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ABSTRACT 

Hjort, J.K & Lillo, G. 2016. Upplevd känsla av trygghet i en stadspark, En fallstudie över Stadsträdgården, 

Uppsala. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur social närvaro av andra människor och fysiska element påverkar den 

upplevda känslan av trygghet i en stadspark. Detta har studerats med hjälp av en fallstudie genomförd i 

Stadsträdgården, Uppsala. Fallstudien bestod av både kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. 

Utöver detta genomfördes även en observationsstudie och en fotografisk dokumentation över den studerade 

platsen. För att analysera det empiriska materialet har Jane Jacobs och Oscar Newmans teorier om social närvaro 

och trygghet använts. 

Resultatet från studien har visat att social närvaro av andra människor kan påverka den upplevda känslan av 

trygghet både positivt och negativt. Detta grundar sig i att den upplevda tryggheten är personlig och huruvida 

social närvaro gynnar eller missgynnar trygghetskänslan beror på deras subjektiva bedömningar av andra 

människor. Studien visar även att fysiska element kan främja den sociala närvaron och därmed den upplevda 

känslan av trygghet hos stadsparkens användare. De fysiska element som identifierats i denna uppsats var 

belysning, fri sikt och öppna ytor samt gång- och cykelvägar. 
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1. Inledning 

Under 1940-talet tog urbanisering i Sverige fart och det blev allt viktigare att staden 

planerades som en helhet. År 1956 var redan två tredjedelar av den svenska befolkningen 

bosatta i stadsområden (Ward, 2002, ss. 201-205). Urbaniseringen som tog fart i Sverige 

under 40-talet är idag en pågående global process, där bebyggelsen i städer blir tätare och 

tätare (Lilja, 1990, s. 1). I samband med förtätning av städer förändras även 

förutsättningar för de urbana grönområdena i staden. Bostäder och infrastruktur kopplad 

till urbanisering prioriteras och områden som tidigare varit avsedda för stadsparker och 

andra grönområden riskerar att tas i anspråk för den växande staden. Detta sker även då 

många invånare anser att dessa områden är stadens viktigaste inslag för socialisering, 

rekreation och fysisk aktivitet (Riksdagen, 2011). 

Trots att dessa grönområden anses vara viktiga för socialisering, rekreation och fysisk 

aktivitet (Riksdagen, 2011) kopplas ofta dessa områden samman med känslor som oro 

och ängslan. Rädslan för att bli utsatt för brott i en stadspark är ett exempel på vad som 

kan skapa dessa känslor. I en stadspark finns det enligt Maruthaveeran och van den Bosh 

faktorer som kan medföra att platsen upplevs som mindre trygg. Till dessa faktorer 

nämner han bland annat mörka områden, igenväxta buskage samt besökare såsom tiggare 

och stökiga ungdomar (Maruthaveeran och van den Bosh, 2015). 

För att besökare inte ska uppleva en plats som otrygg eller osäker kan fysiska åtgärden 

användas och därigenom öka säkerheten i exempelvis en stadspark genom att minska 

risken för oönskade händelser (Nationalencyklopedin, 2016). Fysiska säkerhetsåtgärder 

såsom kameror och väktare är exempel på faktorer som kan användas för att förebygga 

brott. Dock ska det poängteras att det inte finns några garantier för att en plats upplevs 

som tryggare bara för att en fysisk säkerhetsåtgärd har utförts (Boverket, 2010, s. 55). 

Innebörden av säkerhets- och trygghetsbegreppet blandas ofta samman, vilket beror på 

att båda beskriva en plats men med skillnaden att det utgår från olika perspektiv 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

Det faktum att många människor upplever stadsparker som en otrygg plats att vistas på 

gör det intressant att studera individers upplevda känsla av trygghet i en stadspark. Redan 

under mitten av 1900-talet behandlade den amerikanska författaren Jane Jacobs hur social 

närvaro påverkar trygghet i stadens offentliga rum i sitt verk, Den amerikanska 

storstadens liv och förfall (Jacobs, 1959). Genom att utföra en fallstudie i en av Uppsalas 

stadsparker, Stadsträdgården, har den sociala närvaron på platsen studeras. Därmed kunde 

också den sociala närvarons påverkan på den upplevda känslan av trygghet undersökas. 

Stadsträdgårdens fysiska element som kan främja den sociala närvaron ska också 

identifieras. Genom att undersöka vilka sociala och fysiska element som Stadsträdgårdens 

besökare anser gynna den upplevda känslan av trygghet önskar denna studie bidra med 

underlag för framtida studier som rör trygghet i en stadspark. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur social närvaro och fysiska element påverkar den 

upplevda känslan av trygghet i en stadspark. Detta kommer att studerades med hjälp av 

en fallstudie som behandlar Stadsträdgården i Uppsala. Fallstudien kommer ligga till 

grund för en djupare diskussion om social närvaro i det offentliga rummet och vilka 

fysiska element som kan bidra till ökad eller minskad känsla av trygghet för att främja 

den sociala närvaron i en stadspark. 

1.2 Frågeställningar 

- Vilken påverkan har social närvaro för den upplevda känslan av trygghet i en 

stadspark? 

- Vilka fysiska element i Stadsträdgården kan fungera som verktyg för att öka den 

upplevda känslan av trygghet och hur kan dessa påverka den sociala närvaron? 

1.3 Disposition 

I denna uppsats första kapitel presenteras bakgrunden till varför ämnet är intressant att 

studera. Vilket syfte och vilka frågeställningar som studien ämnar besvara redovisas 

också i detta avsnitt. I uppsatsens andra kapitel redovisas tidigare forskning som har 

utförts inom studiens område. Kapitlet behandlar vilka fysiska element och hur social 

närvaro kan påverka den uppleva känslan av trygghet. I det tredje kapitel redovisas de 

teoretiska verktyg som används för att utföra en djupare analys och diskussion av den 

empiriska undersökningen. I uppsatsens fjärde kapitel presenteras studiens val av metod. 

I denna del diskuteras valet av respondenter, de kvalitativa intervjuerna och den 

kvantitativa enkätundersökningen. I femte kapitlet introduceras och presenteras 

undersökningens fallstudie, Stadsträdgården. Vidare i detta kapitel redovisas resultat från 

intervjuerna och enkätundersökningen. Uppsatsens sjätte kapitel behandlar analys och 

diskussion av studiens resultat där det teoretiska begreppen och den tidigare forskningen 

används som underlag. I kapitel 7, det avslutande kapitlet redovisas studiens slutsatser. 

Ett förslag till framtida projekt presenteras även i denna del. 

2. Tidigare forskning 

I den här delen presenteras tidigare forskning som behandlar social närvaro och hur denna 

närvaro kan påverka den upplevda känslan av trygghet. Även vilka fysiska element som 

kan påverka den uppleva känslan av en trygg stadspark tas upp i detta avsnitt. De fysiska 

element som behandlas är belysning, öppna ytor, fri sikt samt gång- och cykelvägar. 
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Utformning, offentliga rum 

I Boverkets rapport Brott, bebyggelse och planering (Boverket, 1998) beskrivs sambandet 

mellan den fysiska utformningen av det offentliga rummet och det sociala 

förutsättningarna av denna utformning som direkt sammankopplade. Hur urbana miljöer, 

såsom en stadspark, utformas avgör vilka sociala förutsättningar som kommer att finnas 

på platsen. Målet är att det offentliga rummet ska vara säkert och samtidigt upplevas som 

tryggt. Dock är det inte helt enkelt att skapa en både trygg och säker stadspark menar 

Boverket. Detta då konflikter mellan olika samhällsstrategier kan uppstå. Exempelvis kan 

strategin som syftar till att öka tryggheten komma i konflikt med strategin att skapa trivsel 

eller intressanta stadsparker. En avvägning mellan dessa konflikter bör därför 

sammanställas och bedömas vid utformandet av en stadspark (Boverket, 1998, s. 9). 

Miljöer och trygghet 

Hur staden är uppbyggd och hur olika delar av staden är sammanlänkade med varandra 

är faktorer som påverkar människors upplevda känsla av trygghet. Boverkets rapport 

beskriver hur olika delar av staden kan skilja sig åt. Trots att staden har områden där 

tryggheten och gemenskapen är god, med knytpunkter där människor kan träffas finns 

det områden som på grund av fysisk utformning, ödsligt läge eller brist på övervakning 

upplevs vara mindre trygga. På de senare beskrivna platserna tenderar risken för brott att 

vara högre och på grund av detta minskar känslan av trygghet (Boverket, 1998, s. 63). 

Känslan av otrygghet kan göra att människor begränsar sitt vardagliga liv och därmed 

drar sig från att besöka mindre trygga stadsmiljöer. Rädslan för att bli utsatt för brott 

skapar en barriär mot att delta i stadens offentliga miljöer. Resultatet blir färre människor 

på platsen vilket minskar den sociala kontrollen. Detta skadar i sin tur arbetet att främja 

en god och trygg stadsmiljö (Box m.fl., 1988). 

Social närvaro och fysiska element 

För att uppleva känslan av trygghet söker sig många människor till platser där det finns 

människor i rörelse. Detta då den sociala närvaron skapar trygghet (Jacobs, 1959, s. 34). 

