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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med denna studie är att undersöka Örebro kommuns arbete och insatser för att förbättra 
tryggheten i två utvalda parker i kommunen samt en översiktlig beskrivning av kommunens 
mål och visioner för parker överlag. Detta har återkopplats till tidigare teorier som varit 
inflytelserika i samhällsplanering angående trygghet i parker och grönområden. Studien 
undersöker om dessa mål och visioner samt tidigare teorier verkställs i de två utvalda 
parkerna, Karlaparken och Oskarsparken samt om huruvida hög grad av delaktighet 
medborgare haft i planprocesser angående parkutveckling.  
 
Teoretiska utgångspunkter som presenteras i uppsatsen är utvalda utifrån dess relevans till 
stadsplanering för ökad trygghet, specifikt för grönområden och parker kring 
bostadsområden. Ledande författare är Oscar Newman, C.Ray Jeffrey, Carina Listerborn 
samt James Q. Wilssons samarbete med George L.Kelling. Ur författarnas skrifter har de 
begrepp och teorier som använts i uppsatsen valts ut på grund av dess koppling till vårt syfte 
och analys.  
 
För att nå syftet och besvara frågeställningarna har vi använt oss av tidigare teoretiska 
utgångspunkter, offentliga dokument och egna observationer av parkerna som sedan 
sammanställts i uppsatsen. De dokument som inte fanns till förfogande på kommunens 
hemsida har skickats från kommunen via mail efter förfrågan. Oskarsparken har analyserats 
utifrån dess potential att upprustas, baserat på våra egna observationer av platsen samt de 
kunskaper och ideér som kan hämtas från teoretiska utgångspunkter samt kommunens 
tidigare arbete och visioner.  
 
Resultatet av studien i en kort sammanfattning är att det finns många riktlinjer och visioner i 
Örebro kommun som främjar trygghet och brottsprevention, men att utfallet av dessa åtgärder 
är svårt att konstatera konkret. Under 2015 och 2016 infördes flera åtgärder i Karlaparken 
som förbättrade utgångspunkterna för trygghet och välbefinnande på platsen, och att 
medborgare i kommunen tog del av planprocessen, men att slutliga bevis på hur 
upprustningen förändrat platsen för medborgare till viss mån saknas och skulle kunna 
undersökas i framtiden. Oskarsparken har stor potential för framtida utveckling och detta 
presenteras i uppsatsen utifrån egna visioner med grund i de teorier och insatser som vi 
studerat i detta arbete. Visionerna för Oskarsparken är baserade på de förutsättningar som 
finns på platsen, med fokus på dess lokalisering i staden i jämförelse med andra parker, 
exempelvis Karlaparken. 
 
Slutligen kan vi konstatera att det finns möjlighet att genom stadsplanering utforma en park 
så att den är och upplevs som mer trygg och brottsförebyggande. Vägen till detta kan ske 
både genom fysiska medel som implementeras eller tas bort från platsen samt genom 
medborgardeltagande och en uppföljd dialog mellan medborgare och kommun.
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1.INLEDNING 
 
Anledningen till att brott sker är de omständigheter som skapar utrymmen för 
brottshandlingar, alltså att tillfället gör brottslingen. Kriminologerna Ronald V. Clarke och 
Patricia Mayhews publicerade 1988 en rapport om brottsprevention efter att självmorden i 
England och Wales minskat plötsligt. Unde lång tid hade människor begått självmord genom 
att sätta på gasen i hemmet. Rapporten visade att minskningen berodde på att den kemiska 
sammansättningen av hushållens gaser hade ändrats. Det blev svårare för människor att begå 
självmord genom att sätta på gasen. Liknande teori kan appliceras på offentliga platser, där 
praktiska möjligheter att begå ett brott har stor betydelse för om brottshandlingen kommer att 
äga rum eller inte. Arbete inom brottsprevention har visat att brottsförebyggande åtgärder kan 
vara enkla men samtidigt effektiva. I Sverige och många andra platser i världen har 
brottsförebyggande åtgärder medfört stora minskningar av exempelvis antalet inbrott, 
bilstölder och rån. Brottsförebyggande åtgärder är effektiva även vad gäller tryggheten i 
offentliga utrymmen (Bergnehr 2014).  
 
Enligt tidigare studier är parker en plats i samhället som ofta upplevs som otrygga i 
förhållande till andra platser, samtidigt som parker är en gemensam plats för fritidsaktiviteter 
och estetiska upplevelser. En park är i grunden ett offentligt utrymme och öppet för alla men 
den kan också vara en plats utsatt för brott och därför kan invånare och andra tillfälliga 
användare undvika dem. Detta innebär att säkerheten i en park går utöver det konkreta 
rummet och är beroende av den som upplever det (Iqbal & Ceccato 2016, s.151). Parker eller 
delar av parker som är ödsliga eller har undanskymda miljöer ger möjlighet till 
samlingsplatser för alkoholister, missbrukare och ungdomar som medvetet söker sig till 
sådana platser. Detta leder till att tryggheten påverkas då det är miljöer som upplevs som 
otrygga av förbipasserande. Exempel på sådana platser är parker och brottsutsatta platser som 
exempelvis Oskarsparken (Nordenskjöld & Pettersson 2009, s.5).  
 
En park kan ha både positiv och negativ påverkan på ett område. Trots att parker är 
eftertraktade och välbehövliga i stadsmiljön kan de påverka stadsmiljön negativt om de inte 
uppfyller de visioner som finns för parken. Upplevelsen av en park kan även påverkas av tid 
på dygnet, då mörkare tider kan medföra en mer hotfull känsla. Trygghet kan både betyda en 
fysisk trygghet med brottsprevention, men trygghet kan även vara en upplevd känsla som inte 
baseras på faktiska brott som skett på platsen. Parker blir framgångsrika först när de kommer 
till användning av människor medan oanvända och ödsliga parker förfaller (Listerborn 2000, 
s. 44-45). Problematiken kring detta ger upphov till behov att undersöka hur parker kan 
planeras tryggare, både genom att förhindra brott och genom att öka känslan av trygghet hos 
individen som besöker parken.  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera möjligheterna med brottsförebyggande åtgärder genom 
fysiska planeringsåtgärder, samt att visa hur trygghetsaspekten implementeras i planeringen.  
Vi kommer att studera tidigare planering, forskning och litteratur samt utgå från två olika 
brottsförebyggande teorier, Defensible space och Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED).  

 
Vi har valt att studera parker i Örebro för att få en uppfattning om hur en parks utformning 
kan skapa en trygghetskänsla hos den som brukar den, samt undersöka vilka möjligheter som 
finns för att förhindra att kriminella handlingar utförs på nytt. Vi har valt två parker i staden 
som vi ska undersöka i en fallstudie. Karlaparken studeras utifrån de åtgärder som kommunen 
implementerade under 2015-2016, samt hur medborgardialogen i samband med 
upprustningen gick till. Oskarsparken studeras utifrån dess potential till att upprustas i 
framtiden, baserat på våra egna observationer och förslag till en eventuell medborgardialog. 
De två parkerna jämförs även utifrån dess individuella möjligheter och behov. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur kan man generellt inom samhällsplanering utforma en park för att öka trygghet genom 
att förebygga brott på platsen? 
 
2. Hur arbetar Örebro kommun översiktligt med stadsplanering för att förbättra trygghet i 
parker och vilka åtgärder applicerades/tillämpades i Karlaparken 2015?  
 
3. Vilka åtgärder skulle kunna införas i Oskarsparken för att öka tryggheten på platsen och 
hur skulle en eventuell medborgardialog i samband med arbetet gå till?  

1.3 Avgränsning   

Studien avgränsas till ett fokus på parker och utesluter därför övriga områden i staden och 
dess stadsplanering för ökad trygghet och brottsförebyggande. Teoretiska utgångspunkter har 
valts ut i förhållande till dess relevans för analysens fokuspunkter, vilka handlar om trygghet 
och brottsförebyggande i parker.  
 
1.4 Uppsatsens disposition  
 
Studien inleds med en bakgrund om brott och trygghet i parker. Sedan behandlar vi de teorier 
vi valt ut för studien. Därefter behandlar vi avsnittet om de åtgärder som vidtagits i parkerna 
som valts ut. Som avslutning redovisar vi resultatet av studien.  
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2. METOD OCH MATERIAL 

2.1 Analysmetod 

Metoden som använts i denna studie är en fallstudie med Karlaparken och Oskarsparken som 
undersökningsobjekt. I denna studie analyseras Örebro kommuns mål och visioner för parker 
generellt, samt det arbete som utförts i Karlaparken för att främja trygghet. I analysen 
angående Oskarsparken är underlaget våra egna observationer av parkens potential utifrån 
den kunskap om brottsförebyggande stadsplanering och trygghetsfrämjande parkdesign vi 
samlat på oss under arbetets gång och under vår utbildning. Då uppsatsen handlar om 
upplevd trygghet i parker, är fallstudie en bra metod då den ger en möjlighet till att undersöka 
ämnet på djupet. Fallstudien ger även oss som författare möjlighet till att använda flera källor 
och forskningsmetoder vilket hjälper oss att hitta de bakomliggande faktorerna till de resultat 
som uppstår, inte bara fastslå att de finns där. (Denscombe 2009, s. 60-61).  

