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Förord 

Arbetet är en idé som väcktes under en diskussion med vänner om en otrygghet som har börjat 

växa samhället. Med olika synvinklar, tider och platser skapades en bild om vilka platser man 

ansåg var de mest otrygga och dessa var alla gröna ytor i städerna. Detta väckte ett intresse hos 

mig att undersöka hur människor egentligen upplever våra parker och grönområden under 

dygnets mörka timmar. Min förhoppning är att skapa en diskussion om ämnet trygghet mot 

platser som parker och grönområden som jag anser är en viktig faktor för ett bra samhälle.   

Till detta arbete vill jag tacka alla som har engagerat sig och svarat på frågor om trygghet och 

som har delat med sig av sina tankar samt min handledare Erik Hidman för sitt stöd och 

vägledning under arbetet. Jag vill också rikta ett stort tack till min mamma Anette Öbom som 

har hjälpt mig under mitt arbete med tips och råd under skrivprocessen.   
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Abstract  

Parks and green areas are important to a city and have many different characteristics and 

functions, both for individuals and the climate challenges society is facing. 

For the people they offer a place to socialize, relax and enjoy while promoting biodiversity, 

taking care of stormwater and giving character to the city. When these green spaces are 

presented to the public, they are raised as attractive, inviting and safe where there is the 

opportunity for various activities during the day. But in the evening and night time, their 

character is at risk of changing as darkness falls, the place is depopulated and people's 

movement patterns change. This work focuses on studying people's perceptions on sense of 

safety today in parks and green areas in cities during the evening and night hours, and what 

physical factors that cause this perception. 

The study is designed as a survey that has been sent out by e-mails and social media to people 

all over Sweden. The survey asks questions about people's own perceptions on sense of safety 

in urban parks and green areas during the evening and night hours, what physical factors affect, 

the view of the municipalities' communication and the work of the authorities. The result shows 

that people in the cities are not feel safe in our parks and green areas during the dark hours of 

the day. It also shows that people avoid moving or staying in parks and green areas during the 

evening and night hours. From the survey it is possible to find out which physical factors that 

affect people perception of safety, such as the size and location of the vegetation, lighting and 

unclear walking paths. From these affecting physical factors it is shown that dark places are the 

larges factor for felling of safety. The survey respondents also state that with a higher presence 

of police and more cameras deployed, the feeling of safety would increase. With the public's 

views of what gives the felling of safety nowday agains municipalities' safety work proves here 

that they have not succeeded. The result of the study gives room to for a discussion about 

strengthening the physical environment in our parks and green areas.  
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Sammanfattning 

Parker och grönområden är betydelsefulla för en stad och har många viktiga egenskaper och 

funktioner för både enskilda människor och för att möta de klimatutmaningar som samhället 

står inför. För människor erbjuder de plats för att socialisera, koppla av och njuta samtidigt som 

den biologiska mångfalden främjas, dagvatten tas omhand samt att det skänker karaktär för dess 

stad. När dessa grönytor presenteras för allmänheten upphöjs dem som attraktiva, inbjudande 

och trygga där det finns möjlighet för olika aktiviteter under dagtid. Under kvälls- och nattetid 

riskeras deras karaktär att ändras när mörkret faller, platsen avfolkas och människors 

rörelsemönster förändrar. Detta arbete fokuserar på att studera människors uppfattning av 

trygghet i parker och grönområden i städerna under kvälls- och nattetid idag och vilka fysiska 

faktorer som ger upphov till denna uppfattning.  

Studien är upplagd som en enkätundersökning som har skickats ut via mejl och sociala medier 

till människor över hela Sverige. Enkäten ställer frågor om människors egen uppfattning om 

trygghet i städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid, vilka fysiska faktorer 

som påverkar, synen på kommunernas kommunikation och ordningsmaktens arbete. Resultatet 

visar att människor i städerna känner otrygghet i våra parker och grönområden under de mörka 

timmarna på dygnet. Det visar även att människor undviker att röra sig eller vistas i parker och 

grönområden under kvälls- och nattetid. Från undersökningen går att utläsa vilka fysiska 

faktorer som påverkar uppfattningen av otrygghet, som exempelvis vegetationens storlek och 

placering, belysning samt otydliga gångstråk. Från dessa påverkande fysiska faktorer visas att 

mörka platser är den största faktorn för otrygghet. Enkätens respondenter anger även att med 

högre närvaro av ordningsmakten och mer kameror utplacerade så skulle känslan av trygghet 

öka. Med allmänhetens åsikter av vad som ger otrygghet idag mot hur kommunernas 

trygghetsarbeten bevisas här att man inte har lyckats. Resultatet av studien ger utrymme för att 

kunna skapa en diskussion mot att stärka den fysiska miljön i våra parker och grönområden.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

I Sverige är naturen en respekterad och uppskattad yta som har stor betydelse för vårt 

välmående. Så är även fallet för gröna ytor i våra städer. Parker och grönområden är också en 

viktig del i att stärka stadens attraktivitet och dess unika karaktär, vilket i förlängningen kan 

bidra till att locka invånare att bosätta sig (Hidman 2018). Natur i form av parker och 

grönområden blev viktigt inom stadsplaneringen först under 1800-talets mitt och kan finnas i 

olika former som att vara en bevarad naturmark eller anlagd grönyta (Björk, Nordling och 

Reppen 2018). Tack vare detta är alla parker och grönområden unika i utseende och utformning 

och enligt Stahre (2014) så strävar städer i Sverige och även i övriga världen efter att 

marknadsföra sin unika stadsbild för den lokala utvecklingen och näringslivet genom att 

stadsutvecklingen följer en mycket tävlingsinriktad stadspolitik. Detta medför att även nya 

parker och grönområden i städerna blir designade för att styrka den unika stadsbilden och får 

ett unikt utseende.  

 

Även om parker och grönområden är en betydande delar i stadsbilden och ser olika ut för 

marknadsförandet av staden så kan dåligt omhändertagna och planerade parker och 

grönområden uppfattas som otrygga, speciellt under kvälls- och nattetid. Regeringen har satt 

sjutton mål för samhällsutvecklingen varav ett är att städer och hushåll skall vara säkra, 

attraktiva, motståndskraftiga och hållbara (Regeringen Mål 11, 2017). Det är ett mål som kan 

tolkas lite olika beroende på hur man väljer att se på målet och därigenom kan det skilja på vem 

som bär ansvaret för att målet ska uppnås. Väljs exempelvis synen på säkerhet och trygghet i 

våra städer riktas ofta frågan till ordningsmakten och politiker för att jobba brottsförebyggande 

med fler poliser, striktare lagar och övervakning. Det finns även andra aktörer som också har 

ett viktigt ansvar för att arbeta brottsförebyggande och skapa ett tryggare samhälle. I takt med 

att städers population ökar och bygg- och planeringsprojekten blir allt större ligger mycket 

ansvar på de som planerar och bygger städerna. Ser man på den fysiska miljön är det arkitekter, 

stadsplanerare, landskapsarkitekter med flera som bär ansvaret för att skapa trygga platser och 

områden. I arkitektens framställan av parker och grönområden beskrivs de nästan uteslutande 

som attraktiva och trygga med möjlighet till allt från rekreation till sociala aktiviteter under 

dagtid. Det kan innebära negativa effekter då en stad alltid är vaken och människorna är alltid 

i rörelse, även under kvälls- och nattetid. Det kan exempelvis vara till och från jobbet eller andra 

sociala aktiviteter som medför att människor har olika rörelsescheman under dygnet. Det är 

med andra ord inte bara under dagtid som parker och grönområden behöver vara trygga. 
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1.2 Syfte och Mål  

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningen av trygghet i städernas parker och 

grönområden under kvälls- och nattetid samt vilka fysiska faktorer som ger upphov till denna 

uppfattning. Syftet är även att undersöka om säkerhetsfaktorer kan påverka uppfattningen.  

Studien är upplagd för att besvara följande forskningsfrågor:   

• På vilket sätt uppfattas städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid 

med avseende på trygghet?  

• Finns det någon skillnad i hur män respektive kvinnor upplever trygghet i städernas 

parker och grönområden under kvälls- och nattetid? 

• Vilka fysiska faktorer i städernas parker och grönområden ger upphov till denna 

trygghetsuppfattning under kvälls- och nattetid? 

• Kan säkerhetsfaktorer som kameror och ordningsmaktens närvaro påverka 

uppfattningen med avseende på trygghet i städernas parker och grönområden?  

Målet är att få en bild av människors uppfattning idag av våra parker och grönområden i 

städerna under kvälls- och nattetid och vilka fysiska faktorer som ger denna uppfattning. Utifrån 

detta är målet att ge ett underlag för att stärka den fysiska miljön i våra städers parker och 

grönområden med avseende på trygghetsfrågan.    

