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Förord 

Med detta examensarbete på 15 högskolepoäng avslutar vi våra tre år på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Denna tid har varit 

lärorik, spännande och gett oss en fördjupad förståelse för vikten av planering 

i samhället. Utbildningen har även förberett oss inför kommande yrkesliv och 

gett oss en bred grund att stå på inför framtiden.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare S. Anders Brandt för din 

ovärderliga feedback och ditt engagemang genom hela arbetets gång. Detta har 

varit till stor hjälp i utformningen och genomförandet av denna studie. Vi vill 

tacka samtliga lärare inom programmet för era lärorika resonemang och 

diskussion under dessa tre år.  

Vi vill tacka vår handledningsgrupp för era tankar och kommentarer som 

hjälpt oss och förbättrat vårt arbete. Vi riktar även ett tack till Helena Tallius 

Myhrman, Gävles Stadsarkitekt och Lo Lennartsson, Landskapsarkitekt på 

Gävle kommun för ert deltagande i intervjuer för studien.  

Vi vill slutligen tacka familj och vänner för ert stöd genom detta arbete!  

 

Fotografierna i rapporten utan hänvisning är tagna av rapportförfattarna.  

 

Gävle, maj 2020 

Linnéa Jonsson 

Isabel Lamberg   
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Sammanfattning 

En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är att individer känner sig trygga i 

den offentliga miljön. Den upplevda nivån av trygghet påverkar människors 

hälsa och beteende och därför är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som 

har stor inverkan på tryggheten i ett område. Parker och grönområden har 

stor inverkan på livskvaliteten hos en stads befolkning samtidigt som de är 

viktiga ur ett hållbart perspektiv. Syftet med denna studie är att få en 

uppfattning om hur tryggheten i ett grönområde påverkas av miljöns 

utformning och användning samt om personer upplever trygghet i ett 

grönområde olika beroende på kön och andra demografiska faktorer. Detta 

har gjorts med hjälp av en fallstudie över Boulognerskogen och 

Stadsträdgården i centrala Gävle där 12 platser valdes ut. Studien har även 

undersökt hur känslan av trygghet påverkas av platsens geografiska placering, 

kringliggande omgivning samt individers rörelsemönster.  

Resultaten av studien är baserat på både kvalitativa och kvantitativa data. 

Dessa data skapades genom att en webbaserad enkätstudie sändes ut till 

allmänheten, ett flertal observationer utfördes i grönområdet samt två 

djupintervjuer, en med Gävles Stadsarkitekt och en med en Landskapsarkitekt 

på Gävle kommun. En visualisering skapades utifrån enkätsvaren i ett 

geografiskt informationssystem (GIS) för att kunna se hur trygghetsnivån 

varierar på olika platser i grönområdet. Detta har även möjliggjort att det gått 

att utläsa hur platsers nivå av trygghet kan påverka varandra utifrån deras 

placering inom grönområdet.  

Det framgår av resultaten att det kön individen identifierar sig som och den 

åldersgrupp som individen tillhör påverkar var i grönområdet individen 

upplever trygghet och otrygghet. Studien har visat att Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED) kan implementeras hos Gävle 

kommun i trygghetsskapande arbete för att förbättra nivån av trygghet i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården. En ökad förståelse har nåtts genom 

studien för hur viktig planeringen av grönområden är och att det finns 

aspekter som behövs tas i beaktning i projekteringen av grönområden. Studien 

har även lett till insikten att mycket belysning inte behöver skapa ett tryggt 

område men att mängden växtlighet samt skötseln av denna i ett område är en 

viktig faktor för trygghet. 

Nyckelord: Trygghet, CPTED, Social hållbarhet, Grönområde, Stadsplanering 
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Abstract 

An important part of a socially sustainable society is that individuals feel safe in 

the public environment. The perceived level of safety affects people’s health 

and behavior and therefore it is important to take the aspects into account that 

have a major impact on the feeling of safety in an area. Parks and green areas 

have a large impact on the quality of life of a city’s population whilst at the 

same time being important from a sustainable perspective. The purpose of this 

study is to get a deeper understanding of how the perceived safety in green 

areas is affected by the design and use of the environment and understand 

whether people experience the feeling of safety in green areas differently 

depending on their gender and other demographic factors. This was done with 

the help of a case study in the parks Boulognerskogen and Stadsträdgården in 

central Gävle where 12 sites were selected. The study has also investigated 

how the feeling of safety is affected by the areas’ geographical location, 

surrounding environment and the movement pattern of people. 

The results of the study are based on data that are both qualitative and 

quantitative. These data were created by sending out a web-based survey to 

the public, a number of observations made in the green area and two in-depth 

interviews, one with Gävle’s Urban Architect and one with a Landscape 

Architect from Gävle municipality. A visualization was created based on the 

survey responses in a geographic information system (GIS) to see how the 

level of perceived safety varies at different locations in the green area. This has 

also made it possible to study how the level of perceived safety in different 

locations can affect each other based on their placement within the green area.  

The results indicate that the gender the individual identifies as and that their 

age affect where in the green area the individual experiences the feeling of 

safety or the feeling of being unsafe. The study has shown that Crime 

Prevention Through Environmental Design (CPTED) can be implemented at 

Gävle municipality in safety enhancing work to improve the level of perceived 

safety in Boulognerskogen and Stadsträdgården. An increased understanding 

has been reached through the study of the importance of planning green areas 

and that there are aspects that needs to be taken into account when designing 

green areas. The study has led to the realization that lots of lighting does not 

need to create an area that is perceived as safe but that the amount of 

vegetation and its management in an area is an important factor for the feeling 

of safety.  

Keywords: Feeling of safety, CPTED, Social sustainability, Green area, Urban 

planning  
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1 Inledning 

En viktig del i ett hållbart samhälle är att människor känner sig trygga i den 

planerade miljön (Jacobs, 1961). Eftersom den upplevda nivån av trygghet påverkar 

människors hälsa och beteende är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som har 

stor inverkan på tryggheten i ett område (Chiesura, 2004). Även parker och 

grönområden har stor betydelse för en god livskvalitet hos en stads befolkning 

(Chiesura, 2004; Bolund & Hunhammar, 1999) samtidigt som de innehar viktiga 

tjänster för en stads ekosystem (Mexia et al., 2018). 

Grönområden i städer kan vara avsedda att användas för rekreation och hälsa (Klang, 

2005, s. 7; Li, Li, Li & Long, 2020). Dessa områden skapar utrymme för friluftsliv, 

motion och lek i staden. Det är även platser där människor kan koppla av och 

återhämta sig (Chiesura, 2004). Trots detta är parker känsliga för sin omgivning – 

antingen är de populära platser med många besökare eller så står de tomma och 

outnyttjade. Detta medför att grönområden kan uppfattas vara oskyddade platser 

där människor känner sig otrygga och utsatta (Jacobs, 1961). Dålig design, dåligt 

underhåll och vandalism av ett område medför att det skapas otrygga platser för 

utveckling av kriminalitet och otrygghet (Chiesura, 2004; Jacobs, 1961). Även tät 

vegetation kan skapa utrymme för brott vilket medför att mycket träd och täta 

buskage ofta uppfattas vara osäkra platser (Pain, 2000; Wolfie & Mennis, 2012) 

eftersom skymd sikt och mörka partier kan skapa en skrämmande situation och en 

känsla av utsatthet (Krenichyn, 2006). Genom att tillämpa Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED) i utformningen av parker kan känslan av 

trygghet ökas samtidigt som risken att utsättas för brott kan minskas (Boverket, 

2019b; Cozens & Love, 2015). CPTED kan behandla placering av byggnader, 

förbättrad belysning i ett grönområde samt skötsel av träd och buskage (Boverket, 

2019b).  

1.1 Syfte, Mål och Frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera individens uppfattning av trygghet i 

grönområden samt vad i utformningen av parkmiljön och dess användningsområden 

som påverkar denna uppfattning. Detta görs genom en fallstudie av 

Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle eftersom detta grönområde har en 

stor variation i dess utformning. Studien kommer även undersöka hur känslan av 

trygghet påverkas av platsens geografiska placering, kringliggande omgivning samt 

individens rörelsemönster.  
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En viktig del av att nå ett socialt hållbart samhälle är att stadens olika delar upplevs 

trygga för invånare och besökare. Detta framgår av det 11:e målet, hållbara städer 

och samhällen, i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Regeringskansliet, 

2018). Målet behandlar även vikten av att det ska finnas säkra och inkluderande 

grönområden i städer där alla individer ska kunna känna trygghet (Regeringskansliet, 

2018). Att undersöka nivån av trygghet i grönstruktur är därför av stor vikt för att 

sedan kunna förbättra utformningen av parkmiljön.  

Där eventuella problem med trygghetsaspekten identifieras ska förslag ges på en 

förbättring av utformningen. Detta förslag ska baseras på moment och objekt som 

bidrar till en ökad känsla av trygghet i området. Detta ska i sin tur bidra till att en 

ökad social hållbar utveckling kan ske i samhället. Undersökningen kommer även 

behandla hur framtida planering kan utformas för att skapa fler platser som 

genomsyras av trygghet. För att nå dessa mål kommer följande fyra frågeställningar 

att undersökas i studien: 

Frågeställning 1: Hur påverkas tryggheten i Boulognerskogen och Stadsträdgården till 

följd av miljöns utformning, användning och placering? 

Frågeställning 2: Hur påverkas känslan av trygghet i Boulognerskogen och 

Stadsträdgården under dygnet och finns det skillnader under olika tidpunkter? 

Frågeställning 3: Vilka demografiska grupper i samhället uppfattar grönområden som 

otrygga?  

Frågeställning 4: Hur implementeras trygghet i arbetet med utformning av parker 

och hur kan detta arbete förbättras? 

1.2 Avgränsningar & begränsningar  

Studien avgränsas geografiskt till grönområdet Boulognerskogen och 

Stadsträdgården i Gävle. Avgränsningar har gjorts till denna stad eftersom 

grönområdet är en av de största stadsparkerna i Sverige (Gävle kommun, 2020a). 

Detta grönområde erbjuder även en stor variation av utformningar och 

användningsområden vilket är en stor del av det syfte studien hanterar. Studien är 

främst begränsad till upplevd trygghet och behandlar i stor utsträckning inte den 

faktiska säkerheten i området. Denna studie utförs även under en rådande pandemi 

som medför restriktioner för hur människor rekommenderas att röra sig i samhället 

(Khedmat, 2020). Pandemin har därför påverkat beteendemönstret hos den svenska 

befolkningen i bland annat grönområden (Fitzpatrick & DeSalvo, 2020). Detta är 

någonting som kan komma att påverka resultatet för studien. Grönområdets 

ekosystemtjänster och dess klimatpåverkan kommer inte behandlas i denna rapport.  
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2 Boulognerskogen och Stadsträdgården 

Boulognerskogen är en av Sveriges största stadsparker och lockar till sig både 

motionärer, cafégäster och människor intresserade av växter (Gävle kommun, 

2020a; Klang, 2005 s. 7). I syd och väst gränsar området mot Gavleån, i nordväst 

mot Gamla kyrkogården och i nordost och öster mot Västra vägen. Gränsen mellan 

Boulognerskogen och Stadsträdgården är något diffus, men den anses gå norr om 

Dammbron i grönområdets mitt (Gävledraget, 2012; Klang, 2005, s. 7). Detta har 

lett till att hela grönområdet oftast benämns som Boulognerskogen, Boulognern 

eller Bollan (Gefleborg, 2016; Klang 2005, s. 7). Stadsträdgården tar vid där 

Boulognerskogen slutar i öst och sträcker sig sedan vidare in mot centrala Gävle. I 

dessa områden har 12 platser valts ut för en fördjupad undersökning i form av en 

enkät samt observationer. För att undersökningen ska omfatta majoriteten av 

grönområdet har dessa platser valts ut utifrån deras spridda placering och varierande 

användningsområden (figur 1 - 13). De har även valts för att kunna identifiera hur 

utformningen och förutsättningarna på platsen påverkar attraktiviteten och 

besöksantalet i området. 

1) Boulognerbadet 
2) Utomhusgym 
3) Skogparti 
4) Udden 

5) Café / Minigolf 
6) Gräsytan 
7) Esplanaden 
8) Stigområde 

9) Grillplats 
10) Stora lekplatsen 
11) Stadsträdgården 
12) Milles änglar

Figur 1. Placeringen av de 12 utvalda platserna i Boulognerskogen och Stadsträdgården.  

2.1 Aktiviteter i området 

Grönområdet har varierande användningsområden och ett varierande utseende med 

stora grönytor och skogspartier (figur 2-13) (Gävle kommun, 2020a). I 

Stadsträdgården finns ett flertal lekplatser för barn i alla åldrar samt möjlighet till lek 

och spel på de kringliggande grönytorna (figur 8-13). Grönytorna används även till 

utomhusgymnastik under sommarhalvåret och i anslutning till detta område finns 
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även grillplats och bänkar (figur 10). I södra änden av grönområdet finns ett 

sommarcafé med försäljning av glass, fika och mat, en scen med utomhusbio och 

besök av artister under sommaren samt en minigolfbana (figur 6) (Gävle kommun, 

2020a; Klang, 2005, s. 33). Denna del av grönområdet är vanligtvis lugnare än 

området kring lekplatserna. Däremot är det även fullt med människor här under 

student- och examenstider. 

    

Figur 2. Boulognerbadet (1) ligger i 
grönområdets västra del. Här finns en anlagd 
brygga med ett funktionsanpassat stadsbad. 

Platsen har bänkar, en grillplats, 
volleybollplaner samt stora gräsytor. 

Figur 3. Utomhusgymmet (2) finns i 
anslutning till Boulognerbadet och i närheten 

av Västra vägen. Här finns det förutom 
träningsutrustning även toalett och 

omklädningsrum. 

    

Figur 4. Skogspartiet (3) består främst av 
äldre tallar samt granar och sly. Området 
täcks av en stor mängd vegetation men det 

finns även gott om mindre stigar. 

Figur 5. Udden (4) formas utifrån Gavleåns 
rörelse i landskapet, här igenom går även 
Hälsans stig. Området täcks av en stor del 

vegetation med gräsytor, träd och buskage och 
på platsen finns även bord med bänkar.

    

Figur 6. Café och minigolfen (5) är belägna i 
Boulognerskogens mitt. Här är det öppet under 
sommarhalvåret och caféet serverar mat, fika 
och glass. Det finns gott om sittplatser och 

området går att utnyttja under hela året om 
det så önskas. 