För att den sociala närvaron ska fungera i en stadspark under alla dygnets timmar ställs 

det olika krav på utformning och placering av exempelvis gång- och cykelvägar 

(Boverket, 1998, s. 85). Under dygnets ljusa timmar är en promenad genom en stadspark 

för många människor en behaglig upplevelse och kraven på utformning och placering av 

gång- och cykelvägar är inte särskilt höga. När mörkret faller och sikten blir sämre kan 

den annars trygga stadsparken upplevas som mindre trygg. Vid dessa tider på dygnet ställs 

andra krav på gång- och cykelvägarnas utformning och placering. För den som använder 

en stadspark i mörker behövs alternativa vägar till den gång- eller cykelväg som samma 

person använde sig av när det var ljust ute. Att gå själv på en gångväg genom en mörk 

stadspark är för många en upplevelse av otrygghet. Finns det inte några alternativa vägar 

i stadsparken kommer människor istället föredra att ta vägen runt stadsparken. 

Stadsparkens sociala närvaro minskar således under dygnets mörka timmar till skillnad 

från dygnets ljusa timmar (Boverket, 1998, s. 85). 
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Dock är den sociala närvaron inte den enda trygghetsskapande faktorn som påverkar 

människans vistelse i en stadspark. Valet av väg påverkas även av siktförhållanden, 

belysning och växtlighet. För att öka den upplevda känslan av trygghet i en stadspark bör 

områdets gång- och cykelvägar vara enkla att överblicka, dels för den som själv befinner 

sig i stadsparken men också för att göra denna person synlig för andra (Boverket, 1998, 

s. 85). I en rapport från Brottsförebyggande rådet poängteras det att belysning kan 

motverka brott då gärningsmannens risktagande ökar med en väl upplysts stadspark. 

Belysning kan även indirekt främja människors sociala närvaro på platsen genom att flera 

personer vill vistas där det är upplyst (Brottsförebyggande rådet, 2007, s. 13). Med god 

belysning och buskage som inte skymmer, tillsammans med alternativa vägar kan 

stadsparken planeras så att besökarna inte behöver uppleva känslan av en mindre trygg 

stadspark (Boverket, 1998, s. 85). I Boverkets rapport redogörs även att det inte finns 

någon generell modell för att öka känslan av trygghet i det offentliga rummet. Varje plats 

bör därför utvärderas och analyseras individuellt för att på så vis identifiera vilka problem 

och brister som finns på den specifika platsen (Boverket, 1998, s. 2). 

3. Teori 

I detta stycke presenteras studiens analytiska verktyg. För att tydliggöra skillnaden mellan 

begreppen trygghet och säkerhet presenteras dess definitioner i detta stycke. Även teori 

som behandlar social närvaro redovisas i detta avsnitt. 

3.1 Trygghet och Säkerhet 

Trygghet är ett begrepp som i olika kontexter kan ha varierande innebörd. I dagligt tal 

används begreppet exempelvis för att diskutera ekonomisk trygghet och hälsa men också 

för att beskriva känslan relaterad till sociala företeelser (Levander, 2007). 

Nationalencyklopedin definierar begreppet trygg som “fri från oroande eller hotande 

inslag om företeelser som utgör en del av människans omgivning ” 

(Nationalencyklopedin, trygg, 2016). Vi har i denna uppsats valt att använda trygghet för 

att beskriva en individs individuellt upplevda känsla. Därmed används begreppet trygghet 

för att studera människors upplevda känsla av trygghet i en stadspark. 

“Resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller 

andra oönskade händelser skall inträffa” (Nationalencyklopedin, Säkerhet, 2016). Detta 

är nationalencyklopedins definition av begreppet Säkerhet och även den som använts i 

denna studie. Begreppet säkerhet är svårt att undgå när trygghet diskuteras. Båda 

begreppen, trygghet och säkerhet, kan användas för att beskriva hur en plats upplevs, 

dock utifrån skilda perspektiv. Till skillnad från trygghetsbegreppet behandlar säkerhet 

istället hur fysiska åtgärder i en stadspark kan bidra till färre antal oönskade företeelser 

och olyckor. En betydande skillnad mellan dessa begrepp är att trygghet handlar om varje 

enskild individs subjektivt upplevda känsla av trygghet. Säkerhet handlar istället, ur den 
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större massans perspektiv, om att beskriva områdets fysiska karaktär för att minska 

oönskade företeelser (Levander, 2007). 

För att tydligare förstå hur begreppen, trygghet och säkerhet, skiljer sig åt kan ett exempel 

från trafiken användas. För att minimera risken för olyckor mellan oskyddade trafikanter 

och biltrafik kan en gångtunnel byggas under den trafikerade vägen. Detta medför att 

säkerheten ökar, dock kan gångtunneln upplevas som otrygg, framförallt på kvällar och 

nätter. Gångtunneln kan därmed inte både öka säkerheten och tryggheten samtidigt 

(Boverket, 2010, s. 55). 

3.2 Social kontroll och trygghet 

Reiss definierar social kontroll som “the ability of social groups or institutions to make 

norms or rules effective” (Groff, 2015, Reiss, 1951, s. 196). Mer konkret kan den sociala 

kontrollen bestå av belöningar och straff relaterade till avvikelser från rådande sociala 

normer. Teorin bakom social kontroll studerades inom sociologin under början av 1900-

talet. Ett av argumenten bakom teorin framfördes av sociologen Edward Ross där han 

menade att normsystem har större inverkan på människans beteenden än vad regler och 

lagar har (Ross, 1896). Utifrån dessa två perspektiv kan den sociala kontrollen 

upprätthållas antingen genom formell- eller informell kontroll. Detta i sin tur leder till att 

den sociala tryggheten i en stadsmiljö upprätthålls (Ross, 1896, Poore, 2007, Sondén och 

Olsson, 2016). 

Social formel kontroll 

Den sociala formella kontrollen utförs av organisationer, regeringar och företag. Denna 

form av kontroll bedrivs med stöd från rättsväsendets standardiserade lagar och regler. 

För att upprätthålla den sociala ordningen i samhället används formella sanktioner i form 

av tillsägelser, böter och fängelse (Poore, 2007). Till de människor som är behöriga att 

utöva den formella kontrollen hör bland annat poliser och väktare. I stadsparker kan även 

parkarbetare och övrig personal som arbetar inom området ses som utövare av social 

formell kontroll. Dessa har dock inte samma behörighet att dela ut sanktioner såsom 

poliser (Sondén och Olsson, 2016). 

Informell social kontroll 

Den informella kontrollen i en stad utövas till skillnad från den formella utan några 

uttryckta lagar och regler. Istället bygger informell social kontroll på sociala normer. 

Vilka normer som bör följas i samhället bestäms av medlemmarnas sociala värderingar. 

De normer som gäller och används överförs till individer genom socialisering, både 

medvetet och omedvetet. Individerna i samhället anpassar sig till de rådande normer och 

om en individ eller grupp inte följer dessa kommer den sociala ordningen att försöka 

upprätthållas genom att sociala sanktioner riktas mot dessa personer. Detta kan komma i 

uttryck genom bland annat sarkasm, kritik och missnöje. Resultatet av god informell 

social kontroll är att medlemmar känner sig beskyddade av personer i sin omgivning och 

därmed upplever känslan av trygghet (Ross, 1896). 
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Social närvaro 

Det finns en rad olika teorier som behandlar trygghet i offentliga miljöer. I denna uppsats 

har Jane Jacobs teori om social trygghet och ögon på platsen använts. Detta har sedan 

ställts mot Oscar Newmans teori som inriktar sig på att skapa en trygg stad genom att 

förebygga brott. Dessa två teoretiska utgångspunkter skiljer sig åt då Jacobs anser att all 

social närvaro bidrar till trygghet i en stad (Jacobs, 1959). I motsats till Jacobs menar 

Newman att anonymitet bland stadens invånare försvårar övervakningsprocessen och 

därmed minskar även den upplevda tryggheten samt den sociala kontrollen (Newman, 

1972). Dessa teoretiska utgångspunkter har valts för att vidare kunna diskutera studiens 

resultat utifrån deras olika åsikter om social närvaro och hur detta gynnar eller inte gynnar 

den upplevda känslan av trygghet i det offentliga rummet. 

Jane Jacobs 

En av de framstående teoretikerna inom arkitektur och samhällsbyggnad var den 

amerikansk-kanadensiska författaren Jane Jacobs (Brophy, 2001). Hennes teoretiska 

utgångspunkt var att anonymitet i staden skapar trygghet. Jacobs menade att social 

kontroll bygger på medvetenheten om att det alltid finns människor i närheten, oavsett 

om dessa är främlingar eller bekanta (Listerborn, 2002, s. 102). I sin bok Den 

Amerikanska storstadens liv och förfall (Jacobs, 1959) diskuterar hon varför en starkt 

trafikerad gata ofta uppfattas som en trygg plats och en folktom gata som riskabel och 

otrygg. För att förstå detta fenomen menar Jacobs att platsens förutsättningar att locka till 

sig främlingar borde studeras och låta dessa utgöra en trygghetsfaktor. Enligt Jacobs 

måste ett väl fungerande område i staden ha tre huvudegenskaper: Den första egenskapen 

är att det måste finnas tydliga gränser mellan privata och offentliga rum. Den andra är att 

det måste finnas ögon på platsen. Ögonen beskriver Jacobs tillhör platsens naturliga 

ägare, och är alla som vistas i eller har insyn i stadsparken. För att uppnå detta måste 

närliggande byggnader vara riktade mot platsen. Den tredje egenskapen handlar om 

närvaro av människor. Genom ett kontinuerligt flöde av människor ökar inte enbart 

antalet aktiva ögon på platsen utan lockar även boende att från sina fönster rikta sitt 

intresse dit (Jacobs, 1959, s. 57). I denna studie behandlas inte den första egenskapen 

eftersom fallstudien redan undersöker ett offentligt rum. Fokus riktas istället mot de två 

andra egenskaperna. 