Nackdelen med fallstudie är att det finns svårigheter att göra trovärdiga generaliseringar, då 
upplevd trygghet/otrygghet kan uppfattas olika av olika personer (Denscombe 2009, s. 72). 
Upplevd otrygghet behöver inte kopplas till den faktiska utsattheten, och därför finns det bra 
möjligheter att dra allmänna slutsatser utifrån en fallstudie. Detta under förutsättning att den 
fysiska miljön är likartad. Hade vi valt ett alternativ med en mer generaliserbar, kvantitativ 
metod hade uppsatsen blivit för ytlig, då trygghetsbegreppet är komplext och ämne innehåller 
många sociala variabler (Denscombe 2009, s. 398).  

Observationen av Oskarsparken grundas därför inte på kvantitativ datainsamling, utan istället 
på mer subjektiva tolkningar av parken utifrån egna perspektiv. Karlaparken och 
Oskarsparken diskuteras slutligen i en jämförande analys (Hjerm, Lindgren, Nilsson 2015. 
s.29-31).  

2.2 Informationskällor  
 
Underlag för denna studie är främst framtaget från offentliga dokument som finns för 
allmänhetens förfogande på kommunens hemsida. Kompletterande dokument skickades via 
mail efter förfrågan från en tjänsteman som arbetar på Örebro kommun. Teoretiska 
utgångspunkter är hämtat från litteratur som anses relevant i ämnet. I denna uppsats har vi 
samlat in både primär-samt sekundär data. Sekundär datainsamling är data som redan finns 
skriftligt och presenteras i denna uppsats i en litteraturstudie. Primär data är i denna uppsats 
våra egna observationer samt den kontakt vi haft med en tjänsteman på Örebro kommun.  
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2.3 Källkritik 

Underlaget till analysavsnittet är främst hämtat från kommunens offentliga dokument vilket 
behandlas med förtroende med förutsättning att informationen är tillförlitlig (Hjerm, 
Lindgren, Nilsson 2014. s15). Trots att informationen behandlas med förtroende så förmodas 
informationen i de offentliga handlingarna vara relativt positivt inriktade, då de inte nämner 
mycket hinder, klagomål eller negativ respons. Information angående medborgardialog 
angående upprustningen av Karlaparken saknar uppföljning av hur åtgärderna förändrat 
besökarnas åsikter om parken.  

2.4 Sökbegrepp  
 
Defensible space, Crime Prevention Through Environmental Design, Grönstrategi, Trygghet, 
Örebro kommun, Broken Windows theory , Situationsbegreppet, Brottsprevention, 
Stadsplanering.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
De teoretiska utgångspunkter som beskrivs i kommande avsnitt består främst av två ledande 
begrepp, Oscar Newmans “Defensible Space” samt C.Ray Jeffreys CPTED  (Crime 
Prevention Through Environmental Design). Dessa begrepp har i detta teoriavsnitt liknats 
med två övriga begrepp, “Broken window” teorin som myntades av James Q. Wilsson och 
George L. Kelling, samt Carina Listerborns diskussioner om ”grannskapet” och 
“situationsbegreppet”.  

Anledningen till att vi valt dessa teorier är för att teorierna kompletterar varandra och för att 
de diskuterar tillvägagångssätt om hur stadsplanering kan förbättra trygghetskänslan på en 
plats, vilket är relevant för denna studie.  
 
3.1 Defensible space 
 
Stadsplaneraren Oscar Newman (1935-2004) införde ett nytt begrepp inom stadsplanering när 
han på 1970-talet skrev om kopplingen mellan brott och bostadsområde. Den ökande 
urbaniseringen genererade ett ökat bostadsbehov i innerstaden vilket i många fall bemöttes 
med flerbostadshus. I flerbostadshus är genomströmningen av boende ofta högre 
än i villaområden, vilket kan vara en effekt av hyreskontrakt kontra äganderätt. Newman 
undersökte varför kriminalitet främst tenderar att ske i områden med flerbostadshus och fann 
en tendens av att invånare i flerbostadshus inte känner ett lika stort ansvar för sitt grannskap, 
jämfört med i villakvarter. I flerbostadshusområden hade man inte samma naturliga 
övervakning över sina grannar, och inte heller en lika stark känsla för ansvar för kvarteret 
(Knox & Pinch 2010. s. 215).  

Newman kopplar mindre brott, som exempelvis vandalism, stöld och inbrott till en effekt av 
den avtagande känslan av samhörighet och grannskap i samhället. I grannskap där invånare 
har kännedom om varandras bostad, sociala mönster och familjesituation, kan grannskapet 
övervakas av dess egna invånare och på så sätt kan brott upplevas svårare att utföra på 
platsen. Grannskapet fungerar därför som en form av skydd och bevakning till området, och 
detta kan förhindra brottslighet och samtidigt öka invånarnas känsla av trygghet i närområdet 
(Knox & Pinch 2010. s. 215).  

 
Newman menar att det finns ett sätt för platser och områden att nyttja sig självt med hjälp av 
platsens invånare för att öka ansvarstagande och gemenskap i området. Teorin förklarar 
grannskapets övervakning som en form av ”symbolisk barriär” mot brott, och denna barriär 
kan i vissa fall vara en mer effektiv metod i en del områden än en inkallad förstärkning av 
polis och vakter. Den symboliska barriären genomsyrar ett område genom dess invånare och 
deras sociala övervakning över sitt område. Grannskapet håller uppsyn över området och 
lägger märke till nya besökare och eventuella handlingar som kan verka suspekta. Ett område 
med invånare som känner tillhörighet och gemenskap är även mer villiga att rapportera 
brottsliga handlingar, speciellt om det är någon i grannskapet som utsatts för brottet. Även 



 
 

   6 

mindre brott som exempelvis graffiti, nedskräpning och övrig förstörelse är mindre troligt att 
utföras på en plats som genomsyras av grannskapets sociala övervakning. Defensible Space 
kan därför beskrivas som ett områdes eget försvar mot brott och förstörelse (Newman 1973. 
s.3). Stadsplanering anses av flera forskare vara beroende av att skapa en känsla av 
grannskap. Carina Listerborn skriver i “Trygg stad - Diskurser om kvinnors rädsla i 
forskning, policyutveckling och lokal praktik” om hur stadsplaneringen kan utforma platser 
till att främja social övervakning och kontroll över säkerhet och trygghet på platsen. 
Grannskapet kan även hindra människor från att vilja begå brott, eftersom att den sociala 
övervakningen har uppsyn över området. Listerborn betonar även betydelsen av 
stadsplanering för en ökad känsla av grannskap för att förbättra kvinnors trygghet i staden, 
eftersom många kvinnor kan känna sig otrygga i vissa områden i staden, exempelvis i parker, 
och speciellt under mörka tider på dygnet (Listerborn 2002. s.246).  
 
Parker är ofta sammankopplade med ett eller flera bostadsområden. Bostadsområden kan ha 
olika målgrupper som hyresgäster/boende och detta kommer automatiskt influera parken och 
dess användning. För att förstärka en parks ”defensible space” bör den fysiska designen av 
parken vara utformad efter områdets besökare, samt ge utrymme för insyn från kringliggande 
bostadshus. Parken ska som plats vara tillgänglig och attraktiv för områdets målgrupper för 
att utnyttjandet av parken ska vara ultimat. Platsen ska även fungera som en mötesplats för 
invånare i närliggande områden så att det växer fram en medvetenhet bland dess invånare. 
Känslan av grannskap kommer därmed växa i och med att personer mentalt börjar knyta 
samman familjer och sällskap som hör ihop i området (Newman 1973. s.4). 
  
Clason Point Gardens, Bronx, New York 
I studier angående invånarnas åsikter om platser som känns osäkra och mer troliga att utsättas 
för brottslighet tenderar invånare att svara att hemmet är det säkraste, och det mest osäkra är 
områdets grönområden/parker. Det är vanligt förekommande att parkens utformning lämnar 
vissa målgrupper utanför och kan därmed skapa en social barriär där endast vissa grupper 
känner sig välkomna. Grupper kan även använda parker som en form av revir där de vet att 
andra inte kommer vilja vistas utan att känna sig osäkra. Grupper som dessa kan exempelvis 
vara ungdomsgäng eller alkoholister (Newman 1973. s.171-174).   
 