Figur 7. Gräsytan (6) ligger belägen i 
grönområdets mitt och i nära anslutning till 
minigolfen. Här finns stora öppna utrymmen 
och utplacerade bänkarna. Vid tiderna för 

midsommar och studenten är platsen centrum 
för en rad aktiviteter. 
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Figur 8. Esplanaden (7) ligger i 
Stadsträdgården och sträcker sig från Gamla 

kyrkogården och bort till korsningen vid 
Valbogatan. Denna allé sägs vara ursprunget 

till det område som idag kallas 
Stadsträdgården (Gävle kommun, 2020b). 

 

Figur 9. Stigområdet (8) sträcker sig längs 
med Gavleån i Stadsträdgårdens sydvästra 
delar. I detta område finns en rad mindre 
stigar som löper ut på öar i Gavleån genom 
utplacering av ett antal mindre broar. 
Området täcks av en stor del vegetation i form 
av träd, gräsytor och buskage. 

    

Figur 10. Grillplatsen (9) ligger i 
Stadsträdgården och ansluter till Stora 

lekparken. Här finns det två grillar och ett 
flertal bänkar med bord. Runt platsen finns 
gott om grönytor som kan användas till spel 

och lek när vädret tillåter.   

 

Figur 11. Stora lekplatsen (10) finns i 
anslutning till grillplatsen. Den är uppdelad i 
flera områden med lekställningar och öppna 
grönytor. Här finns något att leka med för 

barn i alla åldrar. På platsen finns det även 
ett flertal bänkar.   

    

Figur 12. Stadsträdgården (11) ligger i de 
östra delarna av grönområdet. Denna del är 
utformad med planteringar som står i blom 
under sommarhalvåret. Här finns även ett 
flertal bänkar och gångstråk. 

 

Figur 13. Milles änglar (12) ligger i 
grönområdets yttre östra delar i anslutning till 

Kvarnparken och Gävle centrum. Här finns 
det gott om bänkar, gångstråk samt en 

konstinstallation av Carl Milles (Bengtsson, 
2007, s. 1). 
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2.2 Grönområdets historia  

År 1865 köpte Gävle Stad marken som Boulognerskogen står på av kyrkan. 

Området hette vid denna tid Kroknäs hage efter den krok Gavleån gör i 

grönområdet. Namnet Kroknäs hage var dock inte tillräckligt fint för 1800-talets 

Gävle och parken döptes om till Boulognerskogen efter parken Bois de Boulogne i 

Paris (Gävledraget, 2012; Klang, 2005, s. 32; Nilsson, 2006, s. 362-366). 

Stadsträdgårdens ursprung sägs vara Lindallén/Esplanaden som sträcker sig från 

Gamla kyrkogården längs Västra vägen. Den planterades år 1842 och kallas även 

Agnes von Krusenstjernas allé (Bengtsson, 2007 s. 3-4; Gävle kommun, 2020b; 

Gävle kommun, 2020c). Under mitten av 1800-talet byggdes Stadsträdgården ut 

och sträcker sig idag till gränsen för Boulognerskogen vid Dammbron (Gävle 

kommun, 2020c).  

Genom historien har Boulognerskogen varit en plats för sportaktiviteter och 

arrangemang (figur 14). Den första finalen i det Svenska Mästerskapet i bandy hölls i 

parken år 1907 och det Svenska Mästerskapet i terränglöpning gick i parken år 1952 

(Gävle kommun, 2020c). Parken har inhyst ett flertal populära caféer under olika 

tider genom historien (Bengtsson, 2007, s. 5-6). Även olika musiktillställningar har 

hållits i parken där scenen som ligger intill caféet Sommarro uppfördes år 1956, 

men även innan denna fanns en musikpaviljong i området (Bengtsson, 2007, s. 6; 

Gävle kommun, 2020c). Från 1950-talet fram till 1970 samlades Gävleborna i 

parken på måndagskvällar för att sjunga allsång i arrangemanget Måndagskvitter 

(Gävle kommun, 2020c). Grönområdet har även en historia av brott. I början av 

1800-talet mördades en sjöman i den östra delen av Boulognerskogen, denna del 

fick därefter namnet Skärihjäl av gävleborna (Nilsson, 2006). 

 

 

Figur 14. Länsmuseet Gävleborg. (2017). Festival i Boulognerskogen Gävle [fotografi]. Hämtad från 
https://digitaltmuseum.se/021017249331/festival-i-boulognerskogen-gavle. (CC BY-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv 
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3 Teori 

Grönområden är känsliga för sin omgivning, antingen är de populära med många 

besökare eller står tomma och outnyttjade (Jacobs, 1961). Enligt Jacobs (1961) ses 

grönområden av planerare ofta som en plats som förgyller området och den 

kringliggande bebyggelsen. Samtidigt menar hon att grönområden behöver ha 

någonting att erbjuda för att locka människor eftersom impopulära parker kan bli ett 

problem för kringliggande bebyggelse (Jacobs, 1961). Hon anser att sådana parker 

är ett slöseri med utrymme eftersom de inte används och istället skapar platser för 

utveckling av kriminalitet och otrygghet (Jacobs, 1961). Även dålig design, dåligt 

underhåll och vandalism av ett område medför att otrygga platser uppstår när 

människor slutar intressera sig för parken (Chiesura, 2004; Pain, 2000). Enligt 

Chiesura (2004) visar en studie däremot på att det är vanligare att parker medför 

positiva effekter än negativa. Personer som bor i ett grönare område känner mer 

sällan rädsla att utsättas för ett brott. Samtidigt sker det färre våldsamma konflikter 

med aggressivt beteende i ett grönare område än i ett område som helt saknar 

grönska (Chiesura, 2004). I storstäder i USA har ett flertal grönområden tagits bort 

som en följd av att impopulära parker lett till en ökad brottslighet i området. Detta 

har i sin tur skapat en förändring av hur städer planeras och underhålls (Wolfie & 

Mennis, 2012). Vegetation i staden kan dock verka positivt om den är väl 

omhändertagen och populär till skillnad från om stadsdelen helt skulle sakna 

grönområden (Sreetheran & Van den Bosh, 2015). Ett områdes popularitet kan ökas 

genom blandning av olika användning och funktion i byggnaderna kring parken 

(Jacobs, 1961). Detta medför att människor i större utsträckning vistas i området 

under olika tider på dygnet vilket bidrar till ökad trygghet (Jacobs, 1961). Painter 

(1996) stödjer Jacobs argument när hon menar att en blandad bebyggelse bidrar till 

ett större flöde av människor i parken. Painter (1996) tillägger att bra sikt och en 

tydlig överblick över området i kombination med god belysning bidrar till en ökad 

känsla av trygghet.  

Parker och grönområden har stor betydelse för en god livskvalitet hos en stads 

befolkning (Bolund & Hunhammar, 1999; Chiesura, 2004) samtidigt som de innehar 

viktiga tjänster för stadens ekosystem (Mexia et al., 2018). De tillhandahåller bland 

annat tjänster som vatten- och luftrening, vind- och brusreducering samt upptag av 

koldioxid i träd och växter (Chiesura, 2004; Mexia et al., 2018). Detta är viktigt ta 

hänsyn till vid planering av stadsmiljö, men däremot kommer dessa 

ekosystemtjänster inte behandlas i denna rapport. 
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3.1 Begreppsutredning  

Begreppen säkerhet och trygghet har olika innebörd vilket är väsentligt att ta hänsyn 

till i denna rapport. Nivån av säkerhet i ett område beror på den faktiska risken att 

utsättas för brott medan trygghet är den individuella och subjektiv känslan av 

utsatthet (Boverket, 2019a). Rapporten kommer främst behandla trygghet. 

3.2 En attraktiv och trygg plats  

Ska en park lyckas vara omtyckt och trygg är den i behov av att människor rör sig i 

den eftersom närvaron av andra människor ökar känslan av trygghet hos individen 

(Jacobs, 1961). Detta grundas i tron hos individen att andra människor kommer till 

undsättning vid en eventuell olycka eller ett brott (Doğrusoy & Zengel, 2017). 

Däremot kan grupper av människor som rör sig i parker även skapa en känsla av 

otrygghet utifrån onormalt beteende eller utstickande utseende. Detta skapar en 

avvägning där närvaron av människor både kan bidra till ökad trygghet eller 

otrygghet beroende på vilka typer av individer som besöker en park (Doğrusoy & 

Zengel, 2017). För att ett grönområde ska attrahera olika grupper av individer med 

varierande intressen behöver området ha ett varierat utbud av aktiviteter (Jacobs, 

1961). När Whyte (1988) utförde observationer av parker i New York identifierade 

han olika utformningar i miljön som hade stor inverkan på grönområdens 

popularitet. Genom att observera människors beteende i grönområden kunde 

specifika objekt som används och uppskattas identifieras. De objekt han kunde se ha 

en positiv inverkan på människors vilja att vistas i ett grönområde var lediga och 

flyttbara sittplatser, möjlighet att köpa något att äta, solljus, vattenkontakt samt att 

platsen var lättillgänglig (Whyte, 1988).  

Luymes och Tamminga (1995) har i en studie av områden i Toronto, Kanada, 

identifierat olika moment som ökar nivån av trygghet i grönområden. De diskuterar 

fem olika moment de anser är viktiga för att en människa ska känna trygghet, vilka 

är god sikt, synlighet, valmöjligheter vid vägval, läsbarhet av miljö samt vald ensamhet utan 

isolering. God sikt innebär förmågan att tydligt kunna se andra medan synlighet är 

förmågan att bli sedd av andra. Båda delarna är viktigt för att individen ska kunna 

känna trygghet i ett grönområde (Luymes & Tamminga, 1995). Antalet stigar i 

parker påverkar känslan av trygghet eftersom det gör det möjligt att undvika 

människor och potentiella gärningsmän. Därför är valmöjligheter vid vägval en viktig 

aspekt för trygghet. En annan viktig trygghetsaspekt som Luymes och Tamminga 

(1995) diskuterar och som stöds av Krenichyn (2006) är läsbarhet av miljön. Den 

behandlar hur förståelsen och kännedom av miljön påverkar känslan av trygghet. Det 

sista momentet är vald ensamhet utan isolering. Det innebär möjligheten för en individ 

att frivilligt välja vägar där inga möten uppstår (Luymes & Tamminga, 1995). 
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3.3 Crime Prevention Through Environmental Design  

CPTED är en metod för brottsförebyggande arbete. Den behandlar hur 

utformningen av miljön påverkar känslan av trygghet och risken att utsättas för brott 

(Boverket, 2019b). Metoden arbetar med att förhindra hur en specifik situation kan 

uppstå till följd av platsens utformning och hur detta påverkar risken att ett brott 

begås. Det kan vara placering och utseende av byggnader, förbättrad belysning i ett 

grönområde eller skötsel av träd och buskage (Boverket, 2019b). 

Grunden till dagens CPTED baseras på Jeffery, Newman och Jacobs (Iqbal & 

Ceccato, 2016). Jeffery var först med att diskutera hur den byggda miljöns 

utformning kan påverka sannolikheten att bli utsatt för brott. Trots detta var det 

Newmans verk Defensible space: Crime Prevention through Urban Design som Jeffery år 

1976 tillkännagav som grunden till det CPTED som används idag. Jefferys arbete var 

mer komplext och inte lika applicerbart som Newmans förenklade version (Cozens 

& Love, 2015).  

Jacobs (1961) diskuterar tre egenskaper en gata bör innehålla för att upplevas som 

trygg. Hon menar att det måste finnas tydliga gränser mellan privata och offentliga 

rum och att dessa inte får beblanda sig med varandra. Fortsatt diskuterar hon att det 

måste finnas människor på gatan som syns och bevakar omgivning. Sist nämner hon 

att trottoarerna bör användas kontinuerligt för att bidra till att det finns människor 

på gatan eftersom en tom gata inte attraherar åskådare lika bra som en gata med 

individer (Jacobs, 1961). Newmans teori är mer lik det sätt CPTED behandlas på 

idag än det Jacobs beskriver i sin bok. Han delade upp CPTED i fyra olika element: 

territorialitet, övervakning, image och miljö samt geografisk omgivning (Cozens & Love, 

2015). Dessa skiljer sig dock något från de principer som används idag av Boverket 

(2019). De tar istället upp dessa: territorialitet, tillträdeskontroll, övervakning, 

försvårande av brottsgenomförande, image samt aktivering av platsen, någonting som även 

tas upp i Iqbal och Ceccatos (2016) artikel. Av dessa är territorialitet och 

tillträdeskontroll något svåra att applicera på grönområden på grund av att dessa är 

offentliga platser. Övervakning kan ske genom placering av byggnader i och i 

anslutning till området. Detta kan kopplas till Jacobs (1961) när hon menar att 

människor bör finnas på gatan för att skapa en känsla av trygghet. Ytterligare en av 

de principer Boverket (2019) samt Iqbal och Ceccato (2016) tar upp som kan 

kopplas till grönområden är försvårande av brottsgenomförande. Boverket beskriver det 

som att användning av lås, staket och inbrottslarm minskar risken för brott. Här kan 

dock skötsel av buskage och grönområdets omgivning läggas till, något som kan 

kopplas till Pain (2000) när hon menar att dåligt underhållna områden ofta skapar 

otrygga platser med rum för kriminalitet. Hur en plats ser ut och omhändertas 

behandlar Iqbal och Ceccato (2016) och Boverket (2019) under CPTED principen 

image. De påstår att områdets utstrålning påverkas av hur det renhålls samt om 
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klotter saneras och trasig belysning byts ut. Den sista principen som berörs är 

aktivering av platsen. De båda menar att införandet av vissa element i miljön som 

exempelvis en lekplats eller ett café kan påverka hur samt när på dygnet ett område 

används. Iqbal och Ceccato (2016) menar även att bristen på underhåll av en plats 

kan öka risken att brott sker. Taxistationer och bussterminaler bör även de placeras 

där det finns anledning att öka nivån av trygghet eftersom dessa för med sig ett 

större flöde av människor (Boverket, 2019b). 

3.4 Belysning och ljusförhållanden 

Ljusförhållanden är en faktor som har stor inverkan på den uppfattade tryggheten i 

grönområden (Painter, 1996). Grönområden som är väl belysta ökar känslan av 

trygghet samt minskar risken att utsättas för brott (Painter, 1996). Dålig belysning 

eller avsaknaden av den kan skapa otrygga områden där individen enklare kan 

utsättas för brott eftersom sikten förkortas i mörker (Painter, 1996). En stor del av 

de brott som sker på offentlig plats äger rum under dygnets mörka timmar. Detta 

medför att många individer på grund av den upplevda otryggheten undviker att 

vistas utomhus under dessa timmar (Painter, 1996). Trots en bred enighet om att 

god belysning ökar tryggheten i grönområden menar Pain (2000) att bra belysning 

även kan vara något negativt. En god belysning kan ge en falsk känsla av trygghet hos 

individen eftersom belysning tekniskt sett inte behöver ta bort risken att utsättas för 

brott (Pain, 2000). 

