor i olika åldrar under alla tidpunkter på 
dygnet använder parken.   

Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
För att kunna uppnå projektets mål och ta fram underlag för denna åtgärdsplan har arbetet 
delats in i två skeden. Inledningsvis har projektet fört en dialog med boende och involverat 
föreningar, företagare samt skolor i området till projektet. Framförallt har medborgare 
involverats i processen på olika sätt. En trygghetsenkät har även delats ut till användare i 
Trekantsparken. Medborgardialogen har bidragit med förklaringar till varför området upplevs 
som otryggt. Medborgardialogen har också gett många förslag till åtgärder vilket skulle kunna 
göra området tryggare ur ett jämställdhetsperspektiv. Andra delen av projektet består av möten 
och närområdesvandringar med sakkunniga inom olika ämnes områden. Det har konsulterats 
kring frågor om vad det är som skapar otrygghet samt vilka åtgärder som kan göra 
Trekantsområdet tryggare (Stockholm stad, 2010).  

Ett exempel på åtgärder som åtgärder som genomfört i parken är att parkbänkarna bytts ut mot 
enmansbänkar för att minska möjligheterna för berusade människor att samlas kring bänkarna. 
Andra åtgärder som tagits fram är bland annat: 

 Bevara den befintliga karaktären av parken 
 Större siktskymmande buskage kommer att beskäras 
 Buskage runt parkbänkar och belysning kommer att beskäras från överhäng 
 Förbättrade gång och cykelstråk, parkbänkar och soptunnor  
 Informations- samt förbudsskyltar kommer att förnyas och/eller kompletteras 
 Gropar i asfalten och på gångbanor kommer att åtgärdas (Stockholm stad, 2010). 

Vad har programmet resulterat i? 
Det har gjorts en projektplan, en åtgärdsplan och det har skrivits en slutrapport där alla förslag 
till åtgärder i parkområdet dokumenterades. Alla de framtagna åtgärderna som står i planen 
kommer inte kunna genomföras. Tanken med planen är att ta fram förbättringsåtgärder för att 
stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv och sedan välja ut åtgärder som täcks av den 
ekonomiska ramen för projektet (Stockholm stad, 2010).  

De förslag som kan täckas inom den ekonomiska ramen för projektet antogs i åtgärdsplanen och 
dessa skulle genomföras under eller efter den utsatta projekttidens slut. I åtgärdsplanen skrevs 
också rekommendationer om sådant som kommunen inte ansvarade för men som ändå skulle 
kunna bidra till en positiv utveckling med hjälp av andra aktörer(Stockholm stad, 2010). 
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5.2.2 Albyparken  
Programmets titel: Parkprogram för Botkyrka kommun 

 Beviljade medel från Boverket: 400 000 kr för att särskilt arbeta med belysningen i parken. 

Varför har kommunen tagit fram programmet? 
”Ett problem är att parken upplevs som otrygg” (Boverket, 2014a). Albyparken beskrivs som en 
viktig grönyta i centrala Alby och parken är mycket välanvänd. Parken används för olika typer av 
aktiviteter och utnyttjas även som passage mellan olika målpunkter. Ett problem med parken 
var att belysningen var dålig vilket påverkade trygghetsupplevelsen. Största delen av de som 
upplevde otrygghet i området var kvinnor. Botkyrka kommun har därför aktivt arbetat med 
denna målgrupp vid upprustningen av parken (Boverket, 2014a).  

Botkyrka kommun har tagit fram ett parkprogram som ska gälla för kommunens parker. 
Parkprogrammet har tagits fram för att underlätta och förtydliga det ansvar och de tankar som 
Botkyrkas samhällsbyggnadsförvaltning har gällande kommunens offentliga parker. 
Programmet presenterar utformning, underhåll och skötsel som menar att bidra till en 
kontrastrik park där målet är att alla kan tänka sig att vistas på lika villkor (Botkyrka kommun, 
2013). 

Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
Målet med programmet är att det ska ange viljeriktning och mål för utvecklingen av kommunens 
offentliga parker. Kommunens mål med parkprogrammet är att skapa en långsiktigt hållbar 
tätort som fortsatt kommer ha levande stads- och parkmiljö. Kommunen vill kunna erbjuda 
variationsrika platser där alla är välkomna. ”Parkerna ska vara snygga och trygga” (Botkyrka 
kommun, 2013). Det specifika målet med arbetet i Albyparken var att öka tryggheten lika väl 
som jämställdheten. Arbetet i parken ökade även tillgängligheten till både parken och 
omgivande målpunkter (Boverket, 2014a). 

Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun beviljades pengar till förbättrad belysning i 
Albyparken. Kommunen använde sig av en belysningskonsult som tillsammans med en 
fokusgrupp från Alby bestämde hur den nya belysningen skulle placeras. Det arrangerades även 
en workshop på kommunhuset i Botkyrka där gruppen diskuterade provbelysning och 
deltagarna fick arbeta med egna belysningsplaner. Den nya ljussättningen i parken ska bland 
annat förbättra överblicken, kontakten, kontrollen, attraktionen och trivseln. För att öka trivseln 
har kommunen även satsat på konstverk i parken (Boverket, 2014a).  

Kommunen presenterar i sitt parkprogram strategier för Botkyrka kommuns parker. 
Strategierna gäller bland annat att skapa gemensamma utemiljöer tillsammans med bebyggelsen 
där alla möts på lika villkor i en miljö som är tillåtande och välkomnande. En strategi som 
presenteras i programmet är att Botkyrka kommuns parker ska ses som värdefulla gröna länkar. 
Dessa ska bidra till att medborgare kan gå på långa oavbrutna upptäcktsfärder i en omväxlande 
utemiljö, hela vägen från den lilla lekplatsen till den stora äventyrliga skogen (Botkyrka 
kommun, 2013). 

Vad har programmet resulterat i? 
Albyparken har rustats upp och byggts om och ny belysning har installerats i hela parken för att 
göra det trevligare och för att öka känslan av trygghet. För att utvärdera arbetet med 
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Albyparken har Botkyrka kommun genomfört en enkätundersökning om vad medborgarna 
tycker om Albyparken efter upprustningen. 

5.2.3 Kroksbäcksparken  
Programmets titel: Program för Kroksbäcksparken 

Beviljade medel från Boverket: 811 000 kronor till att höja ljuskvalitén i Kroksbäcksparken.  

Varför har kommunen tagit fram programmet? 
Kroksbäcksparken är ett av Malmös tio största grönområden och är i behov av upprustning då 
delar av parken upplevs otrygg. Malmö stad har tagit fram ett parkprogram för 
Kroksbäcksparken vars utgångspunkt tar sig i att bevara parkens kvaliteter. En dialog med 
brukarna 2007 visade att få använder parken under dygnets mörka timmar och främst kvinnor 
upplever parken som otrygg(Malmö stad, 2008). 
 
Ett problem med Krokbäcksparken är bland annat att den är svår att orientera sig i och parken 
saknar en tydlig struktur och tydliga entréer. Det saknas även fungerande aktivitetsplatser då 
många av dem är i så dåligt skick att parken uppfattas som förfallen. De befintliga planteringarna 
i parken upplevs som otrygga av besökare. Även den bristfälliga belysningen förstärker detta 
intryck. Problemen har dokumenterats via en omfattande samrådprocess och bland annat har 
följande problem identifieras i parken: 

 Otydlig koppling mellan park och andra delar 
 De naturlika planteringarna utger otrygghet då den är ovårdad 
 Parken saknar en tydlig struktur som ger parken en helhet(Malmö stad, 2008) 

Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
Målet med programmet för Kroksbäcksparken är att skapa nya entréer och attraktioner som 
drar folk. Målen för upprustningen av Kroksbäcksparken är att utveckla parken till en naturlig 
och trygg mötesplats där man tar till vara de befintliga kvaliteterna. Parken ska ha ett innehåll 
”som en stadspark”. Detta genom att tillföra flera nya attraktioner samt utveckla en ny 
grundstruktur för parken när det gäller kommunikationsstråk, entréer och lokalisering av nya 
verksamheter. ”… vi vill ha en öppnare, aktivare och tryggare park…”(Malmö stad, 2008).  
Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
Prioriteringar har varit att finna aktiviteter som lockar människor till parken och genom ett 
föreslaget samlat nytt aktivitetsområde centralt i parken och förbättrade rörelsestråk kommer 
barriäreffekterna som funnits i parken att minska. Åtgärderna i parken kommer att genomföras 
etappvis. 

Samarbete med medborgare, kommunala förvaltningar, föreningar, organisationer och 
fastighetsägare har även varit viktigt i planeringsfasen(Malmö stad, 2008). 

Vad har programmet resulterat i? 
Upprustningen började med gallring av buskar och träd för att öppna upp större ytor. Sedan 
förbättrades ljussättningen längs gång- och cykelvägar och även områden mellan stråken lystes 
upp. Aktiviteter så som en bollplan, temalekplats och hundrastgård byggdes på de öppna ytorna. 
Parken är även upplyst nattetid och Malmö stad ska genomföra en undersökning när parken är 
helt klar för att utvärdera resultatet.   
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5.3 Övriga parkprogram 
Nedan presenteras de övriga tre parkprogrammen. De är analyserade på samma sätt som 
programmen som fått ekonomiskt stöd från Boverket.  

5.3.1 Tivoliparken  
Varför har kommunen tagit fram programmet? 
Tivoliparken är en stadspark i centrala Kristianstad. Parken fungerar som en grön oas och 
erbjuder en upplevelserik och historisk parkmiljö där människor möts och umgås och där barn 
leker (Kristianstad kommun, 2007). Kristianstad kommun har tagit fram detta program vars 
syfte är att få fram en helhetsbild och en utvecklingsstrategi för Tivoliparken. Detta för att 
parken ska tillgodose framtidens parkanvändares behov, samtidigt som de befintliga kvalitéerna 
och det kulturhistoriska arvet värnas. 
 
Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
”Målet är att skapa tryggare stråk och platser i parken.” (Kristianstad kommun, 2007) Då 
Tivoliparken är en viktig park för Kristianstadbor är det viktigt att parken får bibehålla sin roll 
som ett grönt vardagsrum även efter förändringen. Parken planeras även för en långsiktigt 
hållbart utveckling (Kristianstad kommun, 2007).  Mål och strategier som utformats för 
Tivoliparken är: 

 ”En levande stadspark med plats för människors aktiviteter, upplevelser och nöjen” 
 ”En lunga i staden” 
 ”Attraktiv för besök under hela året” (Kristianstad kommun, 2007) 

De huvudsakliga målpunkterna i parken är centrerade i parkens norra del vilket medför att 
parkens södra del framförallt saknar målpunkter.  
 
Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
Parkprogrammet beskriver hur parken ska få en förbättrad belysning, förbättrade 
informationsskyltar och även en upprustning av bänkar, papperskorgar, staket/inhägnader och 
dylikt i parken. I samband med ombyggnad i parken ska även gång- och cykelstråk ses över för 
att förbättra funktionen av dessa. Då aktiviteter är viktiga för att skapa liv och rörelse har det 
tagits fram policys för evenemang i parken.  De ger generella riktlinjer för evenemang och 
aktiviteter i Tivoliparken, användningsföreskrifter, allmän tillgänglighet och större 
scenevenemang.  
 
Vad har programmet resulterat i? 
Tivoliparken har en väl uppvuxen vegetation och denna har betydelse för hur parken upplevs ur 
trygghetssynpunkt. Programmet menar att bättre skötsel tillsammans med ett bra 
belysningsprogram till en viss utsträckning kan skapa tryggare stråk och platser i parken. För att 
komplettera målbilden har kommunen även tagit fram fyra strategier utarbetade för att ge 
direktiv åt parkarbetet och vara viktiga utgångspunkter för utvecklingsplanen. 

1. ”Stadspark i stad! 
2. Ett varierat utbud av parkaktiviteter och parkupplevelser! 
3. Mer park- mindre natur! 
4. Trygg park för alla!” (Kristianstad kommun, 2007) 
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Det är under punkt nummer fyra som tryggheten behandlas och målet är att det i Tivoliparken 
ska finnas en genomsiktlighet och överblickbarhet längs parkens gång- och cykelstråk, som 
tillsammans med bra belysning kan bidra till en ökad trygghetskänsla. Programmet berör 
parkens olika delar, aktiviteter och intressen samt hur parken möter sin omgivning. Planen ska 
vara visionär i sin mål- och strategibild, samtidigt som den ska ha ett konkret angreppssätt för 
de närmsta fem åren. 

5.3.2 Hoglandspark  
Varför har kommunen tagit fram programmet? 
Hoglandspark är en central mötesplats i Karlskrona och det har den varit sen den byggdes på 
mitten av 1800 talet. Parken har stått inför ett behov av upprustning och omgestaltning då 
parken upplevs som otrygg av många besökare och det har förekommit diskussioner om parken 
i flera år (Restaurator, 2007).  

Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
Parken har genom tiden haft olika framträdanden och nu vill kommunen förbättra parken och 
öka dess attraktionskraft genom förnyelse och utveckling, samtidigt som man bevarar parkers 
centrala delar. Programmets avsikt är att planera en förändring av parken så att identitet stärks 
genom att återinföra något av den trädgårdskonst som med åren försvunnit(Restaurator, 2007).  

Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
Förnyelsen av Hoglandspark tar hänsyn till dess identitet som historisk park genom att bevara 
och rekonstruera kvaliteter. Parken behövde bland annat genomgå större underhållsåtgärder. 
Gatumiljöerna kring parken behöver utvecklas och bli ljusare och det planeras för en 
genomgående möblering med planteringskärl och belysning för att binda samman de nya 
trottoarerna (Karlskrona kommun, 2009). 

Det skapas nya målpunkter under parkens omgestaltning för att ge parken nytt liv. I parkens 
södra del planeras det för en helt ny utformning som ersätter dagens byggnader och lekplatser. 
Det planeras för aktiviteter så som vattenlek/isbana respektive lekplats som utformas som en 
del av parkens formspråk och gestaltning. I parkens södra del planeras för en ny målpunkt och 
här är funktionerna samlade för ökat gatuliv. 

Parkens placering ger platsen förutsättningar att bli en besökt park även under kvällstid. I 
parkprogrammet förs det fram att detta ställer krav på belysningen då den är avgörande för hur 
tryggheten upplevs på platsen. Ljussättningen ska både vara praktisk och fylla de krav som finns 
på en trygghetsskapande utformning (Karlskrona kommun, 2009). 

Vad har programmet resulterat i? 
Parkens omgestaltning är påbörjad och har skett genom etappindelning. Åtgärder som gjorts i 
Hoglands park är bland annat en etappvis förnyelse av trädalléerna. För att skapa liv och rörelse 
i parken har en ny multifunktionell byggnad placerats i parken för att med sitt innehåll stärka 
parkens attraktionskraft året om. Genom den nya byggnadens uteservering uppstår nya 
aktiviteter och mötesplatser i parken som bidrar till nytt liv. Parkens vegetation har öppnats upp 
och kompletterats för att återskapa känslan av den öppenhet och variation som ursprungligen 
gav parken dess årstidsvariation och karaktär (Karlskrona kommun, 2009).  
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5.3.3 Flatåsparken  
Varför har kommunen tagit fram programmet? 
Området kring parken i Flatås är under ombyggnad och ett program har tagits fram för att skapa 
möjligheter för området. Parken består av ett plant och grönt parkrum som omringas av 
byggnader och trädrader. Parken har använts till aktiviteter under en lång tid men har på grund 
av bland annat minskade bidrag och omprioriteringar lett till försämrad kvalitet. Parken har 
under lång tid låtits förfalla vilket har resulterat i minskade aktiviteter(Göteborg stad, 2008). 

Vad är kommunens mål med parkprogrammet? 
”Syftet är att skapa nya förutsättningar för en ny och trygg park”, (Göteborg stad, 2008). Målet 
med det här programmet är att säkerställa gestaltningsmässiga kvaliteter i området och syftet 
med programarbetet har varit att skapa en vision om vad området skall vara och hur det skall se 
ut. En utgångspunkt med programarbetet har varit att parken ska få en ny utformning och delvis 
ett nytt innehåll. Ett annat mål för parken har varit att fånga upp och förmedla befintliga och nya 
gång- och cykelstråk i området (Göteborg stad, 2008). 

Vilka åtgärder har kommunen tagit fram för att genomföra målet? 
”Åtgärderna ska skapa trivsel, orienterbarhet och trygghet under den mörka delen av dygnet” 
(Göteborg stad, 2008). Då det har planerats för ny bebyggelse i Flatås var det viktigt att den nya 
bebyggelsen infogades med stor hänsyn till befintlig bebyggelse. Med byggnadernas nya 
placering ökade tryggheten i området.  De nya områdena har en öppenhet mot parken och 
möjliggör kontakt ut mot parken, både visuellt och fysisk.  Parken fick därmed en viktig roll då 
användandet av den ökade i och med ny bebyggelse. Utgångspunkter för den nya 
bebyggelsestrukturen var relationen till parken och till befintlig bebyggelse. En översiktlig 
gestaltning av parken låg till underlag för arbetet.  

Programmet visar på att utemiljön ska gestaltas så att den inbjuder till vistelse och sociala 
aktiviteter. Detta ska ske genom medveten belysning som ska skapa trivsel, orienterbarhet och 
trygghet under den mörka delen av dygnet. Bollplaner, fria gräsytor för picknick och lek är några 
av de aktiviteter som planeras i parken. Men det planeras även för nya sittmöjligheter och 
planteringar (Göteborg stad, 2008). 

Vad har programmet resulterat i? 
Parkens kommer att nås av fler boende och bli en viktig rekreationsyta för både boende och 
besökande i området. Parkens förändring har bidragit till möjlighet att interagera den med den 
närliggande skolgården i området.   

5.3.4 Avslutande kommentar  
Programmen stämmer till stor del överens med varandra och visar på flera likheter. Detta 
troligen då kommunerna arbetat på liknande vis. Största skillnaden återfinns i trygghetsfrågan 
mellan de program som fått stöd av Boverket och resterande program. Detta kan bero på att 
trygghetsfrågan varit ett kriterium för programmen som Boverket varit engagerat i. 

För att återkoppla till hur programmen hanterat trygghetsfrågan har till exempel Boverkets 
projekt genomfört trygghetsvandringar där det otrygga i parken har pekats ut av medborgarna. 
Att ta fram och synliggöra strategier och urskilja beteendemönster kan ge utrymme för att söka 
efter lösningar eller förbättringar så att man kan övervinna de hinder som finns i vardagen. De 
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sex valda parkprogrammen har främst visat vilka åtgärder som ska förändras. De parkprogram 
som är valda utifrån Boverkets projekt visar tydligare på problematiken som parken har i 
förhållande till otrygghet.  

5.4 Sammanfattande kommentar 
Ett genomgående mål för parkprogrammen är att öka trygghetskänslan. Detta samtidigt som 
man bevarar parkens karaktär och försöker få fler att använda den genom att skapa fler 
aktiviteter. På så vis bidra till att fler människor i olika åldrar under alla tidpunkter på dygnet 
använder parken. Gemensamt för parkprogrammen har även varit att det presenterats 
rekommendationer som kan bidra till en positiv utveckling och några av kommunerna har en 
uppföljning för att utvärdera vad människorna tycker om förändringarna i parkerna. I tabell 2 
nedan sammanfattas de åtgärder som kommunerna har tagit fram i sina parkprogram. Fler 
aktiviteter, bättre belysning och vegetationsarbete är de åtgärder som flest kommuner 
presenterat i sina parkprogram.  

