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INLEDNING
Vad är trygghet? Kort kan trygghet definieras som rätten att slippa skyddas, men också som ”Skydd mot
kränkningar av frid, frihet och hälsa samt vissheten om att samhället kommer att reagera mot dem som
begår brott” (Proposition 2007/08:1, s. 13). Detta innebär att var och en skall kunna leva i trygghet, men
skulle något ändå inträffa som äventyrar tryggheten så kommer samhället att gripa in. I teorin en bra lösning
– verkligheten är dock en annan.
Trygghetsfrågorna har fått ett allt större utrymme i debatten om staden. Forskningen och debatten är långt
ifrån entydig och recepten på trygghet varierar kraftigt mellan olika länder. Grovt kan de förespråkade
åtgärderna delas in i två läger: säkerhet och trygghet. ”Säkerhet” med framför allt situationell
brottsprevention med den filosofin att skadegörelse, våld och stölder leder till otrygghet, vilket i sin tur leder
till att människor inte vågar ta plats i det offentliga rummet. Konsekvensen blir att de offentliga platserna
mister sin sociala kontroll, och kriminalitet och otryggheten får ytterligare spelrum. ”Trygghet” förespråkar
istället skapandet av en levande stad där folk vågar ta plats och på så sätt utöva en social och informell
övervakning.
Även om de båda inriktningarna ofta överlappar varandra, har jag i huvudsak inriktat mig på trygghetens
idéer. Mycket har skrivits inom området, bland annat Carina Listerborns Rätten att slippa skyddas samt
Trygg stad, vilka behandlar otrygghet och trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, en inriktning
som stämmer överrens med examensarbetets avgränsning.
Att mitt examensarbete behandlar trygghetsfrågor har varit givet i flera år. Efter att i början av min
utbildning deltagit i en konferens om trygghetsfrågor har det blivit något av ett specialintresse. Varför? Jo,
därför att man genom att planera med ”trygghetsglasögonen” på kan göra en så stor skillnad på hur folk kan
och vill använda det offentliga rummet och på så sätt bli mer delaktiga i samhällslivet. Men Det är också en
form av egenintresse då jag själv vill kunna vistas var jag vill utan att behöva känna mig otrygg. Det är helt

enkelt en del av hållbarheten som haltar betänkligt på det sociala av de tre benen (socialt, ekonomiskt och
ekologiskt) i den otrygga staden.
Mitt examensarbete behandlar frågor om trygghet generellt men även applicerat på ett exempel. Exemplet
utgörs av Kroksbäcksparken i södra Malmö. Valet av Kroksbäcksparken i Malmö som undersökningsområde
baserar sig på flera faktorer. Parken i sig är otrygg och i behov av åtgärder samtidigt som den ligger i ett
utvecklingsområde. Jag ville arbeta med trygghet i Malmö dels därför att staden i media frammålats som
otrygg, men också för att kommunen verkar ta frågan på allvar och har planer på att göra insatser i området.
Malmö har under de senaste decennierna genomgått ett omfattande identitetsskifte – från industristad till
kunskapsstad. Bakgrunden till detta ligger i den omfattande nedgången i industrinäringen som kom till följd
av 1970-talets ekonomiska kris (Sernhede & Johansson, 2006). Fram till 1980-talet kunde staden luta sitt
välstånd mot industrierna. Under 1980-talet skedde stora ekonomiska förändringar, vilket ledde fram till
Malmös stora kris 1990 (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2005, s. 8), då industrisamhället föll och med det
försvann en betydande del av stadens arbetsplatser. Detta blev också början för kunskapsstaden Malmö där
satsningar gjordes för att locka högutbildade, skapa attraktiva och urbana miljöer samt etableringen av
Malmö Högskola. Med Öresundsbron fick staden också en starkare ställning i Öresundsregionen och tillgång
till en ny arbetsmarknad.
Samtidigt som Malmö håller på att byggas ut, med exempelvis Hyllievång, behöver samtidigt många av
stadens områden förnyas. Under de senaste decennierna har flera stadsdelar fått ansiktslyftningar, men
långt från alla. I rapporten Trygg stadsmiljö (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2006, s. 3 ff) menar man att
sådana nedgångna miljöer i många fall är mindre lockande att vistas i och är i många fall uttalat otrygga.
Man menar även att för att skapa en öppnare stad måste de fysiska och psykiska barriärerna överbryggas
samt minska de isolerade enklaver som präglar Malmös stadsstruktur. Funktionssepareringen ger en
splittrad och fragmenterad stad (Ullstad, 2008, s. 19). I områden utan ett naturligt genomflöde där endast
de boende eller andra med tydliga motiv att vistas på platsen, tappar gator, platser och parker sin roll som
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offentlig arena. Genom sin utspridning i landskapet och med kraftiga avgränsande barriärer i form av stora
trafikleder splittras sambandet med den övriga staden. Dessa platser och stadsdelar blir som öar i
stadslandskapet. Området kring Kroksbäcksparken är ett sådant område med starka barriärer och otrygga
miljöer. I Kroksbäck och Holma (de stadsdelar som gränsar till parken) finns flera faktorer som späder på
otryggheten. Där finns en brottsstatistik som ligger högt, utanförskap och segregation samt en storskalig
bebyggelse och få mötesplatser. Detta gör att den sociala integrationen blir lidande. Kroksbäcksparken,
med sina många undanskymda gångvägar, bitvis dålig belysning och nedgångenhet utgör ett särskilt otryggt
element mellan dess bostadsområden.
Något måste med andra ord göras. I samband med utbyggnaden av den nya stadsdelen Hyllievång och
Citytunneln kommer Kroksbäcksparken med omgivningar att hamna i ett mer centralt läge. Det ger goda
incitament till en förnyelse av parken både som rekreationsyta och passage, men även till att stärka dess roll
som en del av Malmös större sammanhängande parkstråk - Pildammsstråket. Med den utbyggnad av
Pildammsstråket som Malmö stad planerar hamnar Kroksbäcksparken i mitten av parkstråket istället för
som idag i dess södra ände.
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Problembeskrivning
Går det att med fysiska åtgärder göra Kroksbäcksparken tryggare? Hur skulle det kunna göras?
Kroksbäcksparken fungerar idag dåligt. På många platser är det slitet och nedgånget, men framförallt är det
otryggt. Otryggheten i sig leder till att färre vågar vistas i det offentliga rummet och desto färre som vågar
vistas där desto mer ödsligt och otryggt blir det. Hur kan tryggheten ökas i Kroksbäcksparken och
därigenom få fler besökare?
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SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att utifrån en platsanknuten trygghetsdiskussion undersöka hur den
fysiska miljön kan påverka tryggheten i det offentliga rummet. Jag vill lära mig mer om vad det är som
skapar trygga och otrygga platser i det offentliga rummet och hur olika strategier för trygghet kan
appliceras.
Syftet med arbetet är också att ta fram ett underlag för hur man kan utveckla Kroksbäcksparken ur ett
trygghetsperspektiv. Arbetet har inriktats på hur man genom fysiska åtgärder kan skapa en tryggare park.

FRÅGESTÄLLNING
Den huvudsakliga frågeställningen är dels vilka strategier för trygghet som kan vara aktuella för just
Kroksbäcksparkens situation och dels vilka åtgärder är viktiga för att skapa en tryggare park?
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ANGREPPSÄTT OCH METOD
Examensarbetet består av två olika delar; en kunskapsinsamlande och teoretisk del med olika teorier,
metoder och strategier, samt en praktisk del där kunskapen applicerats på Kroksbäcksparken och utmynnar i
ett åtgärdsförslag. Mitt angreppssätt har varit att via litteraturstudier söka relevanta teorier och strategier
om trygghet, ur vilka sedan russinen ur teorikakan plockas för att prövats mot Kroksbäcksparkens situation.

DEL 1: TEORI
Genom litteraturstudier där nutida forskning och ”klassikerna” inom ämnet har studerats har jag närmat mig
ämnet. För den nutida forskningen om trygghet har Carina Listerborns Om rätten att slippa skyddas – en
studie av trygghetsskapande projekt och kvinnors rädsla att röra sig i stadens rum och Trygg stad – diskurser
om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik använts. Hennes arbeten har valts då de är
aktuella men också utgår från en svensk kontext. För det “klassiska” perspektivet har jag använt Jane Jacobs
the Death and Life of Great American Cities (1961), Oscar Newmans Defensible Space – Crime Prevention
Trough Urban Design (1972) samt Alice Colemans Utopia on Trial (1990). Dessa tre verk har något av en
”kultstatus” inom ämnet, och har ofta kommit på tal under min utbildning när trygghet och staden
diskuterats.
I arbetet har jag, utifrån bland annat Listerborn, undersökt de åtgärder som används för att öka upplevelsen
av trygghet i staden. Genom att titta närmare på de trygghetsskapande policys och strategier som används
inom planeringen samt de bakomliggande teorierna, men också genom att undersöka varför, för vad och var
folk är rädda skapar jag mig en insikt om hur platsbunden rädsla fungerar.
Teoridelen leder fram till en sammanställning av analyskriterier som bygger på den genomgångna
litteraturen.
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DEL 2, PRAKTIK – FALLSTUDIE
Iden praktiska delen av arbetet har jag undersökt hur Kroksbäcksparken ser ut och tycks fungera i dagsläget.
Parken har analyserats utifrån en analysmodell (Trygghetsaspekter) som utvecklats i den teoretiska delen av
arbetet. Utifrån detta underlag och de kunskaper som inhämtats i arbetets teoretiska del ges förslag på
åtgärder som skulle kunna förbättra tryggheten i parken. För att få en djupare kunskap om
Kroksbäcksparkens förutsättningar har lokala planeringsdokument undersökts. Dessa har en mer praktisk
infallsvinkel gällande planeringen och har gett värdefulla kunskaper om hur de lokala myndigheterna ser på
platsen.

INVENTERING OCH ANALYS AV TRYGGHETSASPEKTER
I den kartläggande delen av inventeringen har parkens fysiska egenskaper beskrivits och kompletterats med
fotografier och karta. Målet med inventeringen har varit att ta reda på hur parken ser ut utifrån de aspekter
som påverkar tryggheten. De aspekter som undersökts är hur parken ser ut idag och dess fysiska
egenskaper. Olika metoder har använts med kartläggning av fysiska egenskaper och observationer av
parken.
Den analyserande delen av parken har också skett under besöken i parken. I detta steg prövas parkens miljö
mot de trygghetsaspekter som lyfts fram i litteraturen. Jag kallar den analysmodell jag utarbetat för
Trygghetsaspekter. Analysmodellen presenteras närmare på sidan 43. Jag har också noterat hur jag själv
upplever tryggheten i parken genom att dokumentera mina egna upplevelser av otrygghet på platsen.
För att identifiera just de aspekter jag är intresserad av har en egen analysform att utarbetas för tolkning.
Exempel på dessa aspekter är vad som finns i parken och hur det ser ut, vad som är otryggt. Utifrån de
resultat som framkommit har observationer av dem ett lämpligt angreppssätt, liksom egna upplevelser på
platsen.
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INVENTERINGSMETOD
Inventeringen av Kroksbäcksparken har skett i flera omgångar. Dels för att kunna studera parken under olika
årstider och dels för att ge utrymme för reflektion under arbetets gång.
Inventeringen, som skedde vid tre tillfällen, ägde rum i mitten av (1)februari, i mitten av (2)april samt ett
kortare besök i början av (3)oktober. Samtliga besök gjordes under dagtid. Besöket i februari skedde på en
vardag medan de övriga var på helgdagar.
1, Första besöket i Kroksbäcksparken ägde rum en kall, slaskig och mulen vardag. Mest för att skapa mig en
bild av parken.
2, Det huvudsakliga inventeringstillfället ägde rum på en av de första riktigt varma vårdagarna. Med tanke
på det fina vädret var det överraskande lite folk ute.
3, Ett kortare återbesök för att titta närmare på en del platser. En kall och regnig dag.
Bristen på människor i parken var påtaglig under samtliga av mina besök. Eftersom detta gäller för hela
parken har jag inte tagit upp det som en enskild parameter i inventeringarna. Jag har istället tolkat det som
att det är ett generellt problem som gäller hela parken.
Under huvudinventeringen(2) gick jag runt i parken och stannade till på olika platser i ca 5 minuter. Under
dessa stopp noterade jag hur platsen såg ut och vad som fanns där, mina intryck av platsen samt bedömde
upplevelsen av trygghet utifrån mina kategorier. Till stöd hade jag kamera och kartor. Några intervjuer var
inte planerade men flera barn (runt 10-årsåldern) var nyfikna på vad jag gjorde. Jag tog tillfället i akt och
ställde några frågor om hur de använde parken. Jag stötte även på en argsint dam som menade att jag inte
fick fotografera i parken.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
De åtgärder jag föreslagit för att öka tryggheten i Kroksbäcksparken baseras på samma matris för trygghet
som använts i analysdelen av arbetet - Trygghetsaspekter. Jag har undersökt hur teorin om trygghet kan
översättas till platsspecifika åtgärdsförslag genom att studera de trygghetsbrister som parkens funktioner
har. De förbättringsförslag som jag utarbetat utifrån teorin utifrån arbetets första, teoretiska, del samt den
information som framkommit under inventering och analys av Kroksbäcksparken, syftar till att visa på hur
tryggheten i parken kan ökas.
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LÄSANVISNING
Examensarbetet består av två delar. Är man intresserad av enbart den teoretiska bakgrunden och en
orientering inom trygghet inom den fysiska planeringen kan del ett läsas fristående. Del två utgör en praktisk
tillämpning av del ett och bör därför studeras efter del ett. En närmare beskrivning av innehållet finns i
början av respektive del.
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DEL 1 -TEORI
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Del ett, den teoretiska delen av detta arbete, innehåller en sammanfattning av de litteraturstudier jag
företagit mig om olika aspekter av otrygghet, den fysiska miljön och hur dessa samverkar. Delen utgör den
kunskap mot vilket del två lutar sig. I denna del har jag även gett min egen syn på teorierna.
Under rubriken Trygghet och rädsla beskrivs rädsla. Hur begreppet definieras och hur den undersöks i
trygghetsmätningar. Kapitlet Trygghetsdiskursen inom fysisk planering behandlar vilka aspekter som har en
inverkan på upplevelsen av trygghet utifrån individ- och områdesegenskaper. Kapitlet Rädsla i det fysiska
rummet behandlar begreppet ”rädsla i rum” där utgångspunkten är att rädslan i rummet kan förklaras
utifrån mentala föreställningar, sociala maktrelationer och rummets fysiska aspekter.
I kapitlet Strategier för en tryggare stad undersöks några av de angreppssätt som policyskapandet inom
planeringen tar avstamp från. Under rubriken Tre teorier om trygghet undersöks Jane Jacobs, Oscar
Newmans och Alice Colemans teorier närmare. Då dessa har en stor inverkan på trygghetsdiskussionen finns
även en granskning av dem med. I Säkerhet och trygghet – tillämpning av situationell prevention behandlar
den situationella preventionen och ett urval av dess policys – CPTED och Broken Windows.
Trygghet i parker är det avsnitt där parkmiljöns trygghet undersöks. I Trygghetsstrategier beskrivs parkens
funktioner och de vilka trygghetsaspekter som är viktiga i parkmiljön. Avsnittet avslutas med att presentera
den analysmodell – Trygghetsaspekter, som ligger till grund för den praktiska delen av fallstudien
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TRYGGHET OCH RÄDSLA
Vad tryggheten är illustreras enklast genom dess motpart; rädslan. Det är den rädsla människor bär inför
risken att genom annans göromål utsättas för kränkning, våld, hot, skadegörelse eller stöld. Det är en rädsla
som i bästa fall kan verka förebyggande genom risktänkande, men i värsta fall kan leda till oro och att
människor isolerar sig.
Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder otrygghet (den) som icke känner sig trygg, är ängslig, orolig, rädd
av sig och blyg (SAOB). I det här arbetet görs ingen skillnad mellan begreppen rädsla eller otrygghet.