 

1.3 Fokusering  

Studien fokuserar på sig till parker och grönområden som finns i centrala delar av städer eller 

mellan bostadsområden. Det kan vara planerade eller naturligt bevarade där människor har 

möjlighet att röra sig igenom eller att vistas i. Detta innebär att det kan även vara naturliga 

grönområden i städer som har fått behålla sin vegetation och struktur men där man anlagt 

gångstråk för att kunna ge möjlig färdväg till och från olika aktiviteter. Detta gäller även 

anlagda parker och grönområden som landskapsarkitekten eller stadsplaneraren hade tydliga 

mål och strukturer för i samband med planeringen. 

Den generella tidpunkten är vald under kvälls- och nattetid då detta är en tid på dygnet som 

domineras av osäkerhet och mörka ytor oavsett vilken tid på året det är. 

Med fysiska faktorer menas allt som skapar det fysiska rummet på en plats. Detta kan 

exempelvis vara vegetation, belysning, gångstråk, statyer etc. som antingen är anlagda eller 

naturligt bevarade.  

Med brottsförebyggande i denna studie menas arbete eller planering som antingen motverkar 

brott eller till och med förhindrar brott. Det rikas både mot den fysiska miljön och mot effekten 

av mänsklig närvaro och elektroniska hjälpmedel.    

Rädsla och trygghet som benämns i studien är riktad mot den uppfattning som människor har 

för ett område eller plats och som har grund i dess fysiska och sociala miljö.  

Kommunerna som används som referens i studien är utvalda efter deras handlingsplaner och 

vilken vikt de lägger på trygghetsarbetet riktat mot parker och grönområden.   
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2. Metod  

2.1 Metod  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie som inkluderade böcker, internetsidor och 

forskningsrapporter för att få en större inblick i tidigare arbete om städer, parker och 

grönområden. Litteraturen i form av böcker söktes främst fram via olika biblioteks hemsidor 

och valdes efter vilken grad de benämner parker och grönområden. En del böcker valdes även 

med forskning om rädsla och otrygghet för en övergripande förståelse av ämnet från en 

psykologisk synpunkt. För att få en förståelse för det brottsförebyggande arbetet, mål och 

riktlinjer samt statistik användes internet som den primära sökvägen. Här riktades sökningar 

först mot organisationer, kommuner och regeringen för statistik, mål och nuvarande arbete för 

trygghet. Även tidigare forskning som avhandlingar och artiklar söktes fram som benämner 

trygghetsuppfattning och rädslor i en stad.  

Litteraturstudien låg sedan som grund för utformandet av frågor till studiens 

enkätundersökning, med fokus att få en uppfattning av vad människor anser om otrygghet under 

mörkrets intrång i parker och grönområden i städerna. Enkäten gjordes digitalt med hjälp av 

Google Form och bestod av 15 frågor som handlade om människors upplevelse av trygghet i 

städernas parker och grönområden, vilka fysiska faktorer som ger denna upplevelse, synen på 

kommunikationen från kommunen vid planering för att uppfylla önskad trygghet och vad 

människor ser på säkerheten i form av övervakning och ordningsmaktens närvaro. En del av 

frågorna var ledande och besvarades med värden från 1 till 4 för att ge tydlighet i vilken grad 

man upplever trygghet eller otrygghet samt att respondenterna måste ta ställning. I några 

enstaka frågor valdes svarsmöjligheten Ja, Nej, Vet ej, då frågorna ställdes mot respondenternas 

egna uppfattningar. Några frågor kunde även besvaras med fri text för att de som svarade kunde 

ge sina egna synpunkter på frågan och ge mer underlag till resultatet. Därefter skickades 

enkätundersökningen ut via Gmail där kontakter från olika kontaktlistor på Luleås tekniska 

universitet användes samt kontaktlistor från tidigare undersökningar som har mottagits. Mejlen 

vidarebefordrades också via närstående familj och vänner till deras kontaktnät samtidigt som 

bekanta delade länken via Facebook och Messenger. På så sätt fick enkäten en bred nationell 

spridning som då täckte alla olika former av städer då parker och grönområden är unika för 

varje enskild stad och dess stadsplan.  

Enkäten låg öppen ute för svar i 10 dagar för att ge alla god tid att reflektera och att svara. 

Svaren visades direkt som statistik och diagram i Google Form som gjorde det lätt att direkt 

fastställa resultatet av enkäten. Utifrån statistiken jämfördes resultatet mot litteraturstudien som 

gjordes där varje fråga jämfördes mot den litteraturen, forskning och undersökningar som har 

legat till grund för varje enkätfråga. Detta för att analysera om i litteraturen överensstämmer 

med resultatet och om det fanns skillnader och avvikelser. För svaren från frågorna med fri text 

sammanställdes de mest benämnda faktorerna in i resultatet. Här fick även ytterligare litteratur 

tas fram för frågorna med fri text för att kunna analysera respondenternas egna svar och tankar. 

När analysen mellan litteraturstudien och resultatet var gjord sammanfattades denna analys mot 

studiens fyra forskningsfrågor som sammanställdes i en slutsats. 
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2.2 Litteratur  

Litteraturstudien som har gjorts syftar till att få en övergripande förståelse av parker och 

grönområden samt en grundförståelse om uppfattningen av trygghet. Litteraturen och forskning 

har sökts fram med sökmotorn Google och via 3 olika bibliotek i Trollhättan och Göteborg. 

Sökorden valdes till städer, grönområden, parker, otrygghet, trygghet, rädsla, mörker, 

landskapsarkitektur, urban design, offentliga rum och brottsförebyggande arbete.  

Utifrån denna sökning valdes först litteratur ut som riktar sig mot människors rörelse och 

beteende i städer och parker samt stadsutveckling under senaste århundrade. Här valdes 

litteratur av bland annat Jane Jacobs och Jan Gehl ut som grundläggande skribenter. Utifrån 

detta gavs en uppfattning av hur utvecklingen av parker och grönområden har påverkat 

människor och hur vi rör oss till och ifrån dem. Sedan riktades litteraturstudien mot annan 

litteratur och forskning om rädsla och otrygghetskänsla för mörker med mål att få en 

övergripande bild av hur människor agerar och reagerar när vi möts av detta.  

För att koppla samman människors uppfattningar med synen och användningen av parker och 

grönområden valdes litteratur, statistik och forskning om människors upplevelse idag om städer 

och grönytor under kvälls- och nattetid. Genom detta gavs en överblick av vad tidigare 

undersökningar och forskning har givit i frågan om otrygghet och rädsla. I samband med detta 

studerades litteratur om parker och grönområdens fysiska uppbyggnad och utseende för att 

förtydliga vilka faktorer som kan påverka upplevelsen.  

Efter det så gjordes en litteraturstudie för de olika mål och riktlinjer som olika kommuner samt 

regeringen och Boverket har satt för att jämföra de fysiska faktorerna som tagits fram tidigare, 

människors rädslor och otrygghet samt människors beteende med de riktlinjer och mål som är 

satta. 

 

2.3 Urval  

Litteraturen mot städer valdes att riktas mot tidigare skribenter och pionjärer inom 

stadsplanering, samhällsvetare och landskapsarkitekter som diskuterar om människors 

uppfattningar och beteende i städerna. 

Forskning och litteratur om människors rädslor för mörker och otrygghet valdes från författarna 

som diskuterar denna uppfattning i förhållande till mörker och olika platser som städer och 

parker. 

För litteratur om parker och grönområdens fysiska struktur valdes författare som benämner 

ingående hur olika faktorer som vegetation, belysning och gångstråk påverkar uppfattningen. 

Litteratur i form av mål och riktlinjer valdes från kommunernas egna hemsidor som benämner 

tryggheten i parker och grönområden samt som har tydliga riktlinjer eller handlingsplaner för 

dessa områden. Mål och riktlinjer från regeringen valdes mot samhällsplanering, 

trygghetsarbete och offentliga rum.  

 

2.4 Litteraturstudie  

Trygghetsupplevelse  

Trygghet är en upplevelse som påverkas av många faktorer, eftersom känslan av trygghet eller 

otrygghet grundlägger sig i människors egen uppfattning. Det innebär även att trygghet är svår 

att mäta då det bygger på många faktorer (Brå 2019). Forskning som har gjorts tidigare visar 

dock på generella faktorer som påverkar den upplevda tryggheten i området man bor i och ej 
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en specifik yta. Andersson (2001) menar på att känslan av trygghet eller otrygghet hänger 

samman med rädslan att bli angripen. Rädsla kan också upplevas olika i förhållande till vilket 

kön man har. Detta styrks av Andersson (2001) som också benämner att kvinnor har lättare att 

känna rädsla än män. Vid upplevelse av rädsla kan konflikt skapas som får människor att 

utvärdera sitt nästa val av handling. W. Dozier, Jr (1998) nämner att när otrygghet och rädsla 

slår in börjar människor att leta efter en flyktväg för att undvika denna känsla och plats. Följande 

litteraturöversikt ämnar beskriva faktorer från tidigare forskning som påverkar 

trygghetsuppfattningen med fokus på parker och grönområden i städer under kvälls- och 

nattetid. Kapitlet har delats upp i underrubriker som motsvarar dem teman som identifierats 

under arbetet med litteraturöversikten: Belysning, Vegetation och översiktlighet, Gångstråk och 

användning, Säkerhet och kameror, Användare och Kommunala strategier.  