Jacobs benämner även i sin bok ett annat kriterium som måste vara uppfyllt för att inte 

utmana stadens trygghet. Kriteriet behandlar utformning av ett kvarter i staden. I enlighet 

med Jacobs teori bör vägarna inom kvarteret vara många till antalet. Genom en sådan 

utformning kan tryggheten i staden främjas (Jacobs, 1959, s 176, Listerborn, 2002, ss. 

102-104). I denna studie har “vägar” tolkats som gång- och cykelvägar i en stadspark. 

I socialpsykologen Johan Asplunds tolkning av Jacobs idé om offentlig trygghet och 

anonymiteten beskriver han upprätthållandet av trygghet i urbana miljöer som ofrivillig. 

Ett väl fungerande stadsliv inbjuder till att människor omedvetet övervakar varandra. 

Drivkraften bakom detta menar han, utifrån Jacobs idéer, är människors vilja att 
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upprätthålla en offentlig ordning, snarare än att handla ur ett moraliskt syfte (Listerborn, 

2002, s. 103, Asplund, 1991, s. 57). 

Oscar Newman 

Newman var en stadsplanerare med fokus på att motverka brott i bostadsområden 

(Listerborn, 2002, ss. 78-79). Hans mål var att skapa ett tryggt samhälle genom att 

identifiera vilka faktorer som påverkar människors beteenden och attityder inom dessa 

områden. Utifrån faktorer som identifierades utformade han förslag till hur både nya och 

gamla bostadsområden bör utformas för att främja känslan av trygghet (Newman, 1972, 

s. Preface). Newman menade att anonymitet i det offentliga rummet försvårar den sociala 

övervakningsprocessen och därmed minskar tryggheten i samhället. Dock ansåg Newman 

att det är i den privata sfären som ordning skapas och genom detta kan den sociala 

kontrollen och tryggheten upprätthållas (Listerborn, 2002, s. 105). 

En annan diskussion som Newman förde i sitt arbete med att skapa trygghet i en stad var 

hur alternativa vägar i staden bör utformas. Han menade att flera alternativa vägar i 

staden, exempelvis till och från bostäder, skapar fler potentiella flyktvägar för brottslingar 

och därmed inte gynnar den upplevda känslan av trygghet (Listerborn, 2002, s. 106). I 

denna studie diskuteras det om hans resonemang även går att applicera på gång- och 

cykelvägar i en stadspark. 

4. Metod 

I detta stycke presenteras studiens val av kvalitativa och kvantitativa metoder. Urval av 

respondenter som medverkade i studien och hur det gick till att samla in, bearbeta och 

analysera data redovisas även i detta avsnitt. 

4.1 Val av metod 

Studien ämnar besvara hur social närvaro i en stadspark påverkar den upplevda känslan 

av trygghet och även undersöka vilka fysiska element som kan främja detta. För att 

besvara detta har en fallstudie utförts. Detta innebär att en utvald plats eller ett område 

valts ut för att studeras noggrannare (Bryman och Nilsson, 2011, s. 74). Fallstudien bestod 

av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Båda dessa 

undersökningar utformades för att få en djupare förståelse för hur social närvaro kan 

påverka den upplevda känslan av trygghet i Stadsträdgården, Uppsala. Vid 

undersökningarna presenterades inte någon definition av det studerade begreppet 

trygghet. Anledningen till detta var att vi vid utformningen av undersökningen inte hade 

reflekterat över att begreppet kunde tolkas olika. Detta medförde en variation bland 

respondenternas tolkning av trygghetsbegreppet. Stadsträdgården valdes att studera 

närmare då det är en stor och välbesökt stadspark i Uppsalas innerstad (Uppsala Kommun, 

2013). 
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Vid de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa enkätundersökningen behandlades 

den sociala närvaron och fysiska element som kan påverka den upplevda känslan av 

trygghet i en stadspark. Undersökningarna gav en djupare förståelse för vad invånare i 

Uppsala ansåg om den upplevda tryggheten i Stadsträdgården som plats. 

Enkätundersökningen bidrog med en indikation på hur Uppsalas invånare anses om  den 

upplevda känslan av trygghet i Stadsträdgården. Eliasson menar att kvantitativa metoder 

i form av enkätundersökningar kan användas för att urskilja en större populations 

generella trender genom att endast tillfråga en mindre del av populationen (Eliasson, 

2013). Undersökningen gav statistisk data som möjliggjorde en vidare analys av hur en 

större grupp av Uppsalas invånare upplever känslan av trygghet i Stadsträdgården. 

Teori och tidigare forskning användes som utgångspunkt för att analysera de empiriska 

data som samlades in vid de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa 

enkätundersökningen (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 202-207). 

4.2 Val av respondenter 

Studien riktade sig mot människor som använder sig av Stadsträdgården. Vid de 

kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa enkätundersökningen valdes respondenterna 

med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att personer tillfrågades utan någon 

slumpmässig tilldelning (Bryman och Nilsson, 2011, s. 194). Respondenter till de 

kvalitativa intervjuerna valdes ut bland människor i vår bekantskap. De respondenter som 

medverkade vid intervjuerna var tekniska studenter vid Uppsala universitet samt bekanta 

icke studenter i åldrarna 24 till 34 år. Genom den begränsade  respondentgrupp som har 

använts vid de kvalitativa intervjuerna kan ett bortfall av perspektiv och åsikter ha skett. 

Vid den kvantitativa enkätundersökningen tillfrågades istället personer som befann sig 

eller rörde sig i Stadsträdgården om deras deltagande. Det var dock inte möjligt att 

tillfråga alla som befann sig i Stadsträdgården då personer i stadsparken passerade under 

tiden som andra respondenter besvarade enkäten eller ställde frågor. Enkäten delades ut 

vid två olika tillfällen i Stadsträdgården, vilket önskade resultera i en bred 

respondentgrupp som kunde representera undersökningen om den upplevda känslan av 

trygghet i den studerade stadsparken. I efterhand är det svårt att kontrollera hur väl 

respondenterna som medverkade vid enkätundersökningen kan representera invånarna i 

Uppsalas innerstad. Dock besvarades alla enkäter av respondenter i Stadsträdgården 

vilket visar att de som medverkade i undersökningen använder stadsparken och därmed 

kan anses vara representativa för studien. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Observationsstudie 

Första steget i studien var att skapa en förståelse för hur Stadsträdgården i Uppsala 

används. Detta utfördes genom en observationsstudie. Undersökningar av denna typ kan 

utföras på två olika sätt. Den ena varianten innebär att användare i stadsparken aktivt 



9 
 

deltar i studien genom interaktion med den som observerar stadsparken. Den andra 

varianten innebär att användarna inte interagerar med den som observerar stadsparken 

och därmed betraktas som subjektiva objekt (Whyte, 1979). I denna studie användes den 

senare metoden då syftet med observationsstudien var att skapa en bild över hur 

Stadsträdgården används. Vid samma tillfälle utfördes en fotografisk observation för att 

illustrera och återge en rättvis bild över hur Stadsträdgården ser ut (Kawulich, 2005). 

Båda dessa observationer underlättade det vidare arbetet som behandlade undersökningen 

av Stadsträdgården. Fotografier användes sedan vid intervjuerna. Vid 

enkätundersökningen var observationsstudiens underlag betydande då användarnas 

rörelsemönster i Stadsträdgårdens redan hade identifierats. 

4.3.2 Intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes vid fem olika tillfällen. Två av dessa utfördes i 

fokusgrupper med tre respektive fyra respondenter i vardera grupp. De resterande tre 

intervjuerna genomfördes individuellt. Vid intervjuer som utfördes med fokusgrupper 

besvarades frågeställningarna genom diskussioner mellan de olika respondenterna som 

deltog. Dock kan deltagarnas besvarande av frågor påverkas av de andra respondenterna 

som deltog vid samma intervju, genom exempelvis ifrågasättanden. Detta kan leda till att 

respondenten inte besvarat frågorna utifrån sina egna tankar utan istället påverkats av vad 

det andra deltagarna tyckte och tänkte (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 448-449). Att 

utföra två av intervjuerna på detta vis ansågs värdefullt då frågorna besvarades genom 

diskussioner som sedan skapade en vidare diskussion om ämnet som behandlas. 

Vid de individuella intervjuerna fick respondenterna istället tänka själva och besvara 

frågorna utifrån deras egna tankar och åsikter utan att påverkas av andra. Samtliga 

intervjuer spelade in för att sedan transkriberas och därmed kunde den insamlade 

informationen sammanställas i efterhand (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 449-450). Vid 

samtliga intervjuer var personen som intervjuade passiv och förklarade endast 

frågeställningarna vidare vid förfrågan. Detta för att inte påverka respondenternas 

besvarande (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 453-454). Samtliga respondenter har valt att 

vara anonyma i denna studie. 

