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Problemställning:  

Det finns många olika faktorer som påverkar oskyddade trafikanters val av färdväg.  
Det kan exempelvis röra sig om tryggare, snabbare, kortare och trevligare stråk. Start-  

och målpunkter påverkar självklart vilken väg trafikanterna väljer, men det måste 

finnas fler faktorer som påverkar valet. Om trafikanterna har valmöjligheten mellan  

olika stråk som leder till samma målpunkt, vad är det då som avgör valet av färdväg?  
Hur mycket påverkar trygghetskänslan valet av färdväg? Finns det individuella  

skillnader beroende på förutsättningar (t.ex. kön, personliga erfarenheter, ålder) vid 

val av färdväg? Är det skillnad på den upplevda tillgängligheten dagtid och kvällstid? 
 

Syfte:   
Syftet med studien är att identifiera mjuka parametrars inverkan på oskyddade 
trafikanters val av färdväg. Arbetet är en förstudie till förhoppningsvis en ny och 

konkret metodutveckling vad gäller tillgänglighetsplanering, där fokus ligger på 

mjuka parametrar som i viss mån inte är mätbara men som förhoppningsvis lättare går 

att undersöka och integrera i trafikplaneringen efter detta arbete. Via olika studier, 
vars resultat skulle kunna öka kunskapen om mjuka parametrar skulle en bättre 

tillgänglighet i transportsystemet för oskyddade trafikanter kunna uppnås. Arbetet kan 

förhoppningsvis också leda till ytterligare studier och metodutveckling inom området.  
  

Metod:  
Första steget av examensarbetet bygger på litteraturstudier för att få en bra bild över 
vad tillgänglighet innebär. Tidigare forskning inom området studeras samt vilka 

parametrar som är viktiga och bör undersökas mer för att öka tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. Med hjälp av trygghetsvandringar, fältstudier, enkätstudier och 

beteendestudier vid utvalda stråk i Malmö samt intervjuer med kunskapsbärare byggs 
kunskapen upp. Arbetet avslutas sedan med en resultat- och diskussionsdel.  
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Nyckelord:  

Oskyddade trafikanter, val av färdväg, upplevd tillgänglighet, trygghet, mjuka 
parametrar 

 

Resultat och diskussion:  
För att få ett välfungerande och hållbart trafiksystem finns det många viktiga faktorer 

och aspekter för planerare att beakta. Några av de viktigaste är trygghet, säkerhet, 

tillgänglighet och miljö. Fokus i detta arbete ligger på tillgängligheten vilket är ett 

komplext begrepp och innefattar många olika perspektiv. För att ett gång- och 
cykelstråk ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar måste både den fysiska 

och den upplevda tillgängligheten tillgodoses. Rapporten behandlar endast den 

upplevda tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stadsmiljö. Genom att 
genomföra olika studier av utvalda stråk i Malmös innerstad har ett antal s.k. mjuka 

parametrar identifierats och värderats. Definitionen på mjuka parametrar i denna 

studie är: ”Parametrar som påverkar den upplevda tillgängligheten. Parametrarna kan 
exempelvis vara känslor och sinnesintryck men även fysiska faktorer som belysning, 

beläggning och växtlighet”.  

 

De studier som genomförts i detta arbete har alla bidragit med information kring 
upplevd tillgänglighet dels som ett stort och komplext begrepp samt även som 

platsspecifika upplevelser. Arbetet inleddes med litteraturstudier för att bygga upp 

kunskapsnivån inom ämnet bl.a. genom att studera tidigare forskning. För att få 
ytterligare en bra grund inledningsvis i arbetsgången genomfördes kvalitativa 

intervjuer med kunskapsbärare. Utifrån bakgrundfakta valdes en projektplats ut efter 

noga uppsatta kriterier. Projektplatsen blev, utifrån kriterierna, Kungsgatan och 
Föreningsgatan i Malmö. Dessa två gator är delar av huvudstråken i gång och 

cykelnätet i innerstaden och trafikeras dagligen av relativt många oskyddade 

trafikanter. Det är två parallella stråk som leder till samma målpunkt vilket gör att det 

finns en tydlig valmöjlighet för trafikanterna mellan dessa stråk. Stråken är dessutom 
av olika karaktärer. Kungsgatan är ett trevligt parkstråk med stort gaturum och den är 

helt trafikseparerat. Föreningsgatan är en relativt högtrafikerad gata med fyra körfält i 

vardera riktningen där det finns gångbana på båda sidorna men endast en liten del av 
gatan har cykelbana.  

 

Studierna som utfördes på Kungsgatan och Föreningsgatan var dels en 12-

timmarsstudie och dels kvantitativa intervjuer. Innan studierna inleddes deltog 
observatörerna i en trygghetsvandring för att få en annan synvinkel på hur stråk 

upplevs ur brukarnas ögon. Trygghetsvandringarna kan vidga ens vyer för att se den 

fysiska miljön på ett mänskligare sett. Viktigt är att planerare kan pendla mellan det 
professionella tänkandet till det vardagliga och kanske ibland lite triviala. Med 

lärdomar från trygghetsvandringen och tidigare kunskap utfördes 12-timmarstudien. 

Syftet var att få en bredare bild över hur stråken används av brukarna samt att följa 
rörelse- och beteendemönster under 12 timmar. Under studien genomfördes även s.k. 

Gate Counts vid två tillfällen, detta för att se om det skilde sig mellan fördelningen av 

oskyddade trafikanter på gatorna dagtid och kvällstid.  För att få brukarnas syn på den 

upplevda tillgängligheten genomfördes en enkätstudie under två dagar både dagtid 
och kvällstid.  
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Resultatet som de olika studierna gav, var att oavsett om svaren var platsspecifika 
eller inte visade det sig att det sociala livet hade störst inverkan på den upplevda 

tillgängligheten.  Även avstånd, tid och framkomlighet var parametrar som nämndes 

av majoriteten av brukarna vid enkätundersökningen. Dessa parametrar är relativt 
självklara för att ett stråk ska vara tillgängligt för gående och cyklister och kan därför 

kallas för” hårda parametrar” som påverkar den upplevda tillgängligheten. Vid 

jämförelse av de mjuka och de hårda parametrarna visade det sig, i denna studie, att 

de mjuka är minst lika viktiga som de hårda för oskyddade trafikanter vid val av 
färdväg. De kvantitativa enkätintervjuerna samt information från polisens 

brottstatistik visar att det finns en tydlig skillnad mellan den upplevda och den 

faktiska tryggheten. 
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Abstract 

 

Title: Perceived accessibility in urban environments – a case study I 

Malmö 

 

Author: Therese Nieminen 

 
Supervisors: Anders Wretstrand, Researcher, Department of Technology and 

Society, Lund University 

 Lars Olofsson, traffic planner, Ramböll, Malmö 

 
Examiner: Bengt Holmberg, Professor, Department of Technology and 

Society, Lund University 

 
To achieve a well functioning and sustainable transport system, there are many 

important factors and aspects for planners to consider. The most important is safety, 

security, availability and environment. The focus of this work are on accessibility 
which is a complex concept and includes many different perspectives. To achieve 

accessibility for all pedestrians and cyclist regardless of conditions, both the physical 

and the perceived accessibility have to be satisfied. This work considers the perceived 

accessibility of users in urban environments. A number of so-called “soft parameters” 
have been identified and assessed, by carrying out various studies on selected streets 

in Malmö. The definition of “soft parameters” in this study is, “parameters that affect 

the perceived availability”. The parameters may include emotions and sensory 
impressions, but also physical factors such as lighting and vegetation.  

 

The studies in this work have all contributed to information on the perceived 

accessibility, both as a large and complex concept, as well as site-specific 
experiences. It began with literary studies in order to build a knowledge including 

various sources of previous research. To get a good basis for this work, qualitative 

interviews with specialists has been performed. Based on the background facts, a case 
study was selected after carefully set criteria. The emerging project site became 

Kungsgatan and Föreningsgatan in Malmö. These two streets are parts of the main 

thoroughfares running and cycling network in the inner, serving city and served by a 
relatively large number of pedestrians and cyclists every day. The two streets are of 

different characters. Kungsgatan is a nice park street and the traffic modes are 

completely separated. Föreningsgatan, a busy road with two lanes in each direction 

with sidewalk on both sides, but only a small part of the street have cycle path. 
Kungsgatan and Föreningsgatan are two parallel streets that lead to the same targets, 

which means that route choice is fully optional.  Studies conducted on Kungsgatan 

and Föreningsgatan were a 12-hourstudy and quantitative interviews. Before the 
studies began observers participated in a “security hike” (a variant of “walk through 

evaluation”) to get another perspective on how the streets are perceived from the 

users' eyes. “Security hikes” can broaden one’s mind regarding physical environment 

on a user level. To be able to switch from a professional approach to a user´s 
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perspective is important for planners. The aim of the 12-hour study was to get a 

broader picture of how pedestrians and cyclists are using the streets and to follow the 
movement and behavior patterns for 12 hours. To see if there were differences 

between the flow of users on the streets during day and evening, two independent gate 

counts took place. Quantitative interviews where made during two days, both daytime 
and evenings, to get the user´s views on perceived accessibility.   

 

It appeared from the result of the different studies that “social life” had the largest 

impact on perceived accessibility. However, distance, time and flow were parameters 
which the majority of the participants in the quantitative studies mentioned. These 

parameters are fairly obvious in terms of objective accessibility and are therefore 

called "hard parameters" that affect the perceived accessibility. 
 

While comparing soft and hard parameters it appeared as if soft parameters seem just 

as important as hard for pedestrians and cyclists regarding reasons for route choice. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att få ett välfungerande och hållbart trafiksystem finns det många viktiga faktorer 

och aspekter för planerare att beakta. Några av de viktigaste är trygghet, säkerhet, 
tillgänglighet och miljö (Hydén, 2008). Förutom trygghet ingår alla dessa delar i de 

transportpolitiska målen. För att människor ska känna att transportsystemet är 

attraktivt och användbart är tillgängligheten mycket viktig. Tillgänglighet är ett 

komplext begrepp och behovet varierar mycket beroende på människors olika 
förutsättningar. För att tillgängligheten ska vara god är det viktigt att vid planeringen 

vara objektiv för att få med alla perspektiv och synvinklar (Holmberg, 1996). 

 
Ett stråk kan vara fysiskt tillgängligt för alla, men beroende på individuella skillnader 

vad gäller bedömningen av stråket kan det skilja i användbarheten. Ett stråks 

användbarhet beror på många olika faktorer både fysiska och psykiska.(Hydén, 2008) 
”Tillgänglighet i ett individperspektiv definierar vi som mötet mellan individens 

funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/utformning” (Hydén, 2008). För 

att planera för god tillgänglighet krävs kunskap om både brukarna och miljön. Genom 

att utföra analyser om dessa två delar kan tillgängliga stråk utformas. För att utforma 
stråken efter hur miljön ser ut är det viktigt att ha god kunskap om den befintliga 

miljön. Genom olika analyser av den fysiska miljön som t.ex. inventeringar av olika 

slag exempelvis av befintliga hinder samt restidskvotberäkningar. Restidskvot är ett 
kvalitetsmått och är kvoten mellan total restid med cykel jämfört med bil. (Hydén, 

2008) Beräkningar av restidskvoter basteras på tidsåtgång, avstånd och 

framkomlighet. Det som inte tas med i beräkningarna är upplevelsen längs stråken 

som påverkar användbarheten som grundar sig i individuella krav från brukarna. 
För att analysera de individuella kraven bör noggranna analyser genomföras över 

vilka som kommer använda stråket. För att det ska var tillgängligt för alla ska alla 

grupper av människor tas med bl.a. funktionshindrade, barn och äldre. Planterare bör 
alltså skaffa sig kunskap på individnivå. (Hydén, 2008) Detta är ett omfattande arbete 

och en komplex uppgift att ta reda på alla människors olika uppfattningar av stråk. 

Ofta vid tillgänglighetsplanering handlar det om att planerar så att det är god 
tillgänglighet för funktionshindrade. Detta är en viktig bit men det finns många 

faktorer som påverkar om stråket är användbart samt varje individs upplevelser av hur 

tillgänglig ett stråk är, både för funktionshindrade och alla andra trafikanter. Det 

handlar alltså inte bara om den fysiska utformningen och det är dessa ”upplevda” 
faktorer som är minst lika viktiga att få med i planeringen som de fysiska. 

 

 De faktorer som framförallt är viktiga för oskyddade trafikanter vid valmöjligheten 
mellan två eller flera stråk kallas i detta arbete för ”mjuka parametrar”. Dessa 

parametrar påverkar i sin tur den ”upplevda tillgängligheten” som tillsammans med 

den ”fysiska tillgängligheten” påverkar den totala tillgängligheten för ett stråk (se 
figur 1). Sammanfattningsvis; ”… en miljö kan per definition vara tillgänglig utan för 

den skull vara användbar” (Hydén, 2008). 
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Figur 1. Schematisk bild över begreppet tillgänglighet. 