 

Belysning 

Belysning beskrivs i litteraturen som en avgörande faktor för människors uppfattning av 

platsens trygghet under de mörka timmarna. Belysning nämns i litteraturen som all upplyst 

miljö i området för synlighet. Stenbäck (2016) påpekar här att för en bra överblick behövs även 

omgivningen belysas och, inte bara gångvägen, där dålig belysning skapar mörker som ger en 

obehaglig känsla. Bra belysning är viktig för en tryggare uppfattning. Som Gehl (2010) skriver 

så är belysningen en viktig del för uppfattningen av trygghet och en god stadsmiljö och 

Stenbäck (2016) menar att god belysning gers av lång livskvalité där ingen vegetation blockerar 

och hindrar ljuset som viktigt faktorer.  

 

Vegetation och översiktlighet 

Enligt litteraturen påverkas uppfattning av platsens trygghet eller otrygghet av de fysiska 

faktorerna som skapar platsen. Platser som parker och grönområden får ofta sin fysiska 

utformning efter staden och landskapets topografi (Isling 2017). Med platsens utformning och 

fysiska faktorer som vegetation skapar det fysiska rummet som människor ska läsa av. Då 

vegetation är en del som skapar rummet är dess påverkan viktig för trygghetsuppfattningen. 

Som Stenbäck (2016) nämner så kan vegetation skapa mörka väggar som ger en negativ 

uppfattning för trygghet när vegetationen blir för tät. Han menar att man är i behov av god 

slyröjning för att motverka att mörka väggar skapas. Vegetation och utformning har också en 

påverkan för översiktligheten av platsen och mot omkringliggande miljö. God översiktlighet 

benämner både Malmö stad (2010) och Huddinge kommun (2014) som viktig för upplevelsen 

av trygghet på platsen.  

 

Gångstråk och användning 

Gångstråken är den ytan som används mest i en park eller grönområde. Tiden för användning 

och flöde av människor beror, enligt Jacobs (2005), på vilken funktion och användning som 

omkringliggande område har. Hon pratar om människors olika tidscheman i sitt liv, speglar mot 

när man har tid eller är i behov av att använda en plats. Exempelvis till och från jobb eller 

sociala möten på en restaurang under vilken tid på dygnet som användningen sker. Detta kan 

vara problematiskt då, enligt Jacobs (2005), parker och grönområden är i behov av att användas 

för att anses som en god och trygg miljö. Då gångstråken används mest blir de dessa ytor som 

guider för användaren under sin tid i området. Gångstråkens dragning kan därför påverka hur 
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en plats upplevs efter hur man måste röra sig. Gehl (2010) beskriver hur anlagda gångstråk kan 

strida mot människors naturliga rörelselinje, vilket kan få konsekvensen att människor blir 

tvingade att uppehålla sig längre i området än vad som var tänkt. Detta kan också ses som en 

negativ effekt då människor ofta följer den mest naturliga och raka gånglinjen och då undviker 

att befolka en plats.        

 

Säkerhet och kameror 

Enligt Polisen (2019) ökar trygghetsuppfattningen med exempelvis högre närvaro av polis. 

Närvaron av ordningsmaktens ögon anges också här ha en betydande effekt för ett 

brottsförebyggande arbete för en tryggare miljö. Ordningsmaktens ögon kan även vara i form 

av kameraövervakning och som Brå (2018) benämner så kan kameror ha en brottsförebyggande 

effekt men att det inte finns några tydliga resultat för att det förhindrar brott. Hur säker en plats 

är speglar också hur människor pratar och refererar till platsen. Rykten och nyheter om en plats 

kan därför ha en påverkande effekt av trygghetsuppfattningen och valet att vistas där eller ej. 

Information från massmedia och vänner sammanfattas av W.Dozier, Jr i boken Rädsla – 

Känslan som genomsyrar och präglar våra liv och vår värld. (1998, s. 171): 

”Vi lever i ett hav av rädsla som ständigt fylls på av strida strömmar av alarmerande 

nyheter som väller ut från massmedia. Vi översköljs av rapporter om brott, sjukdom, 

terrorism och en miljon andra faror. Vi lyssnar till dem därför att vårt primitiva 

alarmsystem är konstruerat så att det uppmärksammar varningssignaler. En väldig andel 

av det som massmedia väljer att rapportera om handlar uttalat eller outtalat om rädsla.”  

Han menar alltså på att oroväckande nyheter medför att vi ser detta som varningar som vi sedan 

bär med oss. En negativ ryktesbild om ett område kan medföra att människor väljer en annan 

gångväg eller färdsätt, vilket kan på så sätt motverka att en plats befolkas. 

 

Användare 

Tryggheten på en plats påverkas även av vilken typ av människor som rör sig eller vistas i 

området. Exempelvis känner en del människor obehag av att möta en samling människor, så 

som ungdomsgäng, under kvälls- och nattetid. Som Lieberg (2015) understryker så är parker 

och grönområden en offentlig miljö för ungdomar att hitta sin identitet utan insyn från vuxna 

eller myndigheter. Parker och grönområden är då en fri zon där gruppering av människor som 

ungdomar eller utsatta individer kan skapas som vill fly undan myndigheters ögon. Jacobs 

(2005) nämner här att parker och grönområden i städerna kan anses vara en lyckad plats för 

utsatta människor. Dessa grupperingar av utsatta individer som samlas i parker och 

grönområden under kvälls- och nattetid kan också skapa otrygghet för dem som rör sig 

ensamma igenom området. 

 

Kommunala strategier   

Städer och kommuner har olika strategier och arbetssätt för att arbeta med trygghetsfrågor i 

stadsplaneringsprocessen. Detta för att kunna marknadsföra sin unika stadsbild i en 

tävlingsinriktad stadspolitik (Stahre 2014) för att locka till sig invånare och företag.  
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En del av detta är arbetet för en tryggare miljö. I Göteborg har man arbetat med flera aktörer 

och allmänheten för att exempelvis göra Brunnsparken till en tryggare park (Park- och 

naturförvaltningen, Göteborg stad 2017). Här riktades trygghetsarbetet mot att skapa en ljus 

och inbjudande park. Helsingborg har utarbetat en handlingsplan för arbetet med trygghet i 

staden där man anger att fysiska åtgärder ger resultat för trygghet. Här arbetar man mycket med 

att beskära buskage och ha god belysning samt att noggrant utvärdera nya områden med 

allmänheten om trygghet har skapats (Stadsbyggnadsförvaltingen, Helsingborgs stad 2017). 

Andra kommuner som exempelvis Malmö stad där man arbetar efter ett trygghetsprogram för 

en tryggare stadsmiljö. Här följer man en strategi för den fysiska miljön där man bland annat 

använder utglesning av vegetation för översiktlighet och att armaturer ska vara hållbara som 

åtgärder för att trygga den fysiska miljön (Gatukontoret, Malmö stad 2010). Huddinge kommun 

har tydliga riktlinjer i sitt trygghetsarbete som de benämner som trygghetsstärkande 

vegetationshantering för i vilken höjd vegetation ska beskäras för god genomsynlighet och 

bestämda avstånd mellan vegetation och gångstråk (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen, 

Huddinge kommun 2014). Kommunernas mål för att skapa tryggare miljöer liknar varandra 

men skiljer sig i hur noggrann den fysiska åtgärden skall ske för att skapa tryggare miljö. 

 

2.5 Enkätmetodik 

Med en enkät kan man lättare distribuera och täcka en större yta samt att det ger respondenterna 

tid att svara i egen takt (Ejlertsson 2005). Han benämner också att med en enkät blir resultatet 

relativt lättolkad då frågorna är desamma för alla. Då valet av studien riktas mot alla parker och 

grönområden i Sverige samt att tiden för studien var begränsad ansågs därför en enkätstudie 

vara den mest användbara metoden för att samla in data. För att effektivisera metoden valdes 

en digital enkät där verktyget Google Form användes på grund av verktygets enkelhet samt att 

den ger statistik och diagram av svaren direkt. Ejlertsson (2005) påpekar dock att en enkät inte 

ger utrymme för kompletterande frågor och att missuppfattningar kan förekomma om frågorna 

inte är välformulerade.  