VAD ÄR RÄDSLA?
Rädsla är en av människans starka överlevnadsmetoder. Den signalerar om fara inför hot och förbereder
henne inför alternativen flykt, aggression och konfrontation. Rädslan och osäkerheten har otaliga orsaker
och ansikten. Det kan vara rädsla för mörker och överfall när man passerar genom en ödslig park, för
nedgång på börsen, för att drabbas av sjukdom eller att inte klara av nästa tenta. Rädsla är den ovisshet och
okunnighet vi känner inför ett hot (Bauman, 2007, s. 8), men också inför vad som bör göras åt det, eller vad
vi kan och inte kan göra för att eliminera hotet.
Rädsla är personlig, kulturell och tidsbunden. Den är personlig därför att den upplevda rädslan hos individen
alltid är en reell situation och verklig för den som upplever den (Listerborn, 2000, s. 13), kulturell därför att
vi lärt oss vad som potentiellt kan utgöra en fara och tidsbunden då den präglas av historien och tidens
utveckling. Exempelvis är det få av oss i Sverige som är rädda för Tors åskvagn och missväxt nuförtiden
medan det under medeltiden var högst relevanta rädslor. Även om orsakerna till rädslan skiljer sig så är
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rädslans grund densamma: Att inte veta när, var och hur något dåligt kan ske och hur man då bör handskas
med det.
Zygmunt Bauman (2007, s. 9) talar om en andra gradens eller sekundär rädsla som formas av tidigare
erfarenheter (andras eller egna) av hotfulla situationer. Det är en ”smittande” rädsla som sprids via
djungeltrumma, tidningar, radio och tv. Många gånger är hotet inte reellt men spär ändå på rädslan hos
mottagaren (Boverket, 1998, s. 27). Desto mer vi får höra om något otäckt, desto mer rädda och oroliga blir
vi. Gränserna mellan en rationell riskbedömning och en mer emotionell upplevelse av otrygghet är inte
statiska (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 15). Likaså är övergången och gränsen där oro övergår till rädsla
flytande. På individnivå kan man, mycket förenklat, säga att det finns två kategorier av offer
(Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 14); de som utsatts för faktiska händelser av något slag samt de som
saknar egna, direkta erfarenheter av dylika händelser men som genom den sekundära rädslan ändå är
utsatta genom sin oro och ängslan för att bli utsatta. Med den definitionen blir problemet med oro och
utsatthet än större då de flesta som är oroliga aldrig varit utsatta för faktiska händelser (Brottsförebyggande
rådet, 2009, s. 14). Vi vet att någon teoretiskt sett skulle kunna hända, men sannolikheten att det faktiskt
gör det är liten. Det är just däri som rädsla ligger, i det som vi inte vet. Bauman (2007, s. 8)beskriver denna
rädsla som den allra mest fruktansvärda; att inte veta, att vara okunnig och därmed heller inte kunna värja
sig.
I Sverige har undersökningar av människors rädsla för brott undersökts av Statistiska Centralbyrån (SCB)
sedan 1978. Ämnet uppmärksammades akademiskt på 1990-talet och anses vara relativt outforskat utifrån
svenska förhållanden. Frågor kring människors trygghet och säkerhet blev även mycket uppmärksammade i
politikens värld och är än idag tongivande för den svenska kriminalpolitiken.
De tidiga undersökningarna visade att det hos många fanns en rädsla för att bli utsatt för brott och att
många även vidtog åtgärder för att minska riskerna att bli utsatt (Heber, 2007, s. 42). Samtidigt framkom att
andelen som är rädda för brott var större än andelen som hade blivit utsatt för brott. Resultaten gav en ny
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syn på rädslan då man tidigare hade antagit att det endast var de som blivit utsatta som var rädda. Det
visade sig även att det inte var de som löpte störst risk att bli utsatt för brott som oroade sig mest.
Slutsatserna blev att rädslan inte var direkt avhängig av att ha varit utsatt och att individer i de mest utsatta
grupperna inte behöver vara de som är räddast att bli utsatta.
Samtidigt som de tidiga undersökningarna har blivit tongivande har de också kommit att kritiseras för sitt
tillvägagångssätt. Ny forskning har visat på hur genusaspekterna skapat systematiska fel i undersökningarna
(Listerborn, 2002, s. 8f). De ursprungliga trygghetsundersökningarna visar på att kvinnor är mer rädda för
brott än män, samtidigt som de är mindre utsatta. Det motsatta gäller för män. Den feministiska forskningen
inom kriminologin, sociologin och geografin har i undersökningar visat att kvinnor utsätts för andra brott än
män. Av dessa brott är det bara de grövsta som anmäls till polis. Därigenom hamnar en stor mängd av de
brott som sker mot kvinnor utanför statistiken. När den kvinnliga rädslans grunder inte syns i statistiken
medför det att den kvinnliga rädslan uppfattas som irrationell och inga åtgärder behöver därför vidtas
(Listerborn, 2002, s. 81). Kvinnornas rädsla avfärdas som obefogad och överdriven, samtidigt som männens
frånvaro av rädsla ses som rationell och realistisk. Även männens rädsla har ett bias. Utifrån föreställningen
om vad som är manligt, det modiga, orädda och starka, finns en svårighet och ett prestigebias i att gå emot
den sociala konstruktionen av manlighet. I djupintervjuer tenderar män att visa avsevärt större rädsla än i de
statistiska undersökningarna. Män och kvinnor har också olika rörelsemönster och vana av att röra sig ute.
Samtidigt som den som rör sig ute mer och deltar i nöjesliv borde vara mer utsatt tycks ett motsatt
förhållande råda avseende rädsla (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 53).
Ett övergripande problem med många av de kvantitativa undersökningar, som behandlar rädslan, är att
många faktorer och grupper glöms bort. Barn och deras rädsla tas sällan upp, trots att de många gånger är
rädda, likaså icke-normativa grupper (handikappade, olika etniska grupper och hemlösa med flera). Vi vet
alltså inte hur stor den totala rädslan är. Det vi vet är att den påverkar folks beteenden i det offentliga rum
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TRYGGHETSDISKURSEN INOM
FYSISK PLANERING
INDIVID- OCH OMRÅDESEGENSKAPER
Den typ av otrygghet som behandlas inom den fysiska planeringens gränser är ett både komplext och svårt
område. Den innefattar både rädslan för att bli utsatt och beskriver platserna på vilka denna typ av
upplevelser sker. Brottsförebyggande rådet (2009, s. 25) delar in orsakerna för otrygghet i
huvudkategorierna;

INDIVIDEGENSKAPER
Individegenskaper handlar om individens upplevda sårbarhet och förmåga att försvara sig själv och sin
egendom, vilka skadeverkningar ett angrepp skulle kunna få samt vilka förutsättningar för fysisk, psykisk och
ekonomiska återhämtning som finns. Här hamnar också sådana egenskaper som kön, ålder och livsstil. Hit
hör även direkta eller indirekta erfarenheter av brott- så kallad viktimisering. Många av kategorierna
samverkar med varandra och förstärker då upplevelsen av utsatthet.
Individfaktorerna kan sammanfattas med vem man är och vad man upplevt. Sårbarhet och utsatthet, både
som individ och som del i en grupp, kan leda till ett begränsat nyttjande av det offentliga rummet
(Listerborn, 2000, s. 3).
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KÖN
Generellt sett upplever kvinnor en större otrygghet än män, trots att män utsätts för fler faktiska brottsliga
handlingar. Forskningen har dock visat att det inte är så enkelt som att kvinnor generellt är mer rädda,
medan män är modiga. Det brott som oroar kvinnor mest är våldtäkt, antingen som enskilt brott eller i
kombination med andra brott (Heber, 2007, s. 59) såsom överfall, rån och inbrott. Rädslan för att utsättas
för våldtäkt är så pass stor att den anses överskugga rädslan för att utsättas för andra typer av brott. Trots
att de flesta våldtäkter begås i hemmet eller av närstående är rädslan störst för överfallsvåldtäkter. Den
utbredda rädslan och oron för våldtäkter och sexuella trakasserier brukar betecknas som the Female Fear.
Hebers (2007, s. 59) genomgång av flera svenska studier angående kvinnlig rädsla visar att rädslan för
våldtäkt är störst hos flickor och unga kvinnor för att sedan minska med åren.
Listerborn (2000, s. 28) hänvisar till Toril Mois tolkning av Simone de Beauvoirs tes om kroppen som
situation för att förklara kvinnors rädsla. Kort sammanfattad innebär den att kroppen inte skall betraktas
som ett ting eller art, utan snarare en historisk idé och en situation och plats där även sociala relationer och
mentala föreställningar finns med. Det är utifrån den situationen som kvinnors rädsla, framförallt för
sexualiserat våld, måste förstås. Enligt Listerborn(2000s.26ff, 2002,s.32ff.) menar Beauvoir att kvinnan inte
betraktas som ett subjekt av mannen, utan som ett objekt – Den Andre. Det är just denna objektifiering som
kan förklara den rädsla som många kvinnor har. Genom att bli objektifierad upplever man sig som mer
sårbar. Rädslan att utsättas för sexualiserat våld späs också på av det romantiserade objektifierandet av
sexuella trakasserier(blickar och kommentarer) som ytterligare förstärker kroppens situation i det offentliga
rummet (Brooks Gardner 1995 s.16 citerad av Listerborn 2000 s.39).
Andra förklaringar till kvinnors stora oro anses vara det faktum att kvinnor rent fysiskt ofta är mindre och
svagare än män och därför skulle ha svårare att försvara sig. Därtill får flickor redan från tidig ålder lära sig
att vara vaksamma och försiktiga och akta sig för ”fula gubbar”. Heber hänvisar till Stanko (1996:8-15) som
genom sina undersökningar funnit att denna vaksamhet som kvinnor uppmanas att ha (inte röra sig ute
ensamma, dra ner persiennerna mm.), inte sällan leder till att kvinnor blir än mer rädda för att vistas ute i
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det offentliga rummet. På kvinnors rädsla finns även ett maktperspektiv (Listerborn, 2002, s. 81) då hon
förväntats agera på ett annorlunda sätt (att inte gå ut på kvällen). Detta leder till dubbel bestraffning. Dels
genom att utsättas för brott och dels genom socialt straff – ”skyll dig själv”.
ÅLDER
Äldre människors rädsla för att bli utsatta för brott kan kopplas samman med en generellt svagare fysik.
Man har oftare svårt att se ordentligt, höra bra och är långsammare och skörare i kroppen. Detta
sammantaget gör det både svårare att upptäcka en förövare och att ta sig från platsen, men också att
försvara sig i brottssituationen och att återhämta sig (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 17). Samtidigt med
den fysiska sårbarheten finns också ofta en social sårbarhet hos de äldre. Man utgår ofta från att äldre har
ett mindre socialt sammanhang än yngre då de inte längre deltar i arbetslivet. En sådan isolering antas
kunna medföra att den information man får om brottslighet och risker fås via media, och därmed ge en
överdriven bild av riskerna (Heber, 2007, s. 64). Därtill har äldre oftare har en svagare ekonomisk situation,
så möjligheterna att återhämta sig ekonomiskt är mindre än hos andra kategorier.
EKONOMISKA RESURSER
Heber (2007, s. 66) menar att svaga ekonomiska förhållanden (såsom för socialbidragstagare,
låginkomsttagare mm.) ofta har en betydande koppling till rädsla. Bidragande orsaker är oro att inte kunna
återhämta sig ekonomisk vid skador på person och egendom och att man saknar försäkringar. Låg
socialekonomisk klass och låg utbildningsnivå är andra faktorer som kopplas samman med rädslan hos dem
med dåliga förhållanden. Med låg status på arbetsmarknaden spelar riskerna med arbetslöshet, skulder och
avbetalningar in i rädslan. Med små marginaler finns inga medel att ta till om man skulle utsättas för brott.
ETNICITET
Invandrare och människor men annan etnicitet än huvudbefolkningen är i regel otryggare. Enligt BRÅs
nationella trygghetsundersökning (2009, s. 32) är ca en tredjedel av första generationens invandrare rädda
för att vistas utomhus kvällstid i det egna bostadsområdet. Motsvarande siffra för dem med utländsk
bakgrund (andra generationens invandrare) är en fjärdedel och för de etniskt svenska endast en femtedel.
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Heber (2007, s. 67) menar att rädslan handlar om att inte förstå de kulturella koderna, att inte kunna
språket (dels mot förövaren, men också i efterföljande kontakt med myndigheter) och risken att utsättas för
rasistiska brott. Därtill sammanfaller ofta etnisk segregation och ekonomisk segregation
(Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 42), vilket ger en dubbel utsatthet.
VIKTIMISERING
Teorin om viktimisering baseras på idén om att tidigare utsatthet för brott har ett samband med rädslan för
brott. Erfarenhet och utsatthet har flera nivåer; dels de som blivit direkt utsatt för brott och dels de som
blivit utsatta sekundärt genom att ha bevittnat ett brott, anhörigas upplevelser av brott, berättelser, media
mm. Båda klassificeras i viss mån som brottsoffer enligt forskningen – de har viktimiserats och därmed ”lärt”
sig att vara rädda.
Generellt uttrycker de som blivit primärt utsatta en större oro för brott (Brottsförebyggande rådet, 2009, s.
18). Hur pass starkt sambandet är mellan primära och sekundära brottsoffer kontra rädslan för att utsättas
för (nya) brott är inte forskningen ense om. Det finns även forskning som visar att ha varit utsatt för brott
inte innebär en ökad rädsla per automatik (Heber, 2007, s. 33f).

OMRÅDESEGENSKAPER
Områdesegenskaper, den kategori som har störst vikt för just detta arbete, handlar om var man bor, vilka
andra som bor där och hur området är utformat. Det handlar också om hur individens sociala miljö ser ut
och hur möjligheterna att påverka den egna livssituationen ser ut. Huruvida det finns någon slags
utanförskap och hur delaktig i samhället individen upplever att han eller hon har möjlighet att vara är andra
faktorer som påverkar.
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Var man bor tycks ha en inverkan på känslan av trygghet. Enligt den nationella trygghetsundersökningen
(NTU) (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 53) har bostadsområdet och dess karaktär en stark inverkan på
upplevelsen av trygghet, även om man bortser från individfaktorerna. Undersökningen visar att segregation
och områdesfattigdom starkt påverkar tryggheten. Enligt Boverket (1998, s. 29) är de som bor i områden där
många av invånarna har svaga sociala och ekonomiska resurser, oftare utsatta för brott och upplever en
större otrygghet. Boverket, och även BRÅ, menar att detta får stora följder för samhället då många undviker
vissa platser som uppfattas som extra otrygga (parker, tunnlar mm.) eller undviker att gå ut. När färre
människor vågar röra sig ute blir också den sociala övervakningen lidande. Något som i sin tur föder
ytterligare otrygghet då det finns mindre folk ute.
I socialt stabilare områden, där människor bor längre och känner igen sina grannar, är däremot tryggheten
större (Heber, 2007, s. 75). Heber menar att utformningen av den fysiska miljön är en av nycklarna till ökad
trygghet. Genom skapandet av mötesplatser och andra miljöer som underlättar att sociala band knyts, kan
den sociala övervakningen stärkas.
Enligt Boverket (1998, s. 29) är otryggheten större bland boende i flerbostadsområden än bland de boende i
småhusområden. Otryggheten är också större i områden med stor del kommunägda hyresfastigheter. En
förklaring på den större otryggheten och brottsfrekvensen i socialt utsatta områden är, enligt Boverket
(2004, s. 29), att gärningsmän och offer bor i samma område. Detta gäller främst sådana brott som stöld och
skadegörelse. De våldsbrott och hot som förekommer är till en stor del interna uppgörelser mellan olika
gäng och grupperingar.
Även om det egna bostadsområdet betraktas som otryggt, finner man andra områden än mer otrygga
(Listerborn, 2002, s. 91). Detta tros kunna bero på den mediala bilden som ges av brott i (det
andra)området, men kan också förklaras med att det okända är det otrygga. Ett områdes berättelser och
dess rykte har en betydande inverkan på hur platsen uppfattas. Heber (2007, s. 76) menar att dessa
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berättelser lätt fastnar i människors minne och utgör grunden för hur platsen uppfattas. Dessa berättelser är
ofta så pass starka att de överskuggar det faktiska läget på platsen.
Ett områdes karaktär förändras mycket under olika tider på dygnet, och förändras med vad som försiggår i
det, även om den fysiska utformningen är densamma. Att förklara otrygghet enbart utifrån ett områdes
fysiska egenskaper blir därför ”platt” som begrepp. Samtidigt vet vi att det finns aspekter i den fysiska miljön
som har inverkan på tryggheten. Om det handlar de följande kapitlen.