 

 

Tillgänglighet handlar därmed i stort om relationen mellan individ och miljö. Det kan 
t.ex. gälla om och hur trafikanterna når arbetsplatser, service, vård och kultur. Ur ett 

trafiktekniskt perspektiv handlar tillgänglighet ofta om individens möjlighet att 

använda olika system (infrastruktur, färdsätt och färdmedel). Principiellt gäller att 
man inte bara anger systemets tillgänglighet generellt, utan även för vem eller vilka: 

t.ex. bilförare, barn, äldre, kvinnor, funktionshindrade. (TRAST, 2007) 

 
Tillgänglighet i transportsystemet är starkt förknippat med framkomlighet, 

hastighetsbegränsningar, trafikflöden, fördröjningar på sträcka eller i korsning, 

komplexitet, trafikseparering samt vägytans standard. Ovanstående faktorer är 

objektiva till karaktär. Start- och målpunkter påverkar självklart valet av färdväg, men 
det måste finnas fler faktorer som påverkar valet. Därför bör frågeställningar som rör 

den fysiska miljöns tillgänglighet vidgas till att omfatta mer av subjektiva, ”mjuka” 

parametrarna, vilka påverkar trafikanternas upplevelse av tillgänglighet och som 
därmed styr vårt rörelsemönster i stadsmiljön. Trygghetsaspekten är viktig när det 

gäller att skapa ett tillgängligt transportsystem som hitintills inte har beaktats i den 

omfattning som den kanske bör. Åtgärderna för att skapa ett tillgängligt och tryggt 
transportsystem bör utvecklas ytterligare.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att identifiera mjuka parametrars inverkan på oskyddade 

trafikanters val av färdväg. Arbetet är en förstudie till förhoppningsvis en ny och 

konkret metodutveckling vad gäller tillgänglighetsplanering, där fokus ligger på 

mjuka parametrar som i viss mån inte är mätbara men som förhoppningsvis lättare går 
att undersöka och integrera i trafikplaneringen efter detta arbete. Via olika studier, 

vars resultat skulle kunna öka kunskapen om mjuka parametrar skulle en bättre 

tillgänglighet i transportsystemet för oskyddade trafikanter kunna uppnås. Arbetet kan 
förhoppningsvis också leda till ytterligare studier och metodutveckling inom området.  
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1.3 Frågeställningar  

 Kan man dela upp tillgänglighet i fysisk tillgänglighet och upplevd 

tillgänglighet? 

 Vad är det som påverkar oskyddade trafikanters val av färdväg? 

o Hur viktig är den upplevda tryggheten vid val av färdväg? 

o Vilka parametrar påverkar oron för att brott ska inträffa längs ett 
stråk? 

 Om trafikanterna har valmöjligheten mellan olika stråk som leder till samma 

målpunkt, vad är det då som avgör valet av färdväg?  

 Finns det individuella skillnader beroende på förutsättningar (t.ex. kön, 

personliga erfarenheter, ålder) vid val av färdväg? 

 Är det skillnad på den upplevda tillgängligheten dagtid och kvällstid? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att behandla oskyddade trafikanter i stadsmiljön. Fokus ligger 

på enskilda stråk i staden, inte hela trafiknät. Endast en projektplats kommer att 

undersökas i detalj (två parallella stråk med olika karaktär). Projektplatsen kommer 
sedan att ge en grund till en mer generell bild över hur den upplevda tillgängligheten 

värderas och olika parametrars inverkan. Tillgänglighet är ett komplext ämne. Vikten 

kommer att ligga vid den upplevda tillgängligheten och de mjuka parametrarnas 

påverkan på tillgängligheten för alla människor som använder stråken. Anledningen 
till att båda trafikantslagen ( gång- och cykeltrafik) behandlas är att dess likheter är 

större än olikheterna när det gäller tillgänglighet.  

 

1.5 Definition av viktiga begrepp i rapporten 

1.5.1 Tillgänglighet 

”Med ett tillgängligt transportsystem avses att trafiksystemet ska utformas så att 
medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses. 

Tillgänglighet skapas av bebyggelse och trafiksystem i samverkan.” (TRAST, 2007). 

Tillgängligheten påverkas av många olika faktorer, framförallt stadens form och 
struktur, trafiksystemet och människans förmåga (Hydén, 2008). Enligt svenska 

akademiens ordbok är tillgänglighet en plats man har tillträde till. (SAOB, 2008) 

 
1.5.2 Fysisk tillgänglighet 

Den fysiska tillgängligheten påvekas bl.a. av avståndet mellan start- och målpunkt, 

dvs. framkomlighet i den fysiska miljön. Generellt sätt handlar det om att det går att 

ta sig till önskade målpunkter som exempelvis affärer, arbete och skolor. Avståndet 
mellan två punkter beror ofta på hur bebyggelsen är organiserad (TRAST, 2007). Den 

fysiska tillgängligheten kan många gånger mätas i restid, men den påverkas även av 

standarden på infrastrukturen samt vilken prioritering olika trafikslag har. Är den 
fysiska tillgängligheten tillgodosedd så kan alla användare oavsett förutsättningar och 

förmåga (ålder, kön, funktionshinder, bakgrund etc.) använda trafiksystemet. Fysisk 

tillgänglighet handlar även om trafiksäkerhet, en gång- och cykeltunnel har god fysisk 
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tillgänglighet och god trafiksäkerhet men har i många fall dålig upplevd tillgänglighet 

framförallt kvällstid (Wallberg, 2009). 
 

1.5.3 Upplevd tillgänglighet 

Upplevelsen av en plats/stråk innefattar alla sinnen och en plats eller ett stråk som 
upplevs som tillgänglig tillgodoser alla sinnen. Platsen/stråket tillgodoser behov i 

form av trygghet, komfort och trivsel. För att en plats eller ett stråk ska vara 

tillgängligt måste både behovet av fysiskt och upplevd tillgänglighet tillgodoses. Ett 

stråk kan vara fysiskt tillgängligt men behöver det inte betyda att det används (Hydén, 
2008). Det är även andra faktorer som påverkar tillgängligheten. I denna studie kallas 

detta ”upplevd tillgänglighet”.  

 
1.5.4 Trygghet 

Trygghet kan delas upp i upplevd trygghet och faktisk trygghet. Upplevd trygghet 

handlar om en känsla som beror av hur omgivningen upplevs,  mentala aspekter och 
om rykten. Otrygghet kan vara en snabbt övergående känsla eller en oro som sitter i. 

Faktisk trygghet är t.ex. kopplad till antalet brott som har förekommit på platsen. 

Överfört till upplevelser speglads detta av rädsla, oro och risk (Heber, 2008). 

 
1.5.5 Mjuka parametrar 

De faktorer som påverkar den upplevda tillgängligheten kallas i denna studie för 

mjuka parametrar. Dessa parametrar kan vara känslor och sinnesintryck men även en 
del fysiska faktorer som kan påverka upplevelsen av stråket som exempelvis 

belysning, beläggning och växtligheten runt omkring.  

 

2 Metod 

2.1 Arbetets upplägg 

Arbetets upplägg inleddes genom diskussioner med handledare Lars Olofsson från 
Ramböll och Anders Wretstrand från LTH. Medverkande i diskussionerna var även 

Jan Hammarström och Peder Melin från Ramböll samt Kristina Ström 

landskapsarkitektstudent från Alnarp som jag haft samarbete med i genomförandet av 
detta examensarbete. Vi har samarbetat vid val av projektplats, fältstudier samt all 

datainsamling. Genom att genomföra ett gränsöverskridande arbete mellan olika 

yrkesroller bidrar till ökad kunskap och förståelse för varandras tankesätt. Ramböll är 

initiativtagare till projektet. Avsikten med projektet är att kombinera kompetens 
mellan områdena trafikplanering och landskapsarkitektur för att öka kunskapen om 

upplevd tillgänglighet i stadsmiljö.  

 

2.2 Arbetsgång 

Arbetets innehåll består av de olika delarna som beskrivits i ovanstående kapitel. Det 

praktiska tillvägagångssättet i beskrivs i figur 2.  
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Figur 2. Schematisk bild över arbetsgången. 

 

2.3 Källstudier 

Första delen av arbetet innehåller en källstudie som kartlägger dagens kunskapsnivå 
inom tillgänglighet och trygghet. I källstudien har bl.a. dagens 

tillgänglighetsplanering studerats, brottsförebyggande åtgärder, trygghetsperspektivet 

i trafikplanering samt olika sätt att studera stråk på. Litteraturen har framförallt 
hämtats från olika publikationer via Lunds Universitets databas LOVISA samt 

LIBRIS. Böcker som används är exempelvis kurslitteratur för trafikkurserna på Lunds 

tekniska högskola ”Trafiken i den hållbara staden” och planeringsverktyget TRAST 

(Trafik i en attraktiv stad), samt rekommenderad litteratur från handledare och 
experter inom området.  

 

2.4 Urvalsstudie 

2.4.1 Utvalda stråk 

För att välja ut en lämplig projektplats för detta arbete utfördes en urvalsstudie på sex 

stråk i Malmö. Urvalet av de sex stråken skedde i samråd med Inger Blomqvist, 
Matilda Brogård och Emma Kvistberg, trafikplanerare på gatukontoret i Malmö Stad. 
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Syftet med urvalsstudien var att på plats studera stråken i detalj för att sedan utifrån 

dessa välja ut ett stråk som projektplats till fortsatta studier.  
 

Stråken som valdes ut och studerades vid urvalsstudien var: 

 Holma – Holmastigen 

 Hermodsdal - Hermodsdalstigen 

 Heleneholm – Heleneholmstigen 

 Kungsgatan – Föreningsgatan 

 Kalendegatan – Djäknegatan 

 Regementsgatan - Fågelbacksstråket 

 
2.4.2 Kriterier för val av stråk 

Vid valet av projektplats sattes ett antal kriterier upp som platsen skulle uppfylla. 

Detta för att stråket skulle kunna fungera som ett bra underlag för fortsatta studier 
samt att de skulle kunna representera en relativt god generell bild över den upplevda 

tillgängligheten. Stråket bör ha: 

 

 Förutsättningar för att kunna fungera som genomfartsstråk för cyklister och 

gående. 

 Stort flöde av oskyddade trafikanter: underlag till kvantitativa enkätintervjuer. 

 God fysisk tillgänglighet. 

 Minst ett parallellt stråk gärna av olika karaktär, det för att kunna jämföra 

vägval.  

 Viss problematik i den upplevda tillgängligheten. 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare 

För att få en bra grund inför resterande studier och resultatet av examensarbetet 

genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare inom områden som 

arbetet berör.  Intervjuer med utvalda intervjupersoner inkluderar oftast djupare frågor 
om ämnet samt även diskussionsfrågor vilket ger en djupare förståelse över 

människors uppfattning och kunskaper. Intervjuundersökningar är oftast en mer 

flexibel metod än exempelvis enkätundersökningar. Det kan även vara enklare att få 
personer att ställa upp på en intervju än en enkätundersökning. Nackdelen är dock att 

intervjupersonerna inte kan vara anonyma samt att det är mer tidskrävande eftersom 

det oftast innebär resor till intervjuaren och det är mycket bearbetning efter intervjun. 
Det kan även vara svårt att generalisera resultatet från intervjuer, men det kan vara till 

hjälp för fortsatta studier. (Heber, 2008) 

 

Intervjuerna varade i genomsnitt en timme. En diktafon användes för ljudupptagning 
under intervjuerna som sedan transkriberades ordagrant. Intervjuerna förkortades 

därefter till en lättöverskådlig och korrekt text. Frågorna till de olika personerna var 

generellt lika varandra men något anpassade efter vilken specialkunskap personen 
som intervjuades hade. Frågorna som ställdes behandlade områdena: 

 

 Tillgänglighet – Vad upplevd tillgänglighet kan innebära. 
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 Mjuka parametrar – Olika faktorers inverkan på oskyddade trafikanters 

val av färdväg. 

 Brottspreventiva projekt – Kan man bygga bort brott? Kan det få andra 

konsekvenser? 

 Planskilda korsningar – Utformning, trygghet samt förebyggande 

åtgärder. Alternativa vägar.  

 Belysning – Mer eller mindre? 

 Trafikseparerade områden – För- och nackdelar. 

 Olika metoder för att studera stråk. 

 Källor: AGORA, TRAST, Tillgänglig Stad och Tryggare Stad – 

Litteratur och idéskrifter intervjudeltagarna har arbetat med.  

 Utvalda stråk – Hur upplevs dessa? 

 
De som intervjuades var följande: 

 

 Karin Sjölin, landskapsarkitekt, Malmö Stad. 2009-03-05, kl: 13.00 

 
Karin Sjölin är utbildad landskapsarkitekt och jobbar nu på Malmö Stad. Hon har 

bl.a. arbetat inom AGORA-projektet och i ”Design för alla”. I det sistnämnda 

projektet var syftet att göra ett nytt förslag för en del av Kungsgatan. Hon har 

även arbetat mycket med temalekplatser, exempelvis Sagolekplatsen vid 
Stadsbiblioteket i Malmö. Hon tycker om att arbeta med nya material, roliga 

lösningar och design som passa alla. Vi valde att intervjua Karin Sjölin för att 

hon har arbetat med olika undersökningsmetoder för att ta reda på hur folk 
upplever vissa platser samt att hon har arbetat mycket med nya utformningar av 

Kungsgatan. 