3.5 En varierad upplevelse av trygghet 

Flera studier visar att kvinnor känner en högre nivå av otrygghet i grönområden än 

vad män gör (Luymes & Tamminga, 1995; Pain, 2000; Sreetheran & Van den Bosh, 

2014; Sreetheran & Van den Bosh, 2015). Könstillhörighet har större inverkan på 

hur trygg en individ känner sig jämfört med dess ålder eller socioekonomiska status 

(Pain, 2000; Sreetheran & Van den Bosh, 2015). En studie utförd i Brooklyn, New 

York, av Krenichyn (2006) visade att ett flertal kvinnor kände sig otrygga i 

grönområden där dolda områden utan fri sikt skapades till följd av mycket 

vegetation. Luymes och Tamminga (1995) kunde i sin studie även se att barn, äldre 

och funktionsnedsatta, utöver kvinnor, upplever otrygghet i områden där det är tät 

skog och mycket växtlighet. Även etniska minoritetsgrupper har identifierats 

uppleva en högre nivå av otrygghet i grönområden än den etniska majoriteten har 

gjort (Sreetheran & Van den Bosh, 2014). Känslan av trygghet i grönområden skiljer 

sig även mellan individer som besöker parken ensamma eller i grupp (Sreetheran, 

2017). De individer som besöker parken i ensamhet har visats uppleva en större 

känsla av utsatthet och otrygghet än individer i grupp (Sreetheran, 2017). Rädslan 

att utsättas för brott kan även kopplas till störande beteende hos individer på 

offentlig plats, något som kan medföra att förbipasserande känner obehag och 
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otrygghet (Painter, 1996). Individer som tidigare har utsatts för brottslighet 

upplever otrygghet i grönområden i högre grad än individer som inte tidigare utsatts 

för brott (Marzbali, Abdullah, Razak & Tilaki 2012). 

3.6 Förändringar i beteendemönster till följd av Covid-19 

pandemin  

Under den rådande pandemin har beteendemönstret hos den svenska befolkningen 

förändrats (Fitzpatrick & DeSalvo, 2020). De olika funktionerna i samhället har fått 

en varierande upp-/nedgång i antalet besökare jämfört med hur fördelningen har 

sett ut i normalfall. De samhällsfunktioner i Sverige som har upplevt en nedgång i 

antalet användare är främst detaljvaruhandel, besöksnäring och kollektivtrafik 

(Fitzpatrick & DeSalvo, 2020). Dessa har mellan 28 mars och 9 maj uppmätt en 

minskning av användandet med omkring 15 %. Den främsta ökningen i Sverige 

under samma tid har istället skett i grönområden där användandet har uppgått med 

omkring 145 %. Sett till Gävleborgs län har ökningen av besökare i grönområden 

under delar av samma period uppgått till med omkring 125 % (Fitzpatrick & 

DeSalvo, 2020). 

Covid-19 är en virussjukdom som under slutet av 2019 började sin spridning i 

världen (Khan & Parab, 2020). Viruset har fått stor spridning i världen eftersom ett 

vaccin saknas och ingen immunitet mot viruset finns hos befolkningen (Khan & 

Parab, 2020). Detta har lett till att världshälsoorganisationen (WHO) i januari 2020 

utlyste ett globalt nödläge och i mars 2020 klassificerades spridningen officiellt som 

en pandemi (Kelly, 2020; Khan & Parab, 2020). Efter detta införde länder olika 

restriktioner för att minska smittspridningen i samhället. Dessa restriktioner varierar 

från land till land och ett stort antal länder har åtgärder som innebär stängda 

landsgränser, begränsning av antalet människor i folksamlingar samt stängda skolor 

och arbetsplatser (Khedmat, 2020; Oksanen et al., 2020). Restriktionerna i Sverige 

är dock inte lika hårda som i resten av världen (Oksanen et al., 2020).  

3.7 Sammanfattning  

Teorin har visat att trygghet i grönområden påverkas av flera olika aspekter samt att 

grönområden är känsliga för sin omgivning. Påverkande faktorer kan vara dåligt 

underhåll, dålig design och vandalism. Utformningen av parker med dålig belysning, 

tät vegetation och dåliga siktlinjer påverkar känslan av trygghet negativt. Parker är i 

stort behov av besökare eftersom närvaron av andra människor ökar känslan av 

trygghet hos individen. Teorin visar även att kvinnor är den grupp som främst 

upplever otrygghet i grönstruktur men att även barn, äldre, funktionsnedsatta och 

etniska minoriteter i stor utsträckning upplever otrygghet. Det framgår även att 

CPTED är en bra metod för att öka nivån av trygghet i ett område.  
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4 Metod 

I denna studie har flera metoder för datainsamling använts, där dessa har skapat både 

kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativa data möjliggör till exempel jämförelser 

mellan individers uppfattning för att kunna se strukturella mönster hos befolkningen 

(kvantitativ metod u.å.) medan kvalitativa data istället fokuserar på varför en individ 

har en viss uppfattning och hur det exempelvis påverkar individens rörelsemönster 

(kvalitativ metod, u.å.). Känslan av trygghet är subjektiv och starkt anknuten till 

kvalitativa värden (Boverket, 2019a). Detta har influerat metodvalen inom studien 

där kvalitativa data främst har tagits fram genom djupintervjuer. Intervjuer är enligt 

Biggam (2011) en bra metod för att individers egna åsikter och tankar ska kunna 

framträda. Enkäten och observationerna har främst lagt grunden för de kvantitativa 

data i studien. Däremot har enkäten även utformats för att kvalitativa värden ska 

kunna framgå. Enkäter kan användas för att skapa representativ data och 

observationer är ett bra sätt att undersöka hur människor naturligt beter sig 

(Biggam, 2011). Data från enkäten har sedan visualiserats geografiskt i ett 

geografiskt informationssystem (GIS).  

Flertalet metoder utförs i studien för att sedan kunna triangulera resultatet. Genom 

att triangulera inhämtade data från varierande metoder kan resultatet bekräftas ur 

olika perspektiv (Heale & Forbes, 2013) någonting som även Biggam (2017) stödjer. 

Han menar som Heale och Forbes (2013) att en triangulering ger ett säkrare resultat 

eftersom det kan bekräftas från olika typer av datainsamling. Däremot kan en 

triangulering även ge olika utfall beroende på om resultaten är bekräftande eller 

motsägande (Heale & Forbes, 2013). 

4.1 Observationer  

Observationerna i studien genomfördes en gång på vardera av de 12 platser i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle under april. Under observationerna 

studerades människors beteendemönster för att se vilka delar av grönområdet som 

användes och vilka delar som undveks. Genomförandet av observationerna gjordes 

passivt för att minimera inverkan på resultatet. Observationerna utfördes under 

olika tider på dagen där klockslaget registrerades för att se hur rörelsen i området 

skiljde sig vid olika tider och väderförhållanden. Under observationerna antecknades 

även individernas antagna ålder och kön utifrån tre olika kategorier, samt vilket 

väder och vilken temperatur platsen hade. En miljöbeskrivning skapades för varje 

område där platsernas olika förutsättningar samt omgivning noterades. Individernas 

aktivitet registrerades under rubriken syssla (bilaga A). Dessa ändrades beroende på 

platsens utformning och skrevs därför in manuellt.   
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För att undvika att peka ut barn i observationerna skapades tre åldersklassificeringar. 

Dessa baserades på ett ungefärligt uppskattande av observatören och klasserna var 0-

18 år, 18-65 år och över 65 år (bilaga A). Genom att samla unga individer i en 

bredare klass kan inte specifika åldersgrupper identifieras. Detta gör att barn och 

unga blir representerade i undersökningen, något som annars hade kunna varit svårt 

att genomföra på ett etiskt korrekt sätt. Resultaten av observationerna hanterades 

sedan i Excel där data bearbetades. Utifrån de behandlade data skapades de grafer 

som visas i resultatet. 

4.2 Enkätstudie  

En enkätstudie har utförts med 26 frågor om individens uppfattning av trygghet i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården (bilaga B). Kryssfrågor inledde enkäten med 

generell information om respondentens kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning 

samt avstånd till grönområdet. Detta eftersom det ansågs relevant för studiens syfte 

att identifiera vilka grupper som påverkades mest av grönområdets utformning. 

Svaren från detta användes sedan för att kategorisera resultaten. Resterande 

kryssfrågor fokuserade på hur trygg eller otrygg individen kände sig vid olika tider 

på dygnet samt vid de 12 olika platserna i grönområdet. För att respondenten skulle 

kunna orientera sig i området infogades en karta samt fotografier över de 12 

platserna som valts ut i studien. Enkäten innehöll även tre stycken fritextfrågor. I 

dessa gavs de tillfrågade möjlighet att uttrycka sin allmänna uppfattning om 

Boulognerskogen och Stadsträdgården, om det finns något i grönområdets 

utformning som skapar en känsla av otrygghet samt vad som skulle kunna öka deras 

personliga nivå av trygghet på platsen. Studien har även tagit hänsyn till etiska 

aspekter eftersom frågor om trygghet kan uppfattas som känsliga. Därför har frågor 

rörande trygghet formulerats på sådant sätt att känslig information inte ska framgå. 

Fokus har istället legat på att en mer allmän uppfattning kring trygghet ska 

framträda. 

Enkäten var webbaserad och utvecklad i Google formulär och genomfördes digitalt 

på Facebook genom distribuering i lokala grupper för Gävle. Dessa grupper var Vad 

händer i Gävle, Du vet att du är från Gävle om… och Gävleborgs trevliga köp & sälj. Ej 

budgivning. Kontakt med dessa grupper skedde först via admin där godkännande för 

publicering inhämtades. Dessa grupper valdes ut eftersom en kännedom om 

Boulognerskogen och Stadsträdgården krävdes för att kunna besvara enkäten. 

Formatet var anpassat för att kunna utföra enkäten både på en dator samt i en 

mobiltelefon. Undersökningen riktade sig endast till personer över 18 år som har 

besökt Boulognerskogen och Stadsträdgården. Godkännande har även inhämtats hos 

individer innan delaktighet i enkätstudien. Individens integritet har värnats i enkäten 

och därför insamlades inte namn, mejladress och personnummer. Detta medför att 
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svaren inte kan kopplas till den enskilda personen. Utifrån de insamlade data 

sammanställdes resultaten i diagram och tabeller i Excel. 

4.3 GIS  

Ett GIS användes för att visualisera den upplevda tryggheten i Boulognerskogen och 

Stadsträdgården. Detta utfördes med hjälp av programvaran ArcMap eftersom denna 

kan hantera visualisering av spatial information. I ArcMap placerades punkterna ut 

för de 12 utvalda platserna i grönområdet. Trygghetsaspekten delades upp på 

kategorierna Trygg, Ganska trygg, Ganska otrygg och Otrygg. Dessa kategorier 

visualiserades i ett stapeldiagram genom placerandet av grafer i kartbilden. Denna 

karta skapades för att enkelt kunna visualisera hur tryggheten varierar i olika delar av 

grönområdet. Detta möjliggjorde även en analys av hur trygga och otrygga platser 

förhåller sig gentemot varandra utifrån deras placering. Kartan analyserades sedan i 

förhållande till utformningen av området för att hitta olika moment och objekt som 

påverkar nivån av trygghet. 

4.4 Intervjuer  

Ett par djupintervjuer genomfördes med individer som har djupare kunskap inom 

utformning av grönstruktur och trygghet. De personer som intervjuades var Gävles 

stadsarkitekt samt en Landskapsarkitekt vid Gävle kommun. Intervjuerna baserades 

på halvstrukturerade frågor där det fanns möjlighet till följdfrågor. Frågorna finns att 

se i bilaga E. Intervjuerna spelades in och transkriberades efter genomförande. För 

att värna om de etiska riktlinjerna inhämtades godkännande hos individerna innan 

delaktighet i intervjuerna samt inspelning påbörjades. 
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5 Resultat 

Nedan visas resultatet från observationerna, enkäten, de två intervjuerna samt en 

GIS-visualisering. Data för samtliga metoder finns att se i Bilaga A till E. 

5.1 Observationer  

Figurerna nedan är sammanställda efter observationerna (Bilaga A). Figur 15 visar 

det totala antalet individer som befann sig på de olika platserna i Boulognerskogen 

och Stadsträdgården vid observationstillfällena. Figur 16 visar den antagna 

könsfördelningen hos individerna i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Dessa är 

uppdelade efter de 12 utvalda platserna (figur 2-13). Ur figur 16 går det även att 

utläsa att det på majoriteten av platserna var en jämn fördelning mellan könen. 

Däremot går det att utläsa en mindre skillnad i könsfördelningen på olika platser i 

grönområdet. I skogspartiet, på Esplanaden och vid grillplatsen var antalet män fler än 

antalet kvinnor. På resterande platser i grönområdet var antalet kvinnor fler än 

antalet män. Figur 17 visar den antagna åldersfördelningen hos individerna som 

besökte grönområdet vid observationstillfället. Figuren visar de tre ålderskategorier 

som användes under observationen, <18, 18 – 65 och 65+. Det går att utläsa att 

majoriteten av de individer som besökte grönområdet under observationen var i 

vuxen ålder (figur 17). Grillplatsen var den enda av de 12 platserna där ungdomar 

dominerade (figur 17). 

 

Figur 15. Antalet individer som rörde sig i de olika områdena under observationerna. 
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Figur 16: Könsfördelningen hos besökarna i grönområdet. 

 

 

Figur 17: Den uppskattade åldersfördelningen hos besökarna i grönområdet. 
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Tabell 1 och 2 visar de sysselsättningar som observerades under observationerna. De 

visar att aktiviteten promenad var vanligast på alla 12 platser som observerades (tabell 

1 & 2). I övrigt ändrades aktiviteterna något beroende på utformningen och 

huvudsysselsättningen för platsen. Exempelvis var det endast utomhusgymmet och 

Boulognerbadet som användes till träning (tabell 1 samt bilaga A). 

Tabell 1. Aktiviteten som individerna genomförde under deras besök i grönområdet. 

 Boulogner- 
badet 

Utomhus-
gymmet 

Skogs- 
partiet 

Udden Caféet / 
Minigolf
-banan 

Gräsytan 

Promenad 5 33 12 38 38 78 
Cykla 4 5 2  5 6 
Hund- 

promenad 
 1 1 3  12 

Jogga   2 2 2 3 
Träna 1 5     

Lek 2    5  
Picknick / 

Grill 
2    4 2 

Sola 9    7 1 
Fordon   1   3 

 

Tabell 2. Aktiviteten som individerna genomförde under deras besök i grönområdet. 