Ett exempel på studie som genomförts angående detta är “Clason Point Gardens”, ett 
bostadsområde i Bronx, New York på 1990-talet. Invånare fick först lämna in en kartbild där 
de markerat områden mörka som de uppfattar som osäkra att vistas i, vilket framför allt var 
områdets grönområde. Sedan infördes en plan för att rusta upp grönområdet. Målet var att 
skapa en tryggare park där fler målgrupper känner sig inbjudna att vistas, öka tillgången av 
belysning på natten samt förhindra alkoholister att vistas i parken i grupp. För att uppnå detta, 
upprustades parken med ett större utbud av aktiviteter för diverse målgrupper. Lekplats, bord, 
sittplatser, sporttillbehör, färgglada områden och växtlighet var några av nya tillgångar som 
parkens gäster kunde ta del av. Alla olika områden i parken var speciellt utplacerade för 
social övervakning från omkringliggande bostäder samt från den lite större väg som går 
längst med parken. Parken brukades ibland som ett utrymme för att konsumera alkohol och 
droger, vilket skapar en otrygg känsla för övriga besökare. En lekplats för mindre barn 
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placerades därför i mitten av parken för att framkalla mer rörelse och liv i området, vilket 
förhoppningsvis skulle leda till att gäng och alkoholister undviker att vistas i parken 
(Newman 1973. s.163-171). 
 
Den upprustade parken resulterade i ett kraftigt ökande av besökare, en minskning med en 
tredjedel av brott som begåtts på platsen i jämförelse med tidigare år, minskad närvaro av 
alkoholister, samt ett minskat behov av kommunala insatser för städning och underhåll 
eftersom detta i stor utsträckning nu genomfördes av invånare i området (Newman 
1973.s.174) 

 
3.2 CPTED 
 
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) är en metod och teori som visar 
att rädsla för brott samt brott på en plats kan minskas med hjälp av platsens design. Begreppet 
CPTED myntades i USA på 1970-talet, av kriminologen C.Ray Jeffrey och går ut på att man 
kan förhindra brott och öka tryggheten genom att bygga smart och skapa trygga 
levnadsmiljöer. Det finns kopplingar mellan människans rörelsemönster i förhållande till sin 
omgivning som därmed präglar områdets trygghet (Schneider, Richard, Kitchen 2002, s.100-
103) Jeffrey avsåg att med hjälp av denna teori, belysa betydelsen av platsens design för att 
förhindra brott. Om människor är rädda går de inte utanför dörren, vilket i sin tur ger en 
isolerad bild av offentliga platser och människors rädsla ökar i sin tur och skapar en ond 
cirkel. Jeffrey menar att parker bör lokaliseras intill bostadsområden för att kunna användas 
av människor för fritidsaktiviteter och på så sätt göra parken aktiv. En park som används blir 
automatiskt aktiv och aktiviteten i parken ökar tryggheten. Det är viktigt att offentliga platser 
är befolkade under så många tider som möjligt under dygnet för att den sociala kontrollen och 
den naturliga övervakningen ska ges möjlighet att förhindra att brott begås. (Jeffrey 1971, 
s.216)  
 
CPTED består av sex principer: Territoriality hänvisar till hur den fysiska konstruktionen kan 
utveckla en känsla av ägande inom specifika områden, alltså att man accocierar sig själv med 
en plats. Något som man känner ansvar för och känner att man behöver ta hand om.  
Territoriality definierar vilka som uppträder i ett rum och vad de gör inom rummet. 
Människors vilja att använda ett rum ökar med god formgivning av ett rum. Access control 
hänvisar till en egendomskontroll av bommar, stängsel och inträdesportaler. Begreppet 
beskriver hur särskilda procedurer eller tekniker ger människor tillträde till byggnader och 
byggnadsstrukturer. Sådana identifierbara zoner underlättar åtkomstkontrollen och kontroll 
över rörelseflödet kan bidra till minskad brottslighet (Iqbal & Ceccato 2016 s.152-153). 
 
Target hardening handlar om hur utformningen av ett utrymme, som  exempelvis fysiska 
hinder som fönster, dörrar mm, kan göra det svårt för personer som inte har rätt att uppehålla 
sig i privata rum att uppehålla sig där. Utformningen kan också göra det svårt för människor 
att stjäla eller skada privat eller offentlig egendom. Image of the place/maintenance hänvisar 
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till framtoningen av problem hos en byggnad, plats eller stadsdel. En bild av en plats eller 
underhåll av en plats handlar om hur miljöns estetiska behaglighet kan förbättra områdets 
upplevda säkerhet och hålla potentiella brottslingar borta eftersom välskötta miljöer ger en 
bild av att området kontrolleras av människor. Bristande underhåll kan uppmuntra till 
brottslighet. Activity support, som på svenska betyder aktivitetsstöd, kan påverka ett områdes 
sociala dynamik och uppmuntrar till samspel mellan invånare och andra användare. Man ger 
sitt stöd i den brottsförebyggande attityden för att avskräcka andra från att begå brott. 
Aktivitetsstöd resulterar i de gynnsamma effekterna av att många människor rör sig på en 
plats där de utför vardagsaktiviteter som att handla eller äta, eller passerar platsen. 
Människors närvaro på en plats motverkar brott. Den mest kända principen, surveillance 
handlar om övervakning. Övervakning kan ske på olika sätt. Ett sätt är formell övervakning 
som innefattar hur utformning och användning av teknik kan underlätta vad gäller 
brottsförebyggande åtgärder. Det kan också handla om exempelvis säkerhetsvakter. Ett annat 
sätt är informell övervakning som utförs av invånare eller kortvariga besökare av en plats. 
Öppna synvinklar i en park underlättar den naturliga övervakningen för beskyddare, skötare 
och parkanvändare som exempelvis mödrar med barnvagn eller personal på cafén. 
Surveillance handlar alltså om social kontroll och är en viktig princip i CPTED (Iqbal & 
Ceccato 2016 s.152-153). 
 
I de nordiska länderna har det tagit lång tid innan man implementerade principerna i CPTED. 
En orsak är att den nordiska modellen för brottsförebyggande var en kombination av social 
välfärdspolitik och situationsförebyggande strategier där CPTED spelade en marginell roll. 
Implementeringen av CPTED började i slutet av 1990-talet i Sverige. Principerna i CPTED 
omfattade planeringen av bostäder, transport, kommunala lokaler och parker. Dock skedde en 
social vändning i lokala brottsförebyggande metoder på 1990-talet i Sverige som drev 
gemenskapspoliseringen i framkant. Gemenskapspolisering är en filosofi som främjar 
polisens organisatoriska strategier i samarbete med befolkningen, för att hantera de 
omedelbara förhållanden som ger upphov till allmänna säkerhetsfrågor som brottslighet, 
social störning och rädsla för brott. Detta i sin tur ledde till att den fysiska miljön och CPTED 
fick mindre uppmärksamhet (Iqbal & Ceccato 2016 s.152).  
 
Det var först under 2005 som CPTED-principerna infördes i Sverige. Boverket lanserade då 
ett antal initiativ utifrån CPTED. Ett av de främsta initiativen kom från Botryggt05 som 
dokumenterades av Stockholms polis under 2005, och inriktades på införandet av CPTED-
åtgärder i riktlinjerna för bostadsbyggandet. CPTED-principerna har använts många gånger 
när man skapat nya bostäder i Sverige, som en viktig del i planeringen och konstruktionen. 
CPTED betraktas idag fortfarande som riktlinjer och ses ännu inte som standardåtgärder för 
bostäder och planering (Iqbal & Ceccato 2016 s.152).  
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Dessa två teorier, Defensible space & CPTED bygger på samma grund men CPTED 
fokuserar mer på byggnader och fysisk miljö i jämförelse med Defensible space.  
 