Frågeställningarna som användes vid de kvalitativa intervjuerna utformades öppna för att 

respondenterna skulle besvara dessa fritt och formulera egna svar (Häger, 2007 ss. 57-

58). Detta kunde även öppna upp för att få in nya perspektiv på den sociala närvaron och 

den upplevda känslan av trygghet i en stadspark (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 243-

244). Intervjufrågorna delades in i tre olika delar. Den första delen behandlade 

respondenternas användande av och kännedom om Stadsträdgården. Detta för att visa om 

respondenten var representativ att medverka i studien. Respondenterna fick även 

definiera vad en trygg stadspark ansågs vara för dem, både generellt och även kopplat till 

Stadsträdgården. 

I den andra delen av intervjun diskuterades hur den upplevda känslan av trygghet 

påverkas vid social närvaro i Stadsträdgården. Där undersöktes det också om det fanns 
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några särskilda grupper eller människor som kunde påverka den upplevda känslan av 

trygghet. I efterhand har dock utformning av den sjätte frågeställningen: “ Vilka 

grupper/människor ökar/minskar trygghetskänslan för dig?” 

diskuterats. Frågan kan ha påverkat respondenternas svar då utformningen kan anses vara 

ledande. Den sista delen av intervjun undersökte vad respondenterna ansåg om fysiska 

element i Stadsträdgården och om dessa kunde främja social närvaro och därmed den 

upplevda känslan av trygghet. Vid denna del i intervjun fick respondenterna även studera 

två fotografier motsvarande två olika platser i Stadsträdgården och uttrycka hur deras 

känsla av trygghet upplevdes. Fördelen med detta var att respondenterna kunde koppla 

sina tankar till en specifik plats i Stadsträdgården utan att intervjuerna genomfördes på 

platsen. Svaren som framkom vid intervjuerna användes sedan som det huvudsakliga 

empiriska underlaget i studien. Se fullständiga intervjufrågor i appendix A. 

4.3.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen bidrog med åsikter från en bredare grupp av respondenter. Vid en 

enkätundersökning kan det dock uppstå problem om respondenterna inte förstår eller 

missförstår frågorna som ställs (Bryman och Nilsson, 2011, ss. 258-259). För att reducera 

för detta genomfördes ett test av enkätens första utkast. Enkäten testades först på en 

student som fick besvara frågorna och därefter ge synpunkter som sedan användes för att 

formulera om och vidare utveckla enkätens frågeställningar. Utöver detta test har den 

reviderade enkäten även granskats vid ett av C-uppsatsens sammankomster. Vid detta 

tillfälle tilläts övriga studenter som skriver C-uppsats inom kulturgeografi att uttrycka 

sina tankar och funderingar angående enkäten. Efter ytterligare revidering utfördes 

enkätundersökningen i Stadsträdgården. 

Enkätundersökningen genomfördes under två dagar i Stadsträdgården. Båda dessa dagar 

utfördes enkätundersökningen vid samma tid på dygnet och i likvärdigt väder. Den första 

dagen samlades det in 30 enkäter och den andra dagen 20 stycken. Totalt delades det ut 

50 enkäterna till människor som vistades och rörde sig i Stadsträdgården. För att minska 

risken att enbart nå ut till en viss grupp av användare, såsom motionärer eller 

förbipasserande, förflyttade vi oss inom stadsparkens område och tillfrågade de 

människor som befann sig i våran närhet. 

Den inledande delen av enkäten behandlade frågor som kön, ålder och sysselsättning. 

Detta kunde visa vilka olika grupper av människor i samhället som representerar studiens 

respondentgrupp. Därefter undersöktes det hur respondenten använder Stadsträdgården 

och även hur frekvent detta användande sker. Dessa frågeställningar visade hur väl 

respondenterna känner till Stadsträdgården. I nästa del av enkäten återfinns 

frågeställningar som behandlar den upplevda känslan av trygghet i en stadspark, när det 

är ljust eller mörkt ute. Denna del av enkäten diskuterar även hur social närvaro och 

fysiska element kan påverka den upplevda känslan av trygghet i Stadsträdgården. 

Frågeställningarna i denna del av enkäten utformades slutna och besvarades med hjälp av 

en Likertskala som bestod av 5 olika svarsalternativ (Bryman och Nilsson, 2011, s. 235). 
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Alternativen vid besvarandet av enkäten motsvarade att respondenterna inte alls 

instämmer till att de instämmer helt, att det var positivt eller negativt, eller också att 

respondenten känner sig trygg eller inte trygg. 

Resultaten från enkätundersökningen sammanställdes sedan i Microsoft Excel. Svaren 

systematiserades genom att tilldelas ett värde mellan ett och fem. På så vis analyserades 

resultatet vidare och kunde sedan styrka empirin som samlades in vid intervjuerna. 

Respondenterna hade även möjligheten att kommentera sina svar efter varje fråga. 

Slutligen fanns det en öppen fråga där respondenterna kunde kommentera förslag till  

förbättringsåtgärden i Stadsträdgården. Se fullständig enkätundersökning i Appendix. 

5. Fallstudie - Stadsträdgården 

I detta avsnitt kommer undersökningens fysiska plats där fallstudien har genomförts att 

presenteras. Platsen som behandlas är Stadsträdgården som är belägen i Uppsalas 

innerstad och nedan följer en kort introduktion med bakgrund om denna stadspark. 

Därefter presenteras en sammanfattande text om vad som framkom vid de kvalitativa 

intervjuerna. Slutligen redovisas även resultaten från den kvalitativa 

enkätundersökningen. 

5.1 Stadsträdgården i Uppsala 

Under mitten av 1800-talet inleddes flera parkprojekt i Uppsala och till dessa hörde 

Stadsträdgården. På initiativ från Uppsalas Trädgårdssällskap startade arbetet med att 

skapa en stadspark som skulle fungera som experimentfält för odling och 

trädgårdsskötsel. Utöver stadsparkens syfte att väcka det allmänna intresset för odling var 

tanken att samtidigt etablera en offentlig stadspark att vistas i (Uppsala kommun, 2016a). 

I slutet av 1800-talet hade stadsparken blivit en knytpunkt för handel av blommor, 

grönsaker, frukt och bär där allmänheten fick komma till Stadsträdgården för att handla. 

I Stadsträdgården odlades även de blommor som sedan placerades ut i stadens allmänna 

rabatter. Varför Stadsträdgården i Uppsala kallas just trädgård, och inte park, härrör 

troligtvis från dess historia som en plats för odling (Uppsala kommun, 2016a). 

Idag bedrivs det inte någon handel i Stadsträdgården men mycket av stadsparkens 

historiska karaktärsdrag lever fortfarande kvar. Stadsträdgården är en allmän stadspark 

som är öppen året runt. I stadsparken finns flera attraktioner och sevärdheter att besöka. 

Vid observationsstudien identifierades och beskrevs Stadsträdgårdens olika delar. För att 

nämna några så ryms det i Stadsträdgårdens södra del ett rosarium och teatern 

Parksnäckan. Centralt i parken finns även Uppsalas mest besökta lekpark för barn 

(Uppsala kommun, 2016a). Intill lekplatsen är ett sommarcafé vid namn Gula Villan 

beläget. Utöver detta ryms i Stadsträdgårdens norra del även Lycksalighetens ö som 

omges av näckrosdammar. Ön är en kvarleva sedan Stadsträdgårdens uppkomst. Det är 

även i parkens norra del som huvudingången är belägen (Uppsala kommun, 2016b). 
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Utöver de redan nämnda attraktionerna i Stadsträdgården finns större grönområden som 

lämpar sig för lek och picknick. Östra delen av Stadsträdgården omges av Fyrisån och 

längsmed denna långsida löper parkens största väg. Till skillnad från övriga gångvägar 

genom stadsparken tillåts även cyklister på denna sträcka. I väst vetter Stadsträdgårdens 

andra långsida mot Sjukhusvägen och Akademiska sjukhuset. På denna sida av parken 

finns flera mindre ingångar till Stadsträdgården. Parkens södra del gränsar mot 

idrottsanläggningen Studenternas. Intill huvudingången till Stadsträdgården i norr finns 

restaurangen och nattklubben Flustret. Dessa byggnader utgör den nordliga gränsen för 

Stadsträdgården (Uppsala kommun, 2016b). 

 

Figur 1. Översiktskarta, Stadsträdgården. Källa:Uppsala kommun (kartan.uppsala.se). 

5.2 Intervjuundersökning 

Totalt utfördes fem intervjuer med tio respondenter. Av dessa var hälften kvinnor och 

hälften män. Respondenterna som medverkade nyttjade Stadsträdgården på olika sätt, allt 

ifrån genompassage till fots eller med cykel till promenader och umgänge. Även 

besöksfrekvensen hos respondenterna varierade. Dock ansåg sig alla ha någon form av 

anknytning till Stadsträdgården och därmed kunde de dela med sig av sina tankar 

angående denna stadspark. Detta visade på en god kännedom om Stadsträdgården bland 

respondenterna och därmed var dem lämpliga att medverka vid intervjuerna. 
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Trygg stadspark och Stadsträdgården 

Under intervjuerna framkom allt från att en stadspark med borde vara väl upplyst till att 

det ska finnas öppna ytor så att uppsikten i en stadspark blir god och på så vis minska 

risken för oönskade överraskningar. Respondenterna poängterade att den upplevda 

känslan av trygghet i en stadspark varierar beroende på om det är ljust eller mörkt ute. 