Tabell 2 Tabellen sammanfattar de åtgärder som kommunerna har presenterat i parkprogrammen. 

Parkerna som fått stöd arbetar i första hand med att ta fram åtgärder för att öka tryggheten och 
då främst under dygnets mörka timmar. Resterande tre parkprogram gör satsningar i parkerna i 
samband med förändringar i området. Det kan utläsas fyra gemensamma strategier ur samtliga 
program. Dessa är: 
 

 bevara parkens grönska 
 skapa varierande utemiljöer 
 fler aktiviteter i parken 
 ökad trygghetskänsla 

 
Genomgående har flera av parkerna haft problem med att folk känner sig otrygga när de vistas i 
parkområdet. Parkerna som fått stöd av Boverket har alla en likhet där det främst är kvinnorna i 
parken som upplever den otrygg under mörkrets timmar.  Bortprioriteringar av parker är ett 
problem som resulterat i otrygghet och minskad användning. Kommunerna har i sina 
parkprogram belyst denna problematik och ger förslag på åtgärder som menar att öka 
trygghetskänslan i parken.  

Återkommande problem i parkerna är: 

 otrygg vegetation,  
 dålig belysning,  
 bristfällig skyltning,  
 dålig markbeläggning 
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De kommuner som fått stöd för sina parker har ett något snävare parkprogram med färre men 
mer konkreta åtgärder. Det skiljer sig från de kommuner som inte fått stöd då de visar på en 
bredare insats i parken men utan att direkt redovisa några specifika åtgärder. En likhet 
programmen emellan är att de delar upp parkerna i olika delar för att göra olika åtgärder i de 
olika delarna. Åtgärdsarbetet med upprustningarna har i flesta fall börjat med gallring av buskar 
och träd för att öppna upp större ytor. Sedan har ljussättningen förbättrats och plats för 
aktiviteter har anordnats.  Parkerna har till stora delar rustats upp och byggts om efter 
programmen. Likheter i åtgärderna är: 

 förbättrad belysning för bättre trygghetsupplevelse under mörkrets timmar,  
 förbättrade informationsskyltar, 
 bevarande av parkens identitet, 
 fler aktivitetsområden. 

 
Analysen av parkprogrammen redogörs i kapitlet analys. Nästa avsnitt redovisas resultatet av 
enkätundersökningen och visar bland annat på vad människor upplever som otryggt och vilka 
funktioner de helst ser i en park för att vilja vistas där. 

5.5 Resultat av enkäterna 
Här nedan redovisas resultatet av den utförda enkätundersökningen. Avsnittet redovisar bland 
annat vilka egenskaper människor helst ser i en park, vilka aktiviteter de tror skapar liv och 
rörelser och vad som gör att de upplever en park otrygg. 

5.5.1 Parkens egenskaper 
Undersökningen visar att drygt en tredjedel av de tillfrågade tycker det viktigaste är att en park 
upplevs trygg för att de ska vilja vistas där, se figur 1. Det var högst prioriterat bland de äldre 
där över 50 % av de tillfrågade prioriterade det alternativet högst. Även respondenterna i 
medelåldern prioriterade trygghet som parkens viktigaste egenskap. Bland ungdomarna var 
trygghet inte lika prioriterat då flest ansåg att den viktigaste egenskapen var att alla har tillträde 
till parken, se bilaga 2 figur 7.  Skillnaden i prioritering var stor och respondenterna 
rangordnade inte det estetiska värdet och möjligheten till socialt liv speciellt högt. 

Resultatet av enkäten visar att trygghetsaspekten är gemensamt viktigast för båda könen.  
Resultatet visar sedan att män och kvinnor tycker olika när det gäller vad som är viktigt för dem 
i en park. Kvinnorna svarade att socialt liv eller möjlighet till socialt umgänge är viktigt för att de 
ska vilja visas där. Männen ansåg att efter trygghetsaspekten var det viktigt att alla hade 
tillträde, vilket kom på kvinnornas tredje plats. På männens tredje plats anser de att 
tillgängligheten var viktigt i parken. Detta alternativ kan jämföras med att endast 8 % av 
kvinnorna ansåg att det alternativet var prioriterat.   
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5.5.2 Parkens aktiviteter och funktioner 
I undersökningen tillfrågades respondenterna vad de tror skapar liv och rörelse i en park. 
Resultatet skiljer sig här mellan män och kvinnor, se figur 2. Trivsam miljö var det alternativ 
som var jämnast mellan könen och det var det alternativ som kvinnorna prioriterade högst. 
Männen prioriterade istället gångmöjligheter högst vilket kom på kvinnornas tredje plats 
tillsammans med möjligheter till aktivitet i parken. På kvinnornas andra plats kom trygghet. 
Männen prioriterade aktiviteter i parken och en trivsam miljö som andra plats och på tredje 
plats angav dem trygghet som en viktig aspekt för att vilja vistas i parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Tillträde Tillgänglig Estetiskt 
tilltalande 

Trygg Socialt liv  

Vad är viktigt för en park för dig? 

Män 

Kvinnor 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Vad tror du skapar liv och rörelse i en park? 

Män 

Kvinnor 

Figur 1 visar vad de tillfrågade tycker är viktiga egenskaper i en park 

Figur 2 visar vad de tillfrågade tror skapar liv och rörelse i en park 
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Aktiviteter i parken prioriterades högst bland de äldre när de svarade på vad de tror skapar liv 
och rörelse. Att parken är naturskön var viktigt för de äldre där över 60 % av de tillfrågade 
ansåg att det var den viktigaste egenskapen för att vilja vistas i parken, se bilaga 2 figur 10. De 
medelålders tillfrågade tror att aktiviteter och gångmöjligheter är de viktigaste dragkrafterna 
för att skapa liv och rörelser i en park. Det återspeglas i deras val av vilka funktioner de helst ser 
i en park för att vilja vistas där. Detta då motion och naturskönt var de funktioner som de 
prioriterade högst. Ungdomarna svarade att de tror att trygghet och trivsam miljö skapar liv och 
rörelse i en park. Att parken upplevs som en fridfull miljö var det som ungdomarna prioriterade 
högst. Detta tillsammans med bilfritt och folkliv. Trygghet och trivsam miljö är de aktiviteter de 
tror skapar liv och rörelser, se bilaga 2, figur 8. Det går alltså att se ett samband mellan vad de 
tror skapar liv och rörelser och vad de helst ser i en park för att vilja vistas där.  
I denna fråga var tyckte respondenterna ganska olika om vad de tror skapar liv och rörelse i en 
park. Förutom sittmöjligheter, som fick minst poäng, fick svarsalternativen jämnt fördelade 
poäng.    

När det gäller vilka funktioner som människor helst ser i en park var resultatet mer lika mellan 
könen. Här prioriterade de tillfrågade att parken ska vara grön och naturskön, se figur 3. 
Resultatet visar att en fjärdedel av de tillfrågade ansåg detta. På andra plats angav kvinnorna 
alternativet fridfull miljö, vilket är männens tredje högst prioriterade alternativ.  Även i denna 
fråga prioriterade männen gångmöjligheter högre än kvinnorna, och alternativet kom på 
männens andra plats. Bilfritt är det tredje alternativ som kvinnorna valde gällande vilka 
funktioner de helst ser i en park för att vilja vistas där.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3visar vilka funktioner de tillfrågade helst ser i en park för att vilja visats där 
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5.5.3 Upplevelsen av otrygghet 
Undersökningen visar att män och kvinnor upplever otrygghet olika, se figur 4. Alla de 
tillfrågade kvinnorna upplever att känslan av otrygghet främst är kopplad till tid på dygnet. 
Medan närmare en tredjedel av männen upplever att känslan av otrygghet främst är kopplat till 
folkmassor. Resultatet av enkäten visar att det inte finns något samband mellan åldern på 
männen som upplever otryggheten främst kopplad till folkmassor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Egenskaper och företeelser i parken  
Vilka funktioner som gör att män och kvinnor upplever en park otrygg är enligt denna 
undersökning lika, se figur 5. Procenten skiljer sig något, men rangordningen av de tre 
alternativen är samma. Berusade/påverkade människor är det alternativ som upplevs göra en 
park mest otrygg. Det är även lika mellan åldersgrupperna där 50 % eller fler ansåg att 
berusade/påverkade människor gör att en park upplevs otrygg, se bilaga 2 figur 9. Mörker och 
nedskräpning/skadegörelse är de alternativ som följer. Även här ser det lika ut oberoende 
vilken åldergrupp som svarat. Att en park är folktom och har obehaglig vegetation upplevs 
främst som otryggt av medelålders kvinnor, se bilaga 2 figur 9.   