Då studien fokuserar på fysiska platser som parker och grönområden ställdes därför stora krav 

på välformulerade frågor för att minimera missuppfattningar. Därför valdes en kombination av 

ledande och öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att ledas in i studien samt att 

utvärdera sina erfarenheter och upplevelser när svaren gavs. Innan de öppna frågorna ställdes 

valdes därför en ledande fråga innan. Detta sätt styrks av Berntson et al (2016) som benämner 

att det kan vara bra att följa upp frågor med svarsalternativ med öppna frågor för att kunna se 

hur respondenterna tolkade frågorna. Med öppna frågor ges också andra tankar och 

infallsvinklar som kan ha missats under skapandet av enkäten som ger mer underlag till 

resultatet. Dock kan resultatet av de öppna frågorna bli missvisande om de ledande frågorna 

tolkas fel. 

Ejlertsson (2005) påpekar att en enkät har hög kriterievaliditet när det finns samband mellan ett 

villkor och vad frågorna mäter. Så studiens validitet kan ses som en kriterievaliditet då studien 

bygger på samband mellan enkätfrågorna och upplevelsen av trygghet. Resultatet kan därför 

tolkas för denna studie som en indikation på den upplevda tryggheten och vad som skapar denna 

upplevelse. Detta på grund av att enkäten är gjord på en öppen arena vilket gör det svårt att 

analysera bortfallet då vetskapen om mottagarna av enkäten medvetet eller omedvetet har svarat 

eller ej samt att det inte finns några liknande studier för parker och grönområden utan enbart 

för andra områden som exempelvis bostadsområden.   
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3. Resultat  
Resultatet presenteras direkt efter respektive enkätsvar undantaget för frågor med fri text där 

de mest angivna svaren presenteras i textform. Åldersperspektivet används för att kontrollera 

fördelningen och bredden av enkätsvaren. 

3.1 Kön/Åldersgrupp  

Enkäten besvarades av 242 personer varav 148, vilket motsvarar 61,2%, var kvinnor och 94, 

vilket motsvarar 38,8%, var män. Åldersfördelningen är 63,6% som är mellan 18–30 år, 

17,8% som är mellan 30 - 50 år och 18,6% som är 50 år eller äldre, (se figur 1).  

 

Figur 1 Ålder och kön 

 

3.2 Upplevelse  

Enkätundersökningen visar att totalt 24% absolut inte känner att parker och grönområden är 

välkommande och trygga under kvälls- och nattetid, följt av 43,4% som till viss del inte känner 

att parker/grönområden är trygga och välkommande. 26,4% anger att de inte känner sig trygga 

och 6,2% anger att de absolut känner sig trygga. Det finns en skillnad mellan könen där 32,4% 

kvinnor och 10,6% män anger att de absolut inte känner att parker och grönområden är 

välkommande och trygga under kvälls- och nattetid, följt av 46% kvinnor och 39,4% män som 

till viss del inte känner att parker och grönområden är trygga och välkommande. 18,2% kvinnor 

och 39,4% män anger att det till viss del känner att parker och grönområden är trygga och 

välkommande följt av 3,4% kvinnor och 10,6% män som absolut känner sig trygga och 

välkommande, (se figur 2). 
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Figur 2 Känner du att parker/grönområden i städer känns trygga och välkommande under kvälls- och nattetid? 

 

På frågan om man undviker att vistas eller röra sig i parker och grönområden under kvälls och 

nattetid svarade totalt 36,4% att de absolut undviker följt av 26,4% att de till viss del undviker. 

25,6% svarar att de inte har några problem och 11,6% anger att de absolut inte undviker 

parker/grönområden under kvälls- och nattetid. Det finns en skillnad mellan könen där 50,7% 

kvinnor och 13,9% män anger att de absolut undviker följt av 28,4% kvinnor och 23,4% män 

att de till viss del undviker att vistas eller röra sig i parker/grönområden under kvälls- och 

nattetid. 18,2% kvinnor och 37,2% män anger de inte har några problem följt av 2,7% kvinnor 

och 25,5% män som absolut inte undviker parker/grönområden under kvälls- och nattetid, (se 

figur 3). 

 

Figur 3 Undviker du att vistas/röra dig i parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid? 
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För frågan om trygghet anger 25,3% att det känns mycket tryggare i parker och grönområden i 

städerna under kvälls- och nattetid när mycket människor rör sig där följt av 52,3% anger att 

det känns lite tryggare. 19,5% anger att det känns lite otryggt följ av 2,9% som tycker att det är 

mycket otryggt. Det finns en skillnad mellan könen där 16,9% kvinnor och 39,4% män anger 

att det känns mycket tryggare följt av 55,4% kvinnor och 46,8% män att det känns lite tryggare 

i parker eller grönområden i städerna under kvälls och nattetid när mycket människor rör sig 

där. 25% kvinnor och 10,6% män anger att det känns lite otryggt och 2,7% kvinnor och 3,2% 

män anger att det är mycket otryggt när mycket människor rör sig där, (se figur 4). 

 

Figur 4 Hur upplever du parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid när mycket människor går där? 

 

I den motsatta frågan anger 40,9% att det känns väldigt otryggt och 38,4% som anger att det 

känns lite otryggt när lite människor rör sig i parker eller grönområden i städerna under kvälls- 

och nattetid. 16,5% anger att det känns lite otryggt och 4,1% anger att det känns väldigt otryggt. 

Det finns en skillnad mellan könen där anger 2% kvinnor och 7,5% män anger att det känns 

mycket tryggt följt av 3,9% kvinnor och 28,7% män att det känns lite tryggare i parker och 

grönområden i städerna under kvälls- och nattetid när lite människor rör sig där. 35,1% kvinnor 

och 43,6% män anger att det känns lite otryggt och 54% kvinnor och 20,2% män att det känns 

mycket otryggt, (se figur 5). 
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Figur 5 Hur upplever du parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid när lite människor går där? 

 

3.3 Trygghetspunkter  

På frågan vad det är som gör att det känns otryggt i parker/grönområden anger hela 94,5% att 

det beror på dålig belysning och 17,9% på dåligt belysta statyer. 50,2% anger att det beror på 

placeringen av buskar och träd och 40% att det beror på storleken av buskar och träd. För 

otydliga gångstråk anger 23% att det påverkar känslan av otrygghet samt för brist på synlig och 

närliggande bebyggelse anger 63,8% att det är en påverkande faktor, (se figur 6). 

 

 

Figur 6 Vad anser du är det som gör att parker/grönområden i städer känns otrygga under kvälls- och nattetid? 
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Frågan om andra orsaker till vad som gör att parker och grönområden i städer känns otrygga 

under kvälls- och nattetid enligt de som skrivit fri text sammanfattas nedan: 

• För lite och för dålig belysning 

• Mörka platser  

• Ungdomsgäng och grupperingar av utsatta människor 

• Dålig belyst grönstruktur och statyer 

• För nära placering av buskar och mängden buskar 

• Ordningsmaktens frånvaro 

• Dålig sikt genom grönstrukturen mot omgivande bebyggelse 

 

För frågan om parker/grönområdens rykte påverkar trygghetskänslan anger 49% att det 

påverkar mycket följt av 34,4% som anger att det påverkar lite av trygghetskänslan. 13,3% 

anger att det inte påverkar trygghetskänslan så mycket och 3,3% anger att det inte alls påverkar 

trygghetskänslan, (se figur 7). 

 

Figur 7 Anser du att en park/grönområdes rykte påverkar känslan av otrygghet?  
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3.4 Planering och kommunikation  

På frågan om man anser att kommunerna tydligt kommunicerar ut om hur trygghet av parker 

och grönområden under kvälls- och nattetid skall uppfyllas vid offentlig presentation anger 

55,2% att de inte tycker att det framgår tydligt. 42,7% anger att de inte vet medan 2,1% anser 

att det framgår tydligt, (se figur 8). 

 

Figur 8 Anser du att kommunen tydligt kommunicerar ut om hur tryggheten av parker/grönområden i städer 

kommer att uppfyllas under kvälls- och nattetid vid offentliga presentationer? 

 

Gällande frågan om man tror att kommunerna har tagit hänsyn till trygghet vid planering eller 

ombyggnation av parker/grönområden under kvälls- och nattetid anger 31,5% att de inte tror 

det. 26,1% anger att de tror att kommunen tar hänsyn till trygghet och 42,3% anger att de inte 

vet, (se figur 9). 

 

 

Figur 9 Anser/Tror du att kommunerna har tagit hänsyn till trygghet vid planering/ombyggnad av 

parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid? 
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Frågan om vad kommunerna kan göra vid planering eller ombyggnad av parker eller 

grönområden i städerna för att det ska kännas tryggare under kvälls- och nattetid skriver de som 

valt fri text enligt nedan: 

• Enkätundersökningar och intervjuer av lokalbefolkningen om det planerade projektet 

• Undvika placering och utformning av parker och grönområden som skapar mörka 

platser och dålig sikt mot närliggande bebyggelse  

• Platsstudier under kvälls- och nattetid 

 

3.5 Säkerhet  

På frågan om man anser att övervakningskameror skulle göra en park och grönområde tryggare 

under kvälls- och nattetid anger 31,5% att det verkligen gör att det känns tryggare och 35,3% 

anger att det hjälper lite. 11,2% anser att det inte alls hjälper med övervakningskameror och 

22% som inte tror att det hjälper, (se figur 10). 