 Esplanaden Stig-
området 

Grill- 
platsen 

Stora 
lekplatsen 

Stads- 
trädgården 

Milles 
Änglar 

Promenad 53 76  26 75 109 
Cykla 17 6 3 6 21 52 
Hund- 

promenad 
4 7 2 2 4 8 

Jogga 1 3  1 1  
Träna       
Lek   5 25   

Picknick / 
Grill 

  18    

Sola      27 
Fordon 3    4 2 

 

5.2 Enkäten  

Totalt svarade 170 personer på enkäten. Ett av dessa svar togs bort i statistiken 

eftersom respondentens svar verkade orimligt samt osant. Svaret kan däremot ses i 

bilaga D. De resterande resultaten visar på olika sätt individens upplevda trygghet på 

olika platser i Boulognerskogen och Stadsträdgården. 116 kvinnor och 53 män 

svarade på enkäten där 149 bodde närmare än en mil från Boulognerskogen och 

Stadsträdgården. Åldersfördelningen hos respondenterna var relativt jämn mellan 30 

år och 70 år, däremot var det få över 70 år som svarade på enkäten. Endast sex av de 

som svarade hade någon utbildning högre än högskola eller universitet och 

majoriteten hade gymnasium eller högskola/universitet som högsta avslutade 

utbildning (bilaga C). 
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Figur 18 visar den procentuella fördelningen av trygghet hos de individer som 

besökt de olika platserna i grönområdet. Här är svarsalternativet ej besökt borttaget. 

Figur 19 och 20 visar alla de 169 personerna och hur deras nivå av trygghet och 

otrygghet skiljer sig på 12 utvalda platser i grönområdet. Figur 19 visar endast de två 

alternativen kring trygghet och figur 20 endast alternativen kring otrygghet. Ur figur 

19 går det att utläsa att respondenterna kände mest trygghet vid Milles änglar, vid 

Stadsträdgården, på Esplanaden samt vid caféet och minigolfen. De platser som 

respondenterna ansåg vara mest otrygga var skogspartiet, stigområdet, Boulognerbadet 

och udden (figur 20).   

 

Figur 18: Procentuell fördelning av individens känsla av trygghet i olika delar av grönområdet. 
Figuren visar endast svaren från de individer som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 19: Uppfattningen av trygghet i olika delar av grönområdet. Figuren visar endast svaren från de 
individer som besökt de olika delarna av grönområdet. 
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Figur 20: Uppfattningen av otrygghet i olika delar av grönområdet. Figuren visar endast svaren från 
de individer som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 21a och 21b visar hur tryggheten respektive otryggheten skiljer sig under olika 

tider på dygnet. Både figur och 21a och figur 21b är uppdelade i åtta kategorier, 

morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, middagstid, kväll, natt och aldrig otrygg. Ur 

resultatet från de två figurerna går det att utläsa att respondenterna upplever större 

trygghet under dygnets ljusa timmar och mer otrygghet under kvälls- och nattid. 

 

 

Figur 21: (a) Tryggheten under olika tider på dygnet. (b) Otryggheten under olika tider på dygnet. 
Figuren visar svaren från alla de 169 individer som svarade på enkäten. 

 

Figur 22 är sammanställd utifrån fritextfråga nummer två: Finns det någonting i 

parkens utformning som gör att du känner dig otrygg, i så fall vad? (Bilaga C för svar från 

fritextfråga). Figuren visar vad det är i utformningen som gör att individen känner 

otrygghet. Resultatet visar att undermålig belysning är det som störst antal 

respondenter ansåg vara en bidragande faktor till otrygghet. Det kan även utläsas att 

täta buskage, otäcka personer samt dålig sikt var moment som många av respondenterna 

ansåg skapade otrygghet. 
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Figur 22: De problem i grönområdets utformning som påverkar individens känsla av trygghet. 

 

Figur 23 till 25 fokuserar på kvinnan och hur hon upplever Boulognerskogen och 

Stadsträdgården. Figur 23 visar den procentuella fördelningen av trygghet hos de 

kvinnor som har besökt de olika platserna; här är alternativet ej besökt borttaget. 

Figur 24 visar den upplevda tryggheten och figur 25 visar den upplevda otryggheten. 

Ur resultatet på figur 24 går det att utläsa att caféet och minigolfen, Esplanaden, 

Stadsträdgården, Milles änglar och stora lekplatsen är de platser kvinnor känner mest 

trygghet. skogspartiet, stigområdet och Boulognerbadet är de platser i grönområdet 

kvinnor upplever som mest otrygga (figur 25). 

 

 

Figur 23: Den procentuella fördelningen av kvinnors känsla av trygghet i olika delar av grönområdet. 
Figuren visar endast svaren från de kvinnor som besökt de olika delarna av grönområdet. 
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Figur 24: Den upplevda tryggheten hos kvinnor i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Figuren visar 
endast svaren från de kvinnor som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 25: Den upplevda otryggheten hos kvinnor i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Figuren 
visar endast svaren från de kvinnor som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 26 till 28 visar hur män uppfattar olika delar av Boulognerskogen och 

Stadsträdgården utifrån ett trygghetsperspektiv. Figur 26 visar den procentuella 

fördelningen av trygghetskänsla hos männen som har besökt de olika platsernas; här 

är alternativet ej besökt borttaget. Figur 27 visar hur trygga män känner sig på de 

olika platserna och figur 28 visar den upplevda otryggheten hos män på olika platser 

i grönområdet. Ur figur 27 går det att utläsa att män känner mest trygghet vid 

Stadsträdgården, caféet och minigolfbanan, Esplanaden och vid Milles änglar. I figur 28 

går det att läsa att män känner mest otrygghet vid stora lekplatsen, grillplatsen, vid 

stigområdet, på udden och vid Boulognerbadet.   
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Figur 26: Den procentuella fördelningen av mäns känsla av trygghet i olika delar av grönområdet. 
Figuren visar endast svaren från de män som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 27: Den upplevda tryggheten hos män i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Figuren visar 
endast svaren från de män som besökt de olika delarna av grönområdet. 

 

Figur 28: Den upplevda otryggheten hos män i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Figuren visar 
endast svaren från de män som besökt de olika delarna av grönområdet. 
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Trygghetsaspekten skiljer sig mellan de individer som ofta besöker Boulognerskogen 

och Stadsträdgården och de som besöker området mer sällan. Figur 29 visar hur 

trygghetsnivån procentuellt ser ut hos de individer som besöker grönområdet ett 

flertal gånger i veckan. Figur 30 visar hur trygghetsnivån procentuellt ser ut hos de 

individer som besöker området ett fåtal gånger om året. De individer som besöker 

grönområdet flera gånger i veckan har i större utsträckning svarat att de känner sig 

trygg på de olika platserna jämfört med de individer som besöker grönområdet ett 

fåtal gånger per år. De individer som endast besöker grönområdet ett fåtal gånger 

per år har i större utsträckning svarat att de känner sig otrygga eller ganska otrygga än 

de individer som besöker området ett flertal gånger i veckan. 

 

 

Figur 29: Den procentuella fördelningen av trygghet hos de individer som besöker grönområdet ett 
flertal gånger i veckan. 

 

Figur 30: Den procentuella fördelningen av trygghet hos de individer som endast besöker grönområdet 
ett fåtal gånger per år. 
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Upplevelsen av trygghet skiljer sig mellan hur långt ifrån Boulognerskogen eller 

Stadsträdgården en individ bor. I figur 31 illustreras hur trygghetsnivån vid 12 olika 

delar i grönområdet varierar beroende på om en individ bor inom 0–3 km, 3–6 km, 

6–10 km, 1–2 mil eller mer än 2 mil från området. 

 

 

 

 

Figur 31: Den uppfattade trygghetsnivån vid olika platser i grönområdet hos individer (a) bosatta 0-3 
km, (b) bosatta 3-6 km, (c) bosatta 6-10 km, (d) bosatta 1-2 mil och (e) bosatta mer än 2 mil från 

Boulognerskogen och Stadsträdgården.   
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5.3 Korstest mellan observation och enkät  

För att möjliggöra visualisering av eventuella samband mellan resultatet i enkäten 

och resultatet i observationen presenteras nedan en figur där dessa har sammanställts 

(figur 32). Denna visar den upplevda nivån av trygghet på olika platser i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården samt antalet besökare som observerades vid 

de olika platserna under observationerna. Figuren visar de olika kategorier för nivån 

av trygghet som användes i enkäten. Dessa är trygg, ganska trygg, neutral, ganska 

otrygg samt otrygg. Observationerna visualiseras genom en blå linje som visar antalet 

observerade personer vid de olika platserna. I figur 32 går det att utläsa att 

majoriteten av de platser som observerades ha ett högt antal besökare även har en 

hög nivå av uppfattad trygghet i enkäten. Däremot hade stigområdet ett högt antal 

besökare i observationen samtidigt som platsen även har ett lägre värde av trygghet 

sett till svaren från enkäten. Det går även att utläsa att Boulognerbadet och skogspartiet, 

vilka båda har lågt besöksantal, även har en hög nivå av otrygghet jämfört med andra 

platser i grönområdet. 

 

 

Figur 32: Trygghetsnivån hos de individer som besökt grönområdet enligt enkäten kopplat till antalet 
individer som observerades under observationerna. 
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5.4 GIS  

I Figur 33 visas visualiseringen av trygghetsnivån i de olika delarna av 

Boulognerskogen och Stadsträdgården. I denna figur går det utläsa att aspekterna 

trygg och ganska trygg är kraftigt dominerande på samtliga 12 platser. Dessa 

visualiseras genom mörkgröna och ljusgröna staplar i kartbilden. Detta innebär att 

den uppfattade tryggheten i grönområdet i stor utsträckning är hög. Det går även att 

utläsa fyra platser i grönområdet med högre värden av otrygg och ganska otrygg. Dessa 

visualiseras med mörkröda och ljusröda staplar i kartbilden. De platser med en 

högre nivå av otrygghet återfinns främst i grönområdets västra delar samt vid ett 

område i grönområdets mitt. Dessa platser ligger i stor utsträckning i direkt 

anslutning till Gavleån. Tre av platserna, Boulognerbadet, skogspartiet och udden, ligger 

även i direkt närhet av varandra. 

 

 

Figur 33: Visualisering över hur trygghetsnivån enligt enkätsvaren varierar i olika delar av 
grönområdet. 

 

5.5 Intervjuerna  

Två intervjuer genomfördes, en med Gävles Stadsarkitekt H. Tallius Myhrman och 

en med L. Lennartsson Landskapsarkitekt hos Gävle kommun. Frågorna rörde 

främst trygghet i offentlig miljö samt specifikt trygghet i grönområden. Dessa 
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återfinns i bilaga E. Någonting som både Tallius Myhrman och Lennartsson var 

överens om är att trygghet är en mycket viktig aspekt när det kommer till planering 

av offentlig miljö. I parker finns det generellt mycket vegetation, någonting som kan 

vara en otrygghetsskapande aspekt eftersom skuggor och gömda utrymmen kan 

bildas. Det är viktigt att det finns en god siktbarhet och att grönområden inte 

innehåller för mycket växtlighet samtidigt som området fortfarande ska upplevas 

som grönt. Lennartsson säger att detta är en svår avvägning eftersom det ska vara 

grönt och inbjudande samtidigt som det ska kännas tryggt. Hon fortsätter med att 

förklara vikten av goda siktlinjer och säger att det medför trygghet när sikten är god 

och det finns möjlighet att parera andra individer. Tallius Myhrman förklarar vikten 

av att ha flera vägval och hur viktigt det är med alternativa stråk för att kunna 

undvika möten. Lennartsson stödjer detta och poängterar hur viktigt det är med 

alternativa stråk för tryggheten, möjligheten att välja en annan väg för att undvika 

eventuella möten eller att obehagliga stråk i många fall är en trygghetsskapande 

åtgärd. 

”Att det finns inte bara en väg, utan det finns många ’tvärsar’. Känner man sig 
otrygg finns det flera broar så att man kan vända och gå åt ett annat håll. Det är ju 
en trygghetsaspekt i sig, alternativa stråk.” 

- H. Tallius Myhrman 

Lennartsson berättar att Gävle kommun arbetar mycket med både belysning och 

vegetation samt att varje medborgare oavsett bakgrund och behov ska känna sig 

trygg i staden. Belysning kan även skapa en falsk trygghet och en stor mängd 

belysning ger inte den effekt som medborgarna önskar. Medborgare tror att god 

belysning medför tryggare områden samtidigt som Lennartsson säger att det finns 

forskning som pekar åt andra hållet. Denna forskning visar att god belysning inte 

behöver betyda att en plats är trygg eftersom det kan bildas skuggområden med 

dolda partier. Det går inte att belysa varje del av ett grönområde och det måste vara 

acceptabelt att det finns obelysta områden med mer vegetation. Hon tillägger att 

kommunen försöker belysa de huvudstråk som individer använder mest. Tallius 

Myhrman syftar till ett liknande scenario när hon talar om att belysa allt som en 

hockeyarena och hur det inte skapar trygghet eftersom personer ser en individs 

minsta rörelse. Hon berättar även att hon tycker att Boulognerskogen och 

Stadsträdgården upplevs mycket mörk i vissa områden under dygnets mörka 

timmar. Här tar Lennartsson upp förslaget om tidsbestämd belysning och att detta 

kan finnas vid exempelvis lekplatser och fotbollsplaner för att skapa god belysning 

under kortare tid när dessa ytor används. Detta sparar både på miljön och stör inte 

närliggande bostäder. Hon tar även upp Stigområdet vid Näcken som ett område där 

bättre belysning skulle kunna öka känslan av trygghet. Hon menar att området är 
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särpräglat med en identitet som är svår att återskapa någon annanstans och att 

avlägsning av träd mest troligt skulle motverka trygghetskänslan. 