Berusade/påverkade människor, mörker och skadegörelse/nedskräpning är även de tre 
anledningar som legat till grund för att människor undvikt att besöka en park, tillsammans med 
anledningarna folktomt och trafik/buller. 40 % av männen och 72 % av kvinnorna har någon 
gång undvikt en park på grund av nämnda anledningar. Undersökningen visar att det är något 
fler äldre som undvikt en park på grund av att de känt sig otrygga, se bilaga 2 figur 11.  
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Figur 4 visar vad de tillfrågade upplever att känslan av otrygghet främst är kopplad till 
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5.5.5 Fysiska åtgärder för upplevd trygghet 
Resultatet av undersökningen visar även att män och kvinnor har samma uppfattning om vilka 
fysiska åtgärder som är viktiga för att en park ska upplevas trygg. God belysning är det alternativ 
som rangornats högst av båda könen, i alla åldrar. På andra plats anser männen alternativet folk 
i rörelse. Detta alternativ är kvinnornas tredje högst prioriterade alternativ där det är främst 
medelåldern som anser att folk i rörelser ger en ökad trygghetskänsla. Kvinnornas andra 
alternativ, efter god belysning, är god natur- och grönskötsel. Detta alternativ är männens tredje 
val, se figur 6. God skötsel av natur och vegetation är det främst äldre och ungdomar som anser 
vara en viktig fysisk åtgärd för ökad trygghet i en park, se bilaga 2 figur 12.  
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Figur 5 visar vilka funktioner som gör att de tillfrågade upplever en park som otrygg 
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Figur 6 visar vilka fysiska åtgärder som de tillfrågade anser vara viktiga för att en park ska 
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Drygt 80 % av de tillfrågade upplever ökad otrygghet under dygnets mörka timmar, se bilaga 2 
figur 13. Fysiska åtgärder som de främst upplever viktiga för ökad trygghet under denna tid är: 

 God belysning 
 Synlighet 
 Överblickbarhet  
 Öppna ytor  
 Folk i rörelse 

Nu följer en avslutande kommentar av resultatet från enkätundersökningen, följt av arbetets 
analys. 

5.6 Avslutande kommentar 
Det viktigaste för en park är alltså enligt respondenterna att den upplevs trygg. För att detta ska 
uppnås anser de flesta att god belysning och en välskött vegetation är de viktigaste fysiska 
åtgärderna. Det som upplevs mest otryggt är berusade/påverkade människor och många av 
respondenterna har undvikt en park på grund av att den upplevts otrygg. Den funktion de helst 
ser i en park för att vilja vistas där är naturskön och fridfull miljö.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att män och kvinnors syn på vad som är viktigt i en 
park ofta ser olika ut. Detta gäller även vilka funktioner de helst ser i en park. Men när det gäller 
känslan av otrygghet och vad de upplever som otryggt i en park är resultaten mer lika. 
Resultatet visar även på ett samband mellan vad respondenterna tror har en påverkan på 
upplevelsen av otrygghet och vad de själva upplever otryggt i parken. Det visas även på ett 
samband mellan vad de tror att människor söker i en park och vad de själva söker för funktioner 
i en park för att vilja vistas där. Enkätundersökningen visar att resultatet skiljer sig mer 
beroende på ålder än på kön.  

Enkätundersökningen visar på vikten av att tänka på olika individers önskemål och inte se alla 
som en grupp. Detta då män och kvinnor efterfrågar olika funktioner i parker för att vilja vistas 
där. Men de är överens om att bland annat fler folk i parken är en viktig faktor som bidrar till 
ökad trygghetskänsla. Tillgodoser man då de olika gruppernas olika önskemål borde detta bidra 
till vad både män och kvinnor vill ha för ökad trygghet. 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras resultatet från innehållsanalysen av parkprogrammen och 
enkätundersökningen med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. Från analysen av de sex 
parkprogrammen tolkar jag det som svårt att bygga bort otryggheten i offentliga parker. Detta 
då enkätundersökningen och de teoretiska perspektiven i arbetet visar på att känslan av 
otrygghet är subjektiv. Detta är även något som forskningsöversikten tar upp då både 
Listerborn, likt Sennett och Jacobs, menar att det inte går att bygga bort otrygghet och skapa en 
stad som är trygg till hundra procent.  

6.1 Känslan av otrygghet 
Känslan av otrygghet är subjektiv och kan vara föreställd. Den behöver alltså inte bero på den 
fysiska gestaltningen då det bland annat kan vara platsens mening som gör att medborgarna 
upplever den otrygg. Det teoretiska perspektivet, upplevelsen av otrygghet, förklarar att känslan 
av otrygghet påverkas bland annat av människors erfarenheter och vanor och går därför inte att 
byggas bort helt. Dock är inte detta faktum något som tas upp i parkprogrammen utan 
trygghetsfrågan hanteras endast utifrån fysiska åtgärder och det beskrivs inte att känslan av 
otrygghet är något subjektivt. Kommunerna kan självklart inte bygga bort upplevelserna 
eftersom att det inte är möjligt, dock borde de uppmärksamma det faktum att otrygghet inte 
enbart handlar om fysiska åtgärder när de hanterat trygghetsfrågorna i parkerna.  
Parkprogrammen behandlar inte heller det faktum att vi människor relaterar olika saker till 
otrygghet. Trygghetskänslan är som nämnt subjektiv och trygghet för en barnfamilj kan till 
exempel vara att det inte ligger fimpar i sandlådan eller glas under gungorna. Denna typ av 
trygghet nämns inte i parkprogrammen och inte heller av arbetes valda forskare. Endast ett av 
de sex valda parkprogrammen visar på att trygghetsfrågan inte kan avgränsas till en enkelt 
formulerad arbetsuppgift, utan att arbetet sträcker sig över flera olika ansvarsområden och 
behöver stort engagemang även från medborgarna.  

Att människor relaterar olika saker till otrygghet beskrivs i det teoretiska perspektivet samt att 
en plats är socialt konstruerad och inrymmer erfarenheter, minnen, föreställningar och 
förväntningar. Platsen är därmed i ständig förändring och detta innebär att platsens funktion 
blir svår att fastställa. Otryggheten behöver därför inte vara kopplad till de platser där flest brott 
sker, vilket Lidskog et al (2001) beskriver.  Dock visar enkätundersökningen på att det går att 
skapa förutsättningar för att en plats ska upplevas tryggare. Detta genom exempelvis god 
belysning och folk i rörelse.  

Boverkets syn på trygghetsskapade åtgärder gäller främst överblickbarhet och orienterbarhet. 
Dock visar enkätundersökningen på att dessa åtgärder är lågt prioriterade hos respondenterna. 
Hallemars (2000) teori överensstämmer med respondenterna och menar på att lösningen för att 
skapa tryggare platser inte endast är ökad överblickbarhet.  Dock borde ökad överblickbarhet 
medföra att man känner sig mer iakttagen. Detta bidrar enligt Jacobs (2005) teori ”the eye on the 
street” till en ökad känsla av trygghet genom att det sker en indirekt uppsyn över varandra när 
människor vistas på samma plats. Även enkätundersökningen visar att mer folk i rörelse ger en 
känsla av ökad trygghet. En bättre överblickbarhet borde innebära känslan av att fler människor 
befinner sig i samma område och därmed övervakar varandra. Detta genom att man lättare ser 
de övriga brukarna av platsen. Kanske borde svaren från enkätundersökningen se annorlunda 
ut. Men koppling mellan ökad överblickbarhet och det vakande ögat från övriga brukare är 
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kanske inte något som respondenterna reflekterat över. Även Hallemars teori borde gå att 
ifrågasättas utifrån detta synsätt då han är kritisk till Boverkets syn på ökad överblickbarhet för 
ökad trygghetskänsla, men håller med i teorin om att fler folk i rörelse ger ökad trygghetskänsla.   

6.2  Folk i rörelse 
Genom att göra parkmiljöer intressanta och attraktiva försöker de valda kommunerna skapa 
mer folk i rörelse. Aktiviteter i parker är enligt de tillfrågade en viktig faktor för att parken ska 
upplevas trygg och för att människorna ska välja att vistas där. De egenskaper som 
respondenterna av enkätundersökningen helst vill ha i en park är en fridfull, grön- och 
naturskön miljö där det finns goda gång- och promenadmöjligheter. De utvalda sex 
parkprogrammen poängterar just att det är viktigt att deras parker erbjuder variation för att 
passa och locka en bred målgrupp av människor att röra sig i parken. Detta genom att de 
försöker tillhandahålla det som människorna söker i en park. De sex utvalda parkprogrammen 
innefattar alla åtgärder för ökad trivsel, spänning och ett utökat socialt liv. Framförallt arbetar 
kommunerna med att skapa funktionsblandade platser för att locka till sig en bredare 
användargrupp. I parkprogrammen behandlas även det faktum att variation och mångfald 
eftersöks i parken för att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Med fler funktioner i 
parken och en ökad mångfald hoppas kommunerna få fler besökare med olika bakgrund och 
ålder.  Även detta stämmer överens med Jacobs (2005) teori ”the eye on the street” för ökad 
trygghetskänsla då fler människor vistas på samma plats. Sennett (1990) däremot menar på att 
för ökad trygghetskänsla behöver man kunna avläsa symboler och tecken på en plats, samt 
identifiera de som rör sig där. Detta borde vara svårare om platsen har som syfte att locka till sig 
fler människor med olika bakgrund. Dock borde aktiviteter på en plats medföra att människor 
kan avläsa situationen och de som utför aktiviteterna lättare. Till exempel borde en grupp 
ungdomar som spelar fotboll upplevas tryggare än ett gäng ungdomar som bara uppehåller sig 
intill eller på gångbanan. Därför borde det vara viktigt att få brukarna att aktivera sig i parken 
och inte bara vistas där.  