 

 

Figur 10 Anser du att övervakning med kameror skulle göra en park/grönområde i städer tryggare under kvälls- 

och nattetid? 
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Om parker och grönområden i städerna känns tryggare med högre närvaro från ordningsmakten 

under kvälls- och nattetid anser 52,3% att det absolut känns tryggare och 32,4% att det till viss 

del skulle kännas tryggare. 12,4% tror inte att det skulle kännas tryggare och 2,9% anser att det 

absolut inte hjälper, (se figur 11). 

 

 

Figur 11 Anser du att högre närvaro från ordningsmakten skulle göra en park/grönområde tryggare under kvälls- 

och nattetid? 

 

I den avslutande frågan om att man tror att bättre planerade parker och grönområden kan vara 

brottsförebyggande och ge mer trygghet under kvälls- och nattetid tror 88% att det kan vara 

brottsförebyggande och ge mer trygghet och 12% tror inte att det hjälper, (se figur 12). 

 

 

Figur 12 Tror du att bättre planerade parker/grönområden i städer kan vara brottsförebyggande och ge mer 

trygghet under kvälls- och nattetid? 
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4. Analys  

4.1 Upplevelsen idag  

Enkätundersökningen visar att totalt 67,4% inte eller till viss del inte känner att städernas parker 

och grönområden känns trygga och välkommande under kvälls- och nattetid. Detta värde ligger 

högre än Brå:s (2019) som gjorde sin återkommande undersökning om ”Otrygghet ute en sen 

kväll” som visar att 28% som känner otrygghet eller till viss del känner otrygghet och väljer att 

inte gå ut ensam under kvällstid i sitt bostadsområde. Ser man på skillnaden mellan män och 

kvinnor, syns även där en stor skillnad mellan dessa båda undersökningar. Totalt anger 78,4% 

av kvinnorna i enkätundersökningen att de i någon form känner att parker och grönområden i 

städerna känns otrygga under kvälls- och nattetid, vilket är högre än 36% för kvinnor från Brå:s 

undersökning. Som Brå benämner för denna statistik så är otrygghet en svår uppfattning att 

mäta (Brå 2019). Ser man till män så är även här enkätundersökningens resultat högre då hela 

50% anger att de i någon form känner att parker/grönområden känns otrygga under kvälls- och 

nattetid medan Brå:s ligger på 19% för män som känner otrygghet eller till viss del otrygghet 

och väljer att inte gå ut ensam i sitt bostadsområde under kvällstid. Kvinnor känner mer 

otrygghet enligt undersökningen och detta stärks även av en rapport av Andersson (2001) där 

hon benämner att kvinnor har lättare att känna rädsla för att bli angripen. 

Det finns dock skillnader som måste tas i beaktning när man jämför denna studie med Brå 

(2019) då dessa olika undersökningar är olika i storlek och riktar in sig mot olika områden. 

Brå;s undersökning har även en betydligt större del respondenter på ca 73 461 medans denna 

undersökningen besvarades av 241 stycken. Med en större antal respondenter kan resultatet från 

Brå bli lägre eftersom med fler respondenter så kan felmarginalen bli större. Dessa skillnader 

medför att resultatet av studierna inte kan direkt jämföras för upplevelsen av otrygghet. Man 

kan däremot se på studiens resultat som bevis för att det finns för lite kunskap gällande aspekten 

otrygghet i städernas parker och grönområden än vad som finns för andra områden i städerna. 

Vidare finns skillnad mellan Brå:s undersökning och denna undersökning i frågan om man 

undviker att vistas eller röra sig i parker eller grönområden i städerna under kvälls- och nattetid. 

I enkäten anger totalt 62,8% att de mycket eller till viss del undviker att röra sig eller vistas i 

parker eller grönområden i städerna under kvälls- och nattetid. Även detta värde är högre än 

Brå:s 28% och ligger i nästan samma nivå som känslan av trygghet och välkommande som 

angetts tidigare. Jämför man frågan i förhållande till kön ser man en liknande uppfattning för 

kvinnor där 79,1% anger att de mycket eller ofta undviker medan det är en skillnad för män där 

37,2% anger att de mycket eller ofta undviker att vistas där under kvälls- och nattetid. Män har 

lite lättare att röra sig eller vistas i parker och grönområden under kvälls- och nattetid även fast 

de kan få en känsla av otrygghet. Kvinnor har annars lättare att känna otrygghet. 

På frågan om parker och grönområden uppfattas som trygga när mycket människor är i rörelse 

anger totalt 77,7% att det känns mycket eller till viss del tryggare. Ser man på uppfattningen av 

motsatsen för parker eller grönområden där lite människor är i rörelse under kvälls- och nattetid 

anger 79,3% att det känns mycket eller till viss del otryggt. Siffrorna ger en indikation på att 

användningen av parken eller grönområdet i staden under kvälls- och nattetid tros vara en faktor 

för trygghet. För att grönområdena i städerna skall ses som en god miljö att vistas och röra sig 

i menar Jacobs (2005) att grönområdena är i behov av att användas. 
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Om parker och grönområdens rykte påverkar uppfattningen av otrygghet anger totalt 41,7% att 

det påverkar mycket eller till viss del. Det blir även tydligare i frågan om andra orsaker i fri text 

där i ett enkätsvar benämns ”aldrig hört att något bra händer i parker/grönområden under 

nattetid utan snarare tvärtom”. Som W.Dozier, Jr (1998) benämner så fylls människor konstant 

av alarmerande nyheter som uppmärksammas som varningssignaler. I och mer detta blir 

negativa rykten om otrygghet en indirekt påverkande faktor för upplevelsen.  

Ser man på frågan med fri text om andra orsaker till vad som gör att parker och grönområden i 

städer känns otrygga under kvälls- och nattetid benämns ungdomsgäng och samlingar av utsatta 

människor som en påverkande faktor. I enkätsvaren anges att det finns en rädsla för mörka 

platser där sådana grupperingar av människor samlas som anses ge otrygghet mer än trygghet. 

Lieberg (2015) förklarar bland annat att ungdomar söker sig till offentliga miljöer, som torg 

och parker, då det inte finns många platser för unga där inte någon vuxen eller myndighet ser. 

Det är i dessa miljöer som ungdomar skapar sig sin identitet under tonåren. Parker och 

grönområden är en öppen allmän plats som, enligt Jacobs (2005), kan anses vara en lyckad plats 

för utsatta människor. 

 

4.2 Fysiska faktorer  

För parker och grönområdens struktur och utseende anger totalt hela 94,5% att dålig 

gatubelysning är en stor bidragande faktor för otryggheten. Det påpekas också av många i 

frågan för fri text att för lite och för dålig belysning är en bidragande faktor för otrygghet samt 

mörka platser som uppstår vid dålig belysning som gör att människor undviker dessa områden. 

Det stämmer överens med W.Dozier, Jr (1998) som skriver att när rädsla för exempelvis mörker 

slår in så börjar alarmsystemet i hjärnan att jämföra och kalkylera ut ett händelseförlopp med 

fara och då börjar man leta åtgärder och flyktvägar för att undvika denna rädsla. 

En annan faktor som enligt enkätundersökningen påvisar hur mörka platser påverkar 

upplevelsen är att 17,9% anger att dåligt belysta statyer ökar den upplevda otryggheten. I 

undersökningen med fri text anges även dåligt belyst grönstruktur som ett problem som ligger 

till grund för att mörka platser uppstår. Stenbäck (2016) menar på att för god överblick så 

behöver även omgivningen belysas och inte bara gångvägen. När inte omgivningen är belyst så 

skapas mörka platser som ger en obehaglig känsla. 