 

 Malena Möller, trafikplanerare, Trivector Traffic i Lund. 2009-03-05, kl: 18.30 

  

Malena Möller jobbade tidigare som trafikplanerare på gatukontoret 

(trafikmiljöenheten) på Malmö Stad. Malena Möller anser att trafik är en 
nödvändighet för att samhället ska fungera. På Trivector arbetar hon med olika 

utredningar avseende kollektivtrafik, trafikplanering, trafiksäkerhet och 

planeringsprocesser Vi valde att intervjua Malena Möller för att hon har bred 
kompetens inom trafikplanering. Hon har även goda kunskaper inom 

tillgänglighetsfrågor eftersom hon arbetat mycket med frågor inom detta område 

på Malmö Stad. 

 Carina Listerborn, kulturgeograf och forskare, Malmö högskola och Lunds 

universitet. 2009-03-09, kl: 09.30 

 
Carina Listerborn är lektor och forskare i stadsbyggnad. Hon har arbetat på 

Chalmers Tekniska högskola där hon disputerade år 2002 med avhandlingen 

"Trygg stad”. Idag arbetar hon på Malmö Högskola samt Lunds Universitet. Hon 

är programledare för stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Carina har 
forskat mycket inom trygghetsfrågor, framförallt sett ur ett genusperspektiv. Vi 
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valde att intervjua Carina Listerborn för att hon har bred kompetens inom 

trygghetsfrågor vilket är viktigt vid tillgänglighetsplanering.  
 

 

 Sari Wallberg, trafikplanerare, Tyréns. 2009-03-10 kl:10.00  

 

Sari Wallberg arbetar idag på Tyréns som trafikplanerare och har tidigare arbetat 

på kommunförbundet, Sveriges kommuner och landsting. Hon har arbetat i sju år 

inom trafikbranschen både beställar- och myndighetsrollen. Då hon arbetade på 
Sveriges kommuner och landsting hade hon stort ansvar och var projektledare för 

många olika projekt och framtagande av idéskrifter som bl.a. ”Tillgänglig stad” 

samt utgåva två av TRAST (Trafik för en attraktiv stad). ”Tanken med den 
uppdaterade versionen är att skapa ett starkare operativt stöd och att göra 

materialet mer lättillgängligt och inspirerande”, säger hon (Wallberg, 2009). Vi 

valde att intervjua Sari Wallberg att hon är väl insatt i TRAST och Tillgänglig 
Stad, två källor jag använt mig av i litteraturstudien. 

2.6 Trygghetsvandring 

2.6.1 Gåturer – ”Walk-through evaluation” 

I Suzanne de Lavals avhandling ”Planerare och boende i dialog, metoder för 
utvärdering” (1997) beskriver hon en metod som kallas ”gåtur”. Det huvudsakliga 

syftet med Gåturer är att föra en dialog mellan planerare och brukare för att utvärdera 

och få en bättre planering av nybyggda områden i en stad. Idén är hämtad från Post 

Occupation Evaluation (POE) där metoden kallas ”Walk-through evaluation”. 
Tillvägagångssättet används i bl.a. Storbritannien, Nya Zeeland och USA vid 

utvärdering av nyexploaterade områden. Denna metod utvecklades och blev mer 

detaljerat beskriven av Ivor Ambrose i Danmark som sedan kallade sin metod för 
”gåtur”. Denna metod är inte bara till för nyexploaterade områden utan kan även 

användas för att studera äldre områden för att tillsammans med boende i området 

föreslå stadsförnyelseåtgärder. I metoden ingår att en grupp besöker vissa utvalda 
platser i det aktuella området. Syftet med att besöka platserna är att förbättra 

kännedomen av området, efterpröva förväntningar på den planlagda miljön samt 

skapa nya intryck genom upplevelser på turen. Arbetet följs sedan upp med ett antal 

tillfällen då gruppen träffas och diskuterar bra och dåliga saker vid platserna. Vid 
dialogtillfällena finns möjlighet för de boende att framföra sina åsikter till bl.a. 

planerare, arkitekter, fastighetsägare och byggherrar. Gåturer är en bra metod för att 

få bredare kunskap om hur människor upplever platser utifrån olika sinnen. Några 
viktiga saker som Ambrose påpekat vid förberedandet av en gåtur är att rutten ska 

vara förutbestämd och att projektledaren har valt ut platser där gruppen stannar, gör 

observationer och skriver ner synpunkter (De Laval, 1997). 

 
Trygghetsvandringarna bygger på samma princip som Ivor Ambrose’s Gåturer. 

Skillnaden mellan dessa är att vid trygghetsvandringarna som Malmö stad anordnade 

var fokus inte på bostäder utan mer på omgivningen, stråken och parkerna. Båda 
metoderna är likvärdiga och de har samma syfte, att få fram de boendes åsikter om 
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området. Trygghetsvandringarna har största fokus på trivseln och tryggheten i 

området medan vid en gåtur tittar deltagarna på allt ur alla perspektiv, arkitektur, 
planering och utformning av hela området.  

 

2.6.2 Trygghetsvandring 

År 2001 togs trygghetsvandring fram som metod för att skapa ett tryggare samhälle. 

Gerd Cruse Sondén, arkitekt på Tryggare och Mänskligare Göteborg samt Eva Holm, 

samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg har utvecklat metoden i 

Sverige. Metoden har sedan spridit sig till andra städer och används idag som en del 
av planeringsprocesser för en tryggare närmiljö. Trygghetsvandringar är en metod 

som framförallt fokuserar på att skapa en tryggare miljö genom att ta reda på hur 

människor använder och trivs i området. När människor trivs och känner sig trygga 
ökar livet i staden vilket i sin tur ökar tryggheten för andra människor. Ofta upptäcks 

sådant som inte annars hade lagts märke till. Denna metod gör även att människor 

träffas och diskuterar viktiga frågor för att skapa ett attraktivt område (Sondén, 2005). 
 

Vid trygghetsvandringar fokuseras det framförallt på fyra olika delar:  

 

 Skötsel och underhåll – Faktorer som går snabbt att åtgärda t.ex. skräp, 

skymmande buskar, trasiga lampor och bänkar. 

 Bebyggelse och olika anläggningars utformning – Exempelvis höga 

murar/plank, mörka parkeringar, entréers utformning, fönsters placering och 

tunnlars utformning. 

 Stadsplanens utformning – Exempelvis otrygga passager, orienterbarheten 

och enformiga miljöer.  

 Det mänskliga livet – Finns det sociala problem? Var? Finns det bra 

mötesplatser för människor? 

Det är viktigt att inte bara titta på det som är dåligt utan att även notera det som är 
bra, trevligt och tryggt. Material som används vid trygghetsvandringar är kamera, 

karta och anteckningsblock. Området för trygghetsvandringen är geografiskt 

avgränsat så att de viktigaste stråken kommer med. För att få ett så brett perspektiv 
som möjligt är det bra om det är varierande ålder och kön på deltagarna samt att det är 

människor som rör sig i området men även kommun, privata markägare, polis och 

andra aktörer. (Sondén, 2005) 
 

För att få ytterligare kunskap om vad som bör fokuseras på vid planering för att öka 

tryggheten på platser deltog vi därför i en trygghetsvandring som Malmö Stad 

anordnade i samband med ett projekt som kallas ”Hej Stadsdel” som drivs av 
gatukontoret, den aktuella stadsdelen och polisen. Den 24 och 26 mars 2009 utfördes 

två trygghetsvandringar i Husie (inom ramen för ”Hej Husie”-projektet) som vi deltog 

i. 
 

Vi valde att själva inte genomföra en trygghetsvandring på Kungsgatan på grund av 

att det krävs mycket förarbete och att många olika resurser ska ställa upp frivilligt. Att 
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genomföra en trygghetsvandring på egen hand på Kungsgatan hade varit tidskrävande 

vilket inneburit tidsbrist till övriga metoder, vilket gjort att resultatet av arbetet hade 
påverkats och blivit mer begränsat. 

 

Vid trygghetsvandringen i Husie delades en mall ut som var till för att deltagarna 
lättare skulle kunna föra in deras synpunkter. Se figur 3 för mallen. 

 

 
Figur 3. Mall för synpunkter vid trygghetsvandringen. (Sörensen, 2009) 

 

2.7 12-timmarsstudie 

För att lära känna ett stråk och vad det är för människor som använder det kan en 24-

timmarsstudie genomföras. Inspiration till studien som genomfördes i detta arbete 

hämtades från AGORA – Cities for People. AGORA är ett EU-projekt som under 
åren 2003-2005 genomförts av Malmö Stad och Lunds Tekniska Högskola. Projektet 

handlar om hur stadsplanerare kan utveckla stråk i staden. Studier har gjorts över hur 

gator fungerar, hur de används av olika människor samt hur utformningen av gator 
påverkar användandet. Syftet med studien var att lära känna stråket och studera 

människors beteendemönster.  Det som studerades var framförallt vilka människor 

som vistades eller passerade där, vilka platser längs stråket som människor befann sig 
på eller som låg öde samt hur platser längs stråket ingick i aktiviteter eller 

rörelsemönster (AGORA, 2006). 
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I och med att resurserna i detta projekt är begränsade genomfördes en 12-
timmarsstudie. Resultatet av studien visar hur livet längs stråken förändras under 12 

timmar. Studien utfördes den 2 april 2009. Observationer av stråken skedde mellan kl. 

12.00 – 24.00. Under denna period utfördes även s.k. Gate Counts, vilket innebär 
räkning av gående och cyklister för att få en bild över hur flödet förändras under 

dessa 12 timmar. I bilaga 1 finns karta över platserna där Gate Count-studien 

utfördes. Se även bilaga 2 för schema över 12-timmarsstudien och bilaga 3 för 

checklista som användes vid observationerna.  
 

2.8 Kvantitativa enkätintervjuer av stråkens brukare 

Det vanligaste sättet att undersöka människors trygghetskänsla är att utföra 

kvantitativa enkätintervjuer. Fördelen med enkätundersökningar är att frågorna når ut 

till många människor, det är en billig metod och dessutom kan deltagarna vara 

anonym när man besvarar frågorna. Nackdelen med enkätstudier är att det kan vara 
svårt att få folk att svara på frågorna. På grund av att alla inte vill svara kan det vara 

svårt att tolka resultaten. Åsikterna kan skilja sig mellan människor som inte vill 

svara och de som vill svara på enkäter vilket gör att resultatet kan bli missvisande. 
Det är även viktigt att man kan analysera resultaten så att materialet inte feltolkas. I 

enkäter är det viktigt att frågorna inte är hypotetiska så att de inte styr in svaret på ett 

visst område, resultatet ska bygga på verkliga erfarenheter. Oftast skiljer det sig 
mellan hur människor tror de skulle bete sig och hur de faktiskt beter sig i olika 

situationer. Därför är det bättre att fråga folk om deras faktiska beteende. Det är även 

viktigt att försöka precisera frågorna genom att exempelvis ange tid och plats för 

undersökningen. Genom att precisera frågorna får man att säkrare resultat som går 
lättare att analysera. (Heber, 2008)  

 

2.8.1 Procedur 

För att få ta del av brukarnas åsikter om den upplevda tillgängligheten utfördes en 

enkätstudie. Syftet med undersökningen var att få fram ett statistiskt underlag på vilka 

mjuka parametrar som påverkar trafikanternas val av färdväg. Onsdagen den 15 april 
och fredagen den 17 april genomfördes kvantitativa enkätintervjuer på Kungsgatan 

och Föreningsgatan. Totalt intervjuades 194 personer av varierande ålder, kön och 

bakgrund. Vädret var soligt men blåsigt. En frågeställning var att åsikterna om den 

upplevda tillgängligheten kunde skilja sig beroende på om det är ljust eller mörkt ute, 
därför utfördes studierna både dag- och kvällstid för att få ett så brett material som 

möjligt att arbeta vidare med. Anledningen till valet av dagarna var för att få svar från 

brukare av stråken både på en vardags- och helgdagskväll. På så sätt få en bredare 
bild av parametrarna som påverkar valet av färdväg. Personerna som intervjuades var 

födda mellan 1920-talet och 1990-talet. Målet var att få lika många män som kvinnor 

att svara på enkäten. Valet av de tillfrågade gjordes så att de i största möjliga mån 

representerade totalpopulationen av stråket. Som ersättning för att deltagarna tog sig 
tid fick de bl.a. godis och reklampennor. Vi valde att själva befinna oss på platsen och 

intervjua brukarna. Enkäterna fylldes i av intervjuaren utan att den tillfrågade fick se 

svarsalternativen, detta för att inte påverka den tillfrågades åsikter. Vi ville ha 
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situationsberoende svar. Detta medför att respondenterna har valt eget vokabulär som 

vi sedan översatt i olika parametrar. Genom att själv befinna sig på plats går lättare att 
förklara frågorna om något är oklart, svaren kommer direkt samt att det är lättare att 

relatera till frågorna när man befinner sig på platsen. Varje intervju tog ett par 

minuter. Målet med hela enkätstudien var framförallt att få en sammanställning över 
de viktigaste parametrarna som påverkar oskyddade trafikanter vid valet av färdväg 

(se bilaga 4 för enkätfrågorna).  