6.3 Alla ska ha tillträde till offentliga parker 
Arbetets innehållsanalys av parkprogrammen visar på att de valda parkerna tar hänsyn till den 
breda målgruppen och deras visioner i parkprogrammen är att skapa platser för alla grupper 
och människor. Parken ska vara trygg och vara en mötesplats för människor. Frågan man kan 
ställa sig här är om man kan utforma en park för alla? För att en plats ska upplevas trygg menar 
Sennett (2002) att det krävs en samhörighet där ”rätt” människor vistas för att nå en ökad 
trygghetskänsla och det räcker därför inte enbart med ”the eyes on the street” som Jacobs (2005) 
åsyftar. Problematiken som Sennett belyser om ”rätt” människor på platsen för ökad trygghet 
borde kunna minskas genom att skillnaderna på platsen överlappas. Detta kan medföra att 
skillnaderna mellan brukarna minskar och samhörigheten mellan människorna borde upplevas 
större. Denna teori kan liknas vid Sennetts (1990) teori om emigration extérieure, där han menar 
att platser som överlappar varandra blir fulla av liv och rädslan av det okända tar inte 
överhanden. 

Enkätundersökningen visar att människor efterfrågar olika aktiviteter för att vilja vistas och 
känna sig trygga i en park. Alla parker kan inte tillhandahålla alla funktioner och vissa parker 
lämpar sig då bättre till vissa typer av aktiviteter. Detta överensstämmer med det som Zukin 
(1995) och Listerborn (2002) menar, som presenteras i det teoretiska perspektivet den 
offentliga parken, då de säger att vissa typer av offentliga platser verkar lämpa sig bättre för en 
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viss typ av aktivitet och drar därför dit en viss typ av människor.  Parken uppfyller alltså olika 
typer av behov åt olika människor och det är därför viktigt att parkerna erbjuder olika typer av 
aktiviteter för att tillgodose så många behov som möjligt. Om en park inte har möjlighet att 
erbjuda variation kan man ställa sig frågan vem parken är anpassad för. Om en park ska vara till 
för alla är en viktig förutsättning att alla ska ha tillträde. Enkätundersökningen visar att över en 
femtedel av de tillfrågade tycker att alternativet ”alla ska ha tillträde” är parkens främsta 
egenskap. Zukin (1995) menar även hon att alla ska ha tillträde till en park då det är en viktig 
förutsättning för en trygg park. Platserna bör, enligt Zukin (1995), erbjuda människor möjlighet 
att vandra omkring fritt då det är genom de offentliga platserna som vi tillåter oss att förstå och 
företräda staden och som skapar socialt liv på offentliga platser. Men hur kan en park upplevas 
trygg om alla har tillträde, då en tillgänglig park inkluderar alla, även då till exempel 
missbrukare som är en stor otrygghetsfaktor i parker. Enkätundersökningen visar att drygt 
hälften av alla tillfrågade upplever berusade människor som den faktor som bidrar mest till ökad 
otrygghet. Alltså genom att förbjuda påverkade människor att vistas i en park borde 
trygghetskänslan öka betydligt. Men bör någon exkluderas till förmån för andra? Många brukare 
väljer att undvika parker där missbrukare vistas, alltså blir de indirekt exkluderade från platsen. 
Men förbjuder man påverkade människor att vistas i parker blir de då exkluderade. Detta är ett 
dilemma då offentliga parker borde vara till för alla.  Men med tanke på att över hälften av 
respondenterna angett att berusade/påverkade människor bidrar mest till upplevelsen av 
otrygghet och det faktum att det är förbjudet att vara påverkad på offentliga platser borde 
kommunerna uppmärksamma detta mer i sina trygghetsarbeten och prioritera denna fråga högt. 
Dock är det endast ett av parkprogrammen som belyser problemet med berusade människor. 

De utvalda parkprogrammen vänder sig till alla åldersgrupper och etniciteter. De använder sig 
av begreppet ”alla” och täcker där in hela befolkningen. I programmen lägger kommunerna 
ingen större vikt vid genusperspektiv, det enda de poängterar är att kvinnorna till större del 
upplever otrygghet men när åtgärderna presenteras nämns inte detta perspektiv. Men för att 
utforma parken och skapa aktiviteter för alla så behövs kanske en medveten uppdelning av 
parkens rum ske. Olika grupper efterfrågar olika aktiviteter i parken och därför kan inte alla 
delar av parken anpassas eller vara till för alla brukare. Detta ställs emot att alla ska ha tillträde 
till parken. Aktiviteter är den funktion som flest respondenter av enkätundersökningen tror 
skapar mer liv och rörelse i en park. Detta motsätter sig då möjligtvis med att alla ska ha 
tillträde, som är det alternativ som fått näst flest poäng av respondenterna i frågan om vad som 
är viktigt i en park för att vilja vistas där. Alltså då olika grupper efterfrågar olika aktiviteter och 
att olika delar av parken då måste anpassas efter dessa aktiviteter, så är de olika delarna av 
parken inte till för alla då de vänder sig till specifika brukare. Detta är inte något som tas upp i 
kommunernas parkprogram.  Om parken är uppdelad i olika aktivitetsrum, för olika brukare, 
borde betydelsen av överblickbarhet öka. Detta då det är viktigt för brukaren att kunna se att det 
finns fler aktivietsrum på platsen där något borde vara anpassat efter brukarens behov.  Detta 
borde resultera i att brukaren känner sig mer välkommen än om den möts av ett aktivitetsrum 
där brukaren inte kan identifiera sig.    

6.4 Mötet med andra människor 
Enligt respondenterna av enkätundersökningen är det viktigt att parkmiljöerna erbjuder 
möjlighet till socialt umgänge. Enkätundersökningen visar även att respondenterna vill se folk i 
rörelse för en ökad trygghetskänsla. Flera av kommunerna planerar i sina parkprogram för fler 
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mötesplatser och aktiviteter för att fler människor ska vilja vistas i parkerna. Detta menar de i 
sin tur ska resultera i fler möten med människor.  Detta kan kopplas till Jacobs (2005) teori då 
hon nämner att det offentliga rummets främsta funktion är mötet med andra människor. Hon 
menar även att det opersonliga men informella mötet mellan människor i det offentliga rummet 
skapar trygghet och denna trygghet upprätthålls av främlingar. Detta stämmer som tidigare 
nämnt överens med det som respondenterna vill se i en park för ökad trygghetskänsla. Sennett 
(1990) däremot menar att ett problem med mötet med andra människor är att många befinner 
sig i en slags omogen ungdomsfas när det gäller att hantera det främmande i staden.  Detta borde 
innebära att allt för främmande möten bör undvikas då detta skulle kunna resultera i att 
människor undviker platser där främlingar vistas. Det främmande mötet kan precis som 
Wallqvist (2008) menar underlättas genom att platsen i sig upplevs tryggare genom en 
målinriktad och genomtänkt gestaltning. Jacobs (2005) teori om ”the eye on the street” borde 
alltså fungera bäst där platsen i sig redan upplevs trygg. Fler människor behöver alltså inte 
automatiskt innebära en ökad trygghetskänsla, men om platsen redan upplevs trygg ökar 
känslan av trygghet än mer av fler människor på platsen. Man kan se det som att resultatet från 
enkätundersökningen, samt innehållsanalysen av parkprogrammen, skiljer sig från Sennetts 
forskningsteori (1990). Detta då han menar att fler folk i rörelse inte automatiskt bidrar till ökad 
trygghetskänsla, vilket flera av respondenterna svarat. 

6.5 Omgivningens påverkan på parken 
Parkprogrammen visar att parken är beroende av var den är placerad då ett ovårdat eller 
bortglömt område resulterade i en otrygg och ovårdad park. Dessa bortglömda områden 
resulterar ofta i ett minskat antal besökare i parken och därigenom upplevs parken otryggare. 
Semenzato et al (2011) beskriver att parker som inte används tenderar att övertas av mindre 
önskade grupper, till exempel berusade människor eller stökiga ungdomar. Denna plats upplevs 
då än mer otrygg. För att motverka detta menar Semenzato et al (2011) att om fler människor 
använder parken bidrar detta till en ökad trygghetskänsla. Holmberg et al (2008) belyser vikten 
av att platsen behöver upplevas omskött då människor känner av om det är någon som bryr sig 
om och tar hand om platsen. Vilket i sin tur genererar en ökad trygghetskänsla. Precis som 
antyds i parkprogrammen så menar även Jacobs (2005), som det teoretiska perspektivet den 
offentliga parken visar på, att ett välmående område, ur ett socialt perspektiv, där människor 
trivs och det finns en fungerande social struktur blir parken en tillgång för det sociala livet. 
Parken används då stora delar av dygnet av många olika grupper av människor i varierande 
åldrar. En park belägen i ett otryggt område upplevs oftast otrygg vilket kan resultera i att 
människor undviker platsen. Kanske kan det vara så att om platsen upplevs främmande och 
otrygg upplevs mötet med främmande människor otryggt. Detta då de otrygga faktorerna då tar 
överhand. På dessa otrygga platser kanske Sennetts teori, om vikten av att kunna avläsa platsen, 
bättre stämmer överens med verkligheten än vad Jacobs teori ”the eye on the street” gör.  