Även vegetationen påverkar den upplevda tryggheten. Enligt undersökningen anger 50,2% att 

placeringen av buskar och träd är en påverkande faktor för otrygghet i parker och grönområden 

i städerna under kvälls- och nattetid. Även storleken av buskar och träd anges av 40% vara en 

påverkande faktor. Vegetationen påvisas av undersökningen som helhet ha en stor påverkan 

som även benämns i frågan med fri text. I ett enkätsvar benämns ”buskar överhuvudtaget, vem 

vill ens ha buskar? Bara massa smådjur, insekter och våldtäktsmän”. Även för nära placering 

av buskar och mängden träd anges som en påverkande faktor för otrygghet samt dålig sikt 

igenom grönstrukturen mot omgivande bebyggelse. Detta styrks av de svar där brist på synlig 

och närliggande bebyggelse anges av 63,8% som en påverkande faktor för otrygghet. Stenbäck 

(2016) benämner att när buskar och träd planteras nära varandra kan områden bildas till dungar 

som kan ses som en obehaglig mörk vägg som skapar otrygghet. Han menar att man är i behov 

av god slyröjning för att motverka att dessa väggar uppstår.  
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Gångstråk är den mest använda ytan och i undersökningen angav 23% att otydliga gångstråk är 

en bidragande faktor till otrygghet. Otydliga gångstråk kan uppfattas på olika sätt men om 

gångstråken är anlagda efter arkitektens mål så blir det lätt rekyleffekter. Gehl (2010) beskriver 

att människor ofta väljer den mest naturliga och raka gångvägen för att ta sig till sin destination 

vilket inte alltid följer arkitektens idé. Utifrån detta kan gångstråk bidra till en otrygghet i parker 

och grönområden i städer under kvälls- och nattetid om den tvingar människor att gå i andra 

riktningar utan möjlighet att ta den kortaste vägen.     

 

4.3 Säkerhet och brottsförebyggande  

I undersökningen anger totalt 66,5% att övervakningskameror skulle göra parker och 

grönområden mycket eller till viss del tryggare under kvälls- och nattetid. I en studie som är 

gjord av Brå 2019 om hur kameraövervakning fungerar understryks att det inte stoppade 

våldsbrott och att det är svårt att mäta effekten av kameraövervakning. Dock anges att om 

användarna har kännedom om att området är övervakat av kameror så kan det ge en 

brottsförebyggande effekt (Brå 2018). Det finns alltså inga garantier för att kameror är 

brottsförebyggande, däremot att det kan ha en förebyggande effekt mot otrygghet.  

Det visas även i undersökningen att totalt 84,3% tror på att högre närvaro av ordningsmakten i 

parker eller grönområden i städerna under kvälls- och nattetid skulle kännas mycket eller till 

viss del tryggare. Detta benämns också i frågan med fri text där ordningsmaktens frånvaro tas 

upp som en bidragande faktor till otrygghet. Enligt polisens hemsida finns mål satta att man vill 

arbeta med övriga myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Man har satt 

som ett av tre mål inför 2024 att stärka lokala närvaron för att minska brottsligheten och öka 

tryggheten (Polisen, 2019). 

 

4.4 Kommunikation  

Kommunikationen mellan kommunen och allmänheten är en viktig faktor för att projekt ska 

kunna optimeras och ge ett bra resultat. Undersökningen visar dock att 55,2% anser att 

kommunerna inte kommunicerar ut hur trygghet skall uppfyllas under kvälls- och nattetid när 

ett projekt presenteras. Enligt Plan- och bygglagen, 3 kap, 13§ så måste kommunerna meddela 

när en utställning av ett nytt planförslag skall visas. Detta måste göras via deras hemsida samt 

i en lokaltidning (Plan- och bygglagen 2010:900). Enkätsvaren visar att en stor andel människor 

inte får en tydlig uppfattning för hur en framtida park eller grönområde kommer att upplevas 

under dygnets alla timmar. Det benämns också i frågan med fri text om vad kommunerna kan 

göra vid planering och ombyggnation för att det skall kännas tryggare där enkätundersökningar 

och intervjuer av lokalbefolkningen nämns som ett bra sätt för tydligare kommunikation.      

Ser man sedan på om människor tror att kommunerna tar hänsyn till trygghet vid planering eller 

ombyggnation av parker och grönområden under kvälls- och nattetid tror 31,5% att så inte är 

fallet. Detta följs upp av 42,3% som anger att de inte vet om kommuner tar hänsyn vilket också 

ger en indikation på att det finns otydlighet hos människor för kommunernas arbete för trygghet. 

Detta speglar uppfattningen av otrygghet generellt då det finns oklarheter i kommunernas arbete 

för tryggare parker och grönområden under kvälls- och nattetid.   
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Första tanken som fanns innan studien var påbörjad var att otrygghet för parker och 

grönområden i städerna under kvälls- och nattetid är en svår och komplicerad fråga. Detta satte 

press på hur studien skulle utföras och vilka frågeställningar som var relevanta. Under 

litteraturstudien blev det uppenbart att en digital enkät är det snabbaste och lättaste sättet. 

Enkätstudien som gjorts har visat sig vara ett bra komplement för att undersöka upplevelse av 

trygghet i generella drag. Svaren som har angivits indikerar på att respondenterna har förstått 

vilka områden det gäller och vilken upplevelse som efterfrågades. Då studien medvetet syftade 

på parker och grönområden generellt så var tydliga och strukturerade frågor mer nödvändiga 

än att använda illustrerade bilder då bilder kanske inte ge helheten av upplevelsen. Om man 

hade gjort en undersökning för en specifik plats så hade man lättare kunnat stå på utvald plats 

och intervjua människor hur platsen upplevs. Detta hade dock krävt många timmars arbete 

under kvällar och nätter för att enbart samla in data. Därför var en digital enkät fördelaktigast 

för att få en nationell spridning av människors upplevelser från olika städer och olika utifrån 

kön och ålder. Under analysen av studien blev det tydligt att alla frågor i helhet täckte de mest 

relevanta fysiska faktorerna som påverkar upplevelsen. Här saknades dock en noggrannare 

frågeställning om upplevelsen när samlingar av ungdomsgäng och utsatta människor är 

närvarande. Att denna fråga inte togs med berodde på att studien skulle rikta sig mot den fysiska 

miljöns påverkan och då missades denna påverkande faktor i enkäten. Detta tog sig dock i 

uttryck i frågan om andra orsaker som ger otrygghet med fri text där respondenterna angav detta 

som faktorer för otrygghet fast denna fråga var tänkt att enbart låta respondenterna själva ange 

vilka fysiska faktorer som de anser påverka upplevelsen.      

I början av studien fanns funderingar i hur människor såg på kommunernas arbete för trygghet 

och hur det arbetet kommunicerades ut till invånarna. För denna fundering togs tre 

frågeställningar fram i enkäten för förtroendet för kommunerna och för hur nya planerade 

områden är tänkta att bli. Dessa frågeställningar har dock under analysen blivit för otydliga då 

de inte riktas mot den upplevda tryggheten.  

 

5.2 Studiediskussion  

Då studien bygger på människors egna uppfattningar avseende trygghet i städers parker och 

grönområden under kvälls- och nattetid fanns alltid tanken på hur komplex frågan om trygghet 

är. Detta beror på att det handlar om människors egna uppfattningar som är olika för alla utifrån 

sina egna erfarenheter och som påverkas av många olika faktorer. Allt från den fysiska miljöns 

struktur, rykten, rörelsen av människor till ordningsmakten närvaro. Enkätstudien visar dock 

tydligt att människor upplever att städernas parker och grönområden känns otrygga under 

kvälls- och nattetid. Även om det har påvisats otrygghet i andra studier för andra områden så 

finns det en otydlighet i vilka faktorer som ger denna känsla och vilka skillnader det finns 

mellan män och kvinnor. Studien påvisar att det är en liten skillnad mellan män och kvinnor 

men att de flesta upplever känslan av otrygghet för båda könen. Eftersom detta, enligt studien, 

medför att människor ofta undviker att vistas eller röra sig igenom dessa platser kan de anses 

vara obehagliga hinder i en stad. Då människor väljer andra vägar eller färdsätt avfolkas parker 

och grönområden som då gör otrygghetsproblemet allt större. Undersökningen som gjorts är 

också problematisk att ställa mot tidigare studier om otrygghet. Även om man ser på Brå:s 

trygghetsundersökning från 2019 som också visar otrygghet så finns det olikheter mellan denna 

undersökning och deras. Då Brå:s riktar sig generellt mot bostadsområdet och inte specifikt mot 
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parker och grönområden blir det en skillnad i uppfattningen när man svarar men det ger en 

indikation på att man inte har lyckats med trygghetsarbetet för kvälls- och nattetid. Detta kan 

ses som ett misslyckande eller som en möjlighet till förbättring för flera aktörer för att öka 

uppfattningen av trygghet och kanske till och med skapa trygghet. Man har exempelvis för 

ombyggnationen av Brunnsparken i Göteborg jobbat med flera aktörer och allmänhet för att 

som mål skapa en ljus och trygg park med god översikt. Detta kom från att Brunnsparken ansågs 

vara en av de otryggaste platserna i Göteborg (Park- och naturförvaltningen, Göteborg stad 

2017). Man har här alltså tagit tag i frågan på många plan för att skapa en ny park som 

förhoppningsvis upplevs som trygg.          