”Kanske att det finns en timer på belysningen så att den inte är igång dygnet runt 
för det kan ju också störa närboende” 

- L. Lennartsson 

En fråga ställdes angående om Gävle kommun använder några specifika verktyg eller 

metoder i arbetet kring trygghet. Lennartsson berättade att GIS är någonting som 

används frekvent och där alla parker, stråk och gångbanor är inlagda. Detta GIS 

innehåller även alla belysningspunkter och bänkar i kommunen och när en ny 

sittplats sätts ut läggs den in i GIS. Även polisen arbetar kring trygghet i offentliga 

miljöer och har trygghetsvandringar. Lennartsson vet inte om det är polisen själva 

som anordnar dessa men de är alltid närvarande och kommunen blir medbjudna att 

delta. På avdelningen Landskap inom Gävle kommun där Lennartsson arbetar finns 

det dokument som behandlar hur de ska arbeta med exempelvis stadsmiljö och 

belysning, kommunen har styrdokument där trygghet tas upp, dock finns det inget 

dokument som endast handlar om trygghet. Lennartsson påstår att trygghet är en 

naturlig del av arbetet men att hon även vet att det finns önskemål om att 

kommunen skulle arbeta mer med trygghet eller på ett annat sätt än vad som görs 

idag. 

Buskage är någonting som både Tallius Myhrman och Lennartsson tar upp. Tallius 

Myhrman säger att trygghetsskapande åtgärder inte måste innebära att alla träd 

avlägsnas och att det är ”en konst” att förstå hur detta problem ska lösas utan att 

förstöra naturen. Hon tar även upp ett exempel från ett bostadsområde i Sandviken 

där alla buskage sänktes eller avlägsnades. Detta resulterade i en ”fattig miljö” som 

fick den omvända effekten på området gentemot den trygga miljö som var tilltänkt 

från början. Lennartsson menar att det inte är lämpligt att beskära för mycket i ett 

grönområde men att detta går att göra längs gångstråk och cykelvägar. Det handlar 

om en annan rumslighet i grönområden än längs gångstråk och att detta måste 

accepteras. Någonting som Lennartsson anser kan förbättras i grönområdet är 

sophanteringen. Hon säger att det främst är kopplat till Boulognerbadet och Stora 

lekplatsen men att det är någonting som skulle behövas ses över i hela grönområdet. 

”Upplevd trygghet och faktisk trygghet är inte alltid samma sak.” 

- L. Lennartsson 

När frågan ”Vilka grupper tror/vet ni uppfattar grönområden som otrygga?” ställdes var 

svaren från båda de intervjuade liknande. Tallius Myhrman trodde att det i 

allmänhet är kvinnor och äldre som känner otrygghet i grönområden. Lennartsson 

stödjer detta och säger att de synpunkter gällande trygghet som kommunen får in 
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oftast kommer från äldre personer. Hon tillägger att hon tror att personer med 

funktionsnedsättning känner större otrygghet än individer utan 

funktionsnedsättning. Hon tror även att många individer känner otrygghet i 

områden där det inte rör sig mycket människor och där det inte finns vittnen om 

någonting händer. 

Traditionella perennplanteringar eller fler blomsterplanteringar generellt är 

någonting som Lennartsson anser skulle stärka grönområdets känsla. Samtidigt säger 

hon vilken tillgång Boulognerskogen och Stadsträdgården är för Gävle och att Gävles 

invånare ska vara glada över att ha ett stort centralt grönområde i staden. Enligt 

Tallius Myhrman är grönområdet mycket variationsrik och det sker förändringar i 

miljön genom hela området. Även hon skulle kunna tänka sig fler blommande växter 

i delar av grönområdet. 

Avslutningsvis ställdes en fråga om huruvida dagens situation med Covid-19 har 

påverkat planeringen av trygghet i offentliga miljöer som exempelvis parker. Det 

menar Lennartsson är en svår aspekt att planera för och hon tror inte att det är 

någonting som kommer påverka framtida planering. 
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6 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet för studien anknutet till litteraturen i teorin. En 

diskussion förs även om metodernas utformning och studiens utförande.   

6.1 Metoddiskussion  

De tre metoderna observationer, enkät och intervjuer valdes ut för att kunna 

besvara frågeställningarna för studien. Dessa tre metoder valdes för att resultaten 

sedan skulle kunna trianguleras. Trianguleringen möjliggör att resultaten kan 

bekräftas från flera infallsvinklar (Biggam, 2017; Heale & Forbes, 2013). Detta 

medför att resultatet av studien är säkrare bekräftat än om endast en metod hade 

använts. De valda metoderna ger även en mycket varierade data vilket gör att olika 

faktorer sedan framträder i resultaten. Detta medför i sin tur att data som annars 

hade försummats istället blir synliga genom trianguleringen, vilket har stärkt 

resultaten för studien. Metodvalen har även gett utrymme för att både kvantitativa 

och kvalitativa data ska framgå, vilket ytterligare stärker resultaten. Om andra 

metoder hade valts ut för att besvara frågeställningarna hade det eventuellt 

möjliggjort att annan data hade kunnat framträda. Detta hade kunnat vara data om 

brottsstatistik i grönområdet. Denna statistik hade möjliggjort en jämförelse mellan 

var individer känner sig otrygga och var säkerheten faktiskt är låg. Detta hade kunnat 

påverka utkomsten av resultaten samt givit en fördjupad inblick av hur säkra och 

trygga platser förhåller sig till varandra.  

6.1.1 Observationer 

Valet av observationer som en av metoderna i studien gjordes för att data om den 

faktiska användningen av de olika platserna skulle framträda. Observationerna 

medförde även att information kunde insamlas om vilka grupper av individer som 

använder olika platser i grönområdet. För att denna data skulle kunna insamlas 

behövde observatörerna anta vilken ålders- och könskategori de observerade 

personerna tillhörde. Detta lämnar utrymmen för tolkning utifrån observatörernas 

egen uppfattning. För att minska eventuell feltolkning utfördes observationerna av 

två individer där antagen ålder samt kön kunde diskuteras. Resultatet utformades 

även med kategorier för ej identifierbar ålder samt kön för att de individer där 

osäkerhet förekom inte skulle påverka resultatet av de andra kategorierna.  

Valet av när observationerna genomfördes kan ha haft inverkan på resultaten. Detta 

eftersom besöksantalet kan variera beroende på dag, tid samt väderförhållandena 

under observationen. Även Covid-19 kan ha påverkat resultaten eftersom 

rörelsemönstret i grönområden har förändrats under pandemin. För att minska 

påverkan på resultatet av varierande förhållanden genomfördes observationerna 

under två på varandra följande dagar. För att besöksantalet skulle vara representativt 
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för platsen utfördes observationerna vid tider då platsen väntades användas utifrån 

dess utformning och användningsområden. Vissa av de observerade platserna har 

mer säsongsbaserad användning som exempelvis Boulognerbadet och 

Caféet/Minigolfbanan. Dessa platser väntas ha ett större antal besökare under 

högsommaren och under den kommersiella verksamhetens öppettider. Trots att 

observationerna inte utfördes under denna period erbjuder platserna även 

utrymmen för andra aktiviteter vilket gör att områdena ändå kan nyttjas. 

6.1.2 Enkäter 

Enkäten innehöll 26 frågor angående trygghet i grönstruktur. Frågorna var 

varierande och gjorde att det fanns mycket data att använda och kunna utläsa olika 

mönster i. Detta medförde att viss data användes medan andra data inte 

sammanställdes, något som både kan verka positivt och negativt. Det stora antalet 

frågor gjorde att utrymme fanns att välja ut de frågor där det tydligt framgick svar 

som kunde appliceras på frågeställningarna i studien.  

Enkäten skickades ut på webben i Facebookgrupper, någonting som kan ha påverkat 

resultaten eftersom vissa grupper i samhället använder Facebook mer än andra. 

Valet att genomföra enkäten digitalt gjordes till följd av det rådande läget kring 

Covid-19 pandemin. För att ändå säkerställa att enkäten nådde ut till individer i 

Gävle som har erfarenhet av Boulognerskogen och Stadsträdgården distribuerades 

den via lokala Facebookgrupper för Gävle. Det var betydligt fler kvinnor än män 

som svarade på enkäten vilket kan ha medfört att resultaten blivit vinklat. 

Anledningen till att fler kvinnor svarat på enkäten kan bero på att det generellt sett 

är vanligare att kvinnor känner sig utsatta i grönområden, något som även resultaten 

för studien visar. Någonting positivt för studiens resultat var att enkäten fick ett 

stort antal svar i alla tre åldersgrupper. Detta har medfört att resultaten är 

applicerbart i samhället och inte är specifikt inriktat mot en viss åldersgrupp. 

6.1.3 Intervjuer 

Intervjuerna som utfördes under studien hade både för- och nackdelar. En 

genomfördes fysiskt medan den andra skedde via telefon. Detta medförde att 

kvaliteten på intervjuerna skiljde sig något och att den ena intervjun blev enklare att 

transkribera. Telefonintervjun hackade något och båda parter hade ibland svårt att 

höra vad som sas. I en telefonintervju går det inte heller att se ansiktsuttryck eller 

gestikuleringar, någonting som annars kan ge mycket i ett samtal. Ytterligare en 

faktor som påverkade resultaten för studien är att de två intervjuade har olika 

kunskap om trygghet i grönstruktur, någonting som påverkade hur de svarade på 

frågorna. En positiv aspekt av detta är att resultaten speglar två olika perspektiv på 

hur kommunanställda med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter arbetar kring 

trygghet. En ytterligare intervju hade kunnat genomföras med en 
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trygghetssamordnare för att få ett djupare perspektiv på hur den faktiska säkerheten 

påverkar nivån av trygghet i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Hur 

transkriberingen tolkades vid skapandet av resultaten kan ha påverkat utgången. Vad 

en individ avser med ett påstående tolkas olika av olika individer, vilket medför att 

resultaten har kunnat tolkas på olika sätt baserat på vem som hanterat dem. 

Intervjuerna har medfört data till studien som annars inte skulle framgått, 

exempelvis hade inte tidsbestämd belysning eller utsattheten hos funktionsnedsatta 

framträtt på samma vis. Båda intervjuerna stärkte även mycket av den tidigare 

forskning som finns att se i teoriavsnittet. 

6.2 Trygghet till följd av miljöns utformning, användning 

och placering 

Utifrån resultaten i enkäten gick det att utläsa platser i Boulognerskogen och 

Stadsträdgården som har en förhöjd nivå av otrygghet. Detta syns främst vid 

skogspartiet, stigområdet, Boulognerbadet och udden. Flera av dessa platser har en 

utformning med mycket vegetation i form av träd, buskar och gräsytor, vilket 

framgår i rapportens andra kapitel Boulognerskogen och Stadsträdgården. Denna 

vegetation kan ha bidragit till att platserna uppfattas som otrygga. Även Krenichyn 

(2006) har identifierat att platser med mycket vegetation ökar nivån av otrygghet i 

ett grönområde. Detta eftersom vegetationen skapar utrymmen med dålig sikt där 

dolda utrymmen uppstår. Enligt en av enkätens fritextfrågor framgick det att 

individer upplever att grönområdets utformning innehåller många täta buskage och 

gömställen, någonting som påverkar tryggheten negativt. Detta framgick också i 

intervjuerna, det vill säga att mängden vegetation påverkar nivån av otrygghet i ett 

område. Däremot framgår det även att vegetation behöver sparas i tillräckligt stor 

utsträckning för att behålla grönområdets rumslighet. 

Platserna skogspartiet, stigområdet och udden har även en utformning med en avsaknad 

av varierade aktiviteter och användningsområden. När det saknas varierande 

användningar på en plats kan det enligt Jacobs (1961) leda till att området inte 

besöks i lika stor utsträckning. Platserna Boulognerbadet och skogspartiet hade vid 

observationerna det lägsta antalet besökare av de 12 platserna som observerats i 

grönområdet. Detta kan ha bidragit till att dessa platser till viss del har identifierats 

upplevas som otrygga i enkätresultaten.  För att ett område ska uppfattas som tryggt 

är det i stort behov av närvaron av andra människor (Jacobs, 1961) eftersom 

individen tror att andra personer kan komma till undsättning om en olycka eller ett 

brott sker (Doğrusoy & Zengel, 2017).  

Något som även kan bidra till att en plats uppfattas som otrygg är dess placering och 

utformningen hos kringliggande områden (Jacobs, 1961). I visualiseringen utförd i 

GIS framgår det att platserna skogspartiet, udden och Boulognerbadet ligger placerade i 
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närheten av varandra. Detta kan ha bidragit till att otryggheten på de enskilda 

platserna ökar eftersom de ligger i nära anslutning till andra platser som också 

uppfattas som otrygga. Detta stöds ytterligare av Jacobs (1961) resonemang 

eftersom placeringen av dessa enskilda platser i grönområdet därigenom kan ha ökat 

den totala otryggheten i en större del av grönområdet. 

Skogspartiet är den plats i grönområdet med högst nivå av otrygghet. På denna plats 

har ovan nämnda problem med tät växtlighet, avsaknad av varierande 

användningsområden, få antal besökare samt placering nära andra platser som till 

viss del upplevs otrygga identifierats. Eftersom denna plats innefattar ett stort antal 

problemområden kan detta område vara i behov av en förändring i utformning och 

användning för att platsen ska kunna åstadkomma en ökad nivå av trygghet. Denna 

förändring skulle kunna göras genom implementering av CPTED samt införande av 

en ökad belysning och tydliga siktlinjer, varav de sistnämnda är något som framkom 

i intervjuerna. 

6.3 Trygghet under olika tider på dygnet 

Resultatet för studien visar att känslan av trygghet i Boulognerskogen och 

Stadsträdgården påverkas av vilken tid på dygnet individen besöker området. Det 

går att utläsa att individer känner störst trygghet under förmiddagen, lunch och på 

eftermiddagen. Högst otrygghet känner individer vid kväll och natt. Detta kan bero på 

att sikten förkortas under dygnets mörka timmar, någonting som förstärks om 

belysning saknas eller är undermålig i ett område (Painter, 1996). Grönområden 

som är väl belysta ökar ofta känslan av trygghet samtidigt som det minskar risken att 

utsättas för brott (Painter, 1996). Samtidigt finns det teorier som menar att 

belysning inte alls är lika trygghetsskapande som många tror och att god belysning 

faktiskt kan verka negativt (Pain, 2000). Detta stöds av resultatet från intervjuerna 

där Lennartsson syftar till den forskning som pekar åt att belysning inte automatiskt 

gör ett område tryggt utan att det skapar en falsk trygghet. Hon menar att god 

belysning kan bilda skuggområden med dolda partier men säger samtidigt att det 

inte går att belysa varje del av ett grönområde och att det måste vara acceptabelt att 

det finns områden som är mindre belysta. Resultatet för studien kan även påverkas 

av den forskning som visar att en stor del av de brott som sker på offentlig plats äger 

rum under dygnets mörka timmar (Painter, 1996) och att individer därför väljer att 

stanna inne eller vistas på andra offentliga platser än i grönområden.  