Dagtid när det är ljust ute önskade flera av respondenterna en lummig stadspark som 

upplevs mysig. Samtidigt reflekterade respondenterna över hur den upplevda tryggheten 

i en lummig stadspark skulle kunna upplevas annorlunda i mörker. 

En annan trygghetsfrämjande aspekt som lyftes fram under intervjuerna var knytpunkter. 

Respondenterna menade att knytpunkterna i Stadsträdgården, såsom kafét och lekplatsen, 

lockar parkbesökare. På platser där människor vistas och arbetar menade respondenterna 

att känslan av ensamhet minskar och närheten till hjälp vid behov blir mer tillgänglig. 

Även närhet till andra byggnader och hur detta relateras till trygghet diskuterades vid 

intervjuerna. En av respondenterna poängterade att den upplevda känslan av trygghet ökar 

om det finns byggnader belägna runt stadsparken. Detta eftersom boende i närheten kan 

ha uppsikt över stadsparken. Det konstaterades att Stadsträdgården saknar denna trygghet 

då den är belägen vid sidan av Uppsalas innerstad. På den ena sidan rinner Fyrisån där 

det saknas bostadshus och på den andra sidan av Stadsträdgården är Akademiska 

sjukhuset beläget. 

Av respondenterna beskrevs Stadsträdgården innehålla områden med öppna ytor, mer 

eller mindre buskage och träd samt flertalet gång- och cykelvägar av varierande storlek. 

Fyrisån som rinner längsmed Stadsträdgården diskuterades även ur ett 

trygghetsperspektiv. Det framkom att ån bidrar till en känsla av instängdhet i 

Stadsträdgården. Anledningen till detta beskrevs vara att ån begränsar antalet flyktvägar. 

Vid intervjun kom det även fram att personer som besöker Stadsträdgården tillsammans 

med sina barn upplever området i närheten av ån som otrygg. Utifrån intervjuerna är ändå 

den generella åsikten att Stadsträdgården är en trygg stadspark att vistas i. De flesta av 

respondenterna menade dock att Stadsträdgården upplevs som tryggare när det är ljust än 

mörkt ute. Detta kommenterades med att det rör sig och befinner sig flera människor där 

under den ljusa delen av dagen, vilket ansågs positivt för att uppleva känslan av trygghet. 

Social närvaro 

Genom att ställa frågan om hur respondenternas trygghet påverkades av social närvaro i 

en stadspark önskade vi få en djupare förståelse för hur detta har en inverkan på den 

uppleva känslan av trygghet. Vidare också undersöka varför den sociala närvaron bidrar 

till ökad eller minskad upplevd känsla av trygghet. 

Empirin som samlades in visade att det inte råder några tvivel på att den sociala närvaron 

har en inverkan på den upplevda känslan av trygghet i en stadspark. Dock var meningarna 

delade vad gäller hur och vilken inverkan den sociala närvaron har. I stora drag ansågs 

det att den sociala närvaron främjar den upplevda tryggheten, dock med förbehållning för 

vilken typ av social närvaro det handlar om. En av respondenterna resonerade att social 

närvaro har effekten att motverka brottslighet såsom rån och överfall. Detta genom att 
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den potentiella gärningsmannen inte vågar utföra sin handling då andra människor i 

närheten skulle bli vittnen till brottet. Vid en annan intervju uttrycktes att den sociala 

närvaron, som uppstår när flera människor befinner sig i en stadspark, underlättar för 

kommunikation. Exempelvis blir det lättare att ropa på hjälp i samband med en händelse. 

Utifrån de tankar och idéer som framkom vid intervjuerna om social närvaro från 

respondenterna delades den sociala närvaron in i två läger, den ena gruppen definieras 

som trygghetsfrämjande och den andra bidrar till att istället minska tryggheten. Till den 

trygghetfrämjande gruppen nämndes bland annat barnfamiljer, tjejer, ordningsvakter, 

nattvandrare, polis, par i olika åldrar och motionärer. Till de som snarare minskar 

tryggheten i en stadspark nämndes bland annat människor som förtär droger och alkohol, 

är högljudda och större gäng. Respondenterna poängterade dock att någon tydlig 

kategorisering av olika grupper är svår att göra. Detta då en bedömning utförs i varje 

enskilt fall då även stämningen i stadsparken spelar in. Större gäng eller sällskap beskrevs 

av flera respondenter minska den upplevda känslan av trygghet. I samband med detta 

diskuterades det också hur den upplevda känslan av trygghet påverkas vid närvaro av 

flera gäng i en stadspark samtidigt. En av respondenterna uttryckte att tryggheten ökade 

vid närvaro av fler antal grupper samtidigt. I fokusgrupperna diskuterades det att 

människor kan känna tillit och trygghet kring vissa personer och inte andra. Det beskrev 

att människor som skapar trygghet ofta är personer som det går att identifiera sig med och 

därmed också relatera till. Bedömningen vad gäller den sociala närvaron ansågs därmed 

vara subjektiv och skiljer sig åt mellan olika individer. 

Fysiska element och trygghet 

Vid intervjuerna diskuterades även hur den fysiska utformningen av Stadsträdgården kan 

ha en inverkan på den sociala närvaron och därmed den upplevda känslan av trygghet i 

stadsparken. Eftersom den sociala närvaron kan upplevas både som positiv och negativ 

beroende på vilka människor som befinner sig i Stadsträdgården kan de fysiska elementen 

användas som kompletterande verktyg för att främja den upplevda tryggheten i en 

stadspark. 

Det som alla respondenterna ansåg som en viktig fysisk faktor vid intervjuerna var att en 

stadspark ska vara väl upplyst med hjälp av belysning. Även fast Stadsträdgården nyligen 

har förbättrat detta så är det just belysning som respondenterna vill ha ännu bättre och 

mer av, framförallt kvällstid när det är mörkt ute. De platser som benämns sakna 

belysning är framförallt de mindre gångvägarna i Stadsträdgården. Med mer och bättre 

belysning blir uppsikten över stadsparken bättre, vilket ansågs främja den uppleva 

känslan av trygghet. En bra uppsikt med hjälp av belysning ansågs också främja den 

upplevda tryggheten i avseende om det skulle hända någonting i Stadsträdgården. Detta 

eftersom personen som blir utsatt kan ropa och bli sedd av andra människor som befinner 

sig i och runt omkring stadsparken. 

En annan fysisk aspekt som kom på tal var växtligheten i Stadsträdgårdens. 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att stadsparken var öppen, vilket skulle gynna 

den fria sikten över parken i allmänhet. En öppen park undanröjer oönskade 
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överraskningar som kan uppstå i en stadspark. Buskage och lummigare områden i 

Stadsträdgården beskrevs vara potentiella gömställen för eventuella förövare, framförallt 

vid mörker. Samtidigt som de flesta av respondenterna var överens om att det också är 

grönska såsom träd och buskar som skapar en trevlig och inbjudande stadspark där 

människor vill vistas i. Stadsträdgårdens olika delar av parken ansågs innehålla områden 

med både mer och mindre grönska. På de flesta ställena med mer grönska ansågs dock 

buskagens höjd vara tillräckligt låga för att inte påverka sikten negativt. De träd som finns 

i Stadsträdgården beskrevs som luftiga nedtill med en hög krona, vilket ansågs positivt. 

Enligt respondenterna ansågs en stadspark med öppna ytor främja känslan av trygghet. 

Detta då användare av stadsparken inte behöver känna sig instängda någonstans. 

Samtidigt påpekades att om Stadsträdgården skulle göras alltför öppen, utan träd och 

buskar, så skulle parkens charm försvinna. Det är en balansgång mellan trygghet och 

trivsel. Flera av respondenterna ansåg ändå att grönskan i Stadsträdgården var viktig för 

dess karaktär. Om parken upplevs som mindre trygg under dygnets mörka timmar 

föreslog respondenterna att inte ta vägen genom parken, utan istället en annan väg runt 

parken. På detta sett kan Stadsträdgården behålla den inbjudande känslan när det är ljust. 

Noterbart är att de flesta av respondenterna angav att de helst inte vistades i en stadspark 

under dygnets mörka timmar. 

Stadsträdgården består av flertalet gång- och cykelvägar i varierande storlek. Utifrån 

intervjuerna kom det fram att mängden av dessa kan ses som både positiva och negativa 

för att uppleva känslan av trygghet. Positivt ansågs det i den bemärkelsen att det finns 

flera alternativa vägar att välja mellan, gå igenom eller också användas för att snedda över 

till andra vägar utan att behöva gå eller springa på okänd mark. Det kommenterades även 

att flera alternativa vägar medför ett större utbud av flyktvägar vid händelse av brott. 

Samtidigt ansågs det att många alternativa vägar kan ses som negativt då det blir svårare 

att veta vilken väg som är närmast eller vart det exakt leder. Skyltning föreslogs kunna 

underlätta vägval i Stadsträdgården. Även utmärkta leder i kombination med belysning 

där parkens användare kan gå eller cykla efterfrågades för att förbättra den upplevda 

tryggheten. 

För att få en djupare förståelse för hur de intervjuade personerna upplevde känslan av 

trygghet på olika platser i Stadsträdgården fick de titta på två fotografier som är tagna i 

olika delar av parken. I samband med detta fick personerna uttrycka sina känslor i termer 

av upplevd trygghet, se foto 1 och foto 2. 
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Figur 2. Foto 1.  Figur 3. Foto 2. 