 

Det finns en uppfattning från respondenterna i enkätstudien att mer människor som rör sig i 

eller runt områden som parker och grönområden i städerna under kvälls- och nattetid skulle 

vara brottsförebyggande och ge mer trygghet. Det visar att mer befolkade parker och 

grönområden i städerna under kvälls- och nattetid är viktiga för trygghetskänslan och grundar 

sig till viss del i användningen av omkringliggande områden. Behovet blir då att man måste 

tänka på hur omgivande bebyggelse används och vilka tider de är under användning för att 

optimera parker och grönområden. Meningen med detta är att man kanske ska överväga 

användningen av vegetation som exempelvis buskar när antalet bostäder är mindre för att den 

eventuella användaren ska kunna få full översikt. Med en sådan form av fysisk åtgärd kan man 

få mer människor att röra sig i en sådan park eller grönområde och på så sätt öka tryggheten. 

Det skall sägas att det är en svår övervägning som kräver utredning för varje enskild park och 

grönområde eftersom alla är unika. Även när de ligger nära välbefolkade områden som följer 

ett annan tidsschema skulle man kunna stärka den fysiska miljön som bjuder in fler användare 

och då uppfattas som en tryggare plats. 

 

När man ser till helheten av undersökningen är det mörka platser som anses ha störst påverkan 

för otrygghet hos människor. Där är rädslan störst och hör samman med många av de fysiska 

faktorerna som belysning, vegetation och gångstråk. Mörka platser är en yta som har kommit 

att bli en stor negativ faktor under studiens gång då det har benämnts av många i enkätsvaren. 

Dessa platser var inte en avgörande faktor i början men som har utvecklat studien och synen på 

otryggheten som helhet i städernas parker och grönområden. I och med att dessa platser 

uppdagas som en negativ faktor av många får man en tydlig bild av var otryggheten lätt skapas.      

 

Det framgår tydligt att dålig gatubelysning är den största fysiska påverkan för otrygghet och 

med dåligt belyst omkringliggande vegetation och statyer blir belysningen generellt den största 

fysiska faktorn. Det är framför allt dålig eller för lite belysning samt stora buskar och träd som 

gör att mörka platser uppstår och tillsammans blir en negativ effekt för trygghet. Belysningen 

som helhet borde därför undersökas mycket noggrannare i förhållande till avstånd mellan 

ljuspunkterna och hur man kan placera dessa punkter för att förhindra att mörka platser uppstår. 

Placering och storlek av buskar och träd kan lätt bilda en negativ effekt då en park eller 

grönområde är så stor att minskad genomsynlighet till närliggande bebyggelse uppstår som 

styrks i undersökningen då den visar att de har en påverkande faktor för rädsla och otrygghet. 

Rädslan uppstår lätt då man kan känna sig ensam och avskärmad utan hjälp om något skulle 

ske. Med detta resultat av studien kan man undersöka och stärka den fysiska miljön för att skapa 

en god genomsynlighet för många grönytor där möjligheten finns och behovet är stort. Detta 

kan även vara en fråga för en övergripande reglering av våra parker och grönområden som kan 

ge en tydlighet vid planering av nya parker och grönområden. Detta är dock en reglering som 
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behöver övervägas och undersökas för varje enskild grönyta, så man får en god genomsynlighet 

som vägs upp mot arkitektens idé eller den naturliga miljön. Detsamma gäller hur man anlägger 

gångstråken i dessa områden som ska grundlägga hur och i vilken riktning människor ska röra 

sig. Är parken eller grönområdet planerad för att man ska gå och röra sig efter arkitektens idéer 

kan otryggheten bli mer påtaglig. Detta kan se olika ut då det styrs av om parken eller 

grönområdet är anlagd, naturligt bevarad och var den är placerad i staden. Många parker och 

grönområden har mycket naturligt bevarade vegetation som ger ett unikt rum men även om de 

är unika och naturliga så kan effekten fortfarande vara negativ. Här kan också frågan om en 

övergripande reglering som exempelvis avstånd mellan vegetation och gångstråk optimera den 

fysiska miljön för den brottsförebyggande effekten och skapa trygghet. Ser man till anlagda 

parker och grönområden är det lättare att skapa trygghet då man kan styra placeringen av 

vegetationen och gångstråk. Här har man en annan möjlighet att skapa en attraktiv yta som 

människor kan uppskatta och som stärker bilden av staden. Det ska dock sägas att även om 

parken eller grönområdet är anlagd för att vara attraktiv så kan det få konsekvenser för 

upplevelsen under mörkrets timmar om man inte har planerat för dygnets alla timmar. Det blir 

också en negativ effekt för uppfattningen av staden som helhet.  

 

Som benämns i inledningen så strävar städer i Sverige efter att stärka den lokala utvecklingen 

genom att marknadsföra sin unika stadsbild i en mycket tävlingsinriktad stadspolitik (Stahre, 

2014). Detta medför att de centrala delarna i städerna ofta prioriteras mer och överlåts till 

privata sektorn för design och utförande. Detta kan tolkas som positivt för skapandet av unika 

platser och städer med fantastiska möjligheter. Genom att stadsutvecklingen blir allt mer 

tävlingsinriktad kan parker och grönområden då också bli unika platser under dagtid med 

buskar, träd och statyer men som kan få en annan uppfattning som otrygghet under kvälls- och 

nattetid. Att man förlitar sig på privata aktörer är positivt så länge det finns en struktur att förlita 

sig på och att man tydligt visar hur man skall uppnå trygghet under hela dygnet. Ställer man 

denna tävlingsinriktade stadsutveckling mot kommunernas arbete, mål och direktiv kan man 

lätt missa det brottförebyggande arbetet för enbart skapa en unik park eller grönområde. Man 

ställs alltså mot mål och riktlinjer som ska tolkas snarare än mot övergripande regler som sätter 

en struktur för skapandet. 

 

Undersöker man de största kommunerna i Sverige så kan man utläsa att alla arbetar med någon 

form av trygghetsarbete. En del kommuner har bara mål som riktlinjer medan andra har tydliga 

dokument som teknisk handbok, strategier eller handlingsplaner. Även om det är ett arbete för 

en tryggare miljö så är det i många fall upp till landskapsarkitekten eller stadsplaneraren att 

tolka dessa riktlinjer. Det finns några få kommuner som har lite mer noggrannhet i hur man 

exempelvis ska placera och beskära träd och buskar i förhållande till människans längd för god 

genomsikt. Det är med denna noggrannhet som man kan arbeta brottsförebyggande och då 

skapa en tryggare miljö i våra parker och grönområden i städerna under kvälls- och nattetid.  

Rykten om en plats anges av undersökningen som en påverkande faktor för otrygghet. Denna 

kunskap är inte lika lätt att motverka som den fysiska miljöns påverkan men är ändå en viktig 

faktor att arbeta med för att attrahera människor att befolka parker och grönområden. En plats 

rykte är svår att påverka då den uppstår genom olika händelser som sker och hur andra 

människor refererar till dessa platser.  En händelse som leder till rykten eller en nyhet är upp 

till individen att tolka och skapa sig en egen uppfattning om. För att motverka negativa rykten 
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är det upp till ordningsmakten och kommunerna att informera och bevisa det arbete som görs 

för en plats trygghet och möjligheter under kvälls- och nattetid.  

Säkerhet i form av kameror och ordningsmaktens närvaro benämns också i studien som en 

positiv effekt för det brottsförebyggande arbetet och för tryggheten. Till ordningsmaktens 

närvaro hör poliser, väktare eller trygghetsvandring. Respondenterna anger att man vill ha högre 

närvaro av polis eller mer kameror för att kunna känna sig säkra. Kameror är ett tekniskt 

hjälpmedel som kan användas som en åtgärd i en del parker och grönområden som 

ordningsmakten anser är utsatta eller som människor generellt anser är otrygga. Ser man på 

studien från Brå (2018) så benämner de att kameror inte motverkade våldsbrott vilket kanske 

är den största rädslan hos människor. Med kameror som exempelvis är placerade längs med 

gångbanor och som är tydligt utmarkerade för allmänhetens kännedom kan upplevelsen av 

trygghet öka. Det kan även vara så att man anser att parken eller grönområdet är för stort och 

svår att överblicka för att kameror ska ge en positiv effekt. Då är man kanske i behov av högre 

närvaro av ordningsmakten i form av nattvandrare eller väktare. Dessa säkerhetsåtgärder bör 

då vara känt för allmänheten om man ska kunna locka mer människor att välja parker och 

grönområden som en alternativ färdväg. 

 

Utifrån denna undersökning finns underlag för att man är i behov av att stärka den fysiska 

miljön i städernas parker och grönområden. Om detta ska ske med en övergripande reglering 

eller bättre riktlinjer för den fysiska strukturen är en fråga som måste undersökas och analyseras 

noggrannare. Detta kan vara ett behov då det syns tydligt i undersökningen att vi inte har lyckats 

att göra parker och grönområden i städerna trygga med de medel och direktiv som finns idag. 