3.2.1  “Broken Windows” teorin 
 
Broken Window teorin myntades av James Q. Wilsson och George L.Kelling i artikeln 
“Broken Windows” som publicerades 1982 i tidskriften Atlantic Monthly. Artikeln är skriven 
utifrån ett projekt som under 1970-talet drevs av poliser som hade ansvar för ett visst område 
och bevakade området till fots. Tanken var att människorna som bodde i områdena och 
polisen skulle lära känna varandra. På så sätt fick invånarna bättre kontakt med polisen och 
deras känsla av trygghet ökade, trots att brottsligheten i dessa områden ökade. Kelling och 
Wilsson exemplifierar i artikeln hur den sociala kontrollen i ett samhälle eller i ett område 
minskar genom att göra en liknelse med en krossad fönsterruta. Om en fönsterruta i ett hus 
krossas och inte åtgärdas omgående, utan lämnas som det är, ökar risken för fler krossade 
fönster i samma hus och till slut har man ett förfallet hus. Detta leder då till att invånarna i 
området undviker att röra sig i närheten till huset då de börjar känna oro. Även nya invånare 
undviker att flytta till området. Krossade fönster ger en signal om att ingen bryr sig, både för 
fredliga människor och för brottslingar. Dock är det positivt för brottslingar då huset blir som 
ett tillhåll där de inte behöver oroa sig för att bli upptäckta. Denna attityd och syn på den 
sociala kontrollen i området leder i sin tur till en nedåtgående spiral som ger möjlighet för 
gängverksamhet och risken finns att området förfaller eller förslummas (Kelling och Wilson 
1982, s.1-3).  
 
Själva teorin, Broken Windows, går ut på att polisen jobbar mer strategiskt. Detta genom att 
arbeta närmare befolkningen och vara tillgängliga i området och ingripa vid mindre allvarliga 
brott och ordningsstörningar. Invånarna får på så sätt en känsla av social kontroll över 
området. Författarna menar att den sociala kontrollen bidrar till att invånarna tar mer ansvar 
för att behålla kontrollen i området och minska brottslighet (Kelling och Wilson 1982, s.1-3). 
Carina Listerborn skriver om “Situationsbegreppet” som kan liknas med Broken window 
teorin. Situationsbegreppet kan förklaras som de konkreta omständigheter på en plats som 
kan uppmana en människa att begå ett brott. Människan är i olika grad benägen att begå brott 
utifrån de möjligheter och hinder som finns på en plats. Detta kan vara konkreta åtgärder som 
implementerats på en plats för att förhindra ett brott exempelvis videokameror, men det kan 
också vara att hålla rent och snyggt för att människor inte ska känna sig lika bekväma med att 
förstöra och smutsa ner platsen. Situationsbegreppet kan därmed liknas med broken window 
teorin eftersom de båda begreppen utgår ifrån att brott är mer sannolika att begås om det 
redan begåtts ett brott på platsen (Listerborn 2002. s.32). 
 
Avslutningsvis kan dessa teoretiska utgångspunkter förklaras relevanta till resterande del av 
uppsatsen eftersom de kan liknas med en del av kommunens strategier för tryggare 
stadsplanering, samt användas som inspiration till kommande analys om framtida möjliga 
åtgärder för Oskarsparken.   
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4. ANALYS OCH RESULTAT - TVÅ PARKER I ÖREBRO 
Kommande avsnitt behandlar det material som samlats in i relation till Örebro Kommuns mål 
riktlinjer, lagar och projekt gällande parker och trygghet, samt en djupare inblick på två 
utvalda parker i kommunen, Karlaparken och Oskarsparken. Karlaparken valdes att 
undersökas på grund av det nyligen genomförda upprustning arbete som gjorts i parken lett 
av kommunen, samt medborgarnas deltagande i projektet. Oskarsparken valdes att studeras 
på grund av dess potential att förbättras och upprustas för att öka trygghet och rörelse på 
platsen. Avsnittet om Oskarsparken beskriver alltså åtgärder som inte ännu är genomförda, 
utan som vi som författare av denna studie anser skulle kunna genomföras i framtiden för att 
utveckla och förbättra omständigheterna på platsen.  

4.1 Övergripande styrdokument  
 
Översiktsplan  
Översiktsplanen för Örebro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018. Parker och 
grönområden finns med i de översiktliga riktlinjerna för kommunen och presenterar både 
generella mål för parker överlag samt specifikt hur innerstadsparker bör hanteras, vilket är 
relevant i denna uppsats eftersom innerstadsparker diskuteras. Innerstadsparker ska skyddas 
och inte exploateras till annan användning än grönområde, och betydelsefull växtlighet och 
historiska/kulturella monument ska bevaras. Parkerna ska vara tillgängliga för medborgare att 
bruka, och vägar i anslutning till parkerna ska vara tillgängliga för trafikanter och gångare. 
Parker ska utformas så att det finns möjlighet till aktivitet och en god social sammanhållning, 
och trygghet ska prioriteras (Örebro kommun 2018).  
 
Örebro Grönstruktur  och  Grönstrategi för Örebro kommun 
Örebro kommun utformade ett miljöutvecklingsprogram 2006 för att hantera uppdrag från 
kommunfullmäktige gällande bevarande och utveckling av kommunens grönytor. Uppdraget 
fick namnet “Örebro Grönstruktur”, och syftet var att formulera en nulägesbeskrivning av 
grönområden i Örebro kommun samt beskriva grönytornas betydelse på sina respektive 
platser. Detta skulle göras utifrån ett socialt, kulturellt och ekologiskt helhetsperspektiv. 
Begreppet Helhetsperspektiv betyder stadsplanering som tar hänsyn till flera olika aspekter av 
samhällets och människans behov (Faskunger 2010. s.24). Undersökningen skulle även 
inkludera analyser angående brister och svagheter i nuvarande grönområden samt förslag på 
eventuella förbättringsmöjligheter (Örebro kommun 2006. s.5). Programmet innehåller 
planering av parker utifrån ett trygghetsperspektiv, vilket är relevant för denna uppsats.  
 
I Örebro Grönstruktur beskrivs behovet av trygghet i parkområden med ett par ledande 
riktlinjer som ska ge upphov till ökad säkerhet samt en känsla av trygghet för besökare i 
parkerna (Örebro kommun 2006. s.25) . Dessa riktlinjer har formats med hjälp av tidigare 
forskning inom stadsplanering utifrån ett trygghetsperspektiv. Riktlinjerna består främst av 
möjligheter att inom fysisk planering (som design, placering och funktion) förebygga otrygga 
situationer i parken .  
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Växtlighet betonas i riktlinjerna som estetiskt vackra men inte heltäckande för insyn. Detta 
gäller buskar, träd och häckar. För att kunna uppnå detta och samtidigt upprätthålla en 
frodande miljö med mycket växter och grönområden i parkerna bör träd med kala stammar 
föredras eftersom de inte hindrar insyn i parken men ändå bidrar med grönstruktur och 
växtlighet (Örebro kommun 2006. s.25).  
 
Parkområdet ska vara utrustat med olika slag av gångstråk som ska ge besökaren möjlighet 
att röra sig fritt i parken och även kunna lämna parken lätt. Tillgänglighet i en park påverkas 
även av dess eventuella hinder, exempelvis broar och grindar som därmed bör vara byggda ur 
ett säkerhetsperspektiv för att undvika olyckor. Eventuella tunnlar i anslutning till parker kan 
uppfattas som otrygga och bör därför rustas upp för att bli mer inbjudande (Örebro kommun 
2006. s.25). Ett av de stora problemen med parkområden under natteid och mörkare årstider 
är att färre människor vistas i parken och därmed saknas social övervakning och den som 
befinner sig i parken blir mer utsatt.  
 
Belysning ska finnas utspridd i en park. Detta blir särskilt viktigt under mörkare tider på 
dygnet samt under mörkare årstider. Belysningen ska främst finnas vid gångstråk, skyltning 
och avskilda platser. Parker ska även utrustas med bänkar och lugna avskilda platser eftersom 
en del av parkens trygghetsmål handlar om att bidra till ett lugnt naturområde för dess 
besökare. Detta bör göras i olika zoner av parken, inte bara i en zon. Avskilda områden med 
stora omringande buskar ska vara tillgängliga för besök under dagtid, medan cykelvägar och 
genomfartsvägar bör vara mer exponerade eftersom de oftare används även under nattetid 
(Örebro kommun 2006. s 26).  
 
2017 upprättades en ny strategiplan för grönområden i Örebro kommun. Den nya planen som 
kallas “Grönstrategi för Örebro kommun” är en uppdaterad version av de mål och visioner 
som finns för parker och grönområden i kommunen. Målet för kommande år är att utveckla 
parkerna för att öka antalet besökare samt förbättra förutsättningarna för fysisk trygghet samt 
känslan av trygghet för medborgare av alla åldrar (Örebro kommun 2017a. s.6-7). 
Strategiprogrammet ska följas upp regelbundet ungefär vartannat år, men kan revideras vid 
behov.  
 
Samtliga medborgare i kommunen ska enligt visionen ha nära tillgång till ett grönområde. 
Parker kan fungera som en mötesplats som sammanlänkar invånare i bostadsområden och 
ökar deras tillgång till social övervakning och känsla för grannskap. Uppsyn och medvetenhet 
för sina grannar kan vara en stor tillgång för känslan av trygghet i området. Invånare kan 
lättare känna igen utomstående besökare och känner även ett större intresse för att ta hand om 
platsen och dess besökare (Örebro kommun 2017a. s.11).  
 