 

2.8.2 Pilotstudie 

Före påbörjandet av enkätstudierna i fält prövades frågeformuläret. Tio personer (fem 

kvinnor och fem män) i åldrarna 24 till 78 år valdes ut och fick svara på frågorna i 

enkäten. Syftet med pilotstudien var att testa frågeformulärets formuleringar. Några 
justeringar gjordes utifrån deltagarnas kommentarer. 

 

2.8.3 Bearbetning av insamlad data 

Vid analysen av resultatet från enkätintervjuerna bearbetades data i Excel samt SPSS 

Statistics, som är ett statistiskt analysprogram, där framtagande av bl.a. korstabeller 

och frekvenstabeller kan göras på ett enkelt sätt. 
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3 Resultat 

3.1 Del 1 – Källstudier 

3.1.1 Transportpolitiska mål 

Regeringen beslutade om ett övergripande transportpolitiskt mål samt fem delmål år 
1998, ytterligare ett delmål tillkom år 2001. Det övergripande målet var att säkerställa 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för alla 

aktörer och människor i landet. Detta mål har sedan delats upp i olika delmål som var 

och en beskriver olika delar i transportpolitiken, men som alla är viktiga för att få ett 
hållbart och väl fungerande transportsystem. De sex delmålen innefattade (prop. 

1997/98:56): 

 Ett tillgängligt transportsystem 

 Hög transportkvalitet  

 Säker trafik 

 God miljö 

 Positiv regional utveckling 

 Ett jämställt vägtransportsystem 

 

För att de transportpolitiska målen ska bli enklare att förstå och följa lämnade 

regeringen in ett förslag till ändrad transportpolitisk målstruktur år 2008 (prop. 

2008/09:93). Syftet med den nya utformningen av målen var att göra det lättare vid 
beslutsfattande samt planerings-, genomförande- och uppföljningsprocesserna.  Det 

övergripande målet är detsamma som tidigare. Skillnaden är att de sex delmålen nu 

presenteras i två mer likvärdiga mål för att minska risken för motsättningar mellan 
delmålen. De två målen är dels ett funktionsmål (tillgänglighet) och dels ett 

hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). De nya målen är uppbyggda av de gamla men 

skillnaden är att det handlar mer om att det finns ” en ökad fokusering på 
medborgarperspektivet” (Regeringen, 2008).  

 

 Tillgänglighet – Målet handlar om att transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska fungera för alla. Det ska även tillgodose både 

män och kvinnors transportbehov samt vara användbart för funktionshindrade 
och barn. I målet ingår även att utformningen på tranportsystemet är sådant 

att det bidrar till klimatsmartare, energieffektivare och säkrare lösningar.  

 

 Säkerhet, miljö och hälsa – Utformningen, funktionen och användningen av 

transportsystemet ska vara sådant att antalet döda eller allvarligt skadade 

minimeras. Det ska även bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt att 

medborgarnas hälsa inte påverkas negativt. Inom detta delmål finns etappmål 

för bl.a. hur antalet dödade och skadade i trafiken ska minska.  
 

 

”Tillgänglighet kan sägas vara möjligheten att minimera och överbrygga geografiska 
avstånd för att skapa kontaktmöjligheter och närhet till nyttor och funktioner” (prop. 
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2088/09:93). Tillgänglighet är därmed ett centralt tema i förslaget till de nya 

transportpolitiska målen. 
 

3.1.2 Tillgänglighet 

Trafiksystemet ska vara tillgängligt för alla människor oavsett förutsättning. Det 
komplexa begreppet tillgänglighet bygger på ett samspel mellan trafik och bebyggelse 

(TRAST, 2007). För att få ett bra och välfungerande trafiksystem är det viktigt att 

planeringen för gång- och cykeltrafik finns med redan i den övergripande 

samhällsplaneringen. Trafiksystemet skall täcka start- och målpunkter inom området. 
Gång- och cykelstråken har sådan sträckning och utformning att det är mer attraktivt 

att välja dessa färdvägar än längs billeder eller genande över exempelvis gräsmattor 

eller rabatter. Termer som inte får försummas vid planeringen är: god tillgänglighet, 
bra framkomlighet, god säkerhet samt tilltalande estetisk utformning. (Hydén, 2008). 

Vid planering är det även viktigt att utgå från individuella trafikanters behov, och 

framförallt se till att trafiksystemet fungerar för barn, äldre samt personer med 
funktionshinder. I TRAST (Trafik för en attraktiv stad) definieras begreppet 

tillgänglighet enligt följande: ”Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med 

vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de 

aktiviteter som de har behov av eller önskar”. Lättheten har med bl.a. restid, 
kostnader, hinder och trygghet att göra. 

 

Tillgängligheten påverkas framförallt av avståndet mellan start- och målpunkt, men 
kan även påverkas av tidpunkt på dygnet där skillnaden ofta beror på trängsel eller 

otrygghet. Vid planering på övergripande nivå är det relevanta att kartlägga antalet 

invånare i området, lokalisera verksamheter och hur många som arbetar i 
verksamheterna. Dessa faktorer ger en bild över tätheten i området och 

resandebehovet. Grönstrukturen i staden påverkar tätheten i och med att avstånden 

mellan olika områden kan ökas. Grönområden är viktiga i sig för rekreationer och 

fritidsaktiviteter och kan därför utgöra målpunkten för vissa trafikanter. På mer 
detaljerad nivå har gående och cyklister jämförbara grundkrav när det gäller 

tillgänglighet, det handlar framförallt om restiden mellan start- och målpunkt, genhet, 

barriärer, orienterbarhet och standard. Även drift och underhåll samt tryggheten har 
stor påverkan på tillgängligheten för oskyddade trafikanter. (TRAST, 2007) 

 

Det råder en viss skillnad mellan bl.a. ålder, kön och bakgrund när det är fråga om 

tillgängligheten till transportsystemet. Barn ska kunna röra sig på egen hand 
trafiksäkert och tryggt, äldre har behov att kunna känna sig trygga och ha bra 

överskådlighet samt att underhållet på stråken fungerar bra, funktionshindrade har 

krav på att detaljer är väl utformade för att inte deras framkomlighet ska hindras eller 
försvåras (TRAST, 2007). Sammanfattningsvis beror tillgänglighet på: 

 

1. Trafiksystemet, t.ex. restid och pålitlighet. 
2. Trafikanten, t.ex. ålder, kön, förutsättning och bakgrund. 

3. Geografisk belägenhet, t.ex. bostäder, arbetsplatser, service, och rekreationer. 

(Holmberg, 1996) 
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3.1.3 Trygghet  

Trygghet har blivit en allt mer viktig del i trafikplaneringen. Tidigare har 
fokuseringen i trafikplaneringen varit på säkerheten. Detta är fortfarande en mycket 

viktig del av arbetet vid ombyggnad och nybyggnad av trafikanläggningar, vägar och 

gator. Ett begrepp som dock har fått ökad betydelse och en central roll i samhället på 
senare tid är tryggheten för oskyddade trafikanter (Alm, 2002). I TRAST (Trafik för 

en attraktiv stad) beskrivs trygghetsaspekten i ett kapitel. Där definieras begreppet 

trygghet i planeringssammanhang enligt följande: ”Ingen ska på sikt hindras från att 

genomföra önskade resor på grund av otrygghet” (TRAST, 2007). 
 

Många aktörer såsom politiker, media och allmänhet vill påverka utvecklingen mot 

ett generellt sätt tryggare samhälle. I dagens samhälle är det framförallt en diffus oro 
för stadens människor, platser och olika situationer som påverkar trygghetskänslan. 

Även om oro för brott dominerar dagens diskussion, har våldsbrotten minskat de 

senaste åren. Trygghet ska emellertid inte bara ses utifrån ett brottsperspektiv utan 
även som en del av folkhälsan där ekonomisk och social trygghet ingår. Det som 

påverkar tryggheten i detta avseende är rädsla, oro och risk. (Heber, 2008) 

 

Rädsla uppkommer främst i situationer som folk uppfattar som farliga, d.v.s. 
situationer där det finns risk att skadas. Rädslan är inte bara känslomässig utan 

påverkas även på människors riskbedömning i olika situationer. Oro grundar sig i 

reflektioner om vad som skulle kunna hända, och det är alltså en mer framåtblickande 
känsla. Oro kan grunda sig i sådant som personerna själv upplevt eller från 

exempelvis rykten och media. Risk innebär hur sannolikt det är att en viss händelse 

ska inträffa och hur stora konsekvenserna blir av det. Bland annat kan bedömningar 
om eventuella gärningsmän vägas in i riskbedömningen. Det finns även positiva 

begrepp så som säkerhet, tillit och trygghet. Men det är de negativa känslorna som är 

drivkraften till att skapa ett tryggare samhälle. Det är oftast offentliga platser som 

bidrar till människors oro framförallt genom att dessa platser är okända och 
okontrollerbara. Okända människor ökar oron för brott, särskilt nattetid och på 

okända offentliga platser. För att minska denna typ av oro är det viktigt med 

välplanerad bebyggelse, att platserna har gott rykte, att det är välskött samt att det 
finns integration och känsla av tillhörighet. Naturliga mötesplatser som exempelvis 

torg och parker gör att tryggheten ökar. Samtidigt är torg och parker de områden som 

uppfattas som mest brottsbenägna vilket gör att utformningen av dessa är mycket 

betydelsefull. (Heber, 2008) 
 

Enligt en studie som gjorts av Charlotte Alm vid Lindköpings universitet har den 

upplevda tryggheten inte någon inverkan på den upplevda attraktiviteten vid olika val 
av färdmedel, i detta fall gående eller cyklister. Studien gick ut på att intervjua olika 

trafikanter i Norrköping och ett av resultaten av detta arbete var att gå igenom 

gångtunnlar, genom parker eller skogspartier ökade känslan av otrygghet (Alm, 
2002). En annan studie visar att exempelvis 91 % av de utfrågade tyckte att 

brottsäkerhet var en viktig del av resan (Sheskin, 1988).   
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Enligt tidigare undersökningar har det visat sig att det inte är något starkt samband 

mellan upplevd otrygghet och upplevda olycks- och våldsrisker vilket gör att det bör 
särskiljas på upplevd risk och upplevd otrygghet (Alm, 2000). Det finns en brist i 

tidigare forskning om hur olika typer av yttre faktorer, som exempelvis veckodag, 

tidpunkt på dygnet och belysning, påverkar känslan av otrygghet. De få 
undersökningar som gjorts inom området visar på att yttre faktorer har betydande 

inverkan på den upplevda tryggheten (Alm, 2002). Närvaro av människor, god sikt, 

aktiviteter och trafik är några faktorer som enligt Malena Möller, trafikplanerare 

Malmö stad, har stor inverkan på om ett stråk är tillgängligt och känns tryggt eller 
inte.  

 

En studie som gjorts av Lynch och Atkins (1988) om kvinnors upplevda oro och 
rädsla i samband med förflyttning av olika slag, visar bl.a. att kvinnor känner sig mer 

otrygga under nattetid än dagtid. Lynch och Atkins menar på att kvinnors otrygghet 

ofta grundar sig i personliga erfarenheter, massmedias påverkningar eller erfarenhet 
från andra kvinnor som utsatts för våld eller hot. De kom även fram till att 

promenaden till eller från transportmedlet var det som kvinnor upplevde som mer 

otrygga är själva resandet. Parametrar som inverkade på kvinnors otrygghet var enligt 

författarna framförallt tidpunkt på dygnet, belysningen, frånvaro av andra människor, 
nedskräpning, närvaro av onyktra eller på annat sätt störande personer (Lynch, 1988).  

 

3.1.4 Brottlighetens påverkar på tryggheten 

Det finns tidigare forskning som lett till teorier om att främlingar kan utgöra ett hot 

för människor som befinner sig på offentliga platser exempelvis längs med ett stråk. 