I resultatet går det att utläsa att morgon och middagstid både har en relativt hög nivå av 

trygghet samtidigt som nivån av otrygghet på platsen är högre än på förmiddag, lunch 

och eftermiddag. Detta kan bero på att flera av platserna i Boulognerskogen och 

Stadsträdgården har användningsområden som påverkas av årstid och väder och att 

det inte var säsong för att använda dessa platser i grönområdet under de tiderna. 
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Exempelvis var det få individer som besökte Boulognerbadet och grillplatsen under 

observationerna, något som kan bero på årstiden. Whyte (1988) genomförde 

observationer av parker i New York och identifierade därigenom objekt i 

utformningen som hade inverkan på områdets popularitet. Han kom fram till att 

lediga och flyttbara sittplatser, möjligheten att köpa något att äta, solljus, 

vattenkontakt och att platsen var lättillgänglig var element som påverkade. På 

exempelvis Boulognerbadet och vid grillplatsen finns det den årstiden observationerna 

genomfördes inte särskilt mycket aktiviteter under morgonen och vid middagstid. 

Detta kan vara för att vädret i april oftast inte tillåter individer att njuta av 

grillningen eller bad, något som ytterligare kan ha påverkat att det känns otryggt i 

grönområdet under de tiderna. 

6.4 Varierad trygghet hos demografiska grupper i 

samhället 

Utifrån enkäten som utfördes i studien framgår det att både män och kvinnor 

upplever otrygghet i grönområdet. Det framgår även att skillnaden mellan hur 

många män som upplever otrygghet jämfört med hur många kvinnor som upplever 

otrygghet är liten. Däremot har det uppmätts en mindre skillnad där det framgår att 

kvinnor är den grupp som i större utsträckning upplever platser i grönområdet som 

otrygga eller ganska otrygga. Enligt ett flertal tidigare studier har kvinnor utmärkt sig 

som den grupp i samhället som känner sig mer otrygga (Luymes & Tamminga, 

1995; Pain, 2000; Sreetheran & Van den Bosh, 2014; Sreetheran & Van den Bosh, 

2015). Enligt Krenichyn (2006) upplever kvinnor oftare högre otrygghet på platser 

med dolda utrymmen som skapas till följd av vegetation. Detta är något som 

ytterligare bekräftas i denna studie eftersom skogspartiet, stigområdet och udden är 

platser med en högre upplevelse av otrygghet hos kvinnor. Dessa platser innehar en 

stor del vegetation med träd och buskage, vilket framgår i rapportens andra del 

Boulognerskogen och Stadsträdgården, något som skapar dolda områden. De platser 

i grönområdet som har en högre upplevelse av otrygghet hos män skiljer sig bitvis i 

utformningen och användningen från de platser där kvinnor upplever förhöjd 

otrygghet. De platser där främst män upplever otrygghet är utomhusgymmet, 

Boulognerbadet, grillplatsen och stora lekplatsen. Dessa platser är utformade med 

specifika aktiviteter i åtanke vid användning av platsen samt att de har en mindre 

mängd vegetation än platserna skogspartiet, stigområdet och udden. Av detta framgår 

det i denna studie att kvinnors otrygghet påverkas mer av vegetation medan 

otryggheten hos männen i större utsträckning påverkas av andra faktorer som 

platsens användningsområde. 

Utifrån intervjuerna framgår det att kvinnor, äldre och funktionsnedsatta är grupper 

som kan uppleva en större otrygghet i grönområden. Detta baseras på vilka grupper 

de intervjuade har uppmärksammat upplever otrygghet. Dessa demografiska 
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grupper har även framträtt i tidigare studier inom området. Luymes och Tamminga 

(1995) identifierade att äldre och funktionsnedsatta upplever en högre nivå av 

otrygghet i områden med tät vegetation. Detta bekräftas ytterligare av resultaten 

som framgår inom denna studie. 

6.5 Implementering av trygghet i planering 

Båda intervjuer som genomförts under studien visar att trygghet är en viktig del av 

det dagliga arbetet men att det sker på olika vis beroende på vilken avdelning hos 

Gävle kommun den intervjuade tillhörde. Det finns inga specifika dokument hos 

kommunen som hanterar trygghet men det är en återkommande del i kommunens 

styrdokument. Baserat på detta går det att se att trygghet är någonting som 

kommunen tar i beaktning men att det oftast inte är huvudsyftet med ett arbete. 

Utifrån det går det att diskutera hur kommunen kan förändra och förbättra sitt 

arbete eftersom de i dagsläget inte har någon specifik metod i arbetet kring trygghet 

i offentlig miljö. 

Denna studie visar att CPTED kan användas i planering för att göra platser säkrare 

och därmed tryggare (Boverket, 2019b; Iqbal & Ceccato, 2016). I Boulognerskogen 

och Stadsträdgården kan element från CPTED implementeras vid de platser som har 

identifierats ha en högre nivå av otrygghet. Främst kan elementen försvårande av 

brottsgenomförande och image tillämpas. Försvårande av brottsgenomförande i grönområdet 

kan behandla att minska mängden vegetation. Detta skulle medföra förbättrade 

siktlinjer och en minskning av dolda utrymmen. Ett område med lite grönska 

uppfattas oftast som tryggt medan ett område med mer växtlighet oftast upplevs 

vara otryggt (Krenichyn, 2006). Samtidigt framgår det i intervjun med Lennartsson 

att en viss nivå av växtlighet behöver sparas i grönområden för att naturen ska 

behålla sin rumslighet. Däremot är det svårt att avgöra hur mycket grönstruktur som 

ska sparas för att ett område ska behålla både rumsligheten och tryggheten. 

Elementet image skulle kunna implementeras genom en förbättring av underhållet i 

grönområdet eftersom dåligt underhåll och dålig design skapar utrymme för 

kriminalitet, något som stöds av flera studier (Chiesura, 2004; Pain, 2000). En 

bristande design kan även innebära att individer slutar intressera sig för området, 

något som troligen leder till att de står tomma och outnyttjade (Jacobs, 1961). I 

observationen identifierades ett lägre besöksantal på ett flertal platser med en hög 

nivå av otrygghet vilket ytterligare bekräftar att CPTED elementet image kan 

implementeras för att öka nivån av trygghet i grönområdet. 
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6.6 Covid-19 pandemins inverkan på människors 

beteendemönster   

Det är svårt att veta om resultatet från studien har påverkats av den rådande 

pandemin. Restriktionerna i Sverige har inte varit lika hårda som i många andra 

delar av världen vilket kan ha gjort att svenskarnas beteendemönster inte har 

förändrats i lika stor utsträckning som i andra länder (Oksanen et al., 2020). 

Däremot kan de svenska restriktionerna ha medfört att individer vistas mer i 

grönområden än innan pandemin när det var enklare att visas i exempelvis gallerior. 

Ur resultatet från observationerna går det att utläsa hur många det är som besökte 

Boulognerskogen och Stadsträdgården under två dagar i april, men eftersom studien 

inte genomfördes även innan pandemin är det svårt att veta hur Covid-19 har 

påverkat dessa resultat. Däremot har beteendemönstret hos den svenska 

befolkningen förändrats och enligt Fitzpatrick och DeSalvo (2020) har det skett en 

ökning i användningen av grönområden i Sverige under våren 2020. Bara i 

Gävleborg har besökare i grönområden ökat med omkring 125 % (Fitzpatrick & 

DeSalvo, 2020). Detta behöver dock inte endast bero på Covid-19 utan kan även 

bero på att det blivit vår och varmt utomhus. 

6.7 Framtida studier 

Denna studie har behandlat hur utformningen och användningen av ett grönområde 

påverkar känslan av trygghet hos individer. Detta gjordes genom en fallstudie av 

Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle. Studien genomfördes under Covid-

19 pandemin vilket kan ha påverkat resultaten, däremot är det svårt att veta hur stor 

effekt pandemin har haft på resultaten. Om en framtida studie genomfördes med 

samma metoder men utan en rådande pandemi skulle detta kunna generera 

intressanta svar av hur Covid-19 påverkat resultaten i denna studie och därigenom 

hur pandemin påverkat svenskarnas beteendemönster och trygghetsuppfattning i 

grönområden.  

Skulle en liknande studie genomföras men med andra metoder skulle det troligen 

påverka resultatet eftersom det skulle bidra med nya synvinklar på trygghet i 

grönstruktur. Detta skulle även vara intressant att genomföra för att se hur valet av 

metoder i denna studie påverkat slutresultatet. Något som har präglat studiens 

resultat och som denna studie inte fått något riktigt svar på är hur mycket växtlighet 

som är en bra mängd i ett grönområde. Det framgår i denna studie att det är viktigt 

att rumsligheten som består av växtlighet behålls i ett grönområde. Samtidigt 

påverkar ofta en stor mängd träd och buskage en individs känsla av trygghet. Detta 

medför att det vidare går att studera vilken mängd av växtlighet som är en lagom 

nivå för att behålla både tryggheten och rumsligheten i ett område.  
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Resultatet visar även på att specifikt män upplever platserna Boulognerbadet, 

utomhusgymmet, grillplatsen och stora lekplatsen som otrygga. Det skulle därför vara 

intressant att vidare undersöka vad i utformningen hos dessa platser, eller platser 

med liknande användningsområden, som gör att män känner sig otrygga. Därför kan 

ytterligare studier genomföras kring vad det är som skiljer sig mellan vad män och 

kvinnor önskar ha på en plats för att den ska uppleva den som trygg. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att studera individens uppfattning av trygghet i 

grönområden utifrån utformningen av parkmiljön och dess användningsområden. 

Målet har även varit att ge förslag på förbättringar som kan implementeras där 

problem med tryggheten identifieras. Detta har gjorts genom att svara på de fyra 

frågeställningarna för studien. För frågeställningen: hur påverkas tryggheten i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården till följd av miljöns utformning, användning och 

placering? Drogs flera slutsatser om hur nivån av trygghet skiljer sig i olika delar av 

grönområdet. Skogspartiet har identifierats som det område med störst utbredning 

av otrygghet. Detta är till följd av problem i utformningen med tät växtlighet som 

skapar skymda områden, avsaknad av varierande användningsområden, bristfällig 

belysning, få antal besökare samt områdets placering nära andra platser som till viss 

del upplevs otrygga. Eftersom Skogspartiet har identifierats innehålla ett stort antal 

aspekter som påverkar tryggheten negativt kan förändringar av platsens utformning 

och användningsområden utföras för att åstadkomma en ökad nivå av trygghet i 

grönområdet. Dessa förändringar skulle kunna utformas med verktyget CPTED 

samt genom skapandet av tydliga siktlinjer och en mer anpassad belysning. 

Hur påverkas känslan av trygghet i Boulognerskogen och Stadsträdgården under dygnet och 

finns det skillnader under olika tidpunkter? Studien visar att det finns skillnader mellan 

olika tider på dygnet och att individer upplever mest otrygghet under dygnets mörka 

timmar. Samtidigt visar studien även att individer känner relativt hög nivå av 

otrygghet under morgonen och vid middagstid något som kan bero på när på dygnet 

en plats används eftersom vissa områden har färre aktiviteter under delar av dygnet. 

För frågan: vilka demografiska grupper i samhället uppfattar grönområden som otrygga? 

framgår det att kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet i områden med tät 

vegetation. Däremot påverkas mäns nivå av upplevd otrygghet i grönområden delvis 

av andra faktorer som är mer kopplade till platsens användning och utformning än av 

täthet av vegetation. Fortsättningsvis har även äldre individer och personer med 

funktionsnedsättning identifierats uppleva en högre nivå av otrygghet i 

grönområden. 

I den sista frågeställningen: Hur implementeras trygghet i arbetet med utformning av parker 

och hur kan detta arbete förbättras? har det framgått att Gävle kommun hanterar 

trygghet som en del i utformningen av parker men att de inte har något specifikt 

verktyg eller dokument som de följer. CPTED elementen försvårande av 

brottsgenomförande och image kan användas för att förbättra parkmiljöns utformning i 

Boulognerskogen och Stadsträdgården men även i Gävle kommuns arbete kring 

trygghet i planering. 
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Vidare har det framgått att mängden belysning påverkar nivån av trygghet på olika 

sätt. Belysningen behöver utformas på ett sätt som är anpassat för platsens 

utformning och användningsområden. Detta eftersom både för mycket och för liten 

mängd belysning kan påverka tryggheten negativt i ett grönområde. En stor mängd 

belysning kan skapa en falsk upplevelse av trygghet eftersom den i själva verket inte 

har skapat en högre nivå av faktisk säkerhet på platsen. God belysning kan även skapa 

starkare kontraster mellan ljus och skugga, vilket gör att mörka partier upplevs ännu 

mörkare, vilket ger utrymme för otrygga platser där brott kan ske. Samtidigt visar 

resultatet för studien att det måste vara acceptabelt med sämre belysning på vissa 

platser i ett grönområde för att rumsligheten ska behållas. 
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Bilaga A – Resultat från observationer 
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Bilaga B – Utformningen av enkäten 

Trygghet i Boulognerskogen/Stadsträdgården, Gävle 

Grönområden är platser för rekreation, hälsa och friluftsliv. Dock är det även platser som kan 

framkalla en känsla av otrygghet. I denna enkät studeras den upplevda nivån av trygghet i 

grönområdet Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle utifrån parkens utformning. 

Huvudfokus för undersökningen är hur tryggheten i parken påverkas av dess utformning och 

användning vid olika tidpunkter samt vilka grupper i samhället som påverkas mest. Detta kan sedan 

användas för att förbättra miljön i parken, öka känslan av trygghet och skapa ett mer socialt hållbart 

samhälle.  

I denna enkät inkluderas Stadsträdgården som en del i Boulognerskogen. Vi värnar om din integritet 

och svaren kommer inte kunna kopplas till dig. Resultatet kommer sedan att användas i ett 

examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

 

Frågor: 

Kön 

Svarsalternativ: Man, Kvinna, Annat, Vill ej uppge 

Ålder 

Svar: 

Sysselsättning 

Svarsalternativ: Arbetande, Studerande, Arbetslös, Övrigt, Vill ej uppge 

Vad är din högst avslutade utbildning? 

Svarsalternativ: Grundskola, Gymnasium, Högskola eller Universitet, Högre utbildning än 

Högskola eller Universitet 

Hur långt från Boulgnerskogen/Stadsträdgården bor du uppskattningsvis? 

Svarsalternativ: 0 - 3 km, 3 - 6 km, 6 - 10 km, 1 - 2 mil, mer än 2 mil, Vet ej 

Har du besökt Boulognerskogen/Stadsträdgården i Gävle? 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej 

Hur ofta besöker du Boulognerskogen/Stadsträdgården i genomsnitt per år? 