Både Örebro Grönstruktur och Grön strategiplan för Örebro kommun är alltså mål och 
visioner för Örebro kommuns grönområden, bara att den senare är en uppdaterad version. 
Stadsplanering för trygghet i parker är alltså något som prioriterats nu, likaväl som tidigare 
år, men den uppdaterade versionen anser vi är mer specifikt inriktad på åtgärder som kan 
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vidtas för att uppnå en tryggare miljö, och det kan betyda att kommunens arbete inom 
området har utvecklats under de senaste tio åren och kommer förhoppningsvis att fortsätta 
utvecklas i framtiden.  
 
Ordningsregler 
 
Alla allmänna och offentliga platser har lokala ordningsföreskrifter. I gällande detaljplan 
anges bland annat gata, gång- och cykelväg, torg och park som allmän plats. I huvudsak de 
gator, parker, torg och liknande som kommunen äger och sköter. “Offentlig plats” är ett 
uttryck som används i ordningslagen och i lokala ordningsföreskrifter. Alla allmänna platser, 
samt vissa andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men ändå får användas för 
någon form av allmän trafik, som exempelvis utrymmen som används för gång-, cykel- eller 
biltrafik, räknas som offentlig plats. Kommunerna har enligt ordningslagen möjlighet att 
utsträcka tillämpning av lokala ordningsföreskrifter utöver allmän och offentlig plats. 
Kommunen kan alltså likställa andra områden, som exempelvis anläggningar för lek, idrott 
mm, med offentlig plats, (Örebro kommun 2014, s.2)  
 
Följande ordningsföreskrifter är utvalda som de relevanta ordningsreglerna för parker: 
 
15 § 
Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan annan jäst 
alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte förtäras på offentlig plats inom 
det område som anges med särskilda begränsningslinjer på karta till dessa 
ordningsföreskrifter, bilaga 1, och inom de områden som anges i särskild förteckning till 
dessa ordningsföreskrifter, bilaga 2. (Örebro kommun 2014, s.4) 
 
18 § 
Hundar och katter ska hållas kopplade på offentlig plats och inom de områden som anges i 
särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga 2. Tikar ska under löptid hållas 
kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund eller katt 
inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annats sätt 
som möjliggör kontakt med ägaren. Hundar och katter får inte vistas på lekplats och badplats 
som utgör offentlig plats (Örebro kommun 2014, s.5) 
 
19 § 
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och inom de områden som 
anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga 2. 
 
25 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av […] 15 § första stycket, […], 
18-19 §§ […] kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I 
ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. (Örebro 
kommun 2014, s.6) 
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Trots att dessa lagar är stiftade, så är det viktigt att påpeka att flera lagar ibland överskrids, 
och inte rapporteras, det finns besökare av parker som inte följer dessa riktlinjer, samt övriga 
besökare som kanske inte alltid rapporterar när de bevittnar ett brott som begås. Anledning 
till detta kan dels vara på grund av att medborgare inte är helt medvetna om vilka lagar och 
regler som finns i parker, och dels för att vissa medborgare inte respekterar dessa lagar nog 
för att följa dem eller för att rapportera in dem som inte följer dem.  
 

4.2 Medborgardialog 
 
Medborgardialoger är ett system som gör invånare informerade och eventuellt  medskapare 
av projekt och stadsplanering i samhället. Medborgardialoger kan ske på olika sätt och 
användas i olika grad. Medborgaren kan inkluderas i olika stadier av planprocessen, vilket 
kan leda till olika slutliga resultat. I vissa processer används dialoger bara för att informera 
medborgare om vad för arbete som ska utföras, men kommunerna ska sträva mot att 
inkludera medborgare tidigare i planprocessen och följa upp under arbetet. Samarbete och 
dialog mellan medborgare och kommun kan leda till en mer hållbar social utveckling i staden 
eftersom medborgarna kan bidra med insikt till en plats och dess behov och möjligheter som 
kommunen kanske inte tänkt på. Medborgare kan genom en medborgardialog informeras om 
framtida projekt och arbeten innan de genomförs för att på så sätt ha en chans att bidra med 
förslag och ideér. Medborgarens möjlighet till inflytande kan öka förtroendet mellan invånare 
och kommun, och samtidigt stärka de demokratiska visionerna i samhället eftersom 
medborgarens röst blir hörd och besvarad. En medborgare som deltagit i planprocessen 
kommer även förmodligen känna en starkare tillhörighet till platsen eftersom det finns en 
personlig kontakt till dess implementering (Sveriges Kommuner och Landsting 2015, s.12-
14).  
 
Medborgardialog innebär i det här sammanhanget att medborgarna ges en möjlighet att få 
insyn i planeringen och att kunna vara med och påverka den. För att mäta och analysera 
graden av medborgarnas deltagande finns Sherry Arnsteins delaktighetsstege hjälpmedel. 
Stegen består av olika nivåer som beskriver vilken grad av inflytande som det rör sig om. I 
vissa fall kan det även röra sig om flera nivåer samtidigt. Nivå 1: Information - Här ger man 
den information som krävs till medborgarna. Det är viktigt att i informationen vara tydlig 
med vad det är frågan om vid varje tillfälle. Om det inte handlar om deltagande och dialog 
och endast om ren information till medborgarna är det viktigt att klargöra det. Nivå 2: 
Förankring - Här handlar det om att ge medborgarna möjlighet att ge synpunkter på olika 
förslag och alternativ. Nivå 3: Delaktighet - Här ges medborgarna möjlighet att vara med och 
ta fram förslag och lösningar tillsammans med företrädare för kommunen i en ömsesidig 
dialog. Nivå 4: Medbestämmande - Här får medborgarna vara med och besluta, exempelvis 
genom en lokal folkomröstning (Arnstein 1969, s. 217; Boverket 2017).   
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Medborgardialog i denna uppsats presenteras nedan utifrån kommunens arbete i Karlaparken 
och medborgarnas delaktighet i samband med det arbetet och sedan presenteras ett förslag till 
medborgardialog i samband med våra egna ideér till Oskarsparken.  

4.3 Karlaparken  

Karlaparken är en park som är lokaliserad i Väster, ett område i den västra centrala delen i 
Örebro. Parken ligger i närhet till tågstationen och ligger ca 1 km från stadskärnan i centrum. 
Örebro kommun valde att inleda ett arbete för att utveckla och förbättra Karlaparken. Målet 
var att möta medborgarnas önskemål och samtidigt öka tryggheten i parken. Medborgare i 
Örebro kommun fick möjligheten att bidra med ideér och synpunkter under sommaren 2015, 
vilket sedan användes som underlag för upprustningen som färdigställdes sommaren 2016 
(Örebro kommun 2017b).   

 

4.3.1 Medborgardialog i samband med upprustning 
 
Arbetet för en upprustning av Karlaparken inleddes med en medborgardialog med 
kommunens invånare som skulle bidra med ideér och åsikter till den framtida förbättrade 
utformningen av parken och dess möjligheter. Medborgardialogen utfördes under sommaren 
2015 i form av enkäter och telefonsamtal. Den målgrupp som kontaktades i första hand i 
samband med telefonsamtal var invånare som var bosatta i närhet till parken. Enkäterna 
kunde besvaras i pappersform och på kommunens hemsida. Sammanlagt samlades 162 
synpunkter in som underlag till upprustningen som stod klar ett år senare. Återkommande 
ideér och synpunkter sammanfattades i ett dokument. Medborgarnas åsikter tog upp ideér och 
förslag till flera olika aspekter av parken, exempelvis aktiviteter, trygghet, gemenskap, 
utrustning, skötsel och belysning. En del medborgare nämnde även en viss oro över 
alkoholister som ibland vistas i parken (Örebro kommun 2015).  
 