Foto 1 

Flera av respondenterna reagerade över växtligheten i foto 1. Respondenterna beskrev 

buskagen och träden som potentiella gömställen och på så vis minska tryggheten. I 

motsats till att uppleva grönskan som lömsk beskrevs även växtligheten som inbjudande 

och trivselhöjande. Detta kommenterades av respondenterna dock med att träd och växter 

upplevs olika när det är ljust eller mörkt ute. Även avsaknaden av belysning ansågs ha en 

negativ inverkan på den upplevda känslan av trygghet. 

Foto 2 

Till skillnad från första fotot beskrevs foto 2 som en betydligt tryggare plats av 

respondenterna. Anledningen till detta var de öppna ytorna och den fria sikten. I samband 

med den fria sikten diskuterade respondenterna även belysningens inverkan på den 

upplevda tryggheten. En av respondenterna menade att den goda uppsikten gör en synlig 

även om det är bristande belysning på platsen. Flera av respondenterna konstaterade även 

att det inte finns lika många ställen att gömma sig på, vilket ansågs positivt när det gäller 

upplevd trygghet. Dock beskrevs platsen som mindre inbjudande för promenader och 

därmed lämpades detta område främst som transportsträcka. 

5.3 Enkätundersökning 

Generella resultat 

Respondenterna till de totalt 50 enkäter som delades ut var i åldrarna mellan 20 och 91 

år. Medelvärdet för dessa var 40.7 år. Då det återfanns avvikande åldrar bland 

respondenterna kan medelvärde ge en skev bild av gruppens medelålder. En mer rättvis 
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beskrivning av snittåldern fås genom att presentera medianen som hamnade på 35 år. 

Bland dessa återfanns 28 kvinnor, 21 män och en person som inte ville ange kön. 

Vid granskning av enkätresultaten sågs en god spridning av sysselsättningen bland de 

tillfrågade, se figur 4. Allt ifrån studenter till olika yrkesgrupper, där några kräver högre 

utbildning medan andra inte. Även pensionärer täcktes in i respondentgruppen. Med ett 

brett spektrum av olika sysselsättningar anser vi att dessa utgör en god representation av 

populationen av Uppsalas innerstad. 

 

Figur 4. Fördelning av sysselsättning bland respondenterna vid enkätundersökningen. 

Vid undersökningens utförande tilläts respondenten själv välja hur specifikt personen 

önskade vara. Några angav att de arbetade medan andra valde att vara mer specifika med 

sitt besvarande. Två av de totalt 50 respondenter som deltog i undersökningen valde att 

inte besvara frågan. 

För att skapa en förståelse för respondenternas kännedom om Stadsträdgården ställdes 

frågorna om hur frekvent de besöker parken och hur de använder sig av den. På frågan 

om hur de använder Stadsträdgården visar resultatet att de främsta användningsområdena 

är promenader och genompassage. Resultatet visar även att Stadsträdgården är populärt 

för umgänge. En total redovisning av olika användningsområden återfinns i figur 5. 

Respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ vilket resulterade i att den totala 

summan av vad Stadsträdgården används till översteg den totala summan av antalet 

respondenter. 
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Figur 5. Stadsträdgårdens användningsområden bland enkätundersökningens 

respondenter. 

I figur 6 redovisas resultatet över respondenternas besöksfrekvens. Majoriteten angav att 

de använder Stadsträdgården, på ett eller annat sätt, flera gånger i veckan. Detta stärker 

att respondenterna har god kännedom om Stadsträdgården. Genom att studera hur 

Stadsträdgården används och hur ofta, kan en djupare analys av den upplevda känslan av 

trygghet utföras. Detta genom att svar från en respondent kan kopplas till en viss aktivitet 

i Stadsträdgården. 

 

Figur 6. Besöksfrekvensen bland enkätundersökningens respondenter.  Alternativen som 

fanns att välja mellan var; flera gånger i veckan, en gång i veckan och mer sällan. 
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Social närvaro 

Vid enkätundersökningen undersöktes även människans upplevda känsla av trygghet vid 

närvaro av andra människor. 

 

Figur 7.  Hur respondenterna vid enkätundersökningen ansåg att social närvaro 

påverkar den upplevda tryggheten. Svar gavs på en femgradig  Likertskala mellan; 

instämmer inte alls till instämmer helt. 

Resultatet i figur 7 visar att 84 % av respondenterna ansåg att det var positivt med närvaro 

av andra människor för att upplevda trygghet. För 16 % av de som medverkade i 

undersökningen hade det ingen betydelse om det fanns andra människor i Stadsträdgården 

eller inte. Ingen i respondentgruppen svarade att det var negativt. Vid besvarandet av 

frågeställningen valde några av respondenterna att kommentera sina svar. Där framkom 

att känslan av den upplevda tryggheten varierade beroende på tidpunkt. Även vilka 

människor som befann sig i parken ansågs ha inverkan på tryggheten. Ytterligare en 

faktor som kommenterades ha inverkan var hur väl sikten i parken är. Både för att ha god 

uppsikt över andra människor i parken och vice versa. 

Fysiska element 

För att erhålla en bild över vilka fysiska element som har en inverkan på den upplevda 

känslan av trygghet i Stadsträdgården ställdes frågor som behandlar belysning, gång- och 

cykelvägar samt öppna ytor och fri sikt. 

På frågan om parkbesökarna ansåg att belysningen i Stadsträdgården var tillräcklig bra 

för att uppleva känslan av trygghet återfanns, som ovan nämnt, parkbesökare i 

respondentgruppen som ej vistats i Stadsträdgården kvällstid. Följaktligen hade dessa 

respondenter svårt att ge svar på frågan om Stadsträdgårdens belysning var tillräcklig. 

Detta medförde ett bortfall med 13 svar på denna fråga. Av dem som kunde besvara 

frågan återfanns en spridd fördelning bland svaren. Endast 16.2% ansåg att belysningen 

var fullt tillräcklig medan 21.6% angav att det inte instämmer på att belysningen var 

tillräcklig. Se resultat i figur 8. 
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Figur 8. Vad respondenterna vid enkätundersökningen ansåg om Stadsträdgårdens 

belysning och om denna är tillräcklig för att uppleva trygghet. Svar gavs på en 

femgradig  Likertskala mellan; instämmer inte alls till instämmer helt. 

När respondenterna istället besvarade frågan om gång- och cykelvägar i Stadsträdgården 

kan anses vara väl placerade för att uppleva känslan av trygghet blev resultatet jämnare 

fördelat. 44 % angav att de instämmer helt att de var väl placerade och 34% svarade att 

de instämmer att vägarna är väl placerade i Stadsträdgården. Trots detta var det 2 

respondenter av det totalt 50 som ansåg att vägarna var dåligt placerade. Se figur 9. 

 

Figur 9. Vad respondenterna vid enkätundersökningen ansåg om Stadsträdgårdens 

gång- och cykelvägars utformning och placering för att uppleva trygghet. Svar gavs på 

en femgradig  Likertskala mellan; instämmer inte alls till instämmer helt. 
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På frågan om den fria sikten och de öppna ytorna i Stadsträdgården kan anses tillräckliga 

för att uppleva känslan av trygghet, var det ingen av de tillfrågade som svarade lägre än 

en trea, vilket motsvarar att det inte har någon åsikt om frågan. 42 % angav att den fria 

sikten och de öppna ytorna var mycket god. Se resultat i figur 10. 

 

Figur 10. Vad respondenterna vid enkätundersökningen ansåg om Stadsträdgårdens 

fria sikt och öppna ytor för att uppleva trygghet. Svar gavs på en femgradig  Likertskala 

mellan; instämmer inte alls till instämmer helt. 

Ljus och mörker 

Frågorna som behandlade den upplevda känslan av trygghet i Stadsträdgården när det är 

ljust eller mörkt ute hade en varierad svarsfrekvens. Frågan som var kopplad till att 

besvara den upplevda känslan av trygghet när det var ljust ute, besvarades av samtliga 50 

respondenter. På samma fråga fast under mörker valde 14 av 50 personer att inte svara. 

Dessa respondenter kommenterade detta med att de aldrig vistats i Stadsträdgården 

kvällstid och därmed hade de ingen information att dela med sig av till undersökningen. 

Medelvärdet för den upplevda känslan av trygghet under dagens ljusa timmar var 4.86. 

Där en etta motsvarar icke trygg och en femma trygg. I mörker var resultatet lägre med 

ett medelvärde på 3.67. Utifrån medelvärdena visar resultaten att respondenterna i 

allmänhet upplever att tryggheten i Stadsträdgården är bättre när det är ljust än mörkt ute. 

Förslag till förbättring 

Den sista frågan i enkäten var öppet formulerad där respondenterna uppmanades ge 

förslag på vilka åtgärder i Stadsträdgården som skulle kunna öka känslan av trygghet. 

Flera av respondenterna uppgav att det var svårt att direkt kunna uttrycka sig om 

potentiella förbättringsåtgärder. Därmed valde vi att inte kräva något svar på denna fråga. 