RÄDSLA I DET FYSISKA RUMMET
Listerborn (2002, s. 96f) menar att för rumsligt förankrad rädsla finns det tre aspekter som spelar in;
föreställningar, sociala maktrelationer och den fysiska miljön. De är alla sammankopplade, i den mån att vi
alla har föreställningar om vad som är farligt, vad som kan hända mm., samtidigt som vi har – på gott och
ont - del i sociala situationer och allt det vi företar oss har koppling till en viss plats och geografisk punkt.
Listerborn (2002, s. 98) talar om förhållandet mellan dessa fysiska, sociala och mentala egenskaper som en
rädsla i rum.
Den föreställda rädslan är den rädsla vi har med oss mentalt. Den kan liknas vid en ryggsäck innehållande
tidigare erfarenheter och upplevelser och rykten, berättelser och idéer om farliga platser och vad som kan
hända där. Rädslan ligger i den mening som vi laddar rummen med. Både föreställningar om den fysiska
miljön i sig, men även om vilka personer som finns där. Berättelser om vilka platser som är farliga har, enligt
Pain (1991 s. 417citerad via Heber 2007 s. 76), stor betydelse för hur tryggheten på platsen upplevs. Dessa
berättelser kan ibland vara så starka att de överskuggar hur den fysiska miljön fungerar i verkligheten. Ett
exempel på detta är hur de storskaliga miljonprogramsförorterna i Stockholm uppfattas. De förknippas ofta
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med utanförskap, segregation, otrygghet, utan att de för den sakens skull per automatik är mer otrygga än
någon annan stadsdel. En vanlig uppfattning om brott är, enligt Heber (2007, s. 73f), att det sker någon
annanstans. Det beror framförallt på att man känner till området (där man bor eller arbetar) väl, vilka
människor som kan förväntas uppehålla sig där och vad som kan förväntas ske på platsen.
De sociala maktrelationerna handlar om hur vi tolkar varandra. Vi ger varandra egenskaper utifrån hur vi ser
ut, vilket kön, ålder och etnicitet. Det handlar även om hur vi uppför oss och vad vi gör i den offentliga
miljön. Samtidigt handlar det om de möten som inte äger rum därför att vi helt enkelt undviker varandra.
Främlingar ses som ett särskilt otryggt element.
Den fysiska miljön handlar om hur olika element i miljön inverkar på vår rädsla och hur vi uppfattar dem ur
otrygghetssynpunkt. Det kan gälla dåliga siktlinjer, avsaknad av belysning, underhåll och om platsen
uppfattas som öde. Eftersom platser upplevs olika under olika tidpunkter är rädslan i rummet kopplad till
specifika situationer.
Listerborn (2002, s. 98f) menar att en del av problemet med trygghetsprojekt är att man inom planering och
stadsbyggnad har en alltför rationalistiskt syn på trygghet och rädsla och därmed också ett alltför
rationalistiskt angreppssätt på trygghetsfrågorna. Även om jag, som planerare, har valt att fokusera på
rädsla i rum, den fysiska miljön, måste jag ha en bild av vilka faktorer som påverkar hur den miljö jag arbetar
fram kan fungera. Människors rädsla grundar sig på så oerhört många och varierande faktorer att den inte
kan vara rationell utan är istället beroende på vad de har i ”ryggsäcken”. Listerborn (2002, s. 98f.)menar att
även om planeraren är medveten om problemet så kan han eller hon omöjligen föra alla gruppers eller
individers talan. Trots detta lutar sig de svenska trygghetsprojekten mot just sådana färdiga ”recept”.
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STRATEGIER FÖR EN TRYGGARE
STAD
Det finns en rad olika angreppssätt för att skapa ett tryggare område. I Boverkets skrift Brott, bebyggelse
och planering (1998) menar man att mycket av tryggheten vilar på utformningen av området. Enligt
Boverket (1998, s. 87f) handlar det bland annat om överblickbarhet och synlighet, orienterbarhet och
tillgänglighet och om att att locka människor till vistelse och aktiviteter och på så sätt få ett befolkat
offentligt rum med social kontroll. Jane Jacobs (1961) menar att en stad med stor mångfald, folkliv och
informell social kontroll också är den trygga staden.

TRE TEORIER OM TRYGGHET
De policys och strategier som finns inom planeringen lutar sig mot ett fåtal personers syn på problemet hur
olika aspekter i den fysiska miljön tros påverka tryggheten, men som även ger mer eller mindre färdiga
recept på lösningar. Dessa teoretikers synsätt ligger också till grund för flera av de policys och program som
används inom planeringen. Jag har därför jag valt att närmare studera tre av dessa teoretikers syn; Jane
Jacobs, Oscar Newman och Alice Coleman. Dels är de vanligt förekommande i den litteratur jag kommit i
kontakt med, och därför får betraktas som betydande, dels för att de ofta kommit på tal under min
utbildning då trygghetsfrågor diskuterats.
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JANE JACOBS– MÅNGFALD OCH LIV I STADEN
Jacobs idéer om den levande staden, med variation, mångfald och trygghet genom social övervakning har
fått stort genomslag inom den nutida planeringen genom boken The Death and Life of Great American Cities
(1961). Teorierna bygger på de observationer som Jacobs själv utfört genom att befinna sig i olika
amerikanska stadsmiljöer. Jacobs (1961, s. 30) menar att tryggheten i staden bygger på en ständig närvaro
av ständigt vakande ögon. Hon menar att de människor som nyttjar staden med dess olika element har en
del i civilisationens drama gentemot stadens barbarism. Vad innebär då detta? Jacobs ställer fyra kriterier
för den fungerande staden. Kriterierna har ett ömsesidigt beroende av varandra. Saknas ett kriterium uteblir
den mångfald som Jacobs menar utgör grunden för en levande stad.
1, Olika områden och platser inom områdena måste ha mer än en enda primär funktion. En blandning av
funktioner ger att området befolkas och används under dygnets alla timmar. De primära funktionerna
innefattar sådana element som i sig själva drar folk (Jacobs, 1961, s. 152ff). Bostäder och kontor tillhör den
kategorin. Vissa typer av underhållning, utbildning och rekreation hör också dit. Bland de primära
funktionerna kan också unika och platsspecifika funktioner räknas in. Men även om en primär funktion i sig
själv lockar besökare ger den inte per automatik något större bidrag till folklivet i området. Jacobs (1961, s.
160f) menar att det är först när olika primära funktionerna kombineras samman som det blir ett folkliv på
gatorna under olika tider på dygnet. Har man ett folkliv finns också förutsättningarna för sekundära
funktioner, vilka fungerar som service åt användarna av de primära funktionerna. Sekundära funktioner
utgörs av exempelvis kiosker, restauranter, mindre butiker mm. Att bara blanda primära funktioner ger
ingen fungerande mångfald om det inte sker effektivt. Effektiviteten, enligt Jacobs (1961, s. 163ff.)innebär
att de människor som använder det offentliga rummet under olika tider måste använda samma rum och
funktioner i rummet. Det medför, enligt Jacobs, att det måste finnas en tolerans mellan olika användares
motiv till vistelsen i rummet. Exempelvis måste lekande barn kunna använda ”finparken” efter skolan,
samtidigt som de som arbetar inom området kan äta sin lunch där. Effektiviteten innebär också att det
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måste finnas en viss balans mellan användandet av parken och dess olika funktioner under hela dygnet
(Jacobs, 1961, s. 164).
2, Kvarteren måste vara korta och många. Detta ger många möjligheter till alternativa vägval. Jacobs (1961,
s. 178ff.) menar att i de fall där den fysiska miljön gör det ”onödigt” att röra sig annat än den kortaste och
enklaste vägen, och när denna alltid är densamma, skapas en fysisk segregation. Det finns helt enkelt inte
någon anledning att färdas via granngatan, både för boende och för besökare, vilket enligt teorin ger en öde
gata. Där det inte finns människor finns det inte heller underlag för affärsrörelser. Istället koncentreras
affärsrörelser, arbetsplatser och attraktioner till en enda punkt där de skapar en alltför homogen miljö – det
Jacobs benämner som ”the Great Blight of Dullness” (Jacobs, 1961, s. 179f.). Miljön blir helt enkelt för tråkig
och för monoton för vistelse. Jacobs menar också att de personer som uppehåller sig inom ett område till
följd av de primära funktionerna hålls fysiskt isär eftersom deras vägar, bokstavligen inte möts tillräckligt
ofta. Den mångfald och den multifunktionalitet som flera primära funktioner, enligt Jacobs (1961, s. 186),
ger under dygnets timmar faller när användarna inte kan mötas spontant. Ett finmaskigt nät av gator är dock
inget självändamål. När de däremot används ger de möjlighet till en finare ”silning” av folk, fler mötesplatser
mellan olika användare och något så enkelt som omväxling i de olika vägvalens miljöer.
3, Ålder och skick på byggnaderna inom ett område måste vara varierad. Utan gamla byggnader fungerar
inte staden, menar Jacobs (1961, s. 187ff.). Gamla byggnader behövs för att skapa en mångfald i staden, inte
bara utseendemässigt utan också för de funktioner och verksamheter som ryms inom dessa. Äldre
byggnader, och då inte nödvändigtvis 1800-talets stenhus, ger rum för nya och mindre verksamheter att
både starta och utveckla. För att en stad ska kunna hysa mångfald, menar Jacobs, måste den innehålla
verksamheter med olika typer av avkastning. Från hög till låg. De nya och dyrare lokalerna kräver
verksamheter som har råd att betala för sig. ”Gamla idéer kan ibland använda nya byggnader. Nya idéer
kräver gamla byggnader” (Jacobs, 1961, s. 188) (min översättning). Även de företag som klarar av nya
byggnader behöver gamla byggnader i närheten för att det inte skall bli en alltför homogen miljö. En alltför

25

homogen miljö är, enligt Jacobs, alltför ensidig för att kunna ha något liv och mångfald. Är samtliga
byggnader och miljöer gamla och dessutom slitna gäller ett liknande samband (Jacobs, 1961, s. 198f)
4, Ett område måste ha en tillräckligt hög koncentration av människor – både boende och besökare. Enligt
Jacobs (1961, s. 200ff.) finns det ett gammalt antagande inom planeringen att tät och koncentrerad
bebyggelse och många människor på så samma plats per automatik är dåliga och icke-önskvärda.
Jacobs(1961, s. 204) tillbakavisar detta, och menar istället att täthetens effekter inte kan förstås om man
inte först ser skillnaden mellan hög bebyggelsetäthet och trångboddhet. Hög byggnadstäthet innebär högt
antal bostäder på en viss landyta. Trångboddhet innebär fler boende i en bostad än vad det finns plats och
antal rum för. Bebyggelsetäthet i sig är inget problem då människor ofta väljer det frivilligt. Trångboddhet å
andra sidan är något som de som har möjlighet väljer bort. Jacobs (1961, s. 204) menar också att antagandet
att högre koncentration av människor per automatik ger större mångfald är ett missförstånd. Hur hög
byggnadstäthet som är önskvärt inom ett område är inte ett fast värde. Däremot, menar Jacobs (1961, s.
208f), är symptomen på rätt byggnadstäthet givna och arbetar med mångfalden istället för mot den. Därför
handlar byggnadstätheten också om att ha rätt underlag för produktionen av mångfalden. Hög
bebyggelsetäthet kräver ett levande mellanrum mellan husen (Jacobs, 1961, s. 218) med finmaskigt gatunät
och (levande) parker i strategiska lägen samt plats för verksamheter (primära och sekundära) blandat med
bostäderna.

OSCAR NEWMAN – TERRITORIALITET OCH GRÄNSER
Med Defensible Space. Crime Prevention trough Urban Design, (1972) fick Newman stort genomslag för sina
teorier om hur brottsligheten kan kopplas till den fysiska miljön. Han menar att genom en uppdelning av
grannskapets offentliga miljöer till mindre enheter skulle dessa ”territorier” bli överblickbara och
kontrollerbara ”defensible spaces”. På så sätt skulle kriminaliteten avvärjas. I sin undersökning studerade
Newman områden i anslutning till bostaden i efterkrigstidens (amerikanska) höghusbebyggelse, och kom
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fram till att den stora skalan och mängden människor gjorde dem mer svårförsvarade. Folk känner inte igen
sina grannar och kan därmed inte identifiera vem som hör hemma i området. Därtill är det långt mellan
bostaden och de gemensamma utemiljöerna.
I likhet med Jacobs har Newman presenterat fyra principer. De fyra principerna skall gälla för att ”defensible
space” skall fungera.
1, Grannskapet bör delas upp i enheter möjliga att försvara, kontrollera och övervaka av de boende. För
detta definierar Newman fyra rumskategorier: privat, halvprivat, halvoffentligt och offentligt, vilka beskriver
graden av ansvarstagande bland brukarna. Desto mer privat ett område är desto klarare är
ansvarsförhållandena. De boende kan sätta sin prägel på områdena för att stärka ansvarskänsla och
identitet, men också ha en gemensam uppfattning om vad som är acceptabelt att göra på platsen (Newman,
Creating defencible space, Vol1, 1996, p. 18). De gemensamma ytor som inte är överblickbara eller delas av
allt för många boende och brukare skapar svårigheter i att enas om en gemensam agenda. Newman menar
att då det inte finns någon gemensam uppförandekod minskar också aktiviteterna på platsen (Newman,
1996, p. 23). Med ett större antal brukare av platsen blir det också svårare att avgöra vem som hör dit och
vem som gör intrång.
2, För att underlätta en naturlig övervakning och social kontroll bör byggnadernas fönster vetta mot de
offentliga miljöerna.
Detta gäller både inom bostadsområdets (halvoffentliga/halvprivata) miljö och ut mot den (offentliga)
gatumiljön (Newman, 1972, s. 80). De offentliga miljöer och gator (bordering streets) som saknar den
kontinuerliga övervakningen, menar Newman, upplevs som otrygga att vistas i.
3, Byggnader bör placeras med entré och fönster mot gatan, och på så sätt inkludera gaturummet i den
sociala övervakningen.
Newman (1972, s. 25) menar att gatorna koncentrerar människor till ett avgränsat område som upplevs
säkrare just på grund av möjligheten att ses och synas. Med fönster och entréer vända mot gatan ökar de
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boendes ”revir” och därmed också den informella och kontinuerliga övervakningen. Är istället entréerna
vända bort från gatan och dessutom har skymd sikt ökar otryggheten dels genom att den trygghetsskapande
övervakningen går förlorad, men också dess brottspreventiva effekt då skymda områden utgör potentiella
gömställen för överfallsbrottslingar (Newman, 1996, p. 26). Problemet med skymda områden gäller inte
bara för bostadsmiljöer, utan även för parker. Newman är kritisk till buskagen längs med (gång-)vägar,
speciellt där vägen kröker sig. Han menar att tryggheten är avhängig av att kunna se och synas.
4, Utformningen på byggnader skall inte utmärka eller särskilja ett område som opassande eller konstigt och
därigenom stigmatisera både boende och området i sig Newman (1996, p. 91 ff.). avser här i första hand
subventionerade hyresbostäder (subsidized Housing), men samma resonemang gäller för omgivningarna.
Newman(1996, p. 71) menar att stigmatiseringen är en nedåtgående spiral. I strävan att motverka vandalism
används material och tekniska lösningar som i sig ytterligare stigmatiserar och reflekterar synen på de
boende. Det väcker i sin tur ilska, mer vandalisering och än mer vandalsäkrade miljöer. Enligt Newman är en
satsning på vackra och arbetade miljöer ett sätt att bryta trenden och visa tilltro på brukaren.

ALICE COLEMAN – DÅLIG GESTALTNING GER DÅLIGA MILJÖER
Coleman (1990, s. 1ff.) ställer sig starkt kritisk till det hon benämner som Utopia, det modernistiska
planeringsideal som utgick ifrån Le Corbusiers Radiant City kombinerat med Ebenezer Howards Garden City.
Hon menar att drömmen om Utopia baseras på starka ideal, fördomar, personliga övertygelser och löst
hållna teorier istället för den vetenskapliga grund det ofta framhålls som. Genom denna, i hennes mening,
paternalistiska syn har man format en så pass stark mental mall om vad som är bra (exempelvis öppna ytor
och lummiga parker) att man missat att ta till sig erfarenheter om hur det verkligen fungerar. Coleman
menar att istället för en mall om hur byggnader och dess kringmiljöer borde se ut har det övergått till hur
människor borde agera i miljöerna – en slags fostrande arkitektur. Och att problemet är större än så. Hon
framhåller att bra utformning inte är hela lösningen på problemet (Coleman, 1990, s. 19f).