Efter arbetet utförts bjöds medborgare in av kommunen till en invigning av den upprustade 
parken. Målet var att medborgare som deltagit i medborgardialogen gällande upprustningen 
skulle få möjligheten att uppleva förverkligandet av sina egna åsikter och ideér. Invigningen 
var öppet för alla och fungerade även som ett event för medborgare att träffas och 
förhoppningsvis vilja återkomma till parken framöver (bilaga 3, Örebro kommun). 
Medborgardialogen som utfördes i detta fall anser vi följer boverkets utvalda steg av 
delaktighetstrappan, men det finns ytterligare steg i Arnsteins teori som skulle kunna 
appliceras för att uppnå en ännu högre grad av medborgardialog. Medborgare skulle kunna få 
delta i någon form av omröstning och slutliga beslut gällande parken, och det skulle kunna 
genomföras en uppföljning i efterhand av hur medborgarna upplever åtgärderna (Arnstein 
1969, s. 217; Boverket 2017).  
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4.3.2 Upprustning  
 
Förändring av den fysiska planeringen i parken består främst av ett byte från täta buskar till 
olika variationer av träd med kala stammar som på så sätt ökar insyn till och i parken. De nya 
träden ska förutom en förbättrad insyn även bidra till en estetiskt vackrare plats med större 
variation av trädarter, exempelvis träd med ätbara frukter och bär. Markytan för gångare har 
renoverats för att förenkla tillgängligheten och rörligheten i parken. Detta förväntas även 
minska risken för skador och olyckor. Nya tillgångar i parken som exempelvis fotbollsmål, 
dusch, grillar och boulebana förväntas bidra till fler användare av parken (Bilaga 4 Örebro 
kommun). Detta kan öka känslan av trygghet och förebygga brott eftersom våldsbrott är 
svårare att utföra under social övervakning (Newman 1973. s.3).  
 
Parken ligger intill en förskola vilket skapar ett extra stort behov av aktiviteter och utrustning 
anpassade för barn. Detta inkluderar bl.a. lekplatser samt säkerhetsåtgärder vid närliggande 
bil- och cykelvägar. Skyltar och belysning kan vara viktiga åtgärder för att uppnå detta. Att 
hålla rent och snyggt kan även vara en tillgång eftersom människor är mindre villiga att 
exempelvis skräpa ned och klottra om det inte redan ligger skräp på marken eller finns klotter 
på väggar och bänkar, detta antagande grundas på Broken window teorin av Wilsson och 
Kelling som beskrevs i tidigare avsnitt (Kelling och Wilson 1982, s.1-3).  
 
Upprustningen av Karlaparken kan leda till ökad trygghet eftersom den dels förbättrat insyn 
med hjälp av borttagna buskar, och dels eftersom de nya attraktionerna förväntas bidra till en 
ökad rörelse och aktivitet i parken. Medborgarnas egna önskemål och deltagande kan 
förbättra känslan av samhörighet på platsen och även bidra till ett ökat antal nya besökare, 
vilket var en del av de mål som satts i strategiplanen. Förbättrad insyn och ökat antal 
besökare kan även bidra till trygghet utifrån de teorier som tidigare nämnts i denna uppsats, 
exempelvis Newmans “Defensible space” (Knox & Pinch 2010. s. 215). 

4.4 Oskarsparken  
 
Oskarsparken har funnits sedan år 1894, men har varit ett betydande grönområde längre än 
så. Parken är belägen centralt i staden med direkt anslutning till Stortorget och 
Trädgårdsgatan. På grund av sitt centrala läge kallas parken en “innerstadspark”. Till ytan är 
parken relativt stor (ca. 250x70m) och präglas av sina stora kastanjeträd som stått i 
århundraden (Örebro kommun 2016). Nedan är en beskrivning på hur vi som författare av 
denna uppsats anser att parken skulle kunna upprustas och förbättras utifrån vår roll som 
framtida samhällsplanerare. Åtgärderna i parken är därför endast förslag från vår sida och är 
alltså inte kommunens egna planer på parkens upprustning.  
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4.4.1 Potential och behov 
 
För att nå ett bra resultat av en eventuell upprustning bör några ledande aspekter beaktas. 
Parkens centrala läge lämnar utrymme till en del möjligheter och utmaningar som kanske inte 
finns i övriga parker i staden som är belägna längre bort från stadens centrum. 
Innerstadsparker tenderar att ha besökare från hela staden, och inte bara från närliggande 
bostadsområde. Det bidrar med en möjlighet att anordna event och aktiviteter som är 
tillgängliga för många olika åldrar och behov. Det bidrar även till en potential till ett stort 
antal besökare i olika åldrar och med olika behov.  
 
Det centrala läget kan även vara en utmaning eftersom det tenderar att vara mer aktivitet 
under senare kväll och natt och det förekommer även en del besökare som förbrukar alkohol 
på annan plats före de kommer till parken eller tar med sig alkohol till platsen. Parken har 
därför en del regelbundna besökare som är alkoholister, vilket bör tas med i åtanke i 
upprustningsprojekt. Alkohol i parken kan leda till en känsla av otrygghet för övriga 
besökare, speciellt för barnfamiljer. Brott är troligen även mer benägna att begås av 
människor som är drog-eller alkoholpåverkade. Trots att det finns lagar mot alkoholförtäring 
i parker så förekommer detta ändå, eftersom det inte finns tillräcklig översyn från polis eller 
övervakning. Övriga besökare i parken tenderar även att inte rapportera sådana företeelser när 
de observerar dem (Newman 1973. s.163-171). 
 
Parken är relativt stor till ytan, men saknar ett välanpassat utbud av aktiviteter och resurser 
för dess besökare. Det är till mestadels stora gräsytor och träd, men i nuvarande läge så 
utnyttjas inte dessa ytor ultimat. Parken skulle kunna användas av betydligt fler besökare om 
den erbjöd fler aktivitetsmöjligheter, exempelvis inom sport, lek och djur. Parken skulle även 
kunna erbjuda en större variation av växtlighet. Parken är direkt ansluten till centrum så är 
stor del av rörelsen i parken de som förflyttar sig från centrum, genom parken, vidare till sina 
bostäder, och därför är gångvägar och cykelvägar viktiga att betrakta och utvecklas för att 
öka säkerhet och övervakning.  
 

4.4.2 Medborgardialog 
 
Medborgardialog i anslutning till upprustningen av Oskarsparken skulle kunna ske via olika 
medel. Ett förslag till hur medborgare ska informeras om deras möjlighet att delta i en dialog 
skulle kunna vara genom informationsblad som placeras i parken som hänvisar till 
kommunens hemsida där idéer och åsikter kan lämnas in. Bostäder som ligger nära parken 
kan även få dessa informationsblad i post eller i sina trappuppgångar.  
 
Det skulle kunna erbjudas någon form av alternativ på facebook för medborgare att kunna 
svara snabbt och enkelt på vad de personligen önskar i parken. Anledningen till detta är för 
att dagens samhälle inte är lika tillgängligt för enkäter i pappersform, eftersom det tar tid och 
behöver postas och därför kanske inte bidrar med ett stort antal svar. Om kommunen bjuder 
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in till dialoger med medborgare på sociala medier så kan medborgarnas känsla av kontakt 
med kommunen öka, och det kan skapa en mer effektiv dialog mellan kommun och 
medborgare. Före- och efterbilder kan läggas upp på kommunens hemsida där åtgärderna 
förklaras, samt eventuell förklaring av varför en del förslag inte var möjliga att upprätta.  
 

En uppföljning av arbetet och medborgardialogens utfall bör upprättas. Besökare i parken kan 
intervjuas, både före upprustningen och efter, för att se vad i parken de prioriterar som 
viktigast för dem. Parken bör även utvärderas från vinterhalvåret, eftersom mörkret och kylan 
bidrar med andra hinder och behov än på sommarhalvåret.   
 
4.4.3 Förslag och åtgärder  

 
Utifrån observationer har vi skapat ett förslag på de åtgärder som skulle kunna implementeras 
i Oskarsparken för att förbättra känslan av trygghet, öka antalet besökare och därmed rörelse 
på platsen samt förebygga brott som exempelvis förtäring av alkohol, förstörelse och överfall. 
Nedan finns en bild som representerar en vision av parkens nuvarande utseende samt de nya 
komplement som vi anser skulle kunna införas i en framtida upprustning. Det är alltså inte en 
exakt avbildning av parkens verkliga skala eller utseende. Kommande förslag förklaras 
djupare nedan och kan även tydas på bilden.  
 

 
Växtlighet 
På bilden ovan visas parken och våra nya ideér är markerade med pilar. Träden i parken är 
stora kastanjeträd och behålls kvar eftersom de inte anses vara ett hinder för insyn från 
gatorna. Insynen från gatorna hindras inte av träden på grund av att träden endast är fylliga 
högt upp, inte nere vid stammarna. Kastanjeträden har även en historisk betydelse, då de 
präglat parken i århundraden och bör därför också behålls av kulturellt värde, och som 
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tidigare nämnt så är ett av målen i översiktsplanen att bevara en del aspekter i 
innerstadsparker (Örebro kommun 2018). Tillägg av växtlighet blir träd av andra arter som 
kan bidra med färg och variation i parken. Dessa träd kan exempelvis vara körsbärsträd eller 
rosenmandelträd, vilket på bilden ovan kan placeras där de rosa träden är utmarkerade. Till 
höger på bilden kan blomsterland anordnas för att skapa en mer rofylld och färgglad miljö för 
de besökare som sitter på bänkarna som är utmarkerade. I ett av de stora kastanjeträden skulle 
en gunga kunna hängas upp från en av grenarna.  
 