6.6 Fysiska åtgärder för ökad trygghet 
De framtagna åtgärderna för ökad trygghet i parkprogrammen stämmer bra överens med det 
som de tillfrågade helst ser i en park. Otrygghetsproblematiken som presenteras i 
parkprogrammen grundar sig i dålig belysning, nedskräpning, dålig markbeläggning och 
berusade människor. Detta medför att parkerna upplevs otrygga av många. Den utförda 
enkätundersökningen visar just på att mörker, nedskräpade områden och berusade människor 
är de omständigheter som upplevs mest otrygga i en park. I flera av de valda parkprogrammen 
satsar kommunerna främst på god belysning för att öka tryggheten. Detta är som tidigare nämnt 
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precis det som enkätundersökningen visar att respondenterna helst ser som fysisk åtgärd. För 
ökad trygghet talar även Listerborn (2000) om vikten av god belysning på offentliga platser för 
ökad trygghetsupplevelse. Dock tar inte forskarna eller parkprogrammen upp vad som ska 
belysas för att tryggheten ska öka. Sennett (1990) menar att människor undviker det som är 
främmande för dem. Upprepningar och vanor är det som ger en ökad trygghetskänsla menar 
Sennett. Kanske kan denna teori knytas till dygnets timmar. Då vi är vana vid att vistas ute på 
ljusa dagen och inomhus när det är mörkt ute kanske det mörka är kopplat till det främmande 
och otrygga, vilket i sin tur medför att människor känner sig mer otryggs under dygnets mörka 
timmar.  Alltså borde den mörka tiden på dygnet upplevas mer trygg om det finns möjlighet att 
välja vägar som är mer belysta. Dock är enkätsvaren spridda och att enbart satsa på belysningen 
tillgodoser långt ifrån allas önskemål om vad de helst anser borde finnas i en park för ökad 
trygghet. Ljussättningen bör även ha en stor inverkan på trygghetskänslan då till exempel ett 
mörkt buskage vid sidan av gångstråket borde upplevas mer hotfullt än gångstråket i sig.  
Belysningen borde därför fokuseras på det som upplevs otryggt på platsen.  
Trygghetsvandringar kan vara ett bra sätt för att lokalisera de otrygga områdena i en park. De 
parkprogram som är valda utifrån Boverkets projekt har genomfört trygghetsvandringar där det 
otrygga har lokaliserats och dessa parker har i större grad haft fokus på just trygghet. 
Trygghetsvandringar är att rekommendera menar Listerborn (2002) då det handlar om att 
kartlägga erfarenheter och upplevelser av otrygghet.  Detta för att kunna kartlägga bristerna för 
att kunna åtgärda dem. Enkätundersökningen visar att rädslan kan grunda sig på flera olika 
faktorer där ibland dåliga siktlinjer, bristande överblickbarhet, avsaknad av belysning och 
underhåll eller om platsen uppfattas som folktom och öde. Detta är sådana åtgärder som en 
trygghetsvandring med stor sannolikhet hade visat på.  

Parkprogrammen har även valt att arbeta med upprustning av bänkar och papperskorgar för 
ökad trygghet, vilket stämmer bra överens med det som enkätundersökningen visar, då 
nedskräpning och skadegörelse ökar upplevelsen av otrygghet. Ett dilemma för 
parkprogrammen som satsar på bättre sittmöjligheter är att de även ökar risken för att parken 
ska bli en samlingsplats för till exempel berusade människor. Detta kan bli ett problem då 
påverkade och berusade människor ökar otryggheten enligt respondenterna. Andra åtgärder för 
en tryggare upplevelse av en plats kan som tidigare nämnt av Holmberg et al (2008) vara 
underhåll och skötsel av parken. Detta då det bidrar till att människor känner att någon bryr sig 
om parken vilket genererar en ökad trygghetskänsla. Detta är även något som respondenterna 
prioriterat i enkätundersökningen för att vilja vistas i parken. Jacobs (2005) teori om ”the eye on 
the street” borde alltså som tidigare nämnts fungera bäst där platsen i sig redan upplevs trygg.  
 
Trygghetskapande åtgärder på dagen behöver inte vara de samma som på kvällen vilket inte tas 
upp av arbetets forskare eller de valda parkprogrammen. Kanske behöver vi lära oss att 
acceptera att alla platser inte kan upplevas helt trygga, utan lära oss att finna tryggare alternativ 
till platser och vägar som kan utnyttjas. Exempel på tryggare alternativ kan vara att parken 
erbjuder olika gångvägar. Då ett passagestråk kan upplevas otryggt på kvällen är det viktigt att 
erbjuda alternativa vägar. Planeras det till exempel ett gångstråk utmed parken, där belysningen 
fokuseras in mot parken så att de otrygga partierna upplevs tryggare, bordet detta medföra att 
parken upplevs tryggare och inte som ett hinder under dygnets mörka timmar. Genom att även 
planera för öppnare, mer överblickbara ytor i parkens utkanter så borde trygghetsupplevelsen 
öka mer när det är mörkt ute. Detta borde vara extra viktigt om parken har en passagefunktion, 
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det vill säga att parken är placerad till exempel mellan centrum och resecentrum, då folk har 
svårare att undvika parken.  

6.7 Avslutande kommentar 
Det går inte att bygga bort otrygghet och skapa en stad som är trygg till hundra procent. Dock 
kan förutsättningarna för upplevelsen av trygghet öka genom bland annat folk i rörelse, god 
belysning och vårdad vegetation. En plats full med människor upplevs tryggare än en tom plats. 
Att planera för helt trygga platser under dygnets alla timmar kan innebära att platsen upplevs 
som tråkig och enformig vilket kan resultera i folktomma platser. Kanske måste man, som 
Hallemar (2000) hävdar, acceptera att alla platser inte alltid kan upplevas helt trygga. Ska 
platsen upplevas helt trygg under dygnets mörka timmar är risken stor att den dagtid upplevs 
oattraktiv och inte erbjuder varken upptäckarglädje eller frihetskänsla.  Det är just detta som 
skapar trygghet på dagen enligt Hallemar.  

En trygg plats bör bygga på att fler människor vill vistas där och som lockar människor med 
olika intressen och livsstilar. För att uppnå en trygg miljö handlar det om att eftersträva att 
medborgarna vill använda en plats mycket och ofta, att den är lättillgänglig med flera 
mötesplatser för olika samhällsgrupper.  

I följande avsnitt diskuterar jag resultatet och drar slutsatser utifrån framtagna teman som 
återkommit i uppsatsen. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel knyter jag ihop arbetet och visar på bland annat vikten av de teoretiska 
perspektiven. Slutsatser som under arbetets gång kommit fram presenteras i detta kapitel. Dessa 
slutsatser diskuteras utifrån återkommande teman som återfunnits i uppsatsen:  

 Upplevelsen av otrygghet är subjektiv 
 Trygghetsarbeten bör pågå ständigt  
 Utformningen av den trygga parken 

Det har i arbetet varit viktigt att ha de teoretiska perspektiven i åtanke då varje individ ser 
platsen som något individuellt. Platsen har olika mening för människorna som använder den. 
Det är därför viktigt att förstå människors personliga upplevelser av trygghet.  

I denna studie har en metodologisk triangulering använts. Detta stärker tillförlitligheten i 
studien då frågeställningarna och syftet besvarats utifrån två olika perspektiv och sedan 
jämförts i analysen av arbetet. Resultatet av arbetet visar på att delarna, forskare, parkprogram 
och människors upplevelser, följer varandra väl.  

7.1 Upplevelsen av otrygghet är subjektiv 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang detta då 
människor har olika erfarenheter och vanor. Perspektivet, upplevelsen av otrygghet, visar tydligt 
på två grundbegrepp, upplevelsen av faktisk trygghet och upplevd trygghet. Dessa perspektiv 
visar på att trygghet är ett komplicerat ämne. Människor både reagerar på och interagerar med 
den fysiska miljön som en ram för sociala relationer och våra personliga erfarenheter. Vad som 
uppfattas som trygghet för en individ behöver i sin tur inte betyda samma sak för någon annan. 
Miljöer som upplevs hotfulla kan vara motsägelsefulla då dessa platser inte behöver vara dem 
där det sker flest brott. En mix av människor och funktioner på en plats upplevs ofta tryggare 
och att få till denna variation är en utmaning för att kunna skapa tryggare miljöer.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att män och kvinnors syn på vad som är viktigt i en 
park ser olika ut och även vilka funktioner de helst ser i en park särskiljer sig. Men när det gäller 
fysiska åtgärder som ökar trygghetskänslan i parker är resultatet mer lika. Resultatet av 
undersökningen visar även att människor känner sig olika välkomna till offentliga platser 
beroende på vad den erbjuder för aktiviteter och hur trygg den då upplevs. Detta är något som 
blir ett dilemma när de gäller utformningen av parken då den helst ska anpassas efter allas olika 
behov. Det är viktigt att tänka på olika individers önskemål och inte se alla som en grupp då till 
exempel män och kvinnor efterfrågar olika funktioner i parker för att vilja vistas där. Tillgodoser 
man de olika gruppernas olika önskemål borde detta bidra till ökad trygghet. 

7.2 Trygghetsarbeten bör pågå ständigt 
När trygghet behandlas inom fysisk planering är det viktigt att ta fram kunskap som redogör för 
sociala, fysiska och mentala uppfattningar. Detta då känslan av otrygghet finns i tre aspekter, 
föreställningar, sociala maktrelationer och den fysiska miljön. Dessa tre aspekter visar på att alla 
har föreställningar om vad som är farligt. Undersökningen har visat att arbetet med trygghet är 
något som aldrig riktigt blir färdigt då det inte går att skapa trygga platser för alla då trygghet är 
en upplevelse som är subjektiv. Trygghetsarbeten behöver troligen pågå ständigt, men kanske 
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handlar det främst om att bli medveten om de olika behoven för att kunna planera för tryggare 
miljöer för människorna.  

Jag har i arbetet förstått att för att trygghetsarbeten ska fungera så smidigt som möjligt bör man 
börja med att först bemöta de synpunkter som kommer upp på individnivå. Även förklara de 
regler som gäller på platsen samt vilka ansvarsförhållanden som finns i parken för att 
tillsammans med medborgarnas synpunkter diskutera fram trygghetsskapande åtgärder. Sedan 
bör det genomföras trygghetsvandringar i parken för att lokalisera de områden som behöver 
förbättras.  