28

Enligt de undersökningar som Coleman gjort, av storskaliga efterkrigsområden i England, finns det alltid
extremer på hur människor reagerar på sin miljö; de som, oavsett hur illa miljön kring dem är, övervinner
motgångar, samtidigt som det i andra ändan av skalan alltid kommer att utgöra problem, även i en idealisk
miljö. Detta tolkar Coleman i sin tur som att standarden på miljön fungerar som en glidande skala. Desto
sämre förutsättningarna i miljön är, desto fler möter motgångar och hamnar i en atmosfär av social misär.
Coleman menar att relationen mellan dåligt utformade miljöer och problem med otrygghet, brott och social
misär är oerhört stark (Coleman, 1990, s. 171ff). Även om det naturligtvis finns andra faktorer så har de inte
lika stark påverkan. Skall något göras måste alltså miljön och de dåligt designade elementen, enligt Coleman,
göras om.
Genom undersökningarna kunde det konstateras att om någon större förbättring skall ske måste problemen
tas i tu med från grunden och de invanda tankemodellerna stöpas om (Coleman, 1990, s. 132ff.). Exempelvis
fann man att omgestaltning av grönmiljöer hade liten effekt på problem som vandalism, nedskräpning,
brottslighet och trygghetsupplevelsen om åtgärderna bara var av kosmetisk karaktär. Där grönområdena
istället gjordes om från grunden (nya stråk, mötesplatser, aktiviteter mm), för att få bukt med den dåliga
utformningen och de problem som kunde härledas till denna, var resultaten bättre. Med detta visar
Coleman (1990, s. 132) att det krävs mer än nya blommor och några strykningar färg för att lösa problemen.
I Colemans undersökning fann man också att de grönområden och lekparker som socialt övervakades och
besöktes av både barn och vuxna var avsevärt mindre utsatta för vandalism och beteenden som skapade
otrygghet. Coleman har, i likhet med Jacobs och Newman, konstruerat en lista med rekommendationer för
hur bättre miljöer skapas. Då hennes arbete till större delen behandlar rena bostadsområden är
rekommendationerna också koncentrerade kring dessa. Jag har dock valt ut de som överrensstämmer med
detta arbetes avgränsning.
1, Lekplatser bör antingen vara små, ligga i direkt anslutning till bostaden och rikta sig till ett mindre antal
brukare så att de enkelt kan ges en tydlig territoriell prägel (Coleman, 1990, s. 179), eller vara stora och ligga
utan koppling till någon specifik byggnad för att de inte skall kunna ingå i ett specifikt territorium.
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2, Coleman (1990, s. 177) menar, liksom Newman, att fönster och dörrar bör vara riktade mot gatan för att
denna skall kunna övervakas på ett naturligt sätt.
3,Inom och omkring bostadsområden får det inte finnas områden med oklar territorialitet (confused space)
(Coleman, 1990, s. 179). Sådana ytor måste istället knytas till en specifik byggnad och ges halvoffentlig
karaktär för att kunna kontrolleras. Är ytan för stor för att fungera som halvprivat bör den exploateras
genom förtätning.

DISKUSSION AV TRE TEORIER
Jag uppfattar det som om alla tre har samma mål för ökad trygghet, men vägen till målen skiljer sig bitvis åt.
Jacobs vill sprida ut platser för vistelse och aktiviteter, samt säkerställa ett finmaskigt vägsystem för många
möjliga möten och vägval. Newman och Coleman förordar snarare ett ihopsamlande. Istället för det öppna
förordas en avgränsning och ett inneslutande med begränsningar i tillträdet genom territorialitet. Även
vägarna följer denna samlade idé med huvudvägar till vilka de gående koncentreras. För Jacobs är
tryggheten resultatet av en välplanerad stad, medan Newman, och till viss del Coleman, menar att en
välfungerande och trygg stad bäst baseras på övervakning. Att människor övervakar varandra i någon form
menar samtliga av de tre teoretikerna är viktigt. Hur det bäst görs det skiljer sig dock åt. Skall man förlita sig
på en informell kontroll med främlingar a´ la Jacobs eller är en övervakning utifrån den privata sfären, såsom
Newman och Coleman förordar, att föredra? Problematiskt är också att de olika teoretikerna i viss mån
fokuserar på olika områden i sina kriterier. Medan Jacobs behandlar staden talar Newman och Coleman om
höghusbebyggelse på var sin sida om Atlanten.

Under min utbildning har dessa tre, och framförallt Jacobs, teorier ofta framhållits som exempel på hur en
bra stad ser ut och fungerar. Det var också med den inställningen som de tre teorierna valdes ut för att ingå i
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litteraturstudien. Under arbetets gång har ja dock kommit att ifrågasätta dem. Det jag uppfattar som
problematiskt med samtliga teorier är att de är så absoluta till sin karaktär. På många punkter är de mer lika
ett slags recept på hur en bra och trygg stad bör vara än en teori på vilka element som bör ingå. Jag har
svårt att tro att det finns en teori som utgör en heltäckande lösning. Jag menar istället att frågan om hur
man bäst skapar större trygghet för människor är långt mer komplex än vad Jacobs, Newman och Coleman
redovisar i sina teorier. Då otrygghet är något som berör hela samhället måste också diskussionen om
tryggheten vara vid och kunna greppa den komplexitet som verkligheten utgör. Tryggheten måste arbetas
med utifrån den specifika platsens egenskaper och de där rådande problemen. De tre teorierna berör en
helt annan kontext än den jag arbetar i. I det här arbetet har det istället blivit en fråga om att plocka ut
lämpliga russin ur den teoretiska kakan och använda dem i kontexten Kroksbäcksparken.
Samtidigt bör planeraren akta sig för att bedriva ”social ingenjörskonst” där alla brukare av det offentliga
rummet förväntas vara lika i sina behov av trygghet (Listerborn, 2002, s. 254ff).
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SÄKERHET OCH TRYGGHET
– TILLÄMPNING AV SITUATIONELL
PREVENTION
Brottsprevention syftar till att minska och hindra antalet brott som begås i samhället. Detta gäller allt från
grov, organiserad brottslighet till vandalism och tillfällesbrott. Inom brottspreventionen finns två
huvudriktningar; social- och situationell prevention. De båda överlappar bitvis varandra och är ömsesidig
avhängiga av varandra men ligger ändå inom skilda ämnesområden. Den sociala preventionen berör
människors beteenden och förutsättningar utifrån arv och social miljö, medan den situationella handlar om
den miljö som dessa människor befinner sig i. Jag har, med tanke på mitt ämnesområde, inriktat mig på den
situationella preventionen.
Den situationella brottspreventionen handlar om hur de specifika omständigheterna som leder till att brott
begås enligt tesen att ”tillfället gör tjuven”. Utgångspunkten ligger här i själva brottssituationen, det som
möjliggör brottet och hur vinsterna för brottslingen kan minskas. Den situationella brottspreventionen kan
delas in i fyra olika åtgärdstyper som utgår från att brottslingen gör ett rationellt val när han eller hon väljer
att begå eller inte begå brottet (Justitiedepartementet, Ds 1996:59, 1996; Listerborn, 2002, s. 117ff).
I Sverige finns ett antal policys och program för trygghetsarbete, såsom BoTryggt mm., som främst utarbetas
från statliga myndigheter(BRÅ) (Listerborn, 2002, s. 7) för att sedan tillämpas ute på fältet av kommuner,
arkitekter, byggherrar med flera. Informationen som myndigheterna bygger sina antaganden på hämtas i
sin tur från den kvantitativa forskningen om bland annat prevention. Men verklighetens problem med
otrygghet och brottslighet är dock mer komplicerade och komplexa än vad som kan infångas via kvantitativa
metoder. De måste istället ges en kontext till den verklighet där de skall användas. Det finns alltså ett glapp
mellan trygghetens policy och dess dito praktiker.
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Den situationella brottspreventionen har inom trygghetsdiskursen fått en rad olika tillämpningar. Jag väljer
att dela in dem i två underkategorier; den (tekniska) säkerhetsskapande och den (fysiska)
trygghetsskapande. Jag har i detta arbete fokuserat på den senare biten.
Trygghet inom brottsprevention behandlar de element som gör att människor av olika anledningar är rädda
för att vistas (i det här fallet) ute i den offentliga miljön. Mycket av det som kan ses som trygghetsskapande
åtgärder är sådana som sker redan på planeringsstadiet när man undviker att skapa miljöer som ger
möjlighet för brottslighet och otrygghet. I redan befintliga miljöer med otrygga miljöer kan dessa ofta göras
tryggare genom omgestaltning. Jag har valt att titta närmare på två av de vanligast förekommande
metoderna.
Strategin att skapa tryggare miljöer genom design är långt från ny. Från eldar framför grottöppningen via
medeltida stadsmurar till nutida säkerhet genom staket och porttelefoner. De mer moderna teorierna om
hur brottsprevention, trygghet och den fysiska miljön kom i svallvågorna efter Jane Jacobs The Death and
Life of Great American Cities från 1961. Kriminologen C. Jeffery utvecklade Jacobs teorier vidare, vilket
ledde till en ny syn på det brottsförebyggande arbetet där fokus flyttades från gärningsman till den miljö där
gärningsmannen rörde sig (Crowe & Zahm, 1994). I Crime Prevention Through Environmental Design (Jeffery,
1971) lades grunden för metoden CPTED, vilken behandlar metoder för tryggare miljöer genom genomtänkt
utformning där de element i den fysiska miljön som ger attraktivitet och trivsel också ger trygghet. Tanken är
att de element som ökar tryggheten inte skall hållas åtskilda från övriga frågor om estetisk utformning. Det
är inte en fråga om specifika säkerhetslösningar utan snarare en helhetslösning för trivsel, attraktivitet och
trygghet som skapar ”bra” miljöer. I mångt och mycket överrensstämmer CPTED med Newmans teori om
Defensible Space och bygger också på densamma, men är i vissa avseenden mer utvecklad för offentliga
platser. Crowe och Zahm (1994, s. 22f.), som studerat CPTED, menar att metoden kan delas in i tre av
varandra avhängiga huvudkategorier:
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Naturlig tillträdeskontroll där fysiska element såsom dörrar, planteringar, staket och grindar ger tydliga
signaler om vem som har tillträde (den tilltänkta användaren). Detta kan även göras genom att minska
antalet möjliga entré- och flyktvägar. Naturlig övervakning fås genom korrekt placering av fönster och
entréer, rätt belysning, gångvägar på rätt plats och genomtänkta planteringar som gör att både den
tilltänkta användaren och inkräktaren kan ses och synas.
Territoriell tydlighet fås genom att tydligt definiera gränser mellan privat och offentligt genom trottoarer,
markbeläggning, planteringar och övriga designelement såsom staket, murar mm. Dessa förväntas då i sin
tur få människor att utveckla en känsla av kontroll över platsen (Listerborn, 2002, s. 113). Crowe och Zahm
(1994, s. 24ff.)menar dock att den territoriella tydligheten många gånger fungerar sämre när det gäller
offentliga platser. För dessa platser handlar det istället om att anpassa tänkta aktiviteter under hela dygnet
så att de önskvärda aktiviteterna blir ”ägare” till platsen.
I tillägg till detta kommer ”target hardening” som består av tekniska skydd såsom lås, kameror, larm mm.
Det gör att metoden även till viss del handlar om teknisk säkerhet, men grunden vilar ändock på den fysiska
utformningen.
CPTED har fått stor spridning världen över och räknas som ett av de bättre sätten att förhindra brott genom
förändringar i den fysiska miljön (Crowe & Zahm, 1994, s. 22). I många fall utgör metoden en mötesarena för
Polis, planerare, försäkringsbolag med flera.
Den svenska varianten av CPTED kallas BoTryggt och har utarbetats av Polisen. BoTryggt utgörs av en
samling råd för kommuner, planerare, fastighetsägare och exploatörer. Den innefattar råd både gällande
nybyggnation och hur problemområden kan förändras och göras tryggare. Grunden ligger inom CPTED, men
har även anpassats för att metoden skall passa de svenska förhållandena men också för att underlätta lokal
anpassning. Materialet är utformat som checklistor där olika aspekter på trygghet tas upp.
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Under tidigt 1980-tal presenterade kriminologerna James Wilson och George Kelling den brottspreventiva
teorin Fixing Broken Windows. Modellen, som även går under namnen ”Nolltollerans” eller ”New York –
modellen” efter de framgångar som man där hade med den. Grunden i teorin bygger på att till synes små
avvikelser i ett område, exempelvis ett trasigt fönster, snart leder till förfall (Wilson & Kelling, 1982, s. 2f.).
Ett trasigt fönster signalerar att ingen bryr sig och att platsen eller området inte står under någon kontroll.
Därigenom så är det ”gratis” att krossa de övriga rutorna. Wilson och Kelling menar att steget från stabilt
område, där invånarna bedriver en fungerande social kontroll till ett område i fullt kaos inte är långt om
stenen väl har satts i rullning med övergivna byggnader, ogräs, barn som får härja fritt utan tillsägelse och
nedskräpning. I ett sådant samhälle där de sociala banden och den informella övervakningen har försvunnit
finns grogrund för kriminalitet och rädsla (Wilson & Kelling, 1982, s. 3). Fenomenet betecknas ”Urban
Decay” . Det är en okontrollerad miljö där ingen sätter gränser. I en sådan miljö tröttnar även tidigare
ordningsamma människor och sänker nivån på sin sociala moral, slänger skräp på gator och bidrar på så sätt
till ytterligare nedgång (Listerborn, 2002, s. 114).
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TRYGGHET OCH PARKER
Parker är en del av stadens offentliga rum. Det offentliga rummet definieras ofta genom att kontrastera mot
det privata. Även om skillnaden mellan det privata och det offentliga kan verka klar (genom
ägoförhållanden) är gränserna i många fall vaga. Det som upplevs som offentligt eller privat är det inte alltid
i verkligheten . Det privata och det offentliga överlappar varandra på olika plan. Exempelvis är en bil i det
offentliga rummet en förskjutning av det privata. På samma sätt är mänskliga relationer, exempelvis en
grupp vänner som samlas på offentlig plats, att räkna som privat i den mening att gruppen själva reglerar
vem som har tillträde till den plats de befinner sig på just för tillfället.
Det privata kan ses som en avskild del av fysiskt och socialt rum där individen själv reglerar vem som har
tillträde och då i vilken grad. Därför är också brottspreventionen för de privata mer rummen inriktad på
säkerhet såsom skalskydd mm.
Det offentliga definieras istället av en öppenhet, både fysiskt i den mening att alla skall ha tillgång till
exempelvis gatan, men också som en politisk rättighet med exempelvis offentlighetsprincipen. Med andra
ord delas utrymmet av samhället som helhet. Det är - i alla fall på pappret - tillgängligt och öppet för
användning för alla. Den offentliga platsen är ett myller av samtidigheter; det är en plats där människor kan
bekräfta och bekräftas, lära och undersöka, aktivitet och rekreation mm. Det är just denna samexistens för
olika aktiviteter och tolerans som gör den offentliga platsen offentlig. Det vill säga, på de offentliga platser
som fungerar.
Det finns idag en ökad privatisering av platser (Listerborn, 2002, s. 229), med exempelvis inglasning av
affärsstråk, men också genom att områden omgestaltas för att minska risken för ”oönskade element”.
Sådana omgestaltningar (bänkar som inte går att sova på, borttagande av parkbänkar i närheten av
systembolag, markbeläggning som inte lämpar sig för skateboardåkande mm.) utestänger vissa grupper från
de offentliga platserna. De blir exkluderande för dem som av olika anledningar inte kan nyttja platsen. Detta
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kan vara generellt eller skifta under dygnets timmar och veckans dagar. Ofta målas de offentliga platserna
också ut som otrygga och farliga platser där brott begås (Heber, 2007, s. 73). Men om de är så farliga, vad
har de då för funktion i staden?
I teorin är vi alla fria att använda de offentliga platserna i staden. Men att få använda och att kunna använda
är två skilda saker. När platser blir otrygga stängs de som inte vågar använda dem ut ur offentligheten.
Trygghet blir ur det perspektivet en fråga om vem som har rätt att använda staden.