Jane Jacobs har skrivit en bok, ”The Life and Death of great American Cities” (1961) 
där hon själv har studerat olika platser och områden och kommit fram till att 

brottsligheten kan minskas genom att byggnaderna har sina framsidor mot gatorna/ 

stråken (”Eyes on the Street”). Även genom att tydligt avskilja mellan privat och 

offentligt område samt placera utemiljöer i närheten av områden där många rör sig. 
Hon talar för variation och mångfald i både bebyggelsen, verksamheter och 

folkgrupper. Dessa delar formar enligt henne den levande stadsmiljö som skapar ett 

tryggt samhälle. Jane Jacobs ser närvaron av främlingar mer som en fördel än ett hot. 
Gatorna ser hon som de viktigaste offentliga platserna i staden. Jane Jacobs tankar är 

än idag aktuella vid planering av städer. (Listerborn, 2002) 
 

Oscar Newman har skrivit en vetenskaplig artikel om hur utformningen kan minska 
brottsligheten samt även en bok, ”Defensible Space, Crime Prevention through Urban 

Design” (Newman, 1973), inom samma ämne. I både skriften och boken har han 

studerat och analyserat hur den fysiska utformningen påverkar brottsligheten och 

därmed människors trygghet med fokus på bostadsområden i stadsmiljö. Han bygger 
sina studier på Jane Jacobs tidigare undersökningar, men med fokus på den trygga 

och privata miljön (Newman, 1996). Samtidigt som Newman arbetade med den teorin 

utvecklade kriminologen och sociologen C. Ray Jeffery CPTED (Crime Prevention 
through Environmental Design). CPTED-teorin bygger på hur man ska kunna påverka 

och kontrollera brottsligheten genom att utforma stråk på ett sätt som minska 

brottsligt beteende och uppmuntra människor till att hålla ögonen öppna på vad som 
händer i omgivningen. Tanken är att detta framförallt ska göras genom att på ett 
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tydligt sätt utgöra gränser mellan offentligt och privata för att man ska känna sig 

trygg. Gränserna kan utgöras av exempelvis staket, grindar och portar, och på det 
sättet ska man ”bygga” bort brott (Listerborn, 2002). För ett exempel, se figur 4. 

 

Det är viktigt att inte tänka helt ur ett brottpreventivt synsätt, planeringen bör istället 
utgå från den som har det sämst. Grundtanken är att människor ska vilja röra sig ute 

som de vill utan att behöva känna sig otrygg och hotad (Listerborn, 2009). I dagens 

stadsplanering försöker denna typ av brottsförebyggande åtgärder minskas. Det är 

istället viktigare att försöka planera för ett socialt öppet samhälle, miljömässigt 
hållbart, trafiksäkert, tillgängligt för alla samt trivsamt (TRAST, 2007).  

 
Figur 4. Det här bostadsområdet i 

Hermodsdal, Malmö, är omgärdat 

av ett högt staket med grindar där 

endast boende i området kommer in. 

Kan detta vara ett exempel på 

utformning enligt CPTED?  

 

 

 

 

 

3.1.5 Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet är en mycket viktig del av utformningen. Separering av fordonstrafik 

och gång- och cykeltrafik är en betydelsefull del för att öka säkerheten, men i vissa 
områden kan det vara svårt att åstadkomma ett separat system. Ibland är det inte 

heller nödvändigt utan att man istället blandar olika trafikslag men att man då måste 

satsa på trafiksäkerheten så att den blir optimal för alla trafikslag. Gående och 
cyklister är den mest utsatta gruppen i trafiken, därför är säkerhet och trygghet två 

viktiga aspekter vid planering av gång och cykelstråk.  Genom en bra fysisk 

infrastruktur ökar kvaliteten för dessa trafikanter med tanke på t.ex. 

hastighetsanpassning och separata gång- och cykelbanor. Fall- och halkolyckor är den 
största delen av olyckor bland gående, därför är det viktigt att underhållet av 

gångbanorna fungerar bra och att ojämnheter försöks åtgärdas. Upplevd säkerhet och 

verklig säkerhet är två olika men båda viktiga synvinklar när det gäller 
trafiksäkerheten för både gående och cyklister. I vissa fall kan en upplev otrygghet ge 

ökad trafiksäkerhet eftersom de gående då tar det mer försiktigt. Medan exempelvis 

för äldre, funktionshindrade och barn är den upplevda tryggheten viktig. 
Fordonstrafiken utgör ett hinder vad gäller trygghet, säkerhet och framkomlighet för 

gående framförallt vid konfliktpunkter då dessa trafikanslag ska korsa varandra. 

Barriäreffekter kan uppkomma i form av fördröjningar, buller och otrygghet. Därför 

bör barriäreffekter minskas i största möjliga mån. (TRAST, 2007) 
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3.1.6 Gång- och cykeltrafikanters behov 

Inom gruppen gång- och cykeltrafikanter finns det många olika behov vilket bl.a. 
beror på varierande ålder, förmåga, kunskaper och omdömesförmåga. Att planera och 

utforma gång- och cykelstråk som tillgodoser alla dessa behov är en svår och 

komplex uppgift men en oerhört viktigt del i planeringsprocessen, framförallt med 
tanke på tillgängligheten. En bra utformning ökar trafiksäkerheten samt ger större 

framkomlighet vilket gör att fler förhoppningsvis väljer att använda exempelvis 

cykeln som färdmedel. (Hydén, 2008) 

 
En viktig grundläggande aspekt när det gäller tillgängligheten är att gång- och 

cykelstråken är gena och att det inte är allt för stora nivåskillnader (Hydén, 2008). 

Även kontinuitet, kapacitet, flexibilitet, tillförlitlighet, underlaget och eventuella 
hinder har stor betydelse för vägvalet. Gångtrafikanters omfattning är svår att bedöma 

p.g.a. bristande statistik över hur gående rör sig samt behov och problemen för denna 

grupp. Oftast i planeringssammanhang slås gruppen gående ihop med cyklister vilket 
kan ge en felaktig bild över de gåendes särskilda behov (TRAST, 2007).  

 

För att få ett tillgängligt gångnät krävs det att tillförlitligheten är god, d.v.s. att gående 

kan vara säkra på att nätet fungerar oavsett väder och tid på dygnet. Gångstråken ska 
vara sammanhängande så att trafikanterna lätt ska kunna ta sig fram till olika 

målpunkter. Utformningen ska inte hindra någon grupp i samhället från att ta sig fram 

längs stråken, därför är även anpassningen för funktionshindrade en viktig del. 
Exempelvis ska trottoarerna vara tillräckligt breda, drift och underhållning ska 

fungera, stråken ska vara fria från hinder samt att cykeltrafiken inte hamnar i konflikt 

med de gående. I vissa fall kan det vara nödvändigt att det finns vindskydd eller 
regnskydd längs vissa gångbanor för att öka tillgängligheten ytterligare (TRAST, 

2007). Att välja material på beläggningen som inte är exempelvis hala eller gör att 

stråket blir lerigt så fort det regnar påverkar tillgängligheten mycket (Möller, 2009). 

 
God transportkvalitet och tillgänglighet för cyklister innebär bl.a. cykelnätens 

kontinuitet, flexibilitet, kapacitet, genhet, bekvämlighet samt hur god tillgången är till 

cykelparkering. Viktigt för tillgängligheten är även att det finns goda möjligheter till 
att kombinera cykel och kollektivtrafik samt att det är bra belysning, lagom utrymme 

och bra beläggning.  Säkert, tryggt, sammanhängande och lättöverskådligt cykelnät är 

viktigt för att välja cykeln som transportmedel. Även nät med olika möjligheter till 

val av färdväg är viktigt för flexibiliteten i cykelnätet (TRAST, 2007). Ger 
cykelstråken större omvägar eller har dålig beläggning väljer oftast cyklisterna att 

färdas i biltrafiksystemen vilket kan medföra försämrad upplevd trafiksäkerhet 

(Hydén, 2008). Genheten är framförallt väsentligt för att cyklisterna inte ska känna att 
det tar onödigt lång tid för att de måste cykla omvägar. Klimatet har också stor 

inverkan på valet av transportmedel, och därför är det viktigt med bra 

vinterväghållning för att det ska vara attraktivt att cykla på vintern (TRAST, 2007). 
 

3.1.7 Konfliktpunkter 

Korsningar är ett exempel på där konflikter kan uppstå mellan olika trafikantgrupper. 

Där är det därför viktigt att med tydliga markeringar och regleringar visa vad det är 
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som gäller, vem som har företräde osv. för att trafiksäkerheten ändå ska vara god. 

Separering och integrering är två begrepp som används inom trafiksystem. Integrering 
innebär att olika trafikantslag samspelar och delar på utrymmet. Då krävs låga 

hastigheter på fordonen för att inte påverka säkerheten för oskyddade trafikanter, 

samspelet mellan de olika trafikantgrupperna är här viktigt samt exempelvis god sikt 
för att inte onödiga konflikter ska uppstå. Separering innebär att trafikantslagen 

separeras från varandra med exempelvis separata gång- och cykelbanor. Separering är 

bra ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det då inte finns så många konfliktpunkter 

mellan trafikslagen men separering innebär att stor yta behövs. När det är större ytor 
så kan effekten bli att hastigheterna blir högre vilket är negativt ur säkerhetssynpunkt. 

(TRAST, 2007) 

 
Det finns risk att konfliktsituationer kan uppstå mellan gående och cyklister vilket gör 

att det är viktigt att anpassa näten för båda gruppernas behov. Allvarliga konflikter 

kan uppstå mellan biltrafiken och oskyddade trafikanter. Viktigt vid planering av 
trafiknät är att analysera vilket behovet är och vilken trafikantgrupp som ska 

prioriteras. I många fall är det inte lätt att utforma stråk så att det är bra anpassning 

för alla trafikantgrupper. I dessa fall måste vissa prioriteras.  Genom noggranna 

analyser och studier av resebehovet för de olika grupperna kan det bli lättare att veta 
vilken grupp som bör prioriteras. (TRAST, 2007) 

 

3.1.8 Gång- och cykeltunnlar 

En gång- och cykeltunnel ska fungera som en trygg planskild genväg under en 

högtrafikerad väg. För att gång- och cykeltrafikanter ska använda tunneln bör den 

utformas användarvänligt ur deras perspektiv. Det främsta syftet med tunnlar är att 
göra passagen trafiksäker för användaren. Tunnlar ska vara i anslutning till 

huvudstråk, annars kan det bidra till oönskat beteende exempelvis genom att gående 

och cyklisterna genar över vägen vilket påverkar trafiksäkerheten (se figur 5). ”Man 

väljer ”säkra vägen” istället för den osäkra, men gena vägen” (Holm, 1999).  
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Figur 5. Blir det för stor omväg för gående och cyklister att använda tunneln kan de 

gena över vägen och då påverkas trafiksäkerheten negativt. Därför är det viktigt att ha 

tunnlarna i anslutning till stråken. (Bildinspiration; Holm, 1999) 

 

En gång- och cykeltunnel ska vara utformad så att den känns inbjudande och inte 
hotfull och skrämmande. Tunneln ska vara bred och ljus för att ha en god utformning. 

Ljuset, både i och utanför, är en viktig faktor för att tunneln ska kännas trygg och på 

sätt vara tillgänglig. För stora kontraster i tunneln och utanför kan ge obehagskänsla. 

Färgsättningen i tunnlar är också en viktig del. Rödgula toner gör att tunneln känns 
smalare och mer påträngande, medan mer kalla färger ger mer luft och rymd i 

tunneln. Färger som innehåller silikat ger en skimrande vacker färg vilket förstärker 

upplevelsen av tunneln på ett positivt sätt. Välmålade och bra underhållna tunnlar 
med hög konstnärlig kvalitet genererar vanligtvis till mindre klotter och annan 

vandalisering. Vissa detaljer vid tunnlar kan vara viktiga för oskyddade trafikanter, ett 

exempel på det är stänkskydd på bilvägen ovanför tunnelmynningar för att det inte 

ska stänka på gång- och cykeltrafikanterna vid vått väglag (Holm, 1999).  Malmö stad 
har satsat på att byta ut alla stänkskydd ovanför tunnlar till plexiglasskivor för att på 

så sätt bevara funktionen och samtidigt öka insynen till tunnlarna från vägen. Detta 

hoppas Malmö stad ska öka trygghetskänslan för gående och cyklister i planskilda 
korsningar. (Sörensen, 2009) 

3.1.9 Belysning 

Belysning har stor påverkan på trygghetskänslan (Möller, 2009). Utemiljöer förändras 

mycket med ljuset. Platser som upplevs trevlig dagtid kan upplevas mycket 

skrämmande och otrygga kvällstid. Hur folk upplever belysning är subjektivt och 
individuellt. Generellt kan platser som belyses på rätt sätt bidrar det till att de blir 

tryggare och mer attraktiva kvällstid. Det handlar inte bara om att lysa upp gång- och 

cykelbanor så mycket som möjligt.  Många kvinnor hävdar att det känns ”som att man 

går i ett skyltfönster” när man själv blir belyst. Trafikanterna syns men de ser inte ut i 
det omgivande mörkret. Istället bör det strävas efter att få ett mjukare ljus och låta 

ljuset nå längre ut i parkområdena och inte bara själva gång- och cykelbanan. Samma 

sak gäller med busshållplatser. Det behövs inte bara belysas inne i busskurer utan 



Upplevd tillgänglighet i stadsmiljö – en fallstudie av gång- och cykelstråk i Malmö 

 33 

även i omgivningen. Viktigt är alltså att med nyanserad ljussättning förbättra otrygga 

platser. Ur trygghetssynpunkt är det inte heller bra med för mycket ”konstbelysning”. 
Belysning men t.ex. blått ljus infällt i markbeläggningen kan skapa en spöklik känsla. 

Sidobelysning från skyltfönster betyder mycket för att ge bra belysning till ett stråk. 