Trots att inget krav på besvarande ställdes, var det ändå flera som valde att komma med 

förbättringsåtgärder. Bland dessa handlade flera av kommentarerna om belysning. Inte 

enbart mer belysning utan även bättre. Ett konkret förslag av en parkarbetare var att 

installera belysning inne i buskagen för att göra det svårt att gömma sig i dessa. 

Respondenterna gav även förslag på områden i Stadsträdgården där belysningen är 
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bristfällig och skulle kunna förbättras. Till dessa områden hörde bland annat Parksnäckan. 

Utöver förbättringsområden som berörde belysningen nämndes närvaro av fler poliser 

och väktare, installation av kameror, staket längsmed ån samt att höja trädkronorna ännu 

mer för att på så vis förbättra sikten. Även förslag om tydligare uppdelning av gång- och 

cykelvägar angavs. 

6. Analys och diskussion 

Social närvaro 

Vid studiens intervjuer framkom att social närvaro i Stadsträdgården har en inverkan på 

den upplevda känslan av trygghet. Den sociala närvaron konstaterades främja den 

upplevda känsla av trygghet vilket stämmer överens med Jacobs teori som behandlar 

närvaro av människor. Jacobs menade att ett kontinuerligt flöde av människor inte enbart 

ökar antalet aktiva ögon på platsen utan även lockar boende i närheten att rikta sitt intresse 

dit (Jacobs, 1959, s. 57). Vid intervjuerna nämndes dock att det råder en avsaknad på 

bostäder i närheten av Stadsträdgården, vilket enligt Jacobs minskar antalet ögon riktade 

mot platsen. Ögonen menar Jacobs är viktiga för att upprätthålla trygghet (Jacobs, 1959, 

s. 57). För att ändå styrka Jacobs påstående, att den sociala närvaron har en positiv 

inverkan för att uppleva känslan av trygghet, kan resultatet från studiens 

enkätundersökning användas. Totalt var det 84% av respondenterna som instämde att 

social närvaro är positivt för att uppleva känslan av trygghet. 

Ögonen beskriver Jacobs tillhör platsens naturliga ägare, och är alla som vistas i eller har 

insyn i stadsparken. För att uppnå detta måste närliggande byggnader vara riktade mot 

platsen. Den tredje egenskapen handlar om närvaro av människor. Genom ett 

kontinuerligt flöde av människor ökar inte enbart antalet aktiva ögon på platsen utan 

lockar även boende att från sina fönster rikta sitt intresse dit (Jacobs, 1959, s. 57). 

Social närvaro ansågs även kunna motverka olika former av brottslighet. Detta eftersom 

närheten till andra människor skapar en övervakning mellan varandra och därmed utförs 

inte det tänkta brottet. Det är den informella sociala kontrollen i form av sociala normer 

som upprätthåller en fungerande och trygg stad (Ross, 1896) och därmed även en 

stadspark. Ross menar även att om den sociala informella kontrollen är väl fungerande 

medför detta att samhällets medlemmar känner sig beskyddade av människor i sin 

omgivning (Ross, 1896). Vid en av intervjuerna uttrycktes det även att med fler 

närvarande människor i en stadspark underlättas kommunikationen till andra. Exempelvis 

blir det lättare att ropa på hjälp i samband med en händelse. 

Varför människor känner sig trygga kring vissa personer och inte andra diskuterades i 

fokusgrupperna. Den sociala närvaron ansågs av de flesta respondenterna främja den 

upplevda känslan av trygghet. Det framkom att personer som skapar trygghet ofta är 

människor som går att identifiera sig med och därmed relatera till. Detta resonemang leder 

till att vissa personer med sin närvaro kan bidra med ökad trygghetskänsla för en person, 
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men inte nödvändigtvis till en annan. Denna diskussion motsätter sig Jacobs teori om att 

all social närvaro i en stadspark främjar den upplevda känslan av trygghet (Listerborn, 

2002, s. 102). Därmed tyder det på att Jacobs syn på den sociala närvaron inte 

nödvändigtvis stämmer in på alla människors upplevda trygghet. Newmans teori om 

anonymitet i det offentliga rummet, och att denna försvårar den sociala kontrollen i 

samhället, stämmer bättre överens med detta påstående (Newman, 1972). Anonymitet 

bidrar till ett mindre tryggt samhälle enligt Newman. Dock utgår Newman ifrån ett 

brottsperspektiv vilket denna studie och inte heller Jacobs teori gör. 

För att erhålla en god social närvaro på en plats krävs att omgivningen tillåter detta. Enligt 

Boverkets rapport har knytpunkter i stadens allmänna rum en viktig funktion att föra 

människor samman (Boverket, 1998, s. 63). På samma sätt menar Jacobs att platsens 

förutsättningar att locka till sig främlingar bör studeras. På platser där människor träffas 

ökar den sociala informella kontrollen och därmed även den upplevda känslan av trygghet 

enligt Jacobs (Jacobs, 1959). Begreppet knytpunkter och hur dessa kan fungera som 

trygghetfrämjande diskuterades även under intervjuerna. Enligt respondenterna är både 

kafét Gula villan och lekplatsen viktiga knytpunkter i Stadsträdgården. Dessa platser 

ansågs framförallt bidra med öka trygghetskänsla då de fungerar som en naturlig 

samlingsplats för människor att mötas i ett gemensamt syfte. Med fler personer i sin 

omgivning ansågs känslan av ensamhet minska. 

Fysiska element 

Under intervjuerna uttryckte respondenterna att belysning är en av de viktigaste fysiska 

element som påverkar den upplevda känslan av trygghet. Detta är i enlighet med  

Brottsförebyggande rådet som menar att god belysning både har en direkt och indirekt 

effekt. Den direkta effekten är att uppsikten blir bättre genom förbättrade 

ljusförhållanden. Den indirekta är att ljus främjar den sociala närvaron genom att fler 

människor besöker platsen. Därmed ökar den informella sociala kontrollen och således 

även den upplevda tryggheten (Brottsförebyggande rådet, 2007, s. 13, Jacobs, 1959). 

Respondenterna upplevde dock att det finns brister vad gäller belysningen i 

Stadsträdgården. Framförallt saknas belysning på de mindre gångvägarna i 

Stadsträdgården. Genom att installera både mer och bättre belysning menar 

respondenterna att en bättre uppsikt i Stadsträdgården skulle erhållas och därmed göra 

besökarna mer exponerade för varandra. Även i Boverkets rapport (Boverket, 1998) 

identifierades belysning som ett viktigt element för att öka den upplevda känslan av 

trygghet i en stad och stadspark. Enkätundersökningens resultat kunde dock inte styrka 

denna information. Av de respondenter som besvara frågan om belysning i 

Stadsträdgården för att uppleva känslan av trygghet, syntes inte någon tydlig trend. Detta 

eftersom att svaren var spridda. 

Vid studiens intervjuer var ändå det flesta respondenterna överens om att belysningen var 

av stor betydelse för att uppleva känslan av trygghet i en stadspark. Resultatet från 

enkätundersökningen kan bero på att flera av respondenterna som inte besvarade 

frågeställningen inte använde Stadsträdgården vid mörker. Därmed hade dessa 
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respondenter ingen åsikt eller erfarenhet att dela med sig av. Flera av respondenterna, 

både vid intervjuerna och enkätundersökningen, medgav även att de helst inte använder 

sig av Stadsträdgården, eller någon annan stadspark, under dygnets mörka timmar. 

Gemensamt för både enkätstudien och intervjuerna var att respondenterna ansåg att gång- 

och cykelvägarna i Stadsträdgården är väl utformade. Enkätundersökningens resultat 

visade att 78% av respondenterna angav att de instämmer eller instämmer helt om att 

gång- och cykelvägarna är väl placerade i Stadsträdgården. Under intervjuerna framkom 

det även att antalet gång- och cykelvägar i Stadsträdgården kan ha både positiv och 

negativ inverkan på den upplevda känslan av trygghet. Positivt var att det finns många 

alternativa vägar att välja mellan. Därigenom kan stadsparkens besökare, vid upplevd 

otrygghet, välja att gå på en av de alternativa vägarna istället för den först tilltänkta. Det 

negativa med flera alternativa vägar uppgavs vara att det kan vara svårt att veta vart den 

leder, och vilken väg som är närmast till det tänkta målet. Ett av Jacobs kriterium som 

behöver vara uppfyllt för att inte utmana stadens trygghet är att det till antalet ska finnas 

många alternativa vägar (Jacobs, 1959, s 176, Listerborn, 2002, ss. 102-104). Med detta 

som utgångspunkt kan Stadsträdgården anses uppfylla Jacobs kriterium, men studien 

visar även att det stora antalet vägar skapar problem. I motsats till Jacobs teori menar 

Newman att de alternativa vägarna snarare gynnar brottslighet, då dessa fungerar som 

möjliga flyktvägar för brottslingar (Listerborn, 2002, s. 106). 

Vid intervjuerna diskuterades vikten av hur en stadspark utformas vad gäller växtlighet. 

Det ansågs vara viktigt att en stadspark är öppen för att skapa fri sikt över parken. Buskage 

och lummigare områden i en stadspark sågs som potentiella gömställen för eventuella 

förövare, framförallt vid mörker. Även i Boverkets tidigare forskning ansågs det att öppna 

ytor är ett viktig fysiskt element som skapar överblickbarhet. Detta genom att synliggöra 

personer för andra människor som befinner sig i stadsparken (Boverket, 1998, s. 85). 