TRYGGHETSSTRATEGIER
En vanlig föreställning om brott är att de ofta sker på offentliga platser, exempelvis i parkmiljön (Heber,
2007, s. 71f). Verkligheten är dock en annan. Risken att utsättas för brott är större både i hemmet och på
arbetsplatsen, men trots detta ses de inte som generellt otrygga platser. Att just parker pekas ut som
otrygga hänger enligt Heber (Heber, 2007, s. 73) samman med en känsla av att platsen är okontrollerbar.
Detta ger upphov till rädslan. Okontrollerbarheten bottnar i sin tur i att många olika människor med ett
okontrollerat beteende skulle kunna inta platsen. Det är föreställningen om en farlig fysisk miljö, om att
ungdomar i gäng och drog- och alkoholpåverkade och generellt ”skumma typer” befinner sig där.
Många uppfattar parken som särskilt otrygg i mörkret (Heber, 2007, s. 73 ; Boverket, 1998, s. 85). Den
lummighet som under dagtid upplevs som rogivande och trevlig av en del kan, speciellt under natten, istället
upplevas som hotande och otrygg av andra. Det är naturligtvis inte buskagen, träden eller den bristande
belysningen i sig som är otäcka, utan vad som kan gömma sig i skydd av dessa. Kan vi inte överblicka platsen
blir det svårare att förutse hotfulla situationer och möten och vi väljer istället att gå runt platsen. Men
undvikandet är också en del av problemet. Boverket (1998, s. 85) menar att bristen på andra besökare gör
att parken känns än mer otrygg då det inte finns någon som kan se eller komma till undsättning om det
skulle behövas. Man tappar därmed den informella övervakningen. Boverket (1998, s. 85) menar också att
37

skalan på en park kan vara en negativ faktor ur trygghetssynpunkt. Är parken för stor för underlaget blir den
också glest befolkad samtidigt som det kan bli långt till ”andra sidan”.
Dessa tre aspekter, med att kunna 1, överblicka omgivningarna, möjligheten till 2, alternativa vägar och att
det finns en 3, närvaro av andra människor/social kontroll, återkommer inom trygghetsdiskursen (Boverket,
BRÅ, Heber, Jacobs, Listerborn m.fl.). Andra aspekter som lyfts fram är vilka som brukar befinna sig i
området (Boverket, 1998, s. 85), men också vilket rykte som platsen har- dess ”ryggsäck” med händelser och
föreställningar. (Listerborn, 2002, s. 256).
I det följande avsnittet har jag undersökt dessa trygghetsaspekter närmare.

SE OCH SYNAS – ÖVERBLICKBARHET OCH BELYSNING
En av de inom trygghetsdiskursen oftast förekommande aspekterna på trygghet är att ha god sikt. Den
visuella kontrollen över omgivningen innebär framförhållning och möjlighet att förbereda sig på vad som
kan inträffa. Vi vill inte bli överraskade av något obehagligt runt knuten eller att någon skall kunna lurpassa
bakom ett skymmande buskage. Att kunna se vem eller vad som väntar gör att vi kan undvika det hotande
genom att om möjligt ta en annan väg eller på annat sätt förbereda oss. I en undersökning av
trygghetsaspekter i Lund (Kristensson & Norlin, 2010, s. 21) fann man att möjligheterna till att kalkylera
riskerna för möten, den visuella kontrollen, var viktig för känslan av trygghet. Att kunna överblicka området
innebär också att det blir lättare att orientera sig och därmed också att se vilka alternativa vägval som finns.
Inom forskningen råder mer eller mindre konsensus om att grönska och natur bidrar till en god miljö i staden
(Andersson, 2002), och är av stor vikt för rekreation och hälsa. Och visst har den det, den ger utrymme för
lek, möten, motion och naturupplevelser. Vi kan promenera längs med slingrande stigar, uppleva exotiska
växter eller leka bland tätt buskage. Men lummiga miljöer som dagtid bjuder till naturupplevelser kan
kvällstid få en helt annan effekt. Växtligheten behöver avvägas och underhållas genom korrekt växtval och
skötsel för att inte påverka tryggheten negativt. Kristensson och Norlin (2010, s. 22f) använder sig av
begreppet ”översikt” d.v.s. att kunna se långt utan hinder, men också av ”genomsikt” som innebär möjlighet
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att se igenom vegetationen. För vegetationen innebär detta att växtmaterialet inte får vara alltför tätt. Ett
glesare växtmaterial kan även släppa igenom mer ljus.
Belysning är en viktig del av trygghetsupplevelsen då det är nödvändigt för att kunna överblicka platser i
mörkret. Skall människor kunna ses och synas även under den mörka tiden på dygnet behövs god belysning.
Problemet med belysning är ofta att den inte är anpassad efter platsens behov och förutsättningar, eller att
den kan skymmas av bland annat vegetation. Belysningen behöver inte vara stark, men däremot måste den
vara jämn och utan uppehåll för att inte störa mörkerseendet och bilda mörka partier (Boverket, 1998, s. 88;
Sveriges Kommuner och Landsting, 2005, s. 9). Vidare får belysningen inte heller blända utan vara avvägd så
att den ger ett korrekt ljus på dem som går, cyklar eller vistas i rummet – inte bara biltrafiken. Samtidigt som
belysning är ett effektivt medel för ökad trygghetskänsla har den också sina nackdelar. Bland annat finns det
en övertro på att belysning är hela lösningen på trygghetsproblemet (Sveriges Kommuner och Landsting,
2005, s. 25). Därtill kan en starkt upplyst yta öka känslan för utsatthet – som att stå på en scen- om
omgivningarna ligger i mörker. I en rapport utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) (2005, s. 18)
menas att den största tryggheten av belysning fås om man även tar med omgivningarna i beräkningen.
Exempelvis kan man belysa en bit in i parkmiljön – inte bara på gångvägen.

ALTERNATIVA VÄGAR OCH ORIENTERBARHET
Var man väljer att röra sig, eller snarare var man undviker att röra sig är starkt kopplat till upplevelsen av
platsen (Anderson, 2002, s. 20). Därför behövs alternativa vägar som är lättorienterade och enkelt
överblickbara både i vägbanans utformning (med markeringar och skyltning) och i sin sträckning. På så sätt
finns möjlighet att i större utsträckning kontrollera vad och vem man vill möta och kunna ändra riktning för
att undvika hotfulla situationer. Öppna ytor i parkmiljö ger god översikt och många alternativa vägar, men
kan samtidigt upplevas som alltför utsatta och öde (Anderson, 2002, s. 39). Å andra sidan är intimare och
mer slutna rum ofta drabbade av skymd sikt och har färre flyktvägar.
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Trafikapparaten är till stor del konstruerad för att minska olyckor mellan bilar och gående/cyklande. Detta
innebär att man skilt trafikslagen åt genom planskilda korsningar, och förlägger gång- och cykelvägar genom
grönområden (långt från biltrafiken) mm. För trafiksäkerheten är detta en god strategi men tryggheten blir
inte sällan lidande. Trånga tunnlar, långa trappor, broar mm har blivit en symbol för otrygghet (Listerborn,
2000, s. 37). De kan vara långa, mörka, ha skymd sikt p.g.a. krökning, lågt i tak osv. och fungerar som
inramande ”fällor”. Problemet med ”fällorna” är att de saknar alternativa flyktvägar då den enda möjliga
färdvägen är från början till slut. Utan alternativ vid möten är det lätt att bli trängd. Listerborn (Listerborn,
2000, s. 49) menar att sådana platser i möjligaste mån bör undvikas. Ibland är det dock nödvändigt med
trappor och separering av trafiken, vilket ställer höga krav på utformningen (med korta passager, god sikt,
och möjlighet till smitvägar) för att inte otrygghet skall uppstå.
På cykelbanor ”undanstoppade” i parkmiljö blir det lätt otryggt då grönskan kan ge skymd sikt men också då
den sociala övervakningen inte finns på samma sätt som längs med trafikerade bilvägar. Likväl som parker
behöver sina invändiga strövstråk behövs större huvudstråk för gång- och cykeltrafiken. Dessa bör vara väl
upplysta och kan gå inne i parken (Listerborn, 2000, s. 51) för att locka till fler användare dygnet runt.
Dessutom bör det finnas snabba gång- och cykelvägar i utkanten av parken. Dessa har också en större
trygghetsaspekt än de andra, då de skall kunna användas som transportleder för gång- och cykeltrafik
dygnet runt. De bör därför placeras utefter parkrummets kanter (nära husens fönster för att kunna ses)
(Jacobs, 1961, s. 256). Placering utefter kanterna gör också att vägens brukare kan uppleva närhet, detaljer
och folk i omkringliggande verksamheter samtidigt som de kan ta in parkens yta (Gehl, 1996, s. 142). En park
behöver alltså både snara vägar för snabb transport där målet är ett annat än just parken samt andra,
långsammare vägar för promenerande inom parken. Den danske arkitekturprofessorn Bo Grönlund (2004),
drar resonemanget ett steg längre och menar att sådana gång- och cykelstråk som är nödvändiga för
vardagligt transporterande bör undvikas i grönområden. Han menar att de istället bör placeras parallellt
med övrig trafik, det vill säga längs med bilgator.

40

NÄRVARO AV MÄNNISKOR – SOCIAL KONTROLL
Närvaron av andra människor är en oerhört viktig komponent när det gäller upplevelsen av trygghet. Ett
myllrande folkliv är dock inget som uppstår spontant utan kan istället ses som ett resultat av parkens
utformning.
Traditionellt har öppna ytor och grönska i staden setts som något odelat gott. Lösningen på problemen i
staden är mer öppen mark (jfr Corbusiers Vertical City) och mer grönyta. Många av de svenska storskaliga
miljonprogrammen byggdes i denna anda med stora grönområden antingen inom området eller omkring. De
var tänkta att utgöra trevliga rekreationsområden, men slutar allt oftare som ett ingenmansland, och i värsta
fall som otrygga platser och barriärer. Men hur kunde det bli så? Om man vänder på resonemanget att
parken tillför något positivt till samhället, och istället utgår från att samhället tillför något till parken, har
man, enligt Jacobs kommit en bit närmare sanningen. Jacobs, (1961, s. 89) menar att folk inte är beroende
av parken – parken däremot är beroende av att folk använder den om den inte skall förfalla. Men folk
använder inte parken bara på grund av att den finns. Enligt Jacobs krävs i regel mer än standardiserade
gräsytor, parkbänkar och några träd för att locka till användande. Människor vill se och synas, och söker sig
till platser där dessa aktiviteter är möjliga (Boverket, 1998, s. 85). Utformningen av parkmiljöerna är av stor
betydelse för hur de upplevs ur trygghetssynpunkt, och om de lyckas locka folk och bli en levande miljö (och
därigenom stärka trygghetsupplevelsen).
Vad gör då en god och levande parkmiljö? En levande och funktionell park karakteriseras, enligt Jacobs
teori, först och främst av att den används av många olika grupper, för olika aktiviteter men också under olika
tider på dygnet. Levande park går också hand i hand med trygg park då det är ur det faktiska och
kontinuerliga minglandet av människor som av olika anledningar befinner sig i parken som tryggheten
uppstår (Jacobs, 1961, s. 259; Boverket, 1998, s. 85). För att få en tryggare park måste den alltså befolkas.
Men hur?
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Problemet med att hitta en attraktiv lösning är att attraktivitet är subjektivt. Medan vildvuxen park är
perfekt för naturlek är den mindre lämpad för äldre att ta sig fram i. Och på samma sätt är en skatepark
mindre lockande för den som vill sitta under ett träd och lyssna på fåglarna. Jag menar att det kan vara en
fördel att ha en park som är så flexibel som möjligt. Det behöver finnas plats för en mängd olika aktiviteter –
från idrottsytor och lekplatser till mer stillsamma platser med naturen i fokus. Det måste få finnas mer
vildvuxna ytor, men inte på bekostnad av trygghet och tillgänglighet för att kunna passera. Tillgängligheten
vid attraktioner och målpunkter måste också vara sådan att alla kan ta sig fram. Alla skall ha en möjlighet att
ta del av det parken har att erbjuda.
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TRYGGHETSASPEKTER SOM ANALYSMODELL
Med de punkter; 1, överblickbarhet 2, alternativa vägar och 3,närvaro av andra människor/social kontroll;
som nämnts ovan blir det tydligt att tryggheten i parkmiljön i tills stor del kan påverkas genom en
genomtänkt utformning. Det är också dessa aspekter som trygghetsanalysen i fallstudien i del 2 av arbetet
utgår från.
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Aspekterna för trygghet har i analysmodellen Trygghetsaspekter systematiserats enligt följande:
Se och synas – överblickbarhet och belysning
-

God sikt ger visuell kontroll
Översikt – se långt utan hinder
Genomsikt – se genom vegetation
Slippa bli överraskad
Se vem man möter och kalkylera risker
Lättare att orientera sig
Jämn och ändamålsenlig belysning utan bländning
Belysta omgivningar ger större synfält

Alternativa vägar och orienterbarhet
-

Möjlighet att undvika hotfulla situationer genom andra vägval
Undvika att hamna i ”fällor” som exempelvis tunnlar
Tydliga entréer
Skyltning

Närvaro av människor – social kontroll
-

Blandad och flexibel användning ger större mängd folk under flera tider
Möjligheter att se and

Övrigt
- Andra aspekter som kan ha inverkan på trygghetsupplevelsen
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DEL 2-FALLSTUDIE
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I del två, den praktiska delen, redovisas fallstudien av trygghet i Kroksbäcksparken. Under rubriken
Kroksbäcksparken ges en introduktion och bakgrund till parken, samt en kortare presentation av de brister
och svagheter som parken har. Under rubriken Fallstudie presenteras fallstudien. Studien är indelad efter
olika funktioner i parken: vägar, entréer och barriäreffekter, aktiviteter, vegetation och rumslighet, topografi
samt byggnader. Dessa funktionskategorier redovisas stegvis med inventering, analys av trygghetsaspekter
och åtgärdsförslag rörande var kategori.
Arbetet avslutas med en Sammanfattande diskussion.
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KROKSBÄCKSPARKEN
ÄRTHOLMEN