Att försöka hitta någon medelväg mellan stark belysning på gång- och cykelvägar och 
upplyst omgivning kan vara en bra lösning.(Listerborn, 2009) 

 

För att skapa en bra belysning är samarbete mellan fysiker, arkitekter och konstnärer 

en viktig del (Listerborn, 2000). Lämpligen upprättas en belysningsplan med 
beskrivning över vilka gator och stråk som ska ljussättas och hur 

belysningsutformningen ska ske, exempelvis typ av ljuskällor, armaturer, stolpar samt 

med vilken färg områden ska belysas. Viktigt är att belysa områden där det verkligen 
behövs och inte efter regler om hur långt det ska vara mellan varje ljusstolpe osv. 

Ljuset kan även användas för att belysa vackra landmärken längs gator och stråk, t.ex. 

broar, fasader, konstverk och parker. En viktig del då platser ljussätts är att försöka 
skapa färgåtergivning. Detta kan göras genom att använda belysning med rätt 

ljusstyrka som motsvarar dagsljus (Ra-värde 100). För gator och stråk kan det räcka 

med en lägre ljusstyrka (ca 65 Ra). Valet av armatur kan ha avgörande roll över hur 

ljusets sprids. Det är viktigt att bländande belysning undviks samt att ljuset fördelas 
jämnt. Genom att exempelvis använda armaturer med planglas kan bländningseffekt 

förhindras. Höjden på ljuskällan varierar beroende på gatans karaktär, oftast används 

lägre sittande belysningskällor på gång- och cykelstråk för att skapa identitet åt 
stråken. (Jonsson, 2008) 

 

Henrik Undeland är ljusdesigner på Ramböll i Göteborg och har arbetat mycket 
ljussättning i gång- och cykeltunnlar. Han har i en artikel från VTI beskrivit hur 

belysning i tunnlar bör göras: ”De är oftast dåligt belysta, med kupor med starkt 

kvicksilverljus som gör att man blir bländad. Vi har utgått från de erfarenheterna – att 

det är bättre att jobba med mer indirekt ljus. Vi har velat skapa en känsla av att man 
leds in i tunneln och har jobbat mycket med att lysa upp sidorna”. Med rätt belysning 

i tunnlar kan man skapa mer rymd vilket gör att tunnlarna känns mer öppna. 

(Undeland, 2009).  
 

3.1.10 Möblering 

Offentliga möbler så som bänkar, papperskorgar, cykelställ osv. bör placeras så att 

människor har nytta av dem och vill använda dem. Det är dock viktigt att det finns 
sittmöjligheter med jämna mellanrum, framförallt för äldre som kan behöva ta en 

paus på vägen. Det finns inga generella krav på att offentliga möbler bör se ut på ett 

visst sätt men vanligt är att det finns en stadsplan i staden som ger vissa riktlinjer för 
att skapa en enhetlig bild i stadsrummet.(Danielson, 2009)  

Cykelparkering 

Gångtiden mellan den parkerade cykeln och målpunkten värderas oftast 5 gånger 

högre än själva cykelresan. Detta gör att det är viktigt att cykelparkeringar finns i 

närheten av eventuella målpunkter som exempelvis affärer, arbetsplatser, skolor samt 
hållplatser och stationer för kollektivtrafik. Det ska heller inte vara någon omväg för 
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cyklisten till cykelparkeringen (Holmberg, 1996). Viktigt är även att 

cykelparkeringen inte stör vistelseområden för människor samt att de ska vara lätt 
utformade. I Malmö Stad är riktlinjen 0,7 meter mellan cyklarna och cykelställen ska 

inte hindra framkomligheten för gående även då det strå parkerade cyklar där (Malmö 

Stad, 2005). 

Sittplatser/bänkar 

I Malmö Stad arbetar de med att få en enhetlig bild i staden och längs stråken. Därför 
försöker de begränsa antalet olika sorters bänkar. Dock ska inte antalet bänkar 

begränsas utan det ska finnas bänkar som är tillgängliga för alla inom rimliga avstånd. 

Bänkarna ska vara anpassades för funktionshindrade och äldre så det bör vara 
ryggstöd, armstöd samt att de är lätta att ta sig upp ur dvs. anpassad sitthöjd och 

sittdjup. Det är även viktigt att skapa informella sittytor exempelvis på murar och i 

trappor. (Malmö Stad, 2005) 

 

Papperskorgar 

Papperskorgarna bör vara, enligt Malmö stads stadsmiljöprogram, enhetliga för att 

inte störa i stadsbilden. De bör vara ergonomiskt utförda med tanke på drift och 
underhåll. Papperskorgarna ska placeras med jämna mellanrum så det blir naturligt att 

använda dessa. Det bör även finnas separata latrintunnor för hundägare. (Malmö Stad, 

2005) 

 
Askkoppar 

Askkoppar bör finnas där människor vistas mycket och i närhet av exempelvis bänkar 

och busshållplatser. Genom att placera ut askkoppar kan behovet av underhållning i 
form av sopning minskas. (Malmö Stad, 2005) 

 

Övrigt 
Blomsterurnor kan användas för dekorering samt för att förhindra biltrafik eller sänka 

hastigheter. Trädskydd bör göras diskreta med att de ändå fyller sin funktion. Genom 

att skapa en enhetlighet i färgsättning av utemöbler så som räcken, bänkar och 

papperskorgar bidrar det till en lugnare och trevligare stadsbild enligt Malmö Stads 
stadsmiljöprogram. Genom att ha en enhetlig färg i hela staden ger det staden en egen 

karaktär och historisk identitet.  (Malmö Stad, 2005) 

 
3.1.11 Metoder för stråkstudier 

För att kunna få en bra och sann bild över en plats eller i detta fall ett stråk är det 

viktigt att göra noggranna platsanalyser. Att utföra en platsanalys bidrar till en 
djupare förståelse över platsens förutsättningar, karaktär, struktur, topografi samt 

rumsbildningar. En bra bild över platsens funktionella och upplevelsemässiga 

kvaliteter och brister skapas. Det finns många olika sätt att studera platser/stråk på, 

några sätt är att använda sig av visuella analyser och företeelseanalyser. Det finns 
även andra analysmetoder som bygger på att studera detaljelement på platsen som 

exempelvis grönskan. Det är även viktigt att studera livsmiljön, som helhet och en del 

av stadssystemet för att få en bra bild av hur platsen fungerar för människorna som 
vistas där samt hur livsmiljön är för växter och djur. (TRAST, 2007) 
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Visuella analyser kallas även perceptionsanalyser och kan exempelvis göras genom 
en stadsbildsanalys, en metod som tagits fram av Michael Tieb (Stadsbildanalyse und 

Gestaltungssatzung der Innerstad). Metoden går ut på att studera och beskriva 

upplevelsen av platsen både i stilla och vid rörelse och resultatet blir en beskrivning 
av hur platsen används (TRAST, 2007). Kevin Lynch har tagit fram en metod som 

han beskriver i boken ”The image of the city” över hur kartläggning kan ske över hur 

människor upplever platsen och hur orienterbarheten upplevs. Metoden bygger 

framförallt på intervjuer med brukare samt systematiska analyser med planerare. 
Lynch skriver om några viktiga faktorer för att analysera stråket; barriäreffekter, 

områden, mötesplatser och viktiga landmärken. Lynch påpekar även att det är 

betydelsefullt att analysera stråkets identitet, struktur och betydelsen av stråket i 
trafiksystemet (Lynch, 1960). 

 

Företeelseanalyser kallas även fenomenologiska analyser och bygger på att förstå 
platsens identitet. För att förstå det har en metod tagits fram av Cristian Norberg-

Schulz. Hans teori beskrivs i skriften Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture och bygger på att se till platsens själ dvs. orienteringen, identiteten, 

minnen och historien av platsen. Syftet är att få en bredare förståelse av platsen, 
framförallt vid nybyggnad så att hänsyn tas till bl.a. den historiska bilden av platsen. 

(TRAST, 2007) 

 
I AGORA-projektet har metoder används för att studera stråk ur olika aspekter. 

Framförallt handlade det om: 

 
Urban Rooms (stadens rum) - vilka stadsrum som finns längs stråket, hur stråken är 

möblerade, vilka funktioner som finns längs stråket och hur markbeläggningen ser ut 

samt vilka intryck och känslor som stråket förmedlar. 
 

Urban Walls (stadens väggar) - hur tillgängliga byggnaderna runt om stråket är för 

allmänheten exempelvis var portar finns, hur tätt de är placerade, hur man kan 

använda fasaderna, om fasaderna är öppna eller slutna. Offentligt tillgängliga rum 

handlar om att de funktioner och aktiviteter inne i byggnaderna längs med stråket 

bringar liv eller avskildhet till stråket. Fasadernas utformning kan påverka människors 

rörelsemönster längs stråk. Om byggnadernas väggar upplevs som behagliga och om 

fasader och verksamheterna i byggnaderna upplevs tillgängliga påverkas människor 

längs med stråket på ett positivt och tryggt sätt. 

Urban Experience (erfarenheter av staden) - studier om hur människor använder 

stråket alltså vilka start- och målpunkter de som rör sig längs stråket har, hur och 

varför de använder stråkets olika stadsrum samt hur de upplever stråket. Människor 
som använder olika stråk har olika erfarenheter av stråken, vissa är dagliga användare 

och andra är tillfälliga besökare. Besökarna har även olika demografiska egenskaper 

som exempelvis kön, ålder, yrkeskategorier och bakgrund. Studierna som bl.a. kan 
genomföras för att studera urban experience är: 
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 24-timmars studie – Syftet är att lära känns stråket och hur människor rör sig 

längs det, samt vilka platser som används. Resultatet av studien visar 
förhoppningsvis hur livet längs stråket förändras under dygnet.  

 

 Intervjuer – Intervjuerna kan bestå av antingen snabba enkätfrågor eller längre 

frågeformulär som användare av stråket får svara på. Syftet med undersökningen 

var att få en bild över hur och varför stråket används samt även få en bild över 

människors åsikter om stråket.  

 

Urban Dynamics (stadens dynamik) - ger en bild över hur många människor som 
passerar olika platser, hur rörelsemönstren är, varför vissa platser alstrar mer folk än 

andra längs stråket samt hur trafiken fungerar längs stråket. Studien kan genomföras 

genom s.k. Gate Counts vilket innebär att antalet passerande vid strategiskt utvalda 
platser räknas vid olika tidpunkter på dygnet. 

 

Urban Information (skyltning i staden) - studera var informationsskyltar finns, om de 

är placerade på ett bra sätt, om de är lätta att förstå samt om det behövs ytterligare 

information längs med stråket. Informationen längs stråket är viktig för att 

orienterbarheten ska vara god. Orienterbarheten påverkar människors rörelsemönster 

och kanske även tryggheten och säkerheten längs olika stråk. Genom att sedan 

kombinera informationen från inventeringen och tidigare studier av människors 

rörelsemönster kan man få en bra bild över hur väl orienterbarheten är längs stråket.  

Varje aspekt ovan kan studeras på många olika sätt genom olika 

undersökningsmetoder. Det flesta av undersökningarna sker i form av 
fältundersökningar framförallt genom beteendestudier och intervjuer. (AGORA, 

2006) 

 

Relationerna mellan stadsrummet, människan och dess aktiviteter är också centrala. 
Arkitekten Jan Gehl har skrivit boken ”Livet mellem husene” där han förenklat delar 

in stadens aktiviteter i tre kategorier; nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och 

sociala aktiviteter. De nödvändiga aktiviteterna utför man varje dag som att gå till 
skola och arbete, väntar på bussen etc. Dessa aktiviteter har väldigt lite med den 

fysiska miljön och yttre förhållanden att göra. De valfria aktiviteterna beror ofta på 

situationer, tillfälligheter och yttre betingelser. Är det sol ute så sätter vi oss gärna och 

solar på en bänk. Sociala aktiviteter beror av kontakten med andra människor. Barns 
lek med andra barn, samtal, passiva kontakter där man iakttar och lyssnar på andra 

människor. I ett stadsrum som är av dålig kvalitet tar endast de nödvändiga 

aktiviteterna plats vilket begränsar det sociala livet i staden som är viktigt framförallt 
för tryggheten (Gehl, 2003). 

 

3.1.12 Sammanfattning  

Ett nytt förslag till det transportpolitiska målet lämnades av regeringen 2008. Det 

innefattar dels ett övergripande mål samt två delmål. Det övergripande målet är att 
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säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för alla aktörer och människor i landet. De två delmålen är 
relativt likvärdiga för att minska risken för motsättningar mellan delmålen. De två 

målen är dels ett funktionsmål (tillgänglighet) och dels ett hänsynsmål (säkerhet, 

miljö och hälsa). Tillgänglighet är därmed ett centralt tema i förslaget till de nya 
transportpolitiska målen vilket visar att tillgänglighet är ett viktig och aktuellt ämne 

inom transportpolitiken. Tillgänglighet kan beskrivas som den lätthet som samtliga 

trafikanter kan nå utbud och aktiviteter som är nödvändiga och som trafikanterna 

önskar att nå. För att få ett långsiktigt hållbart transportsystem är därför tillgäligheten 
för alla oavsett förutsättningar en mycket vikig aspekt. För att tillgängligheten för 

gående och cyklister ska vara god bör gång- och cykelstråken vara gena, inte ha 

förstora nivåskillnader samt bra kontinuitet, kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet. 
Även underlaget och eventuella hinder har stor betydelse för vägvalet. Ytterligare 

faktorer som påverkar tillgängligheten är: 

 

 Avstånd mellan start- och målpunkt - Gång- och cykelstråken har sådan 

sträckning och utformning att det är mer attraktivt att välja dessa färdvägar. 