Svarsalternativ: Cirka varje dag, Flera gånger i veckan, Någon gång per vecka, Flera gånger i 

månaden, Någon gång per månad, Någon gång per halvår, Någon gång per år, I stort sett aldrig, 

Aldrig 

Vad brukar du göra när du besöker Boulognerskogen/Stadsträdgården? (flera val är möjligt). 

Svarsalternativ: Promenera, Cykla, Genomgångsyta påväg till annat mål, Köpa mat eller fika, 

Medhavd mat eller fika, Använder sittytor, Nyttjar grönytor, Gå ut med hunden, Träna / Sporta / 

Lek, Umgås med vänner, Spela minigolf, Bada, Annat 

Vilka av dessa platser i Boulognerskogen/Stadsträdgården har du besökt? (flera val är möjligt). 

Svarsalternativ: Boulognerbadet, Utomhusgym, Skogsparti, Udden, Caféet / Minigolfbanan, 

Gräsytan, Esplanaden, Stigområde, Grillplats, Stora lekplatsen, Stadsträdgården, Milles änglar, 

Inget av ovanstående 



 

 
B2 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Boulognerbadet (1)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besökt 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid utomhusgymmet (2)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid skogspartiet (3)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid udden (4)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Caféet / Minigolfbanan (5)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid gräsytan (6)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Esplanaden (7)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid stigområdet (8)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid grillplatsen (9)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid stora lekplatsen (10)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Stadsträdgården (11)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Milles Änglar (12)? 

Svarsalternativ: Trygg, Ganska trygg, Neutral, Ganska otrygg, Otrygg, Ej besök 

Under vilka tider på dygnet känner du dig trygg i Boulognerskogen? (flera val är möjligt) 

Svarsalternativ: Morgon (kl. 05-08), Förmiddag (kl. 08-11), Lunch (kl. 11-14), Eftermiddag (kl. 

14-17), Middagstid (kl. 17-19), Kväll (kl. 19-23), Natt (kl. 23-05), Jag känner mig aldrig trygg 

Under vilka tider på dygnet känner du dig otrygg i Boulognerskogen? (fler val är möjligt) 

Svarsalternativ: Morgon (kl. 05-08), Förmiddag (kl. 08-11), Lunch (kl. 11-14), Eftermiddag (kl. 

14-17), Middagstid (kl. 17-19), Kväll (kl. 19-23), Natt (kl. 23-05), Jag känner mig aldrig trygg 

Vad tycker du om Boulognerskogen/Stadsträdgården? 

Svar:  

Finns det någonting i parkens utformning som gör att du känner dig otrygg, i så fall vad? 

Svar: 

Vilka förändringar av Boulognerskogen/Stadsträdgården skulle göra att du känner dig tryggare i parken? 

Svar: 
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Bilaga C – Resultat från enkäten 

Kön   Åldersfördelning 

 

Sysselsättning   Vad är din högsta avslutade utbildning? 
 

 

Hur långt från Boulognerskogen /  Har du besökt Boulognerskogen / Stadsträdgården i  

Stadsträdgården bor du uppskattningsvis? Gävle? 

    

Hur ofta besöker du Boulognerskogen /  

Stadsträdgården i genomsnitt per år?  
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Vad brukar du göra när du besöker Boulognerskogen / Stadsträdgården?

 

Vilka av dess platser i Boulognerskogen / Stadsträdgården har du besökt? (fler val är möjligt) 

 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Boulognerbadet? Hur trygg/otrygg känner du dig vid Utomhusgymmet? 

  

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Skogspartiet?  Hur trygg/otrygg känner du dig vid Udden? 
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Hur trygg/otrygg känner du dig vid Caféet   Hur trygg/otrygg känner du dig vid Gräsytan? 

/ Minigolfbanan? 

  

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Esplanaden? Hur trygg/otrygg känner du dig vid Stigområdet? 

 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Grillplatsen? Hur trygg/otrygg känner du dig vid Stora lekplatsen? 

 

Hur trygg/otrygg känner du dig vid Stadsträdgården? Hur trygg/otrygg känner du dig vid Milles änglar? 

 

Under vilka tider på dygnet känner du dig trygg i Boulognerskogen? 
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Under vilka tider på dygnet känner du dig otrygg i Boulognerskogen? 

 

 

Vad tycker du om 
Boulognerskogen/Stadsträdgården? 
o   Fin och mysig park med bra promenadvägar 
o   Ett fint område som höjer hela staden. 
o   Bra träningsyta 
o   Vackert 
o   Härligt med mycket natur 
o   Fin 
o   Fantastiskt ställe!! 
o   Fin park med trevlig natur 
o   Vackert! 
o   Fint, trevligt, mycket människor i rörelse 
o   Fin, användbar, trevlig 
o   Lugnt och fint 
o   Trevligt parkområde med goda möjligheter. 
o   Att det är stadens hjärta! Fantastiskt att ha 
tillgång till en sådan stor och vacker park så nära 
stadskärnan! 
o   Jag är en naturmänniska som flyttat in till 
centrala Gävle, jag brukar gå dit för att återhämta 
mig från stadslivet. Jag tycker det är en helt 
fantastisk plats. 
o   Bra 
o   Trevligt, välvårdade grönytor, härligt med 
inslag av vattnet, fin del av Gävle stad 
o   Jag älskar att promenara och träna i 
Boulongern 
o   Fint 
o   Fantastisk 
o   En fantastisk plats för motion och rekreation. 
o   Fint ställe 
o   En fin oas 
o   Älskar den! 
o   Mycket härlig 
o   Jag tycker att det är väldigt vackert och mysigt 
med alla stigar och vatten. Det strömma vattnet 
gör mig dock lite nervös ibland. 
o   Bra 
o   Älskar! Bodde nära dom liten så är min 
barndomsplats 
o   Trevligt stadsnära grönområde. Ett vitalt 
inslag för att staden ska kännas hemtrevlig. 
o   Fantastisk plats där människor kan röra sig fritt 
i naturen men ändå ha närhet till staden. Tycker 

även om de aktiviteter som går att ta del av i 
området t.ex. minigolf och bad. Området är 
väldigt härligt på sommarhalvåret. 
o   fin oas mitti stan, där man kan promenerao 
motionera i lugn o ro 
o   Det är en bra och stor park, skönt att ha nära 
från stan och att det finns gått om stråk för 
rekreation och träning. Det är en väldigt stor park 
dock, jag är mindre benägen att besöka den på 
kvällarna när det är mörkt. 
o   Det är fint där 
o   Bra 
o   Mycket fin. 
o   Fint 
o   Fin park och mysigt att ha i staden 
o   Fint och mysigt 
o   Det är ett bra ställe för att koppla av och det 
ger tillfälle att uppleva naturens sköna sällskap 
mitt i en i övrigt väldigt stad-ig stad. 
o   Bra för lek träning och rekreation 
o   Fint! 
o   Jättefint! Ett måste under sommaren 
o   Fin park mitt i stan är uppskattat, där borde 
finnas fler möjligheter av cafeer & kanske någon 
riktig restaurang året om. 
o   Div 
o   Fantastiskt fint område 
o   fint bra har haft mkt kul där 
o   Fint ställe men inget jag gärna besöker tråkigt 
nog 
o   Bra 
o   Fint med naturen, vattnet, caféet 
o   Trevligt område 
o   Bra 
o   Trevligt område som fler borde använda 
o   Fin. 
o   Bra 
o   Utomordentligt fint område 
o   Bra och trevligt grön område. Uppfriskande 
att få avbrott från resten av staden. 
o   Ja 
o   Mycket vackert område 
o   Jättefin, men en otrygg plats att vistas i själv. 
o   Mysigt område 
o   Underbart 
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o   Mycket bra. Reagerar på att ni anser 
Stadsträdgården vara en del av 
Boulognerskogen.Det är två olika saker. 
o   Trevlig park med stort utbud av aktiviteter. 
o   Skulle kunna bli bättre 
o   Vacker och trevlig 
o   Vacker behövlig park 
o   En vacker plats man inte törs vistas i 
o   En skön oas i stan 
o   Mysigt, men mörkt. Bättre belysning skulle 
inte skada. 
o   Jag trivs jättebra med att promenera där 
o   Gävles oas som ger sinnesro.  
o   Jättefin oas 
o   Otroligt vackert. 
o   Jag tycker det är en fin park, och går gärna dit 
på dagen med min dotter. Men drar mig för att gå 
dit senare på dagen. Skulle vilja gå ut och jogga 
sen eftermiddag/kväll men tycker det känns lite 
otryggt. 
o   Fint 
o   Fint. Dålig belysning och för lite bänkar. 
o   Underbart ställe att promenera i 
o   Mycket bra, underbar miljö. Önskar bättre 
belysning och mer öppet. Vilket jag ser att sker 
mycket nu vid badet. 
o   Fin härlig park 
o   Fantastiskt, men har förändrats till det sämre 
under senaste 10 åren. Sämre skötsel, sämre gräs 
och slyklippning i strandkanten mm. Sämre 
möjlighet att hitta en sittplats för en ensam 
person. 
o   Bra! 
o   Gävles pärla 
o   Mysigt område med mycket att göra 
o   En pärla som ligger centralt som måste 
bevaras. 
o   En oas att vara i. Balsam för själen 
o   Fantastiskt 
o   Det är viktigt att den bevaras och tas hand om. 
Många minnen har skapats där och det är en fin 
plats för att umgås. 
o   Fint, avslappnande att befinna sig där 
o   Underbar oas 
o   En pärla som bör skötas om bättre! 
o   Fantastiskt värdefullt grönområde! 

o   En helt fantastisk plats! En oas som jag hoppas 
kommer finnas kvar för evigt! 
o   Toppen för kroppen 
o   Härligt område 
o   En fantastisk plats! 
o   Det bästa med Gävle 
o   Jag är jättestolt över vår vackra Stadsträdgård, 
och känner ett lugn när jag promenerar där 
o   En underbart ställe och vara på. Brukar vara 
där många gånger på sommaren. 
o   Fantastiskt 
o   Jättefint 
o   Mycket fint område 
o   Så vackert 
o   Trivsamt 
o   Överlag bra, det är mest ställen och tider jag 
upplever vissa grupper av människor som lite 
obehagligt 
o   En oas i Gävle 
o   Vackert rogivande 
o   En fantastisk oas, vacker, trivsam. 
o   Fin park men liten. 
o   Mycket fin 
o   Bra. En oas att vara rädd om. 
o   Mycket bra. En oas att vara rädd om 
o   Mysigt 
o   Mycket vacker, fina promenader, 
umgängesplatser, rogivande 
o   En oas mitt i Gävle. En underbar park som vi 
uppskattar oändligt! 
o   Fint. Kunde ha mer utspridda sittplatser för de 
som inte vill sitta på gräs 
o   Fantastisk 
o   Tycker det är en bra med en stor park så 
centralt i staden med sammanhängande grönytor 
och vattnet intill är trevligt. Lite mycket billjud 
grån vägen intill kanske dock.. 
o   Jätte fin park för att ligga så centralt 
o   Vacker 
o   Perfekt! 
o   Härlig plats 
o   Fantastisk. Ett verkligt smultronställe. 
o   Det är vackert och härligt! 
o   Att det är Gävles lunga. 
o   En fin oas som jag besökt i 50 år, ofta på 
sommarhalvåret men ganska sällan på vintern 
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Finns det någonting i parkens utformning 
som gör att du känner dig otrygg, i så fall 
vad? 
o    Täta buskage och lite dålig beslysning på vissa 
platser. 
o    Tunneln under staketgatan är extremt mörk 
den behöver belysning. 
o    Nej 
o    Behövs bättre belysning 
o    Inget 
o    Bristande belysning 
o    Låg och tät växtlighet (buskar grenar) 

o    Mycket grönska kan kännas otryggt på 
kvällen/natten 
o    För lite belysning och för lite cirkulation av 
människor kvällstid 
o    Nej 
o    Dålig belysning 
o    Nej 
o    För trånga gångar eller utrymmen som gör att 
man inte kan välja själv hur man ska röra sig på ett 
visst område.  
o    Möjligtvis att områden med sämre siktlinjer 
och genomsiktlighet upplevs som otrygga vissa 
tider på dygnet. 

o    Nej 
o    Brist på belysning på kvällen 
o    Att det finns mycket som är mörklagt under 
kvällstid 
o    Täta träd 
o    Nej 
o    Rädslan av att bli överfallen 
o    Udden och grönområdet och skogen där 
runtomkring 
o    Njä jag tycker snarare att det är bra att parken 
inte är så djup. Risken att utsättas för brott känns 
mindre då. Men jag skulle troligen inte välja 
småstigarna nära broarna på kvällen/natten, då få 
antagligen skulle höra mig om jag utsätts för brott 
eller skadar mig. 
o    Möjligtvis närheten till psyk..om är någon 
nojjig som mår dåligt o är där. Även de påverkade 
som sitter ute på öarna. 
o    En del platser tycks dra till sig "tveksamma" 
personer vissa tider på dygnet. Beror väl 
förmodligen på avståndet mellan mer trafikerade 
stråk. 
o    Möjligtvis där det inte är så lång sikt, annars 
inte så mycket. 
o    om det ärför mörkt på kvällen. dålig belysning 
o    På kvällarna saknas det belysning på vissa 
områden och särskilt där det finns mer träd och 
buskage som skymtar synen för en. 
o    Dagtid är det bara. 
o    Att dem mörka skogspartierna inte är 
upplysta. 
o    Nej 
o    Nej 
o    Kanske när det är mörkt och man går själv. 
Mörker gör mig rädd 
o    Fin, härlig 
o    Mycket buskar. Undanskymt. Lite folk i 
rörelse. Jag känner mig otrygg i hela parken. 
o    Nej 
o    Nej 
o    Dålig belysning på vissa ställen, höst/vinter 
o    Kyrkogården dom ligger nära.. 
o    Nej 
o    för mycket buskage 
o    Många ställen där det går att gömma sig på, 
man har inte full överblick. 
o    Nej 

o    Handlar mer om ungdomsvåldet, 
ungdomsrånen samt polisens frånvaro. 
o    Nej 
o    Buskarna, många ställen man kan dras in i. 
Mörkt. 
o    Nej 
o    Mörkt 
o    Nej 
o    Vissa delar har mkt dålig belysning 
o    Täta buskage där män kan gömma sig 
o    Otillräcklig belysning den mörka årstiden. 
o    Det jag framförallt tänkt på som ofta är vid 
stora lekparken är att det är dålig belysning där. 
Var där en eftermiddag under tidig vår och när 
det började skymma blev det snabbt lite 
obehagligt pga dålig belysning 
o    Parken är bra. Gävle har för lite poliser.... 
o    Några partier med mörka träd, önskar bättre 
belysning. 
o    Badet har blivit ett tillhåll på kvällar. Otroligt 
nedskräpat sist jag var där. 
o    Alla stigar och växtlighet som ger vrår och 
dolda partier. Liksom höjdskillnader som ger 
slänter och vrår. 
o    Skulle önska mer aktivitet som fler caféer och 
gärna ngt växthus m försäljning som typ Rosendal 
o    Det finns ställen som är lite avsides allting och 
det gör att man oroar sig för att någon ska göra 
något dumt mot en där. 
o    Nej. 
o    Nej, inte direkt 
o    Svag och gles belysning. 
o    Dagtid är det inga problem. Det finns en del 
skumma personer som håller till i parken men när 
det är ljust så ser man dem och kan välja andra 
vägar. Jag skulle ALDRIG gå själv genom parken 
efter att det blivit mörkt Belysningen är sisådär 
och på vintern blir ofta vägarna glashala. 
o    Nej 
o    Nej 
o    Det är mörkt på vissa ställen! 
o    Inget i utformningen men skulle önska bättre 
belysning, vinterkvällar undviker jag att ta den 
vägen hem 
o    Nej 
o    Inget 
o    Många nysvenskar vid badet som inte 
respekterar andra besökare 