KROKSBÄCK
KROKSBÄC
KS-PARKEN
HOLMA

HYLLIEVÅNG

Kroksbäcksparken sett i sitt sammanhang (Malmö stadsbyggnadskontor, 2009, s. 3.)
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Kroksbäcksparken, här markerat med rött, är en del av Pildammsstråket.,
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2006,s.8)
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I södra Malmö ligger Kroksbäcksparken, vilket utgör området för undersökningen. Parken omges på två sidor
av miljonprogramsområdena Holma och Kroksbäck (syftar på den del av Kroksbäck som ligger öster om
Lorensborgsgatan). Söder om området håller det nya Hyllievång på att uppföras och i norr avgränsas parken
av Ärtholmsvägen.
Kroksbäck och Holma är typiska barn av sin tid, byggda för miljonprogramsårens behov vad gäller bostäder,
grönytor och service. I den funktionalistiska andan sorterades funktionerna och dess platser upp (Ullstad,
2008, s. 19) så att var funktion fick sin givna plats. I och med detta skapades kvaliteter såsom stora
sammanhängande park- och grönområden, bilfria gång- och cykelvägar och trygga lekområden för barn.
Samma tids trafikplaneringsideal skapade också kraftiga barriärer med stora trafikleder, säckgator och
separerat trafiksystem.
Inom Holma och Kroksbäck bor ca 7000 invånare jämt fördelat på Kroksbäck och Holma (Gatukontoret,
Malmö Stad, 2008, s. 13), med ca 1500 lägenheter vardera. Andelen hyreslägenheter är hög. MKB (Malmö
Kommunala Bostäder) står för det största hyresbeståndet.
Förutsättningarna för förbättringar av området är goda. Det finns stora arealer i parken i relativt centralt
läge som anknyter till befintlig bebyggelse och Pildammsstråket. Men det finns också problem med
otrygghet i parken med eftersatt underhåll, få och otrygga passager, undermålig belysning och få aktiviteter
som lockar till vistelse eller passage.
I och med utbyggnaden av Citytunneln på Hyllievång behöver kommunikationerna genom parken förbättras.
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Kroksbäcksparken, ritad av stadsträdgårdsmästare Einar Jennerup, anlades i samband med byggandet av
Krokbäck och Holma mellan åren 1969-73 (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 5ff.). Parken, som utgör en
del av Pildammsstråket, består av 27 hektar och är därmed ett av Malmös större grönområden.
Kroksbäcksparken är indelad i två huvudsakliga zoner med de karaktäristiska kullarna i söder och naturlika
planteringar i norr. De stora kullarna består av schaktmassor från byggandet av Holma och Kroksbäck.
De nordliga planteringarna kom till 1984 i linje med den tidens parkideal. Planteringarna var tänkta att vara
så naturliga och vilda som möjligt, samtidigt som det var en ekonomisk satsning på mer långlivade trädarter.
Den nya växtligheten täckte över de vallar och nivåskillnader som fanns och koncentrerades kring gång- och
cykelstråken i den norra delen av parken. Detta för att skapa variation och ytterligare förstärka
rumsligheten.
Nästa stora förändring skedde under 1990-talet då dammarna Jurassic Swamp anlades i den norra delen. I
projektet Fjärilsparken utvecklades de norra delarna av parken för att främja förekomsten av fjärilar.
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BRISTER OCH KVALITETER
Kroksbäcksparken är i nuläget, trots goda intentioner, långt från färdig eller en bra stadsdelspark. Den är till
stora delar otrygg, dåligt belyst, svårorienterad, nedgången, belastad med kriminalitet och är överlag ödslig.
Då parken var ny hade den en mycket annorlunda karaktär än den har idag. Den var öppen, då
växtmaterialet inte var uppväxt och träd och buskar i huvudsak var koncentrerade till gång- och
cykelvägarna för att rama in dessa (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 8).
Kroksbäcksparken har många kvaliteter men också stora brister. Många av parkens ytor är slitna och i ett
oerhört dåligt skick.. Detta ger ett skräpigt, nedslitet och övergivet intryck. Delar av aktivitetsytorna håller
dock på att rustas upp som ett led i Malmö stads satsning på nya mötesplatser och ytor som uppmuntrar till
lek och rörelse (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 29). Malmö stad har även antagit ett lekplatsprogram
som innebär att varje stadsdel skall ha två temalekplatser (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 28). En av
dessa kommer ligga i Kroksbäcksparken och ha temat äventyr. I Kroksbäcksparken pågår även, sedan 2007,
ett projekt med äventyrspedagogik där barn får lära sig samarbeta genom olika fysiska övningar.
Parken, som skulle binda samman de två områdena Kroksbäck och Holma, utgör i sitt nuvarande skick
istället en barriär, särskilt efter mörkrets inbrott. Skall parken fungera som en länk mellan Kroksbäck och
Holma och därtill det nya Hyllie och resterande delar av staden, måste en förändring till.
Vilka åtgärder behövs för att skapa trygghet i parken? Kroksbäcksparken har stora möjligheter att bli ett bra
offentligt rum där människor kan mötas och umgås. Inte bara de som bor i närområdet utan även andra som
vill ta del av det som finns att tillgå i form av möten, aktiviteter och omgivningar. Med ett större
användande av parken kan också en större trygghet uppnås genom informell social kontroll. Detta saknas
idag. När det nya Hyllievång tas i bruk, kommer området även att hamna mer centralt i staden, och
dessutom fungera som länk för dem som till fots eller med cykel rör sig till och från Hyllievång.
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STRATEGIER FÖR EN TRYGGARE PARK
Kroksbäcksparken har förändrats mycket genom åren. Från den relativt öppna park det var i början till
dagens naturlika planteringar. Det har också tillkommit nya aktivitetsytor. Dagens Kroksbäckspark är ett
hopkok av olika planideal med storskaligt, litet, böljande, platt, vildvuxet och tämjt om vart annat. Från
kunskapsavsnittet vet vi att den fysiska utformningen har stor inverkan på hur parken används och hur
tryggheten fungerar. För att undersöka dessa aspekter noggrannare har jag inventerat Kroksbäcksparken
under tre skilda tillfällen. Tillfälle ett i inventeringen gjordes tidigt i arbetets skede. Det första besöket
skedde i mitten av februari 2010, en kall, slaskig och mulen vardag. Besöket hade som syfte att skapa mig en
bild av parken och vad som finns där. Andra besöket, som var huvudinventeringen, skedde under en av de
första riktigt varma vårdagarna – en helgdag i mitten av april. Sista besöket var ett kort besök i början av
oktober, en kall och regnig helgdag. En närmare beskrivning av inventeringsmetoden finns i metodavsnittet.
Fallstudien av Kroksbäcksparken har delats upp efter funktion i följande kategorier; vägar, entréer och
barriäreffekter, aktiviteter, vegetation och rumslighet, topografi samt byggnader. I var funktionskategori
finns tre olika nivåer;
x
x

x

Inventering och nulägesbeskrivning: vad finns i parken och var är det lokaliserat?
Analys av trygghetsaspekter: här tas ”trygghetsglasögonen” på och resultatet från inventeringen
analyseras utifrån de trygghetsaspekter som framkommit under litteraturstudierna i del 1 av detta
arbete (se avsnitt Trygghetsaspekter sidan 43).
Var funktionskategori avslutas med ett åtgärdsförslag för en tryggare Kroksbäckspark. Dessa baseras
på kunskapen från del 1 av arbetet samt de aspekter som framkommit under analyserandet av
trygghetsaspekterna.
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FALLSTUDIE

ETT FÖRSTA INTRYCK AV TRYGGHETEN I KROKSBÄCKSPARKEN
Min känsla av otrygghet var stor i den norra delen av parken. Det är också den del som har sämst sikt och
möjligheter till att överblicka omgivningarna. Växter och vallar skymmer sikten och gör det svårt att
orientera sig. På flera ställen är också växtligheten så pass tät kring gångvägarna att det blir likt en tunnel.
Där dessa vägar dessutom krökte var sikt och ljus riktigt dåligt, även under dagtid. Upplevelsen av trygghet
sänktes ytterligare av att dessa områden var skräpiga och bar tydliga spår av brottslighet. Det låg vid tillfället
flera utbrända mopeder i parken och på flera ställen fanns polistejp uppsatt. Den norra delen av parken var
också uppseendeväckande öde och det var långt mellan möten med andra människor. Detta trots det fina
vädret och att det var mitt på dagen.
Den södra delen hade desto fler besökare, speciellt kring de nya aktivitetsytorna. Denna del av parken hade
också, på de flesta ställen, god sikt och det var lätt att orientera sig och se vem man mötte.
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Tydliga spår av brottslighet stärker upplevelsen av otrygghet.
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Vägsystemet kan delas in i huvudstråk/större stråk för både cyklister och gående, och ett internt nät med
mindre vägar mer lämpade för enbart gående. De större stråken utgörs av den nord-sydliga
Kroksbäcksstigen i väster, den väst-östliga Norrbäcksstigen i norr som förgrenas i Hyacintgången och så
Mellanbäcksgången som går längs med parkens mitt i väst-östlig riktning.
De mindre vägarna går huvudsakligen i nord-sydlig riktning och skapar på så sätt förbindelser mellan de
större stråken. De mindre vägarna utgör också en
betydande del av de mindre entréerna in i parken från
Holma.
I parkens nordligaste respektive sydligaste ände finns
mindre gångvägar som avgränsar området.
Kroksbäcksstigen, den gång- och cykelväg som går
jämsides med Hyllievångsvägen, utgör en viktig länk in mot
Malmö centrum, men också mot det nya Hyllievång. En
upprustning av belysningen med bättre färgåtergivning har
gjorts på denna för att öka tryggheten (Gatukontoret,
Malmö Stad, 2010, s. 24). Vägbanan har också lagts om
och är indelad i cykel- respektive gångfält vilket gör att
hastigheten för cyklister kan ökas. Den mittersta av de
tvärgående gång- och cykelvägarna utgör ”huvudvägen”
mellan Kroksbäcks centrum och Holma centrum, men är
också viktig i Malmös cykelvägnät då den knyter samman
flera av de områden som ligger på ömse sidor om
Kroksbäck och Holma.
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Kroksbäcksstigen

Söderbäcksgången

Mindre gångväg utan namn
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Gång- och cykelsystemet har få möjligheter till alternativa vägval och går ofta genom otrygga partier med
skymd sikt. En del av vägarna har svängar som gör det svårt att se långt fram, men har även brister när det
gäller sikt i området närmast vägbanan.
Den starka inramningen av vägarna, med växter och vallar bildar tunnelliknande ”fällor”. Längs
huvudstråken, Kroksbäcksstigen, Norrbäcksstigen - Hyacintgången och Mellanbäcksgången finns ett flertal
större buskagen (de naturlika planteringarna) vilka skymmer sikten både framåt och åt sidorna. Detta gör
det svårt att kunna avgöra om man som gående får möte, men också vem man får möte med. På de platser
där vegetationen är särskilt tät, som vid Hyacintgången, bildar den en kompakt vägg som är ogenomtränglig.
Detta i sin tur gör att vägen kan uppfattas som en tunnel utan möjlighet till flyktvägar.
Den mindre gång- och cykelväg som går i nord-sydlig riktning längs med Holma har bitvis också detta
problem med skymmande växtlighet. Vägen är också smal vilket gör att cykeltrafik och gående får trängas.
Detta är inte bara en fråga om trafiksäkerhet, utan har även en inverkan på tryggheten. Det finns för lite
utrymme för att kunna möta och gå förbi någon på ett smidigt vis.
Denna väg slutar också i ”ingenting” i norr. Enligt kartor skall den gå fram till en gångväg som går längs med
Ärtholmsvägen, men där de skulle gått ihop finns istället ett parti med sly.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning
-

Många krökta vägar.
Skymmande växtlighet och vallar
Belysningen och sikten är god längs huvudlederna Kroksbäcksstigen och Mellanbäcksgången.
De mindre vägarna har dålig belysning.
Hyacintgången har särskilt dålig sikt.

Alternativa vägar och orienterbarhet
-

Få alternativa vägar.
Flera ”fällor”.
Svårt att orientera sig.
Oklart var saker i parken ligger.
Otydliga entréer.

Närvaro av människor – social kontroll
-

God social kontroll längs med delar av Kroksbäcksstigen där det är mer öppet.
Få människor tycks använda det interna gångsystemet.
Skymd sikt från växtligheten hindrar den sociala kontrollen av gångvägarna från bostadshusen.

Övrigt
-

Flera av vägarna har en markbeläggning som är sliten med sprickor och ojämnheter.
Få bänkar och möjligheter till vila.
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Kroksbäcksparken är så pass stor att jag bedömer det som om både strövvägar (mindre vägar där tryggheten
inte är det centrala) och snabbare transportleder (där tryggheten är central) är möjliga. Viktigt är att de
tryggare vägarna leder fram till alla parkens målpunkter (Gatukontoret, Malmö Stad, 2010, s. 16).
Det gång- och cykelsystem som idag finns i parken har två större öst-västliga kopplingar som knyter samman
de två cykelvägar som går i nord-sydlig riktning. Dessa får anses utgöra ”stamnätet”. Av dessa är
Kroksbäcksstigen (nord-sydlig på Kroksbäckssidan) också en viktig länk med resten av staden och med det
nya Hyllie. Motsvarande väg på Holmasidan är mindre och har inte samma möjligheter till högre hastigheter.
Denna föreslås breddas och få mer karaktär av cykelbana istället för gångväg samt få bättre belysning. Detta
är viktigt då den i förlängningen leder vidare mot andra stadsdelar (Kulladal, Lindesborg och Hyllievång). Den
skulle även ge parken en tydligare avgränsning mot Holma. Norrgången och Mellanbäcksgången, de
tvärgående lederna, behöver också rustas upp och ges samma karaktär som Kroksbäcksstigen.
Hyacintgången, som utgör en stickväg från Norrgårdsgången, behöver också göras tryggare. Detta är ett av
de mest otrygga områdena i parken, och vägen behöver lyftas fram då den utgör en viktig länk. Att vägen
dessutom är krökt gör det till en extra stor utmaning. Utöver dessa vägar finns också ett större antal små
gångstigar i området. Dessa binder samman olika små områden inom parken och ger snara genvägar. I
förslaget omvandlas en av dessa stigar till en mindre gång- och cykelväg för att knyta an till de nya
aktiviteter som föreslås, men också för att öka antalet möjliga vägval.
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Till parken kommer man idag på flera olika sätt. Från Holma i väster leder tre gång- och cykelvägar ut från
bostadsområdet direkt in i parken. Västerifrån, från Kroksbäck, kommer man in via de tre gång- och
cykelbroar som går över den nedsänkta Hyllievångsvägen.
Norrifrån kommer man in i parken antingen via en vägtunnel, alternativt via en vägtunnel följd av en
parkering.

64

N
U
L
Ä
G
E
S
B
E
S
K
R
I
V
N
I
N
G

Exempel på olika entrépunkter.
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Parken har en rad olika entrépunkter. Dessa är dock svåra att hitta och de ger heller ingen klar övergång
eller markering som visar var parken börjar. Att inte ha tydliga entréer gör det svårare att dels hitta till
parken, men också att hitta ut.
De befintliga kopplingarna till Kroksbäcksparken är i flera fall otrygga. Speciellt den tunnel som
Kroksbäcksstigen går igenom är otrygg. Den utgör ett hinder för den som vill ta sig till och från parken, men
även för övriga användare av cykelbanan. Många av entréerna är också omringade av höga buskar vilket
skymmer sikten.
Hyllievångsvägen med sina gångbroar är också en svag punkt. Dels utgör gångbroarna ett otryggt element då
de utgör ”fällor” utan möjlighet till alternativa vägar. . Dels gör den nedsänkta och breda bilvägen att
avståndet mellan Kroksbäck och Kroksbäcksparken blir långt både fysiskt och mentalt. Dessutom bjuder dess
breda och raka utformning till höga hastigheter, vilket kombinerat med avsaknad av gångvägar gör den farlig
och otrygg att vistas på. Den utgör också en visuell barriär då man vid vistelse på vägen saknar kontakt med
både parken och Kroksbäck.
Kroksbäcksparken saknar idag helt ”namnskylt” och orienteringskarta. Detta gör det svårt att hitta i parken
och att hitta fram till de olika aktivitetsytor och attraktioner som parken har. Att kunna orientera sig har en
inverkan på trygghetsupplevelsen.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning.
-

Tät vegetation vid entréer skymmer sikten.
Sikten är särskilt dålig vid den norra entrén som går via tunneln.

Alternativa vägar och orienterbarhet
- Tydliga entréer saknas
- Skyltning till parkens olika delar saknas.
- Ingen orienteringskarta.
- Vägnamnen finns ej utsatta. Vissa vägar saknar dessutom namn.
- Entréerna via tunneln och gångbroarna går genom ”fällor”.
Närvaro av människor – social kontroll
- Få människor hittar till parken, vilket gör den sociala kontrollen lidande.
Övrigt
- Hyllievångsvägen är en ogästvänlig och trafikfarlig miljö utan någon social kontroll. Den är även
skymd från byggnaderna i Kroksbäck.
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Det är svårt att veta när och var man kommer in i parken. Med tydliga entréer är det också lättare att hitta
till parken. Jag föreslår därför att en markering av entréerna görs. Samtidigt som markeringen skall ge en
tydlig signal om att man byter miljö, får den heller inte verka avskräckande. Det är alltså inte fråga om några
grindar och/eller staket, utan mer en ”välkomnande gest” Jag föreslår därför att man sätter upp
belysningsstolpar på vardera sidan om entréerna. Stolparna bör skilja sig från den övriga belysningen i t.ex.
utformning och ljuskulör. Denna typ av ”port” bör inte fungera exkluderande, men göra besökaren
uppmärksam på att det sker en förändring. Storleken på belysningsstolparna bör också anpassas efter
entréns storlek så att parken får ett fåtal huvudingångar kompletterat med flera ”bakdörrar”. Antalet
entréer och angreppspunkter blir alltså detsamma, men de blir tydligare.
Då orienterbarhet är av stor vikt för trygghetsupplevelsen (Gatukontoret, Malmö Stad, 2010, s. 16), bör det
vid huvudentréerna skyltas med ”Kroksbäcksparken” samt en enkel karta och/eller vägvisare som hänvisar
till parkens innehåll men även på det som ligger bortom parken. Vägvisare måste naturligtvis också finnas
inne i parken.

Entrépunkten i dagsläget, utan markering.

Förslag på åtgärd. Entrépunkten markeras.
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De befintliga kopplingarna till Kroksbäcksparken är i flera fall otrygga. Speciellt den tunnel som
Kroksbäcksstigen går igenom är otrygg och utgör ett hinder för den som vill ta sig till och från parken, men
även för övriga användare av cykelbanan. Här finns två alternativa åtgärder. Antingen kan man dra upp
cykelbanan över vägen via en cykelöverfart, eller så kan man låta den vara kvar som underfart, men då
behöver vissa åtgärder vidtas. En enkel åtgärd innebär att man målar tunneln i ljusa färger och röjer den
vegetation som skymmer samt anordnar ordentlig belysning. Dessutom kan man bredda tunneln och ge den
öppna spann. En kombination av cykelöverfart och breddad tunnel vore naturligtvis bäst ur
trygghetssynpunkt (både vad gäller trafiksäkerhet och trygghetskänsla). Därför föreslås en sådan, speciellt
med tanke på betydelsen av cykelleden.