Stadsträdgårdens olika delar innehåller områden med mer eller mindre grönska. På de 

platserna med mer grönska ansågs buskagens höjd vara tillräckligt låga för att inte 

försämra sikten. Även att träden var luftiga nedtill med en högre krona ansågs positivt. 

Boverket menar i sin rapport att en stadspark med öppna ytor skapar en känsla av trygghet 

då användare av parken inte känner sig instängda någonstans (Boverket, 1998, s. 85). 

Enkätundersökningens resultat visade att 72 % av respondenterna var nöjda med 

Stadsträdgårdens utformning vad gäller öppna ytor och fri sikt. Ett dilemma som 

identifierades av respondenterna var förhållandet trygghet och charm i en stadspark. Om 

Stadsträdgården skulle utformas mer öppen för att gynna den upplevda känslan av 

trygghet när det är mörkt ute så skulle parkens charm försvinna. Respondenterna menade 

dock att om Stadsträdgården upplevs som otrygg när det är mörk ute är det bättre att 

transportera sig runt parken och på så vis kunna behålla parkens inbjudande känsla när 

det är ljust ute. Denna diskussion belyser problematiken med att upprätthålla trygghet på 

en plats utan att göra avkall på trivsel och charm. 
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Trygghet och Säkerhet 

Då ingen definition av begreppet trygghet presenterades vid varken intervjuerna eller 

enkätundersökningen blev resultatet att alla respondenter hade varierande individuella 

definitioner för vad trygghet innebär. Frågeställningarna besvarades därmed utifrån varje 

respondents individuella definition av begreppet. Detta resulterade i att innebörden av 

den subjektivt upplevda känslan av trygghet vid flera tillfällen har blandats ihop med 

innebörden av fysiska åtgärder som istället berör begreppet säkerhet. Vid intervjuerna 

framkom flera exempel som återspeglade förvirringen vad gäller innebörd av dessa två 

begrepp. Det första exemplet var en förälder som ansåg att den upplevda tryggheten skulle 

öka om det fanns staket längsmed ån i Stadsträdgården. Denna åtgärd är egentligen en 

fysisk åtgärd som handlar om ökad säkerhet. För denna respondent skulle ett staket 

därmed kanske inte enbart bidra med en ökad säkerhet utan även öka den upplevda 

känslan av trygghet. Ett annat exempel på begreppsförvirringen var när en parkarbetare 

föreslog att belysning bör placeras i buskage för att undanröja mörka områden i 

Stadsträdgården. Detta är ytterligare ett exempel som handlar om en fysisk 

säkerhetsåtgärd. Direkt kan belysningen ses som en fysisk säkerhetsåtgärd. Indirekt skulle 

även denna säkerhetsåtgärd kunna öka den upplevda känslan av trygghet då belysning 

anses vara en fysisk faktor som indirekt ökar den sociala närvaron (Brottsförebyggande 

rådet, 2007, s. 13). 

Om begreppet trygghet istället hade definierats vid undersökningarna skulle denna 

förvirring mellan begreppens innebörd inte uppstått. Då hade reflektionen över 

begreppens liknande innebörder inte kommit fram. Genom identifieringen av 

begreppsförvirringen har vi genom undersökningens gång kunna avgöra om 

respondenterna talat om våran definition av trygghet eller om det egentligen handlar om 

säkerhet. 

Studiens tillförande 

Då val av metod i studien bestod av både kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

enkätundersökning kunde en bredare empiri inhämtas. Resultaten från enkäten bidrog 

med en förståelse för hur invånare i Uppsalas upplever känslan av trygghet i 

Stadsträdgården. Intervjuerna återgav istället en mer komplex syn på denna upplevda 

trygghet. Exempelvis framkom det vid intervjuerna att den sociala närvaron kunde vara 

både positiv och negativ för att uppleva känslan av trygghet. Detta framkom inte vid 

enkätundersökningen. 

Vid intervjuerna behandlades den sociala närvaron både ur ett generellt 

stadsparksperspektiv och även ur det specifika fallet Stadsträdgården. Genom att utföra 

intervjuerna på detta sätt har resultaten både gett insikt i en allmän uppfattning om social 

närvaro men även gett en djupare förståelse för hur Stadsträdgårdens användare ser på 

social närvaro kopplat till upplevd trygghet. Vidare kan studiens resultat användas för 

framtida planeringsprocesser av en Stadspark. Uppsatsen visar vilka sociala faktorer som 

värdesätts för att uppleva känslan av trygghet i en stadspark men även vilka fysiska 

element som är viktiga för att främja trygghet bland besökarna av en stadspark. Till 
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skillnad från de kvalitativa intervjuerna hade enkätundersökningen en starkare koppling 

till Stadsträdgården. 

Utöver att uppsatsen gett insikt i hur trygghet i stadens offentliga rum skapas har även 

begreppen trygghet och säkerhet behandlats. Genom att tydligt klargöra skillnaden mellan 

dessa begrepp kan förvirring av dess innebörd i framtida trygghetsarbeten undvikas. Vi 

anser att det är viktigt att kunna skilja begreppen åt, då de i många fall används i samma 

kontext men syftar till att lösa olika problem. Studien visar att åtgärder för att öka 

säkerheten även kan gynna den upplevda tryggheten på platsen. Samtidigt finns fysiska 

säkerhetsåtgärder som snarare har effekten att missgynna tryggheten. 
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7. Slutsatser och framtidsperspektiv 

Social närvaro 

På frågan hur social närvaro påverkar den upplevda känslan av trygghet i en stadspark 

har studien visat att det inte finns något entydigt svar. Den upplevda tryggheten har visat 

sig vara personlig och huruvida social närvaro gynnar eller missgynnar trygghetskänslan 

utgår från subjektiva bedömningar. Å ena sidan har den sociala närvaron en positiv 

inverkan då den informella kontrollen på platsen ökar. Till följd av ökad social kontroll 

förenklas kommunikationen till andra individer i närheten och hjälp vid behov 

underlättas. Detta i sin tur bidrar till ökad trygghetskänsla. Å andra sidan har studien visat 

att den sociala närvaron även kan ha negativa följder. Problematiken har sitt ursprung i 

hur människor identifierar sig med andra individer i en stadspark. Personer som upplevs 

svåra att identifiera sig med ansågs missgynna den upplevda känslan av trygghet. 

Fysiska element, ökad trygghet och främja social närvaro 

Studien har även visat att de fysiska element som ökar känslan av trygghet och därigenom 

främjar den sociala närvaron i Stadsträdgården är belysning, öppna ytor, fri sikt samt 

antalet gång- och cykelvägar. Gemensamt för dessa fysiska element är att de både har 

direkta och indirekta effekter på den upplevda känslan av trygghet. Belysningen har den 

direkta effekten att ge förbättrade siktförhållanden i Stadsträdgården. Den indirekta 

effekten av god belysning är att den främjar den sociala närvaron. Detta då en belyst 

stadspark lockar fler besökare. Öppna ytor och fri sikt i Stadsträdgården ökar direkt den 

upplevda känslan av trygghet då parken blir lätt att överblicka och besökare behöver inte 

oroa sig för oförutsägbara händelser. Den indirekta effekten blir att Stadsträdgårdens 

användare blir exponerade för andra besökare. Båda dessa effekter ökar den upplevda 

känslan av trygghet och därmed främjas den sociala närvaron. Det sista fysiska element 

som identifierades har en inverkan på tryggheten var antalet gång- och cykelvägar i 

Stadsträdgården. Ett stort antal vägar ger parkens besökare möjligheter att välja en annan 

väg en den först tilltänkta. Genom valmöjligheten anses tryggheten öka. En god struktur 

av de fysiska element som nämnts ovan medför att flera människor använder 

Stadsträdgården. 

Framtid 

För framtida studier vore det intressant att undersöka hur en stadspark bör utformas för 

att upplevas som både inbjudande och trygg samtidigt. Var går gränsen mellan en trygg 

och en attraktiv stadspark som människor vill besöka och använda? Ska Stadsparken 

utformas lummig och inbjudande dagtid eller mer öppen för att gynna den upplevda 

känslan av trygghet när det är mörkt ute? 
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Appendix A 

 

Intervjufrågor 

1) Vad är en trygg park för dig? 

2) Hur väl känner du/ni till Stadsträdgården? 

3) Vad anser du om tryggheten i Stadsträdgården? 

4) Vad är det som gör denna trygg/otrygg? 

 

Sociala aspekter: 

5) Hur påverkas din upplevda känsla av trygghet vid social närvaro i Stadsträdgården?  

6) Vilka grupper/människor ökar/minskar trygghetskänslan för dig? 

7) På vilket sätt påverkar en befolkad park din känsla av trygghet? 

 

Fysiska aspekter: 

8) Vad känner du ur ett trygghetsperspektiv när du ser denna bild? 

a) Foto 1  

b) Foto 2 

9) Hur bör Stadsträdgården utformas för att trygghet ska upplevas? 

10) Vilka fysiska element i en park anser du främjar din trygghetskänsla? 

11) Varför är dessa viktiga för dig? 

12) Har du/ni något exempel på när du/ni inte har känt dig trygg? 
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Foto 1: 
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Foto 2: 
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Appendix B 

Enkät 
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Appendix C 

Informationstavla historia, Stadsträdgården 
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Appendix D 

Informationstavla karta, Stadsträdgården 

 

  