Aktiviteter  
För att det ska vara mer rörelse och liv i parken anser vi att det finns möjlighet att utveckla 
aktivitetsredskap i parken. Nuvarande grusplan är tom, och därför har vi i visionen placerat ut 
fotbollsmål och basketkorgar. Bredvid grusplanen finns en gräsplätt där ett volleybollnät 
skulle kunna sättas upp. Många besökare i parken motionerar och passerar parken på 
springrundor, och därför finns simpla träningsredskap med i vår vision och markeras på 
bilden ovan med hantlar.  
 
På gräsplätten där en grill placerad på bilden, finns det plats för en grillplats med tillhörande 
bord och stolar. I den vänstra delen på bilden finns i nuläget inte så mycket aktivitet, så där 
skulle någon form av fontän sättas upp. Anledningen till att den vänstra delen är i behov av 
att förfinas kan även vara för att visa en mer tilltalande front till den stora vägen 
(Trädgårdsgatan) som den ligger intill, samt stortorget som ligger på andra sidan gatan. Mer 
aktivitet i parkens västra del skulle även kunna dra en mer varierad målgrupp till den delen av 
parken, som i nuläget ofta endast består av alkoholförbrukare. En ökad social rörelse och en 
större variation av åldersgrupper kan främja säkerhet enligt det tidigare nämnt Defensible 
space av Newman (Newman 1973. s.163-171).  
 
Ljus och städning 
För att uppnå en ökad trygghet även under nattetid och mörkare årstider anser vi att parken 
borde ha fler, och starkare lampor. Lamporna bör inte endast finnas vid vägar och korsningar, 
utan även mitt i parken på stora gräsytor. Utbyte av de befintliga lamporna mot lampor som 
fungerar mer som strålkastare och lyser upp parken så att man får en behagligare insyn i 
själva parken. De lampor som finns nu ger inte den effekten som krävs anser vi. Det räcker 
inte med att sätta ut lampor, det bör vara fungerande lampor som har en effekt på den 
upplevda tryggheten. Det ska vara tillräcklig bra ljus för att man ska våga gå igenom parken 
även kvällstid.  
 
För att minska besökarnas angelägenhet att skräpa ner ska det finnas gott om papperskorgar, 
papperskorgar för pant, samt en markerad papperskorg för engångsgrillar under sommaren  
(Listerborn 2002. s.32). Flera papperskorgar av olika syfte kan bidra till en ökad källsortering 
samt mindre risk för nedskräpning.   
 
Alla dessa förslag på tillämpningar i Oskarsparken är utvalda för att främja trygghet, agera 
som brottsförebyggande. Detta sker i stor del på grund av den ökade sociala rörelse som 
förväntas öka i och med upprustningen. Den sociala övervakningen är alltså ytterst betydande 
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för en park ska kännas tryggare.  
 
Djurhållning  
Flera av parkens besökare har hund. Hundarna får inte vistas överallt, som nämnt i 
lagstiftarna, så därför skulle en inhägnad yta för hundar finnas, där de kan hoppa över hinder 
eller eventuellt släppas lösa och leka med varandra. Inhägnade ytor i parken för hundar kan 
även vara något positivt för övriga besökare som ibland kan känna oro för lösgående hundar.  

4.5  Jämförelse av de två parkerna  
 
De två parkerna, Karlaparken och Oskarsparken, valdes ut dels på grund av att de har 
genomförts en upprustning eller ska genomföras en upprustning, och dels på grund av att 
parkerna har olika förutsättningar. Karlaparken ligger vid ett bostadsområde en bit ifrån 
centrum, och intill faciliteter som exempelvis en förskola, en vårdcentral och ett 
ålderdomshem. Oskarsparken däremot, är lokaliserad betydligt mer centralt i staden, vilket 
bidrar till annorlunda omständigheter från Karlaparken. En central park kan utsättas för fler 
utmaningar inom alkohol- och drogförtäring samt fler förbipasserande som ska ta sig från 
centrum till övriga stadsdelar.  
 
Skillnad mellan parkerna kan även ses i de närliggande faciliteter. Vid Karlaparken ligger en 
förskola och ett ålderdomshem som förmodas påverka aktiviteten i parken. Karlaparken har 
därför stort utbud av aktiviteter för barn, både småbarn och lite äldre barn. Parken kan även 
gynnas av att erbjuda många trevliga sittplatser för boende på ålderdomshemmet. 
Oskarsparken däremot ligger som sagt mer centralt och har stora lägenhetshus runt sig. Det 
finns många hundägare som rastar sina hundar i parken och går längs med parken.  
 
Avslutningsvis kan dessa teoretiska utgångspunkter förklaras relevanta till resterande del av 
uppsatsen eftersom de belyser ämnen som handlar om stadsplanering, trygghet, 
brottsförebyggande design och parkdesign. Teorierna kan även liknas med en del av 
kommunens strategier och mål för stadsplanering och trygghet i parker. De används även som 
inspiration till uppsatsens slutliga analys angående ett eventuellt upprustningsförslag till 
Oskarsparken. 
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5. SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt ämnar vi att redovisa de centrala delarna i vårt syfte samt besvara 
frågeställningarna i studien.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera möjligheterna med brottsförebyggande åtgärder genom 
fysiska planeringsåtgärder, samt att visa hur trygghetsaspekten implementeras i planeringen.  
Vi kommer att studera tidigare planering, forskning och litteratur samt utgå från två olika 
brottsförebyggande teorier, Defensible space och Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED).  

 
Vi har valt att studera parker i Örebro för att få en uppfattning om hur en parks utformning 
kan skapa en trygghetskänsla hos den som brukar den, samt undersöka vilka möjligheter som 
finns för att förhindra att kriminella handlingar utförs på nytt. Vi har valt två parker i staden 
som vi ska undersöka i en fallstudie.  
 
 
1. Hur kan man generellt inom samhällsplanering utforma en park för att öka trygghet 
genom att förebygga brott på platsen?  
 
Man kan med upprustning, i form av åtgärder utifrån ett trygghetsperspektiv, och den 
naturliga övervakningen och sociala kontrollen öka trygghet och förebygga brott. Det finns 
alltså flera aspekter som kan påverka tryggheten på en plats. Trygghet kan framhävas på olika 
sätt och tolkas på olika sätt av människor. Trygghet kan förbättras med en minskning av 
brott, men trygghet kan även vara en känsla som inte beror på brott som utförts utan istället 
beror på personlig upplevelse och omgivning. Därför är det viktigt att genomföra 
medborgardialoger i samband med stadsplanering av parker, eftersom olika individer kan 
uppleva olika moment och omständigheter som otrygga.  
 
Fysiska trygghetsskapande åtgärder kan ge goda resultat då man gör det svårt att begå brott 
på en plats. Dock tror vi att kriminaliteten kan föras över till andra platser där det inte är lika 
svårt att begå brott. Medveten formgivning av miljön som har i avsikt att bygga bort 
förutsättningar för brottslighet och öka trygghetskänslan. En stor del av insatser angående 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i parker riktas mot att implementera föremål för 
aktivitet och trivsel. Övriga omständigheter som exempelvis belysning, växtlighet och vägar 
har även en viktig betydelse i tidigare forskning inom ämnet.  
 
Vi anser att man ska utgå ifrån flera teorier när man planerar för fysiska åtgärder i en stad. De 
teorier vi presenterat i studien lyfter fram aspekter som vi anser vara av stor betydelse inom 
samhällsplanering. Teorierna har något gemensamt, nämligen att de betonar fördelarna av 
aktivitet och social kontroll i en park. Ju mer aktivitet det är i en park, desto bättre blir den 
sociala övervakningen av platsen, och därmed blir brottshandlingar svårare att utföra. Den 
sociala kontrollen och naturliga övervakningen leder även till människor tar mer ansvar för 
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området de bor i vilket i sin tur leder till man gör allt för att behålla den kontrollen för att 
minska brottsligheten. Detta genom att man känner att man har en skyldighet gentemot sina 
grannar och medmänniskor att ha uppsyn och agera för att förhindra att brott begås. Känner 
man ansvar för sitt grannskap tror vi även att individer är mer villiga att ringa polis när de 
vittnar ett brott.  
 