Uppsatsens forskningsöversikt visar att bra offentliga parker är de som erbjuder variation och 
tar till vara på platsens mångfald. Denna variation är även något som respondenterna önskar 
enligt enkätundersökningen. För att tillgodose detta behöver parkerna bli en arena för möten 
där det finns plats för synliggörande för att skapa attraktiva miljöer dit människor drar sig. Att 
planera platser för alla är en process som kan ses omöjlig. Det gäller då att inte planera för en 
homogen grupp utan erbjuda variation och aktiviteter för en bred målgrupp. Alla människor bör 
ges tillträde till offentliga parker och där det tillåts att göra avtryck på platsen.  

Om en park eller offentlig plats ska vara tillgänglig för alla kan man anta att det kommer att 
uppstå konflikter och detta ställs mot att parken ska vara trygg. Lösningen kan vara att skapa 
olika rum och identiteter i en park då detta skulle kunna möjliggöra att fler har tillträde då de 
skulle finna något i parken där var och en känner sig trygg. Det behövs därför en större 
integration mellan den översiktliga kommunala planeringen och den lokala planeringen. I denna 
gemensamma planering bör det förekomma diskussioner med brukare av platserna för att 
undersöka vad de upplever som tryggt och otryggt i området. Enligt min undersökning har jag 
fått fram att parkernas främsta funktion är att tillgodose brukarnas behov för att skapa rörelse 
och liv i parkerna. Det är då av stor vikt att det finns en tydlig bild av vilka behov man vill att 
parken ska tillgodose. En dialog mellan människorna och planerarna är därför viktig för att 
tillgodose de behov och önskemål som inbjuder folk att vistas i parken. Det är även viktigt att 
föra en diskussion med människor som inte väljer att vistas i parken. Detta för att få dem att 
börja använda parkerna. Genom att tillgodose fler människors önskemål och behov av parkers 
funktioner ökar användningen av parken. Detta i sin tur skapar mer liv och rörelse vilket enligt 
enkätundersökningen ger en ökad trygghetskänsla. 

I undersökningen har jag funnit två funktioner som framträder extra viktiga i parker. Det första 
är att parken ska innehålla en sammanhållande funktion, det vill säga att parken ska ses som en 
helhet där människor kan mötas. Den andra viktiga funktionen är att parken ska vara en plats 
där människor kan och vill utföra aktiviteter. Detta innebär att planerare bör eftersträva att 
parker innehåller värden som motsvarar olika människors efterfrågan för att locka folk till att 
använda parken.  

7.3 Utformningen av den trygga parken 
Jag har i arbetet funnit att det finns flera sätt att se på det offentliga rummet och dess funktion. 
Även att det offentliga rummet både har en fysisk och en social betydelse. Den fysiska 
utformningen skapar möjligheter för platsen och kan hjälpa till att förebygga otrygghetskänslan. 
Den fysiska platsen utgörs till stor del av dess sammanhang och innehåll. Den sociala betydelsen 
kommer från de människor som vistas där och vad de gör på platsen. Vilka trygghetsskapande 
åtgärder som lämpar sig bäst på en plats beror på vilken användning platsen menar att ha. I till 
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exempel en park har grönskan i sig goda värden och det är viktigt att dessa värden inte 
försvinner när trygghetsskapande åtgärder införs i parken. För att kunna avgöra om en park 
upplevs otrygg är det viktigt att analysera parken vid olika tidpunkter. Som nämnt är att 
trygghetsvandringar att rekommendera då brukare av parken kan lämna synpunkter om vad de 
upplever som otryggt i parken. Men undersökningen visar att när det gäller utformningen av 
tryggare parker gäller det att hitta en balans mellan parkens positiva värden så som spänning 
och upptäckarglädje och de trygghetsskapande åtgärderna. Att planera för mångfald, aktiviteter 
och tillgänglighet är några faktorer för en tryggare park.    

Känslan av otrygghet är subjektiv och behöver inte bero på den fysiska gestaltningen utan det 
kan vara platsens mening som gör att brukarna upplever platsen otrygg. Män och kvinnors 
upplevelser gällande otrygghet ser olika ut och ett problem är att dem ofta ses som en 
könsneutral grupp. Detta trots att män och kvinnor har olika livsstil och erfarenheter som tydligt 
visar deras olikheter. Intressant att undersöka vidare kan vara en fråga om vad det är som folk 
är rädda för ska hända i en park? Varför är de otrygga? Det finns som tidigare nämnt platser som 
är socialt konstruerade och det är platser som påverkas av de upplevelser och känslor som vi 
människor själva förknippar med en plats. Denna upplevelse är konstruerad av varje individ och 
det påverkar hur vi ser en plats och vad vi känner när vi vistas på en plats. Men finns det någon 
skillnad på upplevelsen av trygghet om parken är konstruerad av arkitekt eller kommun, eller de 
parker som är konstruerats av människorna på platsen? Jag tror att upplevelsen av trygghet är 
större vid de platser som konstruerats av människorna själva då de frivilligt valt att vistas på 
platsen. De utformar då platsen efter det behov som det frågas efter och jag tror inte att de skulle 
vilja vistas på platsen om den upplevdes otrygg. Därför hade det nog inte uppstått en socialt 
konstruerad plats där om platsen upplevts otrygg från början.  Konstruerade platser kan vara 
utformade av någon annan i tron om att det är vad som söks på platsen vilket kan bygga på en 
vision och inte verkligheten. Trygghetsaspekten på dessa platser kan till exempel fallit bort på 
grund av att ge plats åt estetiska värden.  Finns det då någon som känner sig mer trygg än andra? 
Jag tror att de som själva konstruerat platsen känner sig mer trygga än de som endast ses som 
brukare av platsen och jag tror att det beror på att platsen utformats efter deras definition av 
trygghet. Denna definition behöver inte vara den samma som gemeneman har då man kan vara 
rädd för olika saker. Detta kan kopplas till det som Sennett (1990) talar om när han menar att 
det är viktigt att kunna tolka de tecken och symboler som finns på en plats för att känna sig 
bekväm. Jag tror även att de aktiviteter som sker på platsen är av betydelse för att känna sig 
välkommen och trygg.   

Avslutningsvis kan man undra om syftet med platsen egentligen spelar någon roll för 
trygghetskänslan då upplevelsen påverkas av flera aspekter.  Det teoretiska perspektivet, den 
offentliga parken, beskriver hur människor upplever en plats genom fysiska intryck och genom 
mentalt upplevda bilder. Det vill säga en plats består både av upplevelser av det föreställda och 
det verkliga. Därför kan det vara svårt att utforma en park trygg då upplevelserna påverkar 
platsens användning. Alltså, vad människor upplever som otryggt varierar personer emellan då 
den påverkas av personliga erfarenheter och vanor. Analysen av enkätundersökningen samt 
forskningsöversikten visar tydligt på detta faktum. Det kan vara platsens mening som ger en 
otrygg känsla och inte den fysiska gestaltningen och det behöver inte finnas en entydig koppling 
mellan rädsla och brott. Med denna kunskap bör man eftersträva en djupare kunskapsnivå 
gällande upplevelsen av trygghet och man borde uppmärksamma människors olikartade 
erfarenheter av platser. 
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7.4 Slutsats och avslutande kommentarer 
Flera återkommande fysiska åtgärder för ökad trygghetskänsla kan ses i uppsatsens resultat, 
vilket även stärks av att samma åtgärder framkommit i forskningsöversikten. Då ämnet, som i 
denna uppsats är upplevelsen av otrygghet i parker, visat sig vara komplext menar jag att 
forskningsöversikten haft som syfte att lägga grunden för att sedan kunna undersöka om teorin 
överensstämmer med människors upplevelse av otrygghet. Detta i och med att planerares 
strategier ofta är baserade på etablerade forskningsteorier om trygghet och den offentliga 
platsen.  

Den huvudsakliga slutsats som dras från uppsatsen är att upplevelsen av otrygghet är subjektiv 
och påverkas bland annat av människors erfarenheter och vanor. Men upplevelsen påverkas 
även av tid på dygnet, vart parken är placerad och vilka som vistas där.  Men slutsatsen visar 
även på att det med hjälp av fysiska åtgärder går att skapa förutsättningar för en tryggare 
upplevelse i offentliga parker.  Parkprogrammen tar till stora delar upp det som diskuteras i 
forskningsöversikten för att skapa tryggare offentliga platser. Respondenternas, av 
enkätundersökningen, trygghetsskapande åtgärder stämmer även bra överens med det som 
parkprogrammen och forskningsöversikten tar upp. Det finns alltså ett samband mellan teori 
och praktik i detta fall. Främst hanteras trygghetsfrågan genom att det fokuseras på fysiska 
åtgärder. Exempel på likheter för ökad trygghetsupplevelse i offentliga parker är bland annat:  

• Parkprogrammen och enkätundersökningen visar på vikten av bättre 
belysning, vilket även Listerborn (2002) talar om. 

• Fler aktiviteter styrks särskilt av parkprogrammen, men även av 
enkätundersökningen precis som Jacobs (2005) och Sennett (1990) förklarar 
behovet av. 

• Överblickbarhet är något som de tillfrågade söker och som parkprogrammen 
eftersträvar vilket även Wallqvist (2008) och Boverket (2010c) betonar vikten 
av. 

• Betydelse av fler människor i rörelse framkommer både av 
enkätundersökningen och parkprogrammen.  Även Jacobs (2005) och Zukin 
(1995) visar på denna betydelse. 

Ytterligare likheter, för tryggare upplevelser i parker, mellan forskingsöversikten och resultatet 
av arbetet är bland annat: 

• att parken ska vara tillgänglighet 
• det ska finnas en tydlig orienterbarhet och skyltning i parken 
• parken ska kännas välkomnande  
• parken ska inrymma funktionsblandning och mångfald 
• lugn och ro ska finnas i parken   
• parken kräver underhåll och skötsel så att brukarna upplever att någon bryr sig 

om och tar hand om parken 

Några av punkterna kan vara svåra att kombinera men de är viktiga att tänka på och man kan 
anpassa olika delar av parken efter olika behov. Det är i första hand viktigt att utgå ifrån platsens 
funktion och användarens önskemål. Arbetets fokus har lagts vid att finna fysiska åtgärder för en 
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ökad trygghetsupplevelse i offentliga parker . Därför har inte någon större vikt lagts vid 
olikheter mellan forskningsöversikten och arbetets resultat.  