Omvägar påverkat attraktiviteten av stråken.  

 Grönstrukturen i områdena - Grönstrukturen i staden påverkar tätheten i 

staden vilket påverkar avstånden. Grönområden är dock viktiga målpunkten 

bl.a. för rekreationer och fritidsaktiviteter. 

 Drift och underhåll – Välskötta områden ökar tryggheten. 

 Trygghet - Trygghet har blivit en allt mer viktig del i trafikplaneringen. 

Trygghet kan definieras som att ingen ska på sikt hindras från att genomföra 

önskade resor. Det är oftast offentliga platser som bidrar till människors oro 

framförallt genom att dessa platser är okända och okontrollerbara. För att 

minska denna typ av oro är det viktigt med välplanerad bebyggelse, att 

platserna har gott rykte, att det är välskött samt att det finns integration och 

känsla av tillhörighet. Naturliga mötesplatser som exempelvis torg och parker 

gör att tryggheten ökar. 

 Brottspreventiva projekt - Brottsförebyggande åtgärder bör minskas i 

planeringen. Det är viktigare att försöka planera för ett socialt öppet samhälle. 

 Trafiksäkerhet - Genom en bra fysisk infrastruktur ökar kvaliteten för 

oskyddade trafikanter. Genom att skapa trafiksäkra stråk ökar 

tillgängligheten. 

 Konfliktpunkter – Konfliktpunkter mellan olika trafikanter bör minimeras, 

samt stora barriärer bör undvikas.  

 Planskilda korsningar – Gång- och cykeltunnlar utgör en barriär om de inte 

är väl utformade så de känns inbjudande och trygga. Belysningen, både i och 

utanför, är en viktig faktor för att tunneln ska kännas trygg och på sätt vara 

tillgänglig. Med rätt belysning i tunnlar kan man skapa mer rymd vilket gör 

att tunnlarna känns mer öppna.  
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 Belysning – Belysningen har stor inverkan på trygghetskänslan. Viktigt är att 

inte bara belysa stråken utan även omkringliggande områden.  

 Offentliga möbler - Offentliga möbler så som bänkar, papperskorgar och 

cykelställ bidrar till ökad trivsel och tillgänglighet.  

Det finns många olika metoder för att studera gång- och cykelstråk. Det som de flesta 

metoderna belyser är att på plats studera människors rörelsemönster, hur platser 

används, vilka som rör sig där samt ta reda på vad brukarna tycker. Genom att studera 

detta kan en bra uppfattning av problematik längs stråken fås och på så sätt blir det 
lättare att åtgärda problemen på rätt sätt.  
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Figur 7. Gång- och cykelstråket i Holma. 

 

3.2 Del 2 – Urvalsstudie – inventering av potentiella stråk 

En inventering av potentiella stråk utfördes den 18 februari 2009. Transportmedel var 

cykel mellan områdena, studierna på platserna utfördes till fots. Se figur 6 för utvalda 

stråk. 
 

 
Figur 6. Karta över Malmö där de utvalda stråken för urvalsstudien är markerade. 

(eniro.se) 

 

3.2.1 Fakta om de inventerade stråken 

Holma – Holmastigen  

Holma är ett bostadsområde i 

stadsdelen Hyllie beläget i sydvästra 

Malmö, mellan Pildammsvägen och 
Kroksbäcksparken. Området består 

av flerfamiljshus, där husen är 

placerade kring öppna gårdar med en 
del träd, buskar och annan 

plantering. Bebyggelsen är ordnad 

efter ett rätvinkligt 
stadsplanemönster. Holma byggdes 

under senare delen av 

miljonprogrammet och är ett 

trafikseparerat område med ett tydligt gång- och cykelstråk som löper genom 
området. Det finns en separat bussgata öster om området som sedan följs av den 

fyrfältiga Holmavägen. Holmastigen används framförallt av boende i området och 
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Figur 8. Gång- och cykelbana på 

Hemodsdalsstigen. 

 

Figur 9. Gång- och cykelbana på 

Heleneholmsstigen. 

 

utgör därför inget genomfartsstråk då det inte finns något område idag som är i 

direkt anslutning till Holma. Då det inte är ett genomfartsstråk är flödet relativt lågt. 
Figur 7 visar en del av Holma. 

 

Hermodsdal – Hermodsdalsstråket 
Hermodsdal är ett bostadsområde i 

stadsdelen Fosie i södra Malmö 

mellan Munkhättegatan och 

Eriksfältsgatan. Området består av 
flerfamiljshus där det flesta är 

byggda under 1960-talet. Gång- och 

cykelstråket är avskilt från 
bostadsområdena runt omkring. De 

flesta fasaderna av flervåningshusen 

som ligger längs med stråket har 

baksidan ut mot gång- och 

cykelvägen. Hermodsdalsstigen går 
genom ett parkområde där det finns många höga och skymmande buskar vilket, ur 

estetisk synpunkt kan vara fint, men ur trygghetsperspektivet kan ha negativ effekt. 

Stråket fungerar mycket som ett genomfartsstråk. Troligtvis är det många som bor i 
områdena söder om Hermodsdal, t.ex. Lindängen och Almvik som använder stråket 

då målpunkterna är i centrum. Flödet är relativt lågt. Det finns en parallell gata som 

inte är trafikseparerad, Munkhättegatan. Figur 8 visar Hemodsdalsstigen. 

 

Heleneholm – Heleneholmsstigen 

Heleneholm är ett bostadsområde 

men även ett industri-, affärs- och 
utbildningsområde i stadsdelen 

Fosie i södra Malmö. Heleneholm 

ligger mellan Trelleborgsvägen och 

Munkhättegatan söder om 
Ystadsvägen. Genom Heleneholm 

finns ett gång- och cykelstråk som 

kallas Heleneholmstigen. Längs 
med Heleneholmstigen ligger 

Heleneholmsverket, ett 

fjärrvärmeverk. På andra sidan av 

Heleneholmsstigen ligger en stor 
idrottsplats som är inhägnad av ett relativt högt stängsel. Heleneholmstigen är 

”instängd” mellan två stora anläggningar vilket gör att utrymmet blir begränsat. Det 

finns inga bostäder i närheten vilket gör att trygghetskänslan påverkas negativt. 
Stråket fungerar som en genomfartsgata för gående och cyklister. Det är relativt lågt 

flöde av gående och cyklister, och det finns ingen parallell gata. Figur 9 visar 

Heleneholmsstigen. 
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Figur 10. Gång- och cykelbana på 

Kungsgatan. 

 

Figur 11. Gång- och cykelbana på 

Kalendegatan. 

 

Kungsgatan/ Föreningsgatan 

Kungsgatan är en bred gata som är 
utformad som ett parkstråk i 

centrala delarna av Malmö. Detta är 

ett av huvudstråken för gående och 
cyklister. Gatan är utformad som en 

boulevard med separata gång- och 

cykelbanor. Stråket går mellan 

Värnhemstorget och Kaptensgatan. 
Det finns en parallell gata, 

Föreningsgatan som är en 
förbindelselänk mellan Triangeln 

och Värnhemstorget. Det är en 

fyrfältsväg med mittrefug. Halva sträckan har cykelbana andra delen är det 
blandtrafik, gångbana finns längs hela sträckan. Det är högt flöde av både gående 

och cyklister på Kungsgatan och relativt högt på Föreningsgatan. Båda gatorna 

fungerar som genomfartsgator. Området kring Kungsgatan utgörs av flerfamiljshus 

och institutioner. Området kring Föreningsgatan utgörs av framförallt flerfamiljshus 
samt en stor kyrkogård. Figur 10 visar del av Kungsgatan. 

 

Kalendegatan - Djäknegatan 
Kalendegatan är en gårdsgata där 

alla trafikslag blandas. Biltrafiken 

ska anpassa sin hastighet till 
gående. Beläggningen är av 

smågatsten och granithällar. 

Tanken är att det ska vara ett 

trevligt och tryggt stråk med god 
framkomlighet för gående och 

cyklister utan att behöva förbjuda 

biltrafik inom stråket. 

Kalendegatan ingår i huvudnätet 
för oskyddade trafikanter. Det 

finns en parallell gata, Djäknegatan som har högt fordonsflöde och det finns ingen 

markerad cykelbana. Kalendegatan är fysiskt tillgängligt och den upplevda 
tillgängligheten upplevs inte som ett problem. Flödet av oskyddade trafikanter är 

relativt högt. Figur 11 visar Kalendegatan. 
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Figur 12. Gång- och cykelbana på 

Regementsgatan. 

 

Regementsgatan 

Regementsgatan ligger i Malmös 
västra innerstad och omsluts av 

Slottsparken, en skola, en stor 

simhall och Kronprinsens 
köpcentrum. Det är en högtrafikerad 

gata med fyra körfält. Det finns 

gång- och cykelbanor längs gatan. 

Det finns ett parallellt stråk, 
Fågelbackstråket som går parallellt 

utmed ungefär halva 
Regementsgatan. Det är relativt stort 

flöde av gående och cyklister. Den 

upplevda tillgängligheten upplevs inte ha någon större problematik. Figur 12 visar en 
del av Regementsgatan. 

 

3.2.2 Sammanfattning av stråken 

De utvalda stråken har studerats med avseende på kriterierna för val av projektplats 
(kap 2.4.2). För en sammanställning av stråken se tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av de utvalda stråken. 
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Holma x    x   x x    

Hermodsdalsstigen x   x x   x x x x  

Heleneholmsstigen x    x  x  x x x x 

Kungsgatan x  x   x  x x x x x 

Kalendegatan  x x     x x  x x 

Regementsgatan      x  x x  x x 

 

 

3.2.3 Val av projektplats 

Valet av projektplats gjordes utifrån de kriterier som sattes upp i kapitel 2.4.2. Tabell 
1 ovan visar att det endast är Kungsgatan som uppfyller alla dessa kriterier. 
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Kungsgatan och Föreningsgatan är två parallella stråk med olika karaktär. Stråken är 

mycket olika varandra men de leder till samma målpunkter. Dessa är två gatorna 
ligger inne i centrum och används av många gåenden och cyklister dagligen. Det höga 

flödet gör att det blir lättare att få underlag till enkätundersökningarna. Gatorna är 

intressanta för att karaktären på dem skiljer sig mycket från varandra och kan därför 
vara en bra grund till att ta fram faktorer som påverkar oskyddade trafikanters val av 

färdväg. För utförligare beskrivning av stråken se kapitel 3.5 (12-timmarsstudien).  
 

3.3 Del 3 – Kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare 

3.3.1 Intervju men Karin Sjölin, Landskapsarkitekt på Malmö Stad. 

2009-03-05 kl: 13.00 

Sammanfattning av intervjun 

( För hela intervjun se bilaga 5) 

 

Vid intervjun med Karin Sjölin diskuterades framförallt upplevd tillgänglighet, 

planskilda korsningar samt olika sätt att studera stråk på. Karin Sjölin har arbetat 
mycket med olika studier av stråk framförallt i AGORA-projektet. Hon anser att de 

viktigaste faktorerna för ett tillgängligt stråk är bra sikt och bra belysning men även 

att det finns människor i rörelse, hon säger att hon själv skulle välja att gå där det 
finns folk. Hon tycker att idén med att dela upp tillgänglighet i ”upplevd 

tillgänglighet” och ”fysisk tillgänglighet” är en bra idé.  

 

Då vi diskuterade tunneln under Amiralsgatan sa Karin att hon tycker den känns 
mycket otrygg. För att förbättra den känslan skulle man kunna ta bort en del buskar 

och ljusa upp tunneln inifrån.  

 
Karin Sjölin anser att det är viktigt att studera hur människor rör sig längs ett stråk för 

att få en bra bild över vad problemen är. Det som är intressant att få veta av brukarna 

är hur de använder platsen, vad de tycker fungerar bra samt inte fungerar bra. Sjölin 
rekommenderar även att räkna gående och cyklister dagtid och kvällstid samt att 

utföra någon form av beteendestudie.   

 
3.3.2 Intervju men Malena Möller, Trafikplanerare på Trivector Traffic i 

Lund. 

2009-03-05 kl: 18.30 

Sammanfattning av intervjun 

(För hela intervjun se bilaga 6) 

 
Vid intervjun med Malena Möller diskuterades framförallt trygghetskänslan, tunnlars 

utformning, trafikseparerade områden och sätt att studera stråk på. Malena har stor 

erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor och hon anser att tryggheten är den 

viktigaste faktorn vid valet av färdväg. För att känna sig trygg är det viktigt med 
människor i rörelse och att det finns aktiviteter längs stråket. Även biltrafik kan öka 

trygghetskänslan, men inte med tanke på säkerheten. Om ett stråk är fysiskt 
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tillgängligt och även uppfyller kraven som påverkar trygghetskänslan är stråket 

tillgängligt. Andra parametrar som hon tror påverkar tillgängligheten är om platsen är 
välskött, om det är rätt belysning och vad det är för beläggning på gång- och 

cykelbanorna. 