 

C2 

 
 

o    Nej 
o    Smala stigar och skymd sikt. 
o    Inte direkt, möjligen att badet ligger ganska 
skymt från de flesta som inte är specifikt där, eller 
mest vägen dit egentligen 
o    Belysning saknad på flera ställen. Skogspartier 
är ganska mörkt o stora träd nära stigen 
o    När det är mörkt, har inte att göra med något 
annat o    Det sägs att badet härjas av ungdomar så 
jag vill inte besöka det pga. detta. 
o    Mörka områden och vetskapen att det finns 
knarkgömmor där, samt ibland drogade 
människor som hittats och kommit in till akuten. 
o    Lummiga ytor 
o    Generellt otrygghet i dagens samhälle med risk 
för överfall och rån. Dpeciellt efter mörktets 
inbrott. Parken har många mörka vrår men också 
det som gör parken mysig i dagsljus. Speciellt 
otrygg mest kvällstid vid badplatsen pga mycket 
ungdomar och olika kulturer, fylla och andra 
droger. Vissa strövområden där A-lagarna sitter. 
o    Nä 
o    I svackan vid Näcken är det lite skumt 
kvällstid, passerar ogärna där. 
o    Nej 
o    Ibland bilar vid grillplatsen 
o    Nej 
o    Det är bra belysning på många ställen, medans 

vissa andra gärna kan få mer belysning.  

 

Vilka förändringar av Boulognerskogen / 
Stadsträdgården skulle göra att du känner 
dig tryggare i parken? 
o    Mer belysning och färre buskage att gömma sig 

i. 
o    Lampor i tunnlarna 
o    Lite bättre upplyst. 
o    Bättre belysning runt hela slingan 
o    Vet ej 
o    Mer belysning 
o    Belysning 
o    Mer evenemang på vintern när det är mörkare 

ute. 
o    Patrullerande ordningsvakter och bättre 

belysning 
o    Inget svar 
o    Bättre belysning 
o    Mer belysningar 
o    Mer aktiviteter som gör att fler människor 

vistas på de olika delarna av parken. 
o    Kanske mer belysning på idag mörka platser. 
o    Ingenting. 
o    Mer belysning 
o    Ljusa upp mörkare partier, kan ex. Handla om 

belysning av träd osv 
o    Vet inte 
o    Mer upplyst 

o    Kameror uppsatta och mer övervakning.  
o    Mer belysning, mer folk i rörelse. Ju längre 
ifrån bilvägen man kommer och samtidigt ju 
mindre människor i rörelse, ju mer otrygg känns 
det 
o    Övervakningskameror vid parkens in- och 
utvägar. Lite extremt, men det är ju hypotetiskt. 
o    Inte tryggare men saknar en Hundgård, tex 
bland tallarna ovanför golfen. Har INTE egen 
hund. 
o    Bättre belysning möjligen. 
o    Har inget bra svar på det.. 
o    merbelysning kvälls/nattetid 
o    Mer belysning tror jag kan förbättra, och inte 
endast i form av gatulyktor med kanske några som 
är lägre ner där det finns mycket buskage som 
skymmer synen. Skulle en gatulykta stå vid en 
gran skulle man ändå inte kunna se vad som finns 
under granen i huvud taget. 
o    Det är bra med genom sikt i parken 
o    Fler lampor längs dem vanliga 
promenadsträckorna. 
o    Mer aktiviteter 
o    Ingen aning 
o    Mer belysning och färre "osynliga" hörn och 
gömställen. 
o    Bryggorna borde tas bort för att få bort folket 
som sitter där och super dagarna i ända. 
o    Mer aktivitet några restauranger, kanshe en 
kiosk. Fixa ordning på utomhustoaletterna 
o    Något så det blir mindre halt/isigt 
o    Vet inte riktigt. Mer aktiviteter kanske så det 
blir mer folk i rörelse. Annars vet jag inte och det 
är synd på en sån fin park 
o    Vet ej. 
o    Mer upplyst 
o    Bättre belysning höst/vinter 
o    Trevliga skyltar, mer lampor 
o    Inga 
o    mindre buskage mer belysning 
o    Öppna upp, mer lampor som lyser starkare. 
o    Inget 
o    Fler lampor 
o    Patrullerande poliser 
o    Vet ej. 
o    Mer lampor lysen. Kanske en vakt som kör 
runt med en golfbil/polisbil.. kameror 
o    Inga 
o    Bättre belysning 
o    Det behövs inte 
o    Bättre belysning 
o    Se över alla täta buskage. Sätt upp 
rörelsedetektorer och kameror. Patrullerande 
poliser på kvällarna ibland. 
o    Mer belysning, särskilt genomfartståket Västra 
vägen - Kungabäcksvägen. 
o    Bra belysning och att saker (bänkar, broar, 
lekplats, soptunnor, grillplatser, mm) hålls i ett 
bra skick. Kanske fler samlingsplatser, grillplatser 
som inte är i anknytning till lekplatsen eller 
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minigolfbanan. Som man exempelvis kan gå till 
som sällskap och ha utomhus kalas, picknick mm 
o    Bli av med alla missbrukare 
o    Mer lampor. 
o    Igen, mer belysning och lite mindre täta 
skogspartier. 
o    Cafe som var öppet lite längre på 
sommarkvällar. Besök / tillsyn av Ordningsvakter 
oftare. 
o    Mera upplyst 
o    Förbjuda män där  
o    Inga. Vill inte förstöra parkens "vilda" 
utformning. Fler patrullerande poliser 

möjligtvis?😂 
o    Det beror ju på vilka människor som är 
där......men det kan man inte göra så mycket åt. 
o    Fler caféer o gärna nån trädgårds café m 
försäljning 
o    Vakter under oroliga tider på dygnet kanske. 
o    Inga, speciellt som tjej känner man väl sig ofta 
otrygg på kvällen/natten (speciellt helger på 
sommaren ) 
o    Skulle finna bevakningskameror 
o    Bättre information om träd o växter 
o    Bättre belysning och viss översyn av täta 
buskage. 
o    Bättre ljus på kvällarna! Och det är jobbigt 
med påverkade personer här och vart. Förstår att 
den frågan inte kan lösas, de måste ju hålla till 
nånstans. Kanske bättre att de är där än mitt i 
centrum. Jag tycker det är lika jobbigt vart de än 
är... 
o    Fler lampor under den mörka årstiden. Kanske 
att man skulle röja bort en del buskage så att det 
blir mer öppet! 
o    Bättre belysning 
o    Vet inte. Mer skötsel av sopor kanske. 
o    Lite  mer bevakning att securitas åker med 
jämna mellanrum 
o    Kanske bättre belysning 
o    Trygghetsgrupper som vamdrar nör det börjar 
bli kväll. 

o    Känner mig trygg - men kanske mer belysning 
vore nåt 
o    Möjligen bättre belysning på vissa platser 
o    Mer belysning 
o    Jag skulle inte ha något emot 
kameraövervakning på ensliga ställen. 
Vuxna/vakter/trygghetsvärdar skulle vara ett bra 
inslag under sommartid, särskilt runt badet. 
o    Vet inte riktigt 
o    Mer belysning, mindre mörka partier 
kvällstid. Nattpatrullering 
o    Tryggt under ljusa tiden och mindre tryggt när 
mörkret har fallit 
o    Väktare 
o    Det är svårt. Det är ju mörkret som till största 
delen skapar otryggheten tillsammans med rädsla 
för rån, överfall och trakasserier. Svårt att göra 
förändringar på det. Kanske mer synlighet av t ex 
polis eller i alla fall trygghetsvärdar kvällstid men 
också dagtid då ett visst klientel även finns där då. 
o    Vet ej 
o    Vet ej 
o    Mer upplyst nattetid, jag går där i regel dygnet 
runt men undviker ofta efter kl 00 eftersom det 
på många ställen är väldigt mörkt! 
o    Bilförbud 
o    Det enda jag kan komma på är fler besökare 
sena kvällar.  När det varit utebio och där och 
många i rörelse känns det lika tryggt som under 
dagtid. 
o    Bättre belysning där det saknas, tex 
solcellsbelysningar vid stigområdet, de små 
"öarna" och broarna, samt andra platser där det 
är svårt att dra elektricitet. Även bättre 
renhållning av toaletter ger en ökad känsla av 
trygghet (överfulla papperskorgar, skräpigt och 
smutsigt i fredags när jag var där) Alla former av 
underhåll av park, mark och inventarier ökar 
känslan av trygghet. Har själv ramlat och brutit 
armen då jag klev ner med foten i ett hål som inte 
syntes pga långt gräs 5-10 meter framför ett bord 
jag var på väg till. Föll raklång snett framåt. 
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Bilaga D – Det borttagna svaret från enkäten 

Kön Ålder Sysselsättning 
Annat Svar: 103 Övrigt 

 
Vad är din högst avslutade utbildning? 
Grundskola 
 
Hur långt från Boulgnerskogen / 
Stadsträdgården bor du uppskattningsvis? 
mer än 2 mil 
 
Har du besökt Boulognerskogen / 
Stadsträdgården i Gävle? 
Ja 
 
Hur ofta besöker du Boulognerskogen / 
Stadsträdgården i genomsnitt per år? 
Flera gånger i månaden 
 
Vad brukar du göra när du besöker 
Boulognerskogen / Stadsträdgården? 
(flera val är möjligt). 
Promenera, Bada 
 
Vilka av dessa platser i Boulognerskogen / 
Stadsträdgården har du besökt? (flera val 
är möjligt). 
Skogsparti, Udden, Caféet / Minigolfbanan 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
Boulognerbadet (1)? 
Neutral 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
utomhusgymmet (2)? 
Neutral 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
skogspartiet (3)? 
Neutral 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
udden (4)? 
Ganska trygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
Caféet / Minigolfbanan (5)? 
Otrygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
gräsytan (6)? 

Ganska trygg 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
Esplanaden (7)? 
Ganska trygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
stigområdet (8)? 
Otrygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
grillplatsen (9)? 
Ganska trygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid stora 
lekplatsen (10)? 
Ganska trygg 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
Stadsträdgården (11)? 
Neutral 
 
Hur trygg/otrygg känner du dig vid 
Milles Änglar (12)? 
Neutral 
 
Under vilka tider på dygnet känner du dig 
trygg i Boulognerskogen? (flera val är 
möjligt) 
Lunch (kl. 11-14) 
 
Under vilka tider på dygnet känner du dig 
otrygg i Boulognerskogen? (fler val är 
möjligt) 
Natt (kl. 23-05) 
 
Vad tycker du om Boulognerskogen / 
Stadsträdgården? 
Ja 
 
Finns det någonting i parkens utformning 
som gör att du känner dig otrygg, i så fall 
vad? 
Spöken 
 
Vilka förändringar av Boulognerskogen / 
Stadsträdgården skulle göra att du känner 
dig tryggare i parken? 
Spökjägare 
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Bilaga E – Intervjufrågorna 

Inledande om dig 
1. Vad har du för utbildning och vad har du haft för tidigare arbeten innan ditt nuvarande arbete?  

 
2. Berätta lite om dig själv och din arbetsroll? 

 
3. Vad har du för arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

 
Trygghet generellt 

4. Arbetar ni kring trygghet i planeringen? Varför / Varför inte?  

 
5. Skiljer sig arbetet kring trygghet åt om ni planerar i offentlig eller privat miljö? 

 
6. Fokuserar ni på några specifika aspekter? Exempelvis belysning eller utplacering av objekt? 

 
7. Följer ni några specifika råd/riktlinjer/dokument i ert arbete med trygghet? I sådana fall vilka? 

 
Grönområden 

8. Hur planerar ni grönområden? Är det något ni fokuserar särskilt på? (exempelvis val av växtlighet, 
antal stigar, sittplatser, siktvinklar eller varierade aktiviteter) 

 
Grönområden och trygghet 

9. Hur arbetar ni kring trygghet i grönområden? 

 
10. Om det ej framgår av svaren ovan: Använder ni några specifika verktyg eller metoder för detta? 

Exempelvis GIS, trygghetsvandringar med mera. 

 
11. Vilka grupper tror/vet ni uppfattar grönområden som otrygga? 

 
12. Vilka fysiska åtgärder genomför ni i utformningen för att öka nivån av trygghet? (exempelvis 

belysning och utformning av växtlighet) 

 
13. Vi har genom en enkät identifierat att platserna Skogspartiet, Stigområdet, Boulognerbadet och 

Udden upplevs till en viss nivå som otrygga. Hur hade du ändrat dessa platser för att öka nivån av 
trygghet? 

 
14. Hur hanteras säkerhet i parker i vid pandemier? Tas sådana omständigheter in i beräkningarna vid 

planering av grönområden? Varför inte?  

 
15. Tror du att hanteringen av säkerhet i parker kan ändras i framtiden som en följd av Coronaviruset? 

 
Avslutande frågor 

16. Vad tycker du om Boulognerskogen och Stadsträdgården generellt? 

 
17. Hur hade du velat förbättra i Boulognerskogen och/eller Stadsträdgården? Varför hade du velat 

genomföra just detta? 

 
18. Finns det några försvårande omständigheter som gör att det är svårt att jobba med/ implementera 

trygghetsåtgärder? Exempelvis politiska skäl, lagar & förordningar. det känns till och med farligt att 
ta sig an problemet) 