Som studien visar så finns det förtroende hos respondenterna att bättre planerade parker och 

grönområden kan vara brottsförebyggande och ge mer trygghet. Synen på städernas parker och 

grönområden skulle således behöva förändras och ses som användbara och attraktiva under 

dygnets alla timmar. Med fysiska åtgärder rörande vegetation, belysning, gångstråk och 

säkerhet kan man minska att mörka platser uppstår. Genom detta blir platsernas helhet 

brottsförebyggande och motverkar känslan av otrygghet för människor. Det gäller även att se 

hur parker och grönområden kommer användas, under vilken tid och var de är placerade 

geografiskt för att kunna optimera synlighet mot närliggande bebyggelse för närhet. Detta 

brottsförebyggande arbete skall också innefatta att man ska undersöka fördelarna med kameror 

eller patrullerande personal för de mest centrala och utsatta grönområden. Även om detta 

brottsförebyggande arbete inte är en garanti för säkerhet och en tryggare miljö i samhället så är 

det arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerares sätt att vinna över otryggheten. Även om 

detta arbete inte löser problemet så ger det en bättre förutsättning för en tryggare stad. 
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6. Slutsats  
Denna studie lades till grund av en litteraturstudie och en enkätundersökning för upplevelsen 

av trygghet i städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid. Allt för att svara på 

forskningsfrågorna: 

• På vilket sätt uppfattas städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid 

med avseende på trygghet?  

• Finns det någon skillnad i hur män respektive kvinnor upplever trygghet i städernas 

parker och grönområden under kvälls- och nattetid? 

• Vilka fysiska faktorer i städernas parker och grönområden ger upphov till denna 

trygghetsuppfattning under kvälls- och nattetid? 

• Kan säkerhetsfaktorer som kameror och ordningsmaktens närvaro påverka 

uppfattningen med avseende på trygghet i städernas parker och grönområden?  

Undersökningen som gjorts av Brå (2019) visar på att det finns en upplevelse av otrygghet i 

våra bostadsområden. Även om Brå;s undersökning är större och för ett annat område så styrker 

deras resultat denna studie eftersom det finns upplevelse av otrygghet i flera områden i vårt 

samhälle. Då man vänder sig mot parker och grönområden påvisar denna studie att dem upplevs 

otrygga och att många väljer att undvika dessa platser. W.Dozier, Jr (1998) styrker detta och 

benämner att rädsla och otrygghet får människor att leta flyktvägar för att undvika denna plats 

och känsla. W.Dozier, Jr menar också på att vi fylls av alarmerande nyheter som 

uppmärksammas som varningssignaler som vi försöker undvika. Detta styrks av studien som 

visar på att rykten har en stor inverkan för otrygghet. En annan påverkan för den upplevda 

otryggheten är människor i rörelse och som Jacobs (2005) benämner så behövs parker och 

grönområden användas för att anses vara en trygg miljö. Studien visar just att tryggheten ökar 

med mer människor som rör sig eller vistas i städernas parker och grönområden under kvälls- 

och nattetid men där större grupper av exempelvis ungdomar kan istället göra det mer otryggt. 

För upplevelsen av trygghet mellan män och kvinnor finns det även här skillnader. Som 

Andersson (2001) nämner i sin rapport så har kvinnor lättare att känna rädsla för att exempelvis 

bli angripen än vad män har. I undersökningen som har gjort styrks detta och visar att kvinnor 

känner större rädsla och otrygghet än män och att det påverkar valet av färdväg för att undvika 

denna känsla. 

För de fysiska faktorernas påverkan bevisar i denna studie att alla dessa faktorer påverkar olika 

mycket men som i helhet skapar ett fysiskt rum som upplevs otryggt. I studien benämns mörka 

platser som den största påverkande faktorn för otrygghet och som skapas av det fysiska rummet. 

Ser man på faktorn dålig belysning så har det en stor påverkan enligt studien. Detta styrker 

Stenbäck (2016) som menar på att dålig belysning av gångstråk och omgivning skapar mörka 

platser som ger obehag. Han påpekar också att man är behov av god slyröjning av vegetationen 

så att inga mörka väggar skapar och ger obehag. Denna faktor styrks av studien då den bevisar 

att både placering av buskar och träd samt deras storlek har en stor påverkan för otrygghet. 

Vegetationen hänger också samman med faktorer som dålig översikt och brist på synlig 

närliggande miljö. I undersökningen anges brist på översikt och den omgivande bebyggelsen 

som en stor faktor för otrygghet vilket styrker behovet av god översiktlighet som Malmö stad 

(2010) och Huddinge Kommun (2014) anger är viktigt för upplevelsen av trygghet. En annan 

faktor som påverkar upplevelsen av trygghet är gångstråken i en park eller grönområde. Gehl 

(2010) påvisar att anlagda gångstråk kan strida mot människors naturliga rörelselinje. Från 
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studien påvisas det att en liten andel anser att otydliga gångstråk har en påverkan för otrygghet 

då de kan tvingas röra sig längre på en plats än vad de hade planerat. 

Polisen (2019) har satt som mål att öka närvaron av polis för att ge en brottsförebyggande effekt 

och öka tryggheten. Detta är ett mål som stryks i denna studie då respondenterna anger att ökad 

närvaro av ordningsmakten skulle öka upplevelsen av trygghet. En annan faktor för att ge en 

brottsförebyggande effekt och skapa trygghet kan vara användningen av fler kameror. Brå 

(2018) skriver i sin rapport att det inte finns garantier för att brott förhindras men att det kan ge 

en brottförebyggande effekt och öka upplevelsen av trygghet när människor har vetskap om att 

kameror används. Denna effekt styrks i denna studie då undersökningen visar att 

respondenterna skulle känna mer trygghet vid större användning av kameror.   

Summering av studien visar att människor känner otrygghet i parker och grönområden i 

städerna under kvälls- och nattetid och en stor påverkande del är de olika fysiska faktorerna 

som tillsammans skapar det fysiska rummet och hur den upplevs. Med underlag från denna 

studie kan man motverka otrygghet i nyplanerade och befintliga parker och grönområden och 

stärka det brottsförebyggande arbetet för ett tryggare samhälle. Studien visar att 

respondenternas tro på att bättre planerade parker och grönområden kan vara just 

brottsförebyggande och ge mer trygghet. Så med fysiska åtgärder efter vad som anges i studien 

kan upplevelsen av otrygghet förändras. Som i Helsingborgs handlingsplan för arbetet med 

trygghet i staden där man benämner att man bland annat kan vara i behov av fysiska åtgärder 

av miljön då det ger bra resultat (Stadsbyggnadsförvaltingen, Helsingborgs stad 2017). På så 

sätt kan man arbeta brottsförebyggande och skapa en tryggare stadsmiljö under dygnets mörka 

timmar. 
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8. Bilagor  
8.1 Enkät  

• Kön 

Man eller kvinna 

• Ålder 

18–30, 30–50, 50 eller äldre 

• Känner du att parker/grönområden i städer känns trygga och välkomnande under 

kvälls- och nattetid? 

• Undviker du att vistas/röra dig i parker/grönområden i städer under kvälls- och 

nattetid? 

• Hur upplever du parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid när mycket 

människor går där? 

• Hur upplever du parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid när lite 

människor går där? 

• Vad anser du är det som gör att parker/grönområden i städer känns otrygga under 

kvälls- och nattetid? (Flera alternativ) 

Dålig gatubelysning 

Placering av buskar och träd 

Storlek av buskar och träd 

Otydliga gångstråk 

Brist på synlig och närliggande bebyggelse 

Dåligt belysta statyer 

• Andra orsaker till vad som gör att parker/grönområden i städer känns otrygga under 

kvälls- och nattetid enligt dig? (Egna förslag) 

• Anser du att en park/grönområdes rykte påverkar känslan av otrygghet? 

• Anser du att kommunen tydligt kommunicerar ut om hur tryggheten av 

parker/grönområden i städer kommer att uppfyllas under kvälls- och nattetid vid 

offentliga presentationer? 

• Anser/Tror du att kommunerna har tagit hänsyn till trygghet vid planering/ombyggnad 

av parker/grönområden i städer under kvälls- och nattetid? 

• Vad anser du att kommunerna kan göra vid planering/ombyggnad av 

parker/grönområden i städer för att det ska kännas tryggare under kvälls- och nattetid? 

(Egna förslag) 

• Anser du att övervakning med kameror skulle göra en park/grönområde i städer 

tryggare under kvälls- och nattetid? 

• Anser du att högre närvaro från ordningsmakten skulle göra en park/grönområde 

tryggare under kvälls- och nattetid? 

• Tror du att bättre planerade parker/grönområden i städer kan vara brottsförebyggande 

och ge mer trygghet under kvälls- och nattetid? 

 