Tunneln i nuläget

Tunneln enligt åtgärdsförslaget

Om Kroksbäcksparken skall kunna länka samman stadsdelarna Holma och Kroksbäck bättre behöver
åtgärder vidtas för att minska de barriäreffekter som finns idag. En svag punkt är Hyllievångsvägen och de
broar som går över den. Både bilvägen och broarna utgör otrygga platser, men samtidigt så skulle en
igenfyllning. Att fylla igen en stor väg och ett stadsdelscentrum är dock en omfattande och omständlig
lösning som behöver utredas vidare.
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I dagsläget finns en blandning av de aktivitetsytor som anlades samtidigt som parken samt nyare tillskott.
Bland de äldre aktivitetsytorna finns i parkens norra del tre tennisbanor, en hundgård och en grusplan. I
parkens mellersta del finns resterna av två lekplatser. I den norra delen av parken finns även en anläggning
med två fotbollsplaner och tillhörande byggnader. Denna anläggning är dock inte öppen för allmänheten
utan används av den organiserade idrotten.
På senare tid har flera aktivitetsytor tillkommit. Den mest omtalade av dessa är Puckelbollplanen, ett
konstverk av Johan Ferner Ström/Urban Art Solutions från 2009. I sluttningen ner mot Hyllievångsvägen
ligger en mindre multisportarena med två planer, en för basket/fotboll/handboll mm. och en för
innebandy/hockey mm. Den senare fungerar även som skridskobana under vintern. I parkens mittersta delar
finns även en ny konstgräsplan. De nya aktivitetsytorna är en del i Malmö stads satsning på en ny typ av
mötesplatser och platser som uppmuntrar till aktivitet (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 29).
Utöver de ytor som är speciellt dedicerade finns det också stora möjligheter till fri lek i parken. Kullarna är
välanvända som pulkabackar under vintern, men även som lekyta under resterande delar av året.
De mötesplatser som finns idag utgörs av de nya idrottsytorna. Utöver dessa saknar parken naturlig
mötesplats eller något definierat ”centrum”.
Parken har några sporadiskt utställda bänkar, men dessa tycks inte användas i någon större utsträckning.
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Kullarna

Spontanidrottsplatsen

Fotbollsanläggningen

Lekplatsen på den västra sidan
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De äldre aktivitetsytorna är i mycket nergånget och slitet skick. Grusplanen, hundrastgården och
tennisplanerna ligger dessutom inbäddade i de naturlika planteringarna vilket gör dem otrygga. De båda
lekplatserna, eller snarare resterna av lekplatserna, har få och trasiga lekredskap.
Att fotbollsanläggningen i norr inte är öppen för allmänheten ger ett intryck av dåligt förtroende för
allmänheten.
De nya aktivitetsytorna tycks fungera väl. Under mina besök var det här som människorna befann sig för att
träffas, leka, idrotta mm. Speciellt puckelbollsplanen var välbesökt; det picknickades, det klättrades på
målen och en förälder lärde sitt barn att gå på den mjuka ytan på puckelbollsplanen.
Kroksbäcksparken saknar idag naturliga mötesplatser och/eller en mittpunkt. De mötesplatser som finns
utgörs av de nya idrottsanläggningarna, men det saknas platser för mer stillsamma aktiviteter och en
ordentlig lekplats. Jag menar att det behövs mötesplatser och ”lekplatser” som vänder sig till olika
åldersgrupper, aktivitetsgrader och intressen.
Bristen på sittplatser, både kring aktivitetsytorna och i övriga delar av parken, gör att den sociala
övervakningen blir lidande.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning
-

Många av de äldre funktionerna ligger inbäddade och dolda i vegetationen.
Belysningen på de äldre aktivitetsytorna är undermålig.

Alternativa vägar och orienterbarhet
-

Svårt att hitta de olika aktivitetsytorna.
Ingen skyltning.
Flera av de äldre aktivitetsytorna ligger längs otrygga stråk.

Närvaro av människor – social kontroll
-

De äldre ytorna fungerar inte och lockar inte till användande.
En given mittpunkt och/eller mötesplats saknas.
Få sittmöjligheter.

Övrigt
-

De äldre aktivitetsytorna är oerhört slitna och nedgångna, vilket ger intryck om att ingen bryr sig eller
har kontroll över området.
Fotbollsanläggningen är inte öppen för allmänheten.
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Puckelbollsplanen(överst) och
Konstgräsplanen(nedan) är exempel på sådana
aktivitetsytor som fungerar bra i parken. Här
finns utrymme för socialt liv!
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Att det finns utrymme för olika aktiviteter i parken är viktigt ur trygghetssynpunkt. Ytor som förmår locka
folk bidrar till att befolka rummet, samtidigt som de ger en längre vistelse i det offentliga rummet. På så sätt
bidrar de till den lågintensiva kontakt med andra som Gehl (1996, s. 19) menar är betydelsefull. Han menar
att det är genom dessa band med andra som ett starkare socialt sammanhang kan skapas. De man möter
ofta i vardagen är det också lättare att upprätthålla sådana band med. Att ha band stärker den sociala
kontrollen. Men även mellan dem som det inte finns sådana band, är närvaron av andra en grundläggande
faktor för den informella sociala övervakningen. Lek och idrott är därför en viktig del av användandet av
parken som mötesplats och rekreationsområde, både ur trygghetssynpunkt men också ur ett
folkhälsoperspektiv då de lockar till fysisk aktivitet.
Det som saknas i parken i form av aktivitetsytor är dels en fungerande lekplats för barn i olika åldrar, men
också platser för mer stillsamma aktiviteter såsom t.ex. boulebanor och sittplatser.
En bra lekplats är en av de ytor som saknas i dagens park. Lekplatser har en grundläggande funktion av flera
anledningar. Dels är de viktiga för barns utveckling och socialisering med andra barn, dels är de viktiga
mötesplatser för föräldrarna till dessa barn. Gatukontoret i Malmö har tagit fram ett omfattande
lekplatsprogram (Malmö Gatukontor, 2006) där man identifierat de viktigaste elementen för en god lekplats.
Genom att ha omtanke i utformningen och skapa vackra miljöer visar man också (i det här fallet från
kommunens sida) att lek och lekplatsens besökare är viktiga. De senaste åren har Malmö gjort en stor
satsning på att skapa större temalekplatser i staden. Tanken är att dessa skall locka barn inte bara från
närområdet, utan också från den övriga staden. En sådan temalekplats, med äventyrstema (Malmö Stad/SDF
Hyllie, 2010, s. 20) är även planerad för Kroksbäcksparken. Tanken var att den skulle byggas 2007 (Malmö
Gatukontor, 2006, s. 12). Den har ännu inte påbörjats.
Mitt förslag är de två små lekplatserna som finns idag ersätts med en större lekplats i den norra delen av
parken. Anledningarna till detta är flera. Dels behöver den norra delen av parken befolkas och göras
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tryggare, dels finns det få attraktioner där. Den södra delen har flera attraktioner med framförallt kullarna.
Temat på lekplatsen skulle också kunna ändras till dinosaurier för att knyta an till det befintliga Jurassic
Swamp.
Även om lekplatser är viktiga för både barn och vuxna finns det stora grupper som inte riktigt lockas av den
typen av användning. För de äldre barnen och ungdomarna behöver det också finnas ”lekplatser”. Även om
många lekplatser på kvällar blir samlingsplatser för ungdomar behöver de ha platser som är riktade till dem
och deras behov. Enligt Boverket (1998, s. 85) söker sig ungdomar (och enligt deras mening även
missbrukare) till undanskymda platser för att få vara i fred. Problemet med dessa mötesplatser och dess
brukare är att de ofta uppfattas som otrygga och hotande av övriga besökare.
Istället för undanskymda platser menar jag att öppna platser som ligger något avsides skulle kunna fylla
samma funktion. Då får man avskildheten, samtidigt som känslan av otrygghet minskar då man kan se vem
som befinner sig där. Dessa platser bör kunna placeras på olika ställen runt om i parken på väl upplysta
platser med god sikt. De skulle kunna bestå av enkla sittbänkar och några bord. Sådana ytor kan naturligtvis
användas av vem som helst, men jag anser det angeläget att ge utrymme för ungdomarna där de kan vara
utan att de blir ett ”hot”. Samtidigt är det önskvärt att även ungdomarna lockas till rörelse. Jag föreslår
därför en skate/bikepark som ett komplement till de redan befintliga spontanidrottsplatserna. Tanken är att
denna skall kunna fungera som en lekplats för de lite äldre barnen och ungdomarna. För att inte äventyra
tryggheten bör även denna bör ligga väl synligt och öppet i landskapet och med god belysning och bra
sittmöjligheter. En sådan anläggning bör dock ligga en bit från husen då åkandet låter en del. Jag föreslår att
den placeras i parkens nordöstra hörn, där det idag finns en grusplan och en större gräsyta.
Den större fotbollsanläggning, som finns i parkens norra delar, bör kunna utöka sin verksamhet och ha
öppet för allmänheten de tider den inte används av den organiserade idrotten. Detta medför troligen ett
ökat slitage på ytorna, men jag gör bedömningen att nyttan med att platsen används överstiger denna
negativa effekt.
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Hundrastgårdar är en viktig samlingsplats för många hundägare. Hundägarna är ute under dygnets alla
timmar och dessutom i alla väder, vilket befolkar det offentliga rummet och har en positiv inverkan på
tryggheten (Gatukontoret, Malmö Stad, 2009, s. 4). Att ha en hundrastgård i Kroksbäcksparken är därför en
tillgång genom att den drar de som är ute på hundpromenad genom parken. Med en angiven plats för
hundarna att göra sina behov torde även oönskade ”visitkort” kunna minska i den övriga parken. För att
rastgården skall användas gäller vissa förutsättningar. Den måste vara enkel att ta sig till – både från Holma
och Kroksbäck, och det måste vara tryggt både att ta sig dit och att vistas där. Sätter man dessutom upp
lekredskap för hundarna och ordnar sittplatser för människorna kan man motivera en längre vistelse samt
chans till sociala aktiviteter runt hundarna (Gatukontoret, Malmö Stad, 2009, s. 15). Den hundrastgård som
finns idag föreslås alltså ligga kvar på nuvarande plats längs med ett av parkens huvudstråk –
Norrbäcksgången, men rustas upp och byggas ut.
Parken har i dagsläget inget klart definierat centrum. Det finns heller ingen given huvudmötesplats, utan
dessa är uppdelade på de olika aktivitetsytorna. En given mittpunkt i parken – ett parkcentrum skulle kunna
fylla en sådan funktion och fungera som en grogrund för sociala aktiviteter och vara en samlingsplats mellan
de båda områdena Kroksbäck och Holma.
Placeringen av en sådan mötesplats i parken har stor betydelse. Ligger den för långt åt ena sidan kan den
lätt uppfattas som om den tillhör den stadsdelen mer. Mitt förslag innebär därför en central placering längs
det interna huvudstråket Mellanbäcksgången.
Platsen kommer dock inte användas bara för att den finns där. Det måste finnas något som lockar till
användande. Jag föreslår en yta med gott om sittplatser längs med kanterna så att mittytan kan användas till
annat.
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Träd och buskar i parken är till största delen koncentrerade till de norra delarna. Där finns de naturlika
planteringarna som anlades på 1980-talet (Gatukontoret, Malmö Stad, 2008, s. 5). Dessa täta planteringar
skapar inramade rum som avgränsar parken till mindre enheter. Sådana rum finns exempelvis runt de
dammar som är formade som fotavtrycken från en dinosaurie -Jurassic Swamp.
I den södra delen av parken är landskapet öppnare. Här finns några solitärträd men gräsmattor dominerar.
Mellan de för parken karakteristiska kullarna finns också den enda blomplanteringen jag hittat i parken.
Flera band av lökväxter löper vid foten av kullarna. Värt att notera är att denna del av parken var i så gott
som orört skick när det gäller
vandalisering av växterna. I den
norra delen fanns gott om brutna
grenar och skräp samt rester av
eldar, medan detta saknades helt i
den södra delen.
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Naturlik plantering

Jurassic Swamp

Lökplanteringar vid foten av kullarna

Utsikt från den öppna, södra delen mot den täta,
norra delen
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Då inga gallringar skett på länge består grönskan idag av en tät och ogenomtränglig snårskog. Tätheten
skymmer sikten men hindrar också ljusgenomsläpp och möjlighet till alternativa vägar. Även om tätheten i
vegetationen skapar tydliga väggar som avgränsar det stora parkrummet, har den på många håll tagit
överhanden och gjort att många av de från början vackert inramade rummen gått förlorade (Gatukontoret,
Malmö Stad, 2008, s. 16). Dessa har istället blivit ”gömda rum” som helt saknar social övervakning. På dessa
platser finns också tydliga spår av vandalisering och brott. Vid inventeringen fann jag fler utbrända mopeder,
några cykelvrak och rester av flera eldar – allt dekorerat med polisens avspärrningsband. Sådana tydliga spår
har en stor negativ inverkan på trygghetsupplevelsen.
De dammar, Jurassic Swamp, som finns i ett av de inramade rummen, tycks bortglömt. I likhet med andra
delar av parkens växtlighet är dessa dåligt underhållna och skräpiga. Detta gör att den fantasifulla formen på
dammarna (fotavtryck från en dinosaurie) inte är lika lätt att urskilja i markplan.
I den södra delen av parken har det öppnare landskapet en positiv inverkan på tryggheten. Här kan man se
och synas bättre. Det finns inte heller någon vandalisering eller spår av brott. Även de lökplanteringar som
finns bland kullarna får vara ifred.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning
-

Sikten skyms av de naturlika planteringarna.
Dålig genomsikt.
Lågt genomsläpp av ljus.
Rumsbildningarna utgör ”gömda rum” där ingen har uppsikt, samtidigt som de gömmer en del av de
kvaliteter som parken har, ex. Jurassic Swamp.

Alternativa vägar och orienterbarhet
-

Den kompakta och ogenomträngliga växtligheten skapar ”fällor” längs en del av vägarna.

Närvaro av människor – social kontroll
-

De täta planteringarna ger en svag social kontroll då de hindrar sikten.
Flera av de ”gömda rummen” innehöll spår av brottslighet.
Vandalisering av växtligheten förekom i norr men inte i söder.

Övrigt
- Den dåliga skötseln av växtligheten ger ett intryck av att området är okontrollerat och att ingen
bryr sig.
- Växtligheten är relativt ensidig i norr.
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Även om rik växtlighet kan vara positivt för parken ur naturupplevelsesynpunkt, kan den också ha en starkt
negativ verkan på tryggheten. Den kan skymma sikten och den kan, i de fall den inte är underhållen, ge ett
nedgånget intryck som ökar på känslan av otrygghet. Det är just detta som är läget i Kroksbäcksparken. De
naturlika planteringarna har tillåtits bli så pass täta att de och blivit röriga och otrygga. Jag föreslår därför en
rejäl gallring av snårskogarna.
Med en gallring blir sikten bättre och möjligheten för ljuset att tränga igenom ökar. Speciellt angeläget är
detta längs med gångvägarna, där växtligheten i vissa fall utgör en kompakt vägg. På så sätt kan man få en
öppen men ändå inramande effekt.
Samtidigt som de naturlika planteringarna har en negativ inverkan på tryggheten är de också viktiga för
parken. Skolorna använder dem för naturpedagogik och lek. Växtligheten i den norra delen av parken har en
sammansättning som tagits fram för att öka förekomsten av fjärilar, den s.k. Fjärilsparken (Gatukontoret,
Malmö Stad, 2008, s. 8). Det måste med andra ord göras en avvägning mellan olika intressen. I närheten av
lekplatsen kommer dock ett mindre parti med snårigare skog att lämnas intakt - just för att tillgodose
möjligheterna till lek och pedagogik.
Många av de stora träden behöver också få sina kronor höjda så att det blir fri sikt under dem. På så sätt kan
dessa bevaras samtidigt som tryggheten inte äventyras.
De lökplanteringar som finns i den södra delen av parken behålls. Liknande planteringar föreslås anläggas
även i övriga delar av parken. Genom att ha vackra blomplanteringar ger man, förutom fina miljöer, också en
tydlig signal om att parken och dess användare är viktiga. Sådana planteringar skulle exempelvis kunna
skötas av skolorna som en del i naturpedagogiken.
En sådan omfattande gallring har naturligtvis konsekvenser på hur parken uppfattas. Dels kommer
karaktären på växtligheten att ändras med glesare planteringar, höjda kronor och sänkta buskar. Dels blir
parken tryggare genom att den blir mer lättorienterad med bättre genomsikt. De inramade rummen blir
öppnare och lättare att hitta. Det mittersta av de tre inramade rummen (längs Mellanbäcksgången)
försvinner till förmån för det föreslagna parkcentrumet.
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I stora delar av parken finns nivåskillnader i form av vallar och kullar. De stora kullarna i den södra delen av
parken utgör ett populärt landmärke, utsiktsplats och dessutom pulkabacke. I övriga delar av parken finns
ett större antal vallar. Dessa är främst koncentrerade längs med gångstråken där de ramar in gångrummet.
Dessutom fungerar de som rumsskapande och delar in den stora parken i mindre enheter. En betydande del
av parkens växtlighet är också lokaliserad till dessa vallar.
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Kullarna i söder

Vallar i norr
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Vallarna och kullarna är en viktig del av Kroksbäcksparkens karaktär. Dock har vallarna har även en
betydande negativ inverkan på trygghetsaspekterna då de skymmer sikten och gör området mer
svårorienterat. De skapar också ”fällor” längs en del av vägarna. Detta gäller speciellt på de platser där
vallarna är höga.
På många platser runt om i parken är vallarna gömda under de naturlika planteringarna, vilket gör att deras
karaktär och möjlighet att bidra till en varierad park till stor del går förlorad.
Kullarna utgör ett positivt element i parken med funktioner såsom lek, motion, utkikspunkt mm.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning
-

Vallarna utgör ett hinder för sikten.
De är både höga och härbärgerar en stor del av parkens växtlighet.