För att sammanfatta hur resultatet kan knytas an till de teoretiska perspektiven så visar 
resultatet av undersökningen att människor känner sig olika mycket välkomna till offentliga 
platser beroende på vad den erbjuder för aktiviteter och hur trygg den upplevs.  Det finns inga 
platser där rädslan kan byggas bort helt då den varierar personer emellan. Vi relaterar alla olika 
saker till otrygghet då känslan är individuell och påverkas av personliga erfarenheter. Jag har ur 
denna uppsats dragit slutsatsen att upplevelsen av otrygghet handlar om tid, plats, person och 
situation. Alla människor har en egen bild av en plats, en egen uppfattning om hur trygg man kan 
känna sig där.  Denna bild skapas utifrån egna erfarenheter, områdets fysiska utformning och 
bebyggelse. Bilden av en plats kan grundas på mer eller mindre välgrundad information från 
vänner och bekanta, genom egna observationer eller via media. Om människor är bekanta med 
området har också betydelse för ökad trygghetskänsla. Uppsatsen visar alltså att det inte finns 
en entydig koppling mellan rädsla och brott.  

Om forskningsöversikten och resultatet av undersökningen visar på liknande resultat gällande 
otrygghet i parker hur kommer det sig då att det fortfarande finns platser och parker som 
upplevs otrygga? Min teori är att då kriminaliteten i samhället har ökat de senaste 20 åren (Brå, 
Brottsrummet 2013) så har detta bidragit till en större otrygghet överlag. Jag tror även att 
problematiken med otrygga platser har uppmärksammats mer i till exempel media. Detta kan 
inneburit dels att frågan lyfts och dels att informationen om en otrygg park spridits. 
Under arbetes gång har jag ställt mig frågan om begreppet park har en negativ klang av 
otrygghet och jag har ställt mig frågan om offentliga parker och otrygghet är starkt förknippat? 
Hade jag fått ett annorlunda resultat om jag valt att fördjupa mig i någon annan offentlig plats, 
exempelvis ett torg? Jag tror att resultatet skulle se likande ut då upplevelsen av otrygghet är 
något subjektivt och påverkas inte enbart av hur miljön är utformad. Dock tror jag att faktorer så 
som mörker och ovårdad vegetation skulle upplevas mindre otryggt i en torgmiljö. 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka människors upplevelser av otrygghet i offentliga 
parker, samt undersöka om parkprogram tar hänsyn till människornas upplevelser av otrygghet, 
och i så fall på vilket sätt. Arbetet har visat att människornas upplevelser av otrygghet kan vara 
ett svårhanterligt problem då upplevelserna är subjektiva.  Jag hade dock önskat en större 
spridning och skillnad på respondenterna, samt ett större antal, där jag då tydligare kunnat 
undersöka skillnader beroende på ålder, kön, användning av parken och hur mycket de vistas 
där. 

För vidare diskussion kan man även ifrågasätta om parken ska anpassas och utformas efter 
faktisk eller upplevd trygghet? Jag menar att resultatet av uppsatsen kan ligga till grund för 
vidare diskussioner i hur trygghetsfrågan ska hanteras i planeringen på offentliga platser, där 
fokus ligger på att komma åt det som skapar upplevelsen av otrygghet men som ligger utanför 
de fysiska åtgärderna. Om jag skulle arbetat vidare med denna undersökning hade jag 
kompletterat den med kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse av på 
föreställningarna om otrygghet. Det hade alltså varit intressant att undersöka det som 
parkprogrammen inte tar upp gällande trygghet, undersöka utifrån ett genusperspektiv varför 
kvinnor ofta upplever mer otrygghet än män, samt hur det kommer sig att kvinnor och män har 
olika uppfattningar om vilka aktiviteter och funktioner som en park bör innehålla. 
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BILAGA 1 
 

Nedan redovisas enkäten samt resultatet av enkätundersökningen.  Rangordningen har 
omvandlats till poäng som i in tur räknats om till procent, se figur nedan: 

  

 

 

 

% som redovisas i svart färg visar den totala procenten av poängen från män och kvinnor 

% som redovisas i blå färg visar den totala procenten av poängen från männen 

% som redovisas i röd färg visar den totala procenten av poängen från kvinnorna 

Kön: _25st___Man _25st__Kvinna  

Ålder: __1__10-15år            __6+8__15-20år  __5+5__20-30år           __3+2__30-40år 

 __3+4__40-50år        __3+2__50-60år __3+2__60-70år            __2+1__70+ år 

1) Vad är viktigt för en park för dig? 
Välj tre alternativ. Rangordna 1-3, där 1 är viktigast 

__20 %_Alla ska ha tillträde (22 % + 19 %) 

__13 % _Den ska vara lättillgänglig (18 % + 8 %) 

__13 % _Platsen ska vara estetiskt tilltalande (13 % + 13 %) 

__36 % __Platsen ska upplevas trygg (33 % + 38 %) 

__18 % __Det ska finnas socialt liv på platsen/möjlighet till socialt umgänge (13 % + 22 %) 

 

2) Vad tror du skapar liv och rörelse i en park? 
Välj tre alternativ. Rangordna 1-3, där1 är viktigast  

__22%__Aktiviteter på platsen (t.ex. lek) (25 % + 19 %) 

___9%__Sittmöjligheter (6 % + 11 %) 

__20%__Trygghet (16 % + 24 %) 

__23%__Gångmöjligheter (promenadstråk/passagestråk) (27 % + 19 %) 

__26%__Trivsam miljö (25 % + 27 %) 

Rangordning Poäng 
1 3 
2 2 
3 1 
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3) Vilka funktioner ser du helst i en park, för att du ska vilja vistas där? 
Välj tre alternativ. Rangordna 1-3, där 1 är viktigast  

__10%__Bilfritt (6 % + 15 %) 

__10%__Öppna, ljusa ytor (11 % + 9 %) 

___7%__Roligt för barnen (5 % + 9 %) 

___2%__Plats för vila (1 % + 3 %) 

__20%__Fridfull miljö (21 % + 19 %) 

__25%__Grönt och naturskönt (25 % + 26 %) 

__16%__Motion/promenadstråk (22 % + 12 %) 

__10%__Folkliv (8 % + 7 %) 

 

4) Upplever du att känslan av otrygghet främst är kopplad till: 

__86%__Tid på dygnet (72 % + 100 %) 

__14%__Folkmassor (28 % + 0 %) 

 

5) Vilka funktioner gör att du upplever en park otrygg? 
Välj tre alternativ. Rangordna 1-3, där 1 är viktigast  

__17%__Nedskräpning/ skadegörelse (17 % + 17 %) 

__37%__Berusade/påverkade människor (36 % + 39 %) 

__25%__Mörkt (28 % + 23 %) 

__0%__Liten möjlighet till aktivitet/ej användbar för mig(0 % + 0,5 %) 

___3%__Trafik/ buller (5 % + 0,5 %) 

__10%__Folktomt (7 % + 12 %) 

___3%__Otillgängligt (4 % + 1 %) 

___5%__Obehaglig vegetation(3 % + 7 %) 

 

6) Har du någon gång undvikt en park på grund av någon av ovanstående anledningar? 

__56%__JA (Om JA, stryk under alternativen i fråga 5 som gjort att du undvikt platsen)  
(40 % + 72 %) 
__44%__NEJ (60 % + 28 %) 
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7)Vilka fysiska åtgärder anser du vara viktiga i en park för att den ska upplevas trygg? 
Välj tre alternativ. Rangordna 1-3, där 1 är viktigast  

__5%__Parkbänkar (5 % + 5 %) 

__31%__God belysning (27 % + 34 %) 

__5%__Soptunnor (8 % + 1 %) 

__3%__God markbeläggning (3 % + 3 %) 

__15%__God natur- och grönskötsel (12 % + 16 %) 

__5%__Tillgänglighet (7 % + 3 %) 

__6%__Synlighet (7 % + 5 %) 

__8%__Överblickbarhet (9 % + 7 %) 

__2%__Orienterbarhet (skyltar) (2 % + 3 %) 

__7%__Öppna ytor (6 % + 9 %) 

__13%__Folk i rörelse (13 % + 14 %)  

 

8) Upplever du ökad otrygghet i en park under dygnets mörka timmar? 

__82%__JA (Om JA, stryk under alternativen i fråga 7 som du anser viktiga för ökad 
trygghetskänsla under dygnets mörka timmar) (80 % + 84 %)  

__18%__NEJ (20 % + 16 %) 

 

Upplevde Ni att något svarsalternativ saknades? 
Inga kommentarer  

 

 

 /Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
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Figur 9 visar vilka funktioner som de tillfrågade anser gör att de upplever en park otrygg 

Figur 7 visar vad som är viktigt i en park för respondenterna  

Figur 8 visar vad respondenterna tror skapar liv och rörsler i en park 
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Figur 11 visar om respondenterna någon gång undvikt en park pga att den upplevts otrygg 

Figur 10 visar vilka funtioner som de tillfrågade helst ser i en park för att vilja vistas där 
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Figur 12 visar vilka fysiska åtgärder som de tillfrågade anser vara viktiga för att en park ska upplevas trygg 

Figur 13 visar hur många som upplever en park mer otrygg under dygnets mörka timmar 

 