Vi tror att i områden som ofta är utsatta för brott är trygghetskänslan inte lika stark som i 
områden med mindre brottsbenägenhet. Detta för att den sociala kontrollen saknas och leder 
till att individer inte känner att de har ett ansvar för de offentliga utrymmen som finns i 
området. Offentliga utrymmen kan därmed övertas av grupper som utesluter övriga från att 
vilja vistas på platsen. Vi tror att ett samspel mellan en parks egenskaper, förhållandena i 
omgivningen och känslan av ansvar och omtanke hos medborgarna är viktiga element som 
behövs för att uppnå trygghet, både fysiskt och psykiskt. Social kontroll är svårt att få utan 
förutsättningar för naturlig övervakning. Därför är det en fördel att använda sig av denna 
kunskap i stadsplanering av parker.   
 
Stadsplanering kan alltså påverka trygghet i en park. Både genom brottsprevention och 
genom en förbättrad atmosfär på platsen som kan förbättra besökarens känsla av platsen. 
Olika platser och parker bör även behandlas utifrån de unika omständigheter som finns på 
olika platser. Olika parker kan ha olika förmåner som påverkar var det finns för behov och 
möjligheter på platsen, samt vad det finns för hinder och utmaningar specifikt i området.     
 
 
 
2. Hur arbetar Örebro kommun översiktligt med stadsplanering för att förbättra trygghet i 
parker och vilka åtgärder applicerades/tillämpades i Karlaparken 2015?  
 
 
Studien har bekräftat att det finns tydliga samband mellan fysisk planering och upplevd 
trygghet samt brottsförebyggande arbete, även på kommunal nivå. Örebro kommun har som 
målsättning att utveckla grönområden och parker till att bli mer anpassade för besökarna 
utifrån ett trygghetsperspektiv.  
 
I kommunens visioner betonas insyn som ytterst viktigt för att öka känslan av trygghet samt 
förenkla den sociala övervakningen. Åtgärder för att att främja insynen kan exempelvis vara 
att ta bort täta buskar och öka tillgången av belysning (Örebro kommun 2006. s.25) 
Upprustningen 2015-2016 i Karlaparken tog med trygghetsperspektivet i åtanke som en av 
uppgifterna för att utveckla parken. Buskar togs bort, växter och fruktträd sattes in för att ge 
en mer varierad växtlighet och parken är nu mer anpassad för aktivitet och rörelse, vilket 
kommer främja den sociala övervakningen.  
 
Kommunen tog även hjälp av medborgare i planprocessen i form av en medborgardialog. 
Kommunen kontaktade medborgare via enkäter och telefonsamtal, där medborgare fick 
kommentera va de ansåg saknades i parken eller kunde upplevas otryggt, samt vad de hade 
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för idéer till nya aktiviteter och en förbättrad omgivning i parken. Efter upprustningen blev 
medborgare inbjudna till en invigning. Medborgardialog användes i detta fall som en hjälp i 
processen av upprustningen av Karlaparken, men det skulle kunna göras en uppföljning på 
resultatet av detta. Möjligtvis skulle det kunna genomföras en dialog med medborgare om 
huruvida de upplever skillnaderna efter upprustningen, eller eventuellt ett dokument som 
beskriver i hur hög utsträckning medborgarnas åsikter förverkligades i upprustningen  
 
 
3. Vilka åtgärder skulle kunna införas i Oskarsparken för att öka tryggheten på platsen? 
  
För att öka tryggheten i Oskarsparken anser vi att kommunen skulle kunna utöka utbudet av 
aktiviteter i parken, detta för att öka antalet människor som rör sig på platsen vilket främjar 
den sociala övervakningen i området. Åtgärderna i Oskarsparken bör även anpassas utefter 
parkens lokalisering eftersom det centrala läget i staden ger utrymme för en del möjligheter, 
men även för en del hinder. En möjlighet är att utnyttja det centrala läget till evenemang eller 
aktiviteter som inte erbjuds i övriga parker. Ett hinder med det centrala läget är 
alkoholkonsumerande som förekommer i parken eller som har konsumerats på närliggande 
krogar på nattetid innan personen anländer till parken. Parken bör göras mer tillgänglig för 
olika åldrar och olika aktiviteter, detta speciellt för att undvika områden i parken som lämnas 
tomma, och även göra det svårare för människor att dricka alkohol på platsen.  
 
Vi anser att lampor som ger ett ordentligt ljus i parken är av stor vikt i parker. De befintliga 
lamporna ger inte tillräckligt bra ljus och de stora träden skymmer ljus. Det är en åtgärd som 
är enkel att vidta och ökar den allmänna säkerheten samt ger möjlighet till användning av 
parkerna även under mörka årstider. Bra belysning främjar brottsanmälningar då förövare blir 
mer synliga för personer som befinner sig i anslutning till parken. Vi är medvetna om att 
denna studie och observation genomfördes på sommarhalvåret, vilket skulle kunna vara ett 
hinder eftersom tryggheten bör undersökas under årets mörkare tider. 
 
För att uppnå ett bra resultat i upprustningen, som gynnar så många medborgare som möjligt 
och samtidigt följer kommunens mål och visioner. Medborgardialogen skulle kunna ske i 
form av intervjuer på plats i parken, där medborgaren informeras om den kommande 
upprustningen och därmed får bidra med idéer och synpunkter. Dialogen skulle även kunna 
ske digitalt på sociala medier, där medborgaren kan tycka till snabbt, och inte behöver fylla i 
pappersenkäter. Efter att upprustningen är klar bör någon form av uppföljning ske, där 
medborgare får kommentera hur de upplever skillnaderna i parken efter upprustningen. 
Upprustningen och medborgardialogen bör även ta hänsyn till de mörkare tider på dygnet och 
de mörkare tiderna på året, eftersom det kan bidra till utmaningar som inte är lika tydliga på 
sommarhalvåret.  
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Bilaga 3  

 
Välkommen på invigning av Karlaparken 21 juni 
 
Tisdagen den 21 juni ny-invigs Karlaparken i Örebro. Örebro kommun samlade under 2015 
in synpunkter från medborgare, däribland från dig, för att ta reda på vad just Karlaparken 
behöver. Nu kan vi se resultatet. 
 
Vi fick in många bra förslag och nu rustas parken upp. Nytt är bland annat fruktträd och 
bärbuskar, en ny lekplats för yngre barn, två grillplatser och fler bänkar. 
 
 
Invigning 
Tisdag 21 juni kl. 17.30 i Karlaparken 
Vi bjuder på jordgubbar och glass. Kl. 18 blir det tal och invigningsceremoni med bl.a. Lars-
Erik Krafve, stadsträdgårdsmästare Örebro kommun, Eva Fransson, stadsantikvarie och Nils 
Edwertz, politiker Tekniska nämnden. 
 
Efter det blir det. guidningar (10 min. vid bra väder) i parken på olika teman och 
tipspromenad. 
 
Teman för guidningarna (cirkatider) 
kl. 18.30 Parkens kulturvärden, Eva Fransson, stadsantikvarie och Erik Käll, 
landskapsarkitekt 
kl. 18.45 Ätbara växter, lekplatsen och parkens kulturvärden, Karin Andersson, parkingenjör 
kl. 19.00 Improvisationsguidning 
Kl. 19.15 Prisutdelning tipspromenad 
 
Upprustning av Karlaparken 
Kommunen har avsatt 1 miljon kronor till upprustningen av Karlaparken. Utifrån 
synpunkterna vi fått in har vi planerat upprustningen. Vi hoppas att många ska känna igen 
sina förslag. 
 
Så här blev det: 
• Fruktträd har planterats mellan boulebanan och gångvägen. 
• Boulebanan är kvar och nya bänkar har ställts ut i närheten. 
• Två grillar har placerats ut. 
• Ett mindre fotbollsmål har placeras ut. 
• Plaskdammen har omvandlats till perennytor med blomsterplanteringar. Bredvid har 
planterats ätliga växter och bärbuskar, samt ett fruktträd. 
• Plattytan av kalksten har renoverats och snyggats till så att snubbelrisken minimerats. 
• Kioskbyggnaden har renoverats. 
• Muren har blivit mer synlig genom att buskar har tagits bort. 
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• Häckarna kring lekplatsen har tagits bort. 
• Ny lekplats för yngre barn har byggts och ett bänkbord har placerats ut i anslutning 
till lekplatsen. 
• Det har även gallrats bland buskar för att förbättra sikten och ge en tryggare känsla i 
parken. 
• Den stora gräsytan har bevarats och kompletterats med nya bänkar. 
• De stora träden har bevarats 
• En dusch är på gång. 
  
 
Läs mer om Karlaparken på orebro.se/karlaparken och än en gång, välkomna på invigningen! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Park och gata, Örebro kommun 
Tekniska nämndens medborgardialoggrupp, Örebro kommun 
 
Servicecenter: 019-21 10 00  
Webbplats: orebro.se  
Twitter.com/orebrokommun  
Facebook.com/orebrokommun 
Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015 
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Bilaga 4 Förslag efter dialog 
 

 
 

  