Alternativa vägar och orienterbarhet
-

Vallarna följer vägarna och utgör där ett hinder för att hitta alternativa vägar.
Vallarna skapar bitvis ”fällor” som är svåra att ta sig över.
Vallarna försvårar orienteringen då det är svårt att skapa en överblick med den skymda sikten.

Närvaro av människor – social kontroll
-

Vallarna är i många fall inte tillgängliga då de göms under de naturlika planteringarna.

Övrigt

- De naturlika planteringarna gömmer vallarna som annars skulle kunna vara en tillgång och något som
ger den norra delen av Kroksbäcksparken mer variation och karaktär.
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En del av vallarna i parken har en negativ inverkan på tryggheten då de genom sin höjd skymmer sikten. Mitt
förslag till åtgärd innebär att de vallar som skymmer sikten antingen sänks eller tas bort på kritiska punkter.
Detta gäller speciellt längs med gångvägarna. I vissa lägen bidrar vallarna till att rama in rummet. För att
behålla den rumsskapande effekten utan att tryggheten blir lidande, kan en sänkning av vallarna vara
lämplig. Kullarna i söder bedöms som en stor tillgång för parken och dess besökare och kommer därför inte
att ändras.
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I den norra delen av parken finns ett av kommunens maskinskjul
I det sydvästra hörnet av parken ligger Kroksbäcksskolan, med verksamhet från förskola till årskurs nio.
Skolan (som även inrymmer andra verksamheter såsom tandläkare) vänder sig inåt och bort från parken. De
låga byggnaderna upptar också stor yta och skärmar av bakomliggande bostadshus från parken. Det är oklart
var skolan börjar och parken slutar. Skolans utemiljöer höll under inventeringen på att renoveras.

98

N
U
L
Ä
G
E
S
B
E
S
K
R
I
V
N
I
N
G

Maskinskjulet

Kroksbäcksskolan
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De byggnader som finns i parken har många mörka vinklar, kanter och nischer som gör dem otrygga att
passera, främst under kvällstid. Detta är speciellt oroande då de ligger utefter Kroksbäcksstigen som utgör
en av huvudlederna för gång- och cykeltrafiken genom området.
Maskinskjulet ligger olämpligt i parken på mark som kunde användas till att skapa rum och aktiviteter som
lockar fler människor. I dagsläget utgör det istället en ”död yta” som inte kan användas som park. Skolan och
framförallt skolgården, som dagtid sjuder av liv, blir under kvällstid mer otrygg. Det isolerade läget gör att
den naturliga sociala kontrollen över området blir lidande. Även om skolan ligger nära Kroksbäck, skyms
sikten av de naturlika planteringarna längs Hyllievångsvägen.
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Se och synas – överblickbarhet och belysning

-

Skapar mörka hörn, kanter och nischer.
Skolgården har många element som skymmer sikten.
Båda platserna är mörka och öde under kvällstid.
Alternativa vägar och orienterbarhet
Maskinskjulet ligger olämpligt i parken och gör att man måste gå runt.
Kroksbäcksstigen, som löper jämte Kroksbäcksskolan, är avskuren från parken.

Närvaro av människor – social kontroll
-

På kvällarna är skolgården öde.
Den sociala övervakningen av skolgården hindras av de naturlika planteringar som finns mellan
Kroksbäcksskolan och bostadshusen i Kroksbäck.
Maskinskjulet saknar social kontroll då det dels är skymt från vägar och aktiviteter och dels inte har
någon allmän användning.

Övrigt
- Maskinskjulet utgör en död yta i parken. En yta som skulle kunna användas till en användning som
ökar antalet besökare i parken.
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Det maskinskjul som ligger i parkens nordvästra del föreslås tas bort för att ge utrymme åt lekplatsen.

104

BELYSNING
I det här arbetet har jag valt att inte fokusera på belysning. Detta då belysningen i parken nyligen förbättrats
utifrån trygghetsaspekterna. Jag nöjer mig således med att konstatera att belysningen kan behöva
kompletteras utifrån de åtgärder jag föreslagit, exempelvis med bättre belysning längs med de mindre gångoch cykelstråken, men även på ytorna kring lederna. Att belysa en bit utanför gång- och cykelbanan gör att
den som färdas där inte blir lika mycket i fokus, samtidigt får man också bredare siktmöjligheter. Genom att
belysa viktiga punkter i parken, såsom kullarna och attraktioner visar man på dess betydelse och får
spännande och vackra miljöer. Enskilda träd kan behandlas på samma sätt, för att lyfta fram men också för
att öka orienterbarheten.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Den svenska trygghetsdiskursen lutar sig i huvudsak på en handfull teorier om vad som skapar trygghet.
Dessa teorier, med teoretikerna Jane Jacobs, Oscar Newman och Alice Coleman i spetsen samt sådana
modeller som CPTED, utgör grunden för de policys som i slutändan utgör grunden för den svenska
trygghetsplaneringen. I denna uppsats har jag undersökt diskursen för att se vad den egentligen innebär.
Det som har varit slående är hur linjärt fenomenet trygghet ofta behandlas.
Under arbetets gång , och med inspiration från Listerborn, har jag kommit fram till att verkligheten kanske
inte alltid är så förutsägbar som den ibland beskrivs i teorin. Jag är inte längre säker på att A alla gånger ger
B, utan kanske snarare C. Betydelsen av kontext och sammanhang kan lätt gå förlorad när samhället byggs
utifrån teorier. Teorierna är konstruerade i en kontext och en tid som inte alltid stämmer överrens med den
kontext och den tid de används. En användning där teorin används rakt av, menar jag, blir för rationalistisk –
vare sig det är Newmans teori om trygghet eller det svenska miljonprogrammet.
Verkligheten är inte rationell, menar forskaren Carina Listerborn (2002, s. 7) och framhåller samtidigt att
detta är ett av problemen med planeringen. Det går alltså inte att använda teorierna fullt ut. Istället måste
åtgärderna anpassas till vad som behövs på den givna platsen och efter den kontext den befinner sig i. Det
handlar om att hämta inspiration och plocka russinen ur den teoretiska kakan. Att göra ett förslag på
trygghetsåtgärder äralltså inte en exakt vetenskap. Det är istället ett resultat som bygger på (i det här fallet
mina) antaganden om hur trygghet fungerar utifrån en given kontext. Det är också så som teorin bakom
antagandena har sållats.
I detta arbete har kontexten och platsen varit Kroksbäcksparken - en sliten stadsdelspark i Malmös utkant.
Här har man förfall, otrygghet och segregation emot sig, men också möjligheter med den generösa storleken
107

och läget i staden, med Citytunneln och Hyllievång, samt ett stort antal boende i närheten. Det finns alltså
goda möjligheter att omvandla parken till en trygg och attraktiv stadsdelspark.
Att bedöma effekterna av en tänkt förändring är inte lätt. Speciellt inte när det är förändringar som gäller
människors beteenden och ageranden i det offentliga rummet. Min tes har varit att genom att öka
tryggheten i Kroksbäcksparken genom att behandla frågor om sikt, överblickbarhet, alternativa vägar mm.
kan antalet användare ökas då fler människor förhoppningsvis vågar besöka parken. Antalet människor i
miljön påverkas också genom aktiviteter, attraktioner och möjligheter till möten. Målet är att locka mer folk
som i sin tur lockar mer folk. Mer folk ger i sin tur mer social övervakning.
För att undersöka tryggheten och dess brister i Kroksbäcksparken jag använt mig av en analysmetod jag
kallar trygghetsaspekter och som bygger på de kunskaper som framkommit under litteraturstudien.
Huvudpunkterna i denna är:
-

Se och synas – överblickbarhet och belysning
Alternativa vägar och orienterbarhet
Närvaro av människor – social kontroll

I dagsläget har Kroksbäcksparken brister på samtliga av de ovanstående trygghetsaspekterna. Sikten är inte
sällan skymd av växtligheten och de vallar som finns i parken. Att röra sig längs vägarna i parken är inte
okomplickerat ur trygghetssynpunkt. Dels är möjligheten till alternativa vägar få och har många ”fällor” och
dels finns ingen skyltning eller markering av parkens entréer, vilket försvårar orientereingen. Då parken är
sliten och på många håll i oerhört dåligt skick finns få attraktioner som lockar besökare. Några få undantag
finns dock i form av nyare aktivitetsytor och de stora kullarna. Det är en nedgången och föga uppmuntrande
stadsdelspark som möter det fåtal besökare som tar sig dig. Men det är också en park med stora ytor och
stora potentialer. Men skall parken kunna fungera måste något göras åt tryggheten.
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Genom att använda trygghetsaspekterna och genom att luta mig mot vad som framkommit under mina
litteraturstudier har ett förslag på åtgärder tagits fram där trygghet stått i fokus.
De föreslagna förändringarna syftar alltså till att öka tryggheten i parken, samtidigt som de syftar till att öka
användandet för att få fler människor att kunna delta i den sociala kontrollen. När man vet vad som ger en
ökad trygghet och likså vad som kan upplevas som otryggt är det frestande att ta bort allt som kan uppfattas
som otryggt och ersätta med trygghetsskapande åtgärder. Men hade det varit så lätt tror jag inte
otryggheten hade varit ett problem i den offentliga miljön..
Det enklaste sättet att åtgärda problemen parken utifrån de trygghetsaspekter jag identifierat hade varit att
ta bort alla otrygga element. Under min utbildning har vi studenter ibland, skämtsamt, använt uttrycket
”spräng och flytspackla” om platser vi inte vetat hur vi skulle hantera. För Kroksbäcksparken hade denna,
något rastiska lösning, inneburit att buskar, vallar, slingrande stigar mm. hade försvunnit och ersatts med
öppna ytor med låg växtlighet, många vägar och ett plant landskap. Visst vore det en lösning på delar av
problemet, visst hade sikten förbättrats, och möjligheterna till alternativa vägar hade varit god, men vad
finns det då att se på och av vilken anledning skull någon röra sig i parken? Men det är också en säker
metod för att minska användningen av parken. För att komma till bukt med trygghetsproblem måste
samtliga delar av tryggheten beaktas. Jag menar att för att kunna få trygga men ändå fungerande miljöer
krävs avvägningar, balans och alternativ.
En park som enbart är trygg kan upplevas som tråkig och ”stel”. Besökaren behöver få upptäcka, utamanas
och uppleva. För att undersöka dessa aspekter av vad som ger det inom trygghetsdiskursen så eftertraktade
folklivet har Jan Gels begrepp Life between buildings använts och kryddats med de tidigare nämnda russinen
ur den teoretiska kakan av trygghet och attraktivitet. Attraktivitet och trygghet är inte alltid samstämmiga
när det gäller parkmiljön. Den slingrande gångvägen genom lummiga och gröna områden som uppskattas
under dagtid kan upplevas som ytterst otrygg efter mörkrets infall. Det handlar alltså om att göra en
avvägning. En sådan aspekt i Kroksbäcksparken har varit de naturlika planteringarna. Min första tanke var
att till stor del ta bort dem, men då försvinner också de kvaliteter som de faktiskt har. Barnen leker är, de är
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viktiga för djurlivet (ex. fjärilsparken) och de ger stora naturvärlden och karaktär till platsen. Istället för den
brutala skövlingen har resultatet landat i en rejäl gallring och höjning av trädkronor. Olika människor
uppfattar olika platser otrygga under olika tider på dygnet. Därför är det även viktigt att se till att det finns
möjlighet att slippa röra sig genom parken för den som bara vill passera.
Trygghet handlar som sagt mycket om avvägning, balans och att kunna erbjuda valmöjligheter. Ett exempel
på detta med valmöjlighetr är hur åtgärdsförslaget för vägsystemet i parken ser ut. De tidigare nämnda
slingrande gångvägarna är ett exempel på detta. Att gå där dagtid, titta på växter och lyssna på fåglar kan
vara en fantastisk naturupplevelse och ha stora rekreativa världen. Känslan av att gå där under de mörka
timmarna är inte fullt lika avslappnande. Vad gömmer sig bakom buskarna, och vad var egentligen det där
för ljud? Det är en otrygg miljö som man gärna undviker. Av den anledningen har de större gång- och
cykelvägarna som går på ömse långsida av parken, samt några tvärgående länkar föreslagits få status av
transportvägar med god sikt och där en högre hastighet kan hållas. Samtidigt som den helt trygga
transportlösningen kanske hade varit att bredda och räta upp alla vägar är det inte en hållbar lösning. Vem
vill egentligen lägga sin promenad längs sådana vägar? Det är alltså lika angeläget att bevara de lummiga
stigarna som att skapa trygga och breda vägar. De fyller helt enkelt olika syften. Den som inte vill eller törs
ska inte behöva passera platser som kan upplevas som otrygga medan den som vill promenera längs de
lummiga stigarna skall kunna göra det.
En park behöver även vad Gehl (1996, s. 16) benämner som livet mellan husen. Det folkliv som är ett resultat
av de olika handlingar människor utför. En välfungerande park måste alltså, enligt denna metod ha utrymme
för människor att uppehålla sig, men också för de aktiviteter som vi gärna utför; titta på andra, prata, vila,
leka mm. Dessa två aspekter; tryggheten och folklivet, är naturligtvis tätt sammanlänkade med hur parkens
fysiska miljö ser ut. Den behöver vara varierad men lättorienterad, bjuda utrymme för att tryggt kunna
uppehålla sig, röra sig runt i parken och för att utöva olika aktiviteter. För att kunna få ett folkliv i parken
under olika tidpunkter behövs aktiviteter som lockar olika besökare. Har väl de första besökarna kommit
dras lättare ytterligare besökare till platsen (Gehl, 1996, s. 75). Om tryggheten däremot inte fungerar och
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platsen upplevs som otrygg är det svårt att locka någon att vistas där från början. Med detta i åtanke har jag
i parken bland annat föreslagit satsningar på olika typer av aktiviteter och mötesplatser som riktar sig till en
bred publik vad gäller ålder, med exempelvis lekplatser både för barn och ungdomar, och sådana aktiviteter
som passar alla åldrar såsom boulebanor, hundrastgård mm. Därtill olika typer av aktiviteter för lek, rörelse
och motion eller mer stillasittande. Tanken är att det skall finnas något för de flesta smaker så att flera
människor skall trivas i parken och därigenom bidra till en ökad trygghet.

Avsikten med examensarbetet har, utöver att lära mig mer om hur trygghet fungerar i
planeringssammanhang och utarbeta ett åtgärdsförslag, också varit att lyfta upp frågan. Det är ett
högaktuellt område som i stor grad påverkar hur staden används men är samtidigt en fråga som alltför sällan
diskuteras. Min förhoppning är därför att med detta arbete ha kunnat bidra till en ökad insikt om frågans
betydelse.
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