 
Malena tycker att planskilda korsningar ger extremt bra tillgänglighet om tunneln är 

bra utformad och det finns en alternativ väg i plan. Hon tror att tunneln under 

Amiralsgatan på Kungsgatan byggdes då trygghetsfrågorna inte var så stora som idag. 

Belysningen är ”skum” i tunneln. Det är mycket buskar runt omkring och höga 
nivåskillnader vilket gör att det är svårt att ta sig därifrån om situationen skulle kräva 

det. Hon säger att trygghetsfrågorna blir viktigare och viktigare i hela 

planeringsprocessen.  
 

Malena är emot brottspreventiva metoder, exempelvis genom att bygga höga staket 

runt bostadshus. Det påverkar tryggheten och genheten för dem som inte bor där.  
 

Malena tycker att det är intressant att undersöka hur människor använder stråket, hur 

rörelsemönstren ser ut, samt även hur ofta stråket används för studera 

områdeskännedomens inverkan på upplevelsen av stråket. Hon tipsar även om att vi 
ska ta reda på vilken väg människorna skulle ta om de hade cyklat/gått istället samt 

att försöka jämföra vägvalen mellan kön, ålder och tidpunkt på dygnet. 

 
3.3.3 Intervju med Sari Wallberg, Trafikplanerare, Tyréns i Malmö 

Möte 2009-03-06 kl: 10.00 

Sammanfattning av intervjun 
(För hela intervjun se bilaga 7) 

 

Vid intervjun med Sari Wallberg diskuterades framförallt innehållet i TRAST, vad 
upplevd tillgänglighet är, viktiga parametrar för val av färdväg samt vad man kan 

göra för att förbättra tillgängligheten av ett stråk. Sari anser att tillgänglighet är ett 

svårt begrepp och att det är en sammanvägning av allt som t.ex. trygghet, 

tillgänglighet och säkerhet. Hon tycker ämnet är intressant och att det finns mycket att 
jobba med. Sari har stor kunskap om handboken TRAST och berättade att den 

framförallt är ett planeringsunderlag som tar hänsyn till flera olika aspekter. Hon 

påpekar dock att den inte är någon fullständig planeringshandbok och att det 
fortfarande finns luckor, men att den fungerar som trafikteknikens ingång i 

planeringen.  

 
Sari tycker det är viktigt att planering sker utifrån det sociala livet i första hand och 

sedan bebyggelsen. Hon anser att planerare förts ska ta reda på; vad finns det för 

målpunkter? Vart kommer människorna röra sig? Vilka aktiviteter ska finnas längs 

stråket? Man bör enligt Sari utgå från människors rörelsemönster.  
 

Hon tycker att uppdelningen av tillgänglighetsbegreppet i upplevd och fysisk är bra 

men att det är viktigt att det inte bara handlar om rörelse utan även om vistelsen på 
platser längs med stråken. Parametrar som hon anser vara viktiga för den upplevda 
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tillgängligheten är bl.a. hur trevligt det är och hur trygg man känner sig. Även saker 

som bekvämlighet och tidsåtgången är viktiga parametrar. Kvällstid anser hon 
belysning och att man känner sig sedd av människor är viktigast. Rykten och media 

har stor påverkan på hur stråk upplevs, säger Sari. 
 
Sari är något emot planskilda korsningar. Hon anser att planerare bör tänka till en 

extra gång. Hennes åsikt angående det är att det ger ett tråkigt intryck i stadsbilden, 

att biltrafiken inte kanske behöver prioriteras så mycket, samt att hastigheterna istället 

borde sänkas. Dock påpekar hon att det ibland kan vara nödvändigt att planskilja.  
 

Slutligen poängterar hon att hon tror att det är viktigast att försöka få fler människor 

att använda stråken, vilket indirekt skulle öka tillgängligheten. Att satsa på 
”försköning” borde komma i ett andra skede. 

  

3.3.4 Intervju med Carina Listerborn, Kulturgeograf vid Lunds 
Universitet och Malmö Högskola 

Möte 2009-03-09 kl: 09.30 

Sammanfattning av intervjun 

(För hela intervjun se bilaga 8) 

 

Vid intervjun med Carina Listerborn diskuterades bl.a. hennes intresse för 
trygghetsfrågor, begreppet upplevd tillgänglighet, olika parametrars inverkan på 

framförallt trygghet och metoder att studera trygghet på. Carina har länge varit 

intresserad av frågor rörande trygghet i staden. Hon har forskat kring ämnet och riktat 
in sig på genusperspektivet i trygghetsfrågor. Idag håller hon föreläsningar och 

konferenser i ämnet.  Hon säger att det brottsbekämpande arbetet som finns idag går 

nästan i strid med trygghetsskapande arbete. Rädsla och faktisk brottslighet är två helt 

olika saker. Att arbeta med trygghet är mer långsiktigt och det är svårt att 
argumentera för det. Hon påpekar också att det är viktigt med samarbete mellan olika 

yrkesgrupper för att skapa ett tryggare samhälle.  

 
Hon tycker Kungsgatan och Föreningsgatan är bra projektplatser för att de har så 

olika karaktärer. Hon tycker det är intressant att få reda på vad det är man ser som 

hotfullt på vissa platser under olika tider på dygnet. Hon anser även att det är viktigt 

att försöka få reda på vad människor tycker om rent fysiska saker som belysning, 
överblickbarheten och orienterbarhet. Hennes egna erfarenheter av intervjuer är att 

många som känner sig otrygga pga. att de inte kan orientera sig. ”Man vill kunna 

planera sin rörelse”, säger hon. Carina poängterar att hon tror att rykten och media har 
stor inverkan på människors val av färdväg och att det är viktigt att försöka bryta 

detta mönster. Hon pratar mycket om belysningens betydelse. Hon anser att för stark 

belysning kan ha motsatt effekt på trygghetskänslan: ”man vet att man själv är sedd 
men man ser inte in i mörkret”.  Det är viktigare att jobba med mjukare ljus och att 

man belyser längre ut i parker osv. och kon är kritisk till konstljus.  

 

Hennes åsikt om planskilda korsningar är att tunnlar generellt är dåligt utformade och 
att det måste finnas sätt att utforma dessa. De borde kunna vara mycket ljusare och 
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öppnare och man skulle kunna höja upp vägbanan så att tunneln inte behöver vara så 

djup.  

 

För att ett stråk ska upplevas som tillgängligt anser Carina att det är viktigt att skapa 

en känsla av att det är väl underhållet, och att det är någon som ”bryr sig om stråket”. 
Det är även viktigt att beakta alla perspektiv vid planeringen.  

 

I slutet av intervjun diskuterade vi metoder för att mäta/undersöka tryggheten. Hon 

säger då att det inte finns så många metoder att mäta trygghet på. Hon tror däremot att 
det är viktigast att försöka lära känna stråken både dagtid och kvällstid för att förstå 

hur människor använder platsen.  
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Figur 13. Videdalsrundan. (eniro.se) 

3.4 Del 4 - Trygghetsvandring  

3.4.1 Videdalsrundan 2009-03-24 

Den första trygghetsvandringen i 

Husie (i samband med ”Hej 
stadsdel”-projektet) kallades 

Videdalsrundan och gick i 

huvudsak runt Videdalsparken, 

Videdalsstigen, 
Ulricedalsparken och 

Ulricedalsstigen. Vädret var 

mulet, råkallt och regnet hängde 
i luften. Ansvarig för vandringen 

var Jill Sörensen, beteendevetare 

på gatukontoret, drift och 

underhållsavdelningen i 
Malmö stad. Hela gruppen bestod av 14 personer varav 4 var boende i området (en 

medelålders man och tre medelålders kvinnor). Figur 13 visar Videdalsrundan.  

 

Övriga deltagare under vandringen var:              

      
 Kristina Ågren, Husie stadsdelsförvaltning 

 Catarina Ask, Gatukontoret/gata och park 
 Ann-Charlotte Lindén, Gatukontoret/stadsmiljöavdelningen 

 Leif Jönsson, Gatukontoret/trafikavdelningen 

 Kim Kron, Gatukontoret/belysning 
 Mikael Johannesson, Fritidsledare, Husie stadsdelsförvaltning 

 Nichlas Dahlbeck, Polis 

 Kristina Ström, Landskapsarkitektstudent, SLU 

 
Vandringen startade på Videdalstorg kl: 18.30. Hela gruppen gick tillsammans och 

vandringen tog totalt 1,5 timme inklusive alla stopp där olika saker ur 

trygghetsperspektiv diskuterades i gruppen. Rundan som trygghetsvandringen 
avsedde var tydligt markerad på kartan men de olika stoppen var inte planerade i 

förväg.  

 
3.4.2 Deltagarnas synpunkter - Videdalsrundan 

Syfte med att följa med på vandringen var att reflektera över konceptet och 

framförallt över vad brukarna funderar över, tittar på och vill ska vara bra när det är 

mörkt ute. Det var många synpunkter som kom fram under vandringens gång. Det 
som deltagarna i först hand tog upp som problem var: 

Parkområdena:  

- Dålig belysning. 
- Höga buskage, skymmer sikten, tillhåll för ungdomsgäng.  

- Skarpa kanter vid tunnelmynningar.  
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- Asfaltsbeläggningen på gång/cykelbana är dålig/ojämn. 

- Mycket mopeder som kör fort på gångbanorna och genom parkerna. Lösa 
hundar. 

Gång- och cykelstråken: 

- Mörka och kusliga tunnlar. 
- Trasig gatubelysning på vissa ställen. 

- Felskyltningar.  

- Bristande tydlighet och markeringar i gatan.  

- För mycket trafik på vissa vägar. 
- Skräpigt, dåligt med papperskorgar. 
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Figur 14. Almgårdsrundan. (eniro.se) 

3.4.3 Almgårdsrundan 2009-03-26 

Den andra trygghetsvandringen i 
Husie (i samband med ”Hej 

stadsdel”-projektet) kallades 

Almgårdsrundan och gick via 
Västra Skrävlinge kyrkoväg, 

Botildenborgsstigen, 

Ögårdsstigen, Ögårdsparken, 

Västra Skrävlinge kyrkostig, 
Ulricedalsstigen och 

Wachtmeistersväg. Vädret var 

mulet, kallt och det småduggade 
under hela vandringen. Ansvarig 

för trygghetsvandringen var Jill 
Sörensen, beteendevetare på 

gatukontoret, drift och underhållsavdelningen i Malmö stad. Hela gruppen bestod av 

totalt 13 personer varav 6 var boende i området (två äldre kvinnor från PRO, två 
medelålders kvinnor, en medelålders man samt en yngre kvinna). Figur 14 visar var 

rundan för vandringen gick. 

 

Övriga deltagare under vandringen var: 
 

 Garry Lindquist, ISS Landscaping 

 Göran Holmgren, Polis 
 Kristina Ström, landskapsarkitektstudent, SLU 

 Hossein Ashouri, Gatukontoret/trafikavdelningen 

 Matilda Brogård, Gatukontoret/trafikavdelningen 

 Marena Wien, Fritidsledare, Videdals Fritidsgård 
 

Vandringen startade på medborgarkontoret i Husie kl: 18.30. Hela gruppen gick 

tillsammans och vandringen tog totalt 1,5 timme inklusive alla stopp där olika saker 
ur trygghetsperspektiv diskuterades i gruppen. Rundan som trygghetsvandringen 

avsedde var tydligt markerad på kartan men de olika stoppen var inte planerade i 

förväg.  
 

3.4.4 Deltagarnas synpunkter - Almgårdsrundan 

Syfte med att följa med på vandringen var att reflektera över konceptet och 

framförallt över vad brukarna funderar över, tittar på och vill ska vara bra när det är 
mörkt ute. Det var många synpunkter som kom fram under vandringens gång. Det 

som deltagarna i först hand tog upp som problem var: 

Parkområdet: 
- Mörkt vid lekplatsen och hundrastplatsen  

- Dåligt staket vid dammen. 

- Dålig belysning.  

Gång- och cykelstråken: 

- Trasiga lampor. 
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- Dålig belysning och skymmande buskar i tunneln 

- Inga alternativa vägar vid tunnlar. 
- Bättre och fler bänkar samt papperskorgar.  

- Skymd sikt. 

- Dålig markbeläggning, gropar i marken. 
- Skräpigt. 

- Klotter. 

Efter att deltagarnas åsikter samlas in sker en sammanställning samt åtgärdsförslag 
sätts upp. Synpunkterna sorteras sedan så att de kommer till rätt person vad gäller 

åtgärderna till synpunkterna. En del åtgärder kommer åtgärdas relativt omgående t.ex. 

trasiga lampor. Andra åtgärder är dyrare och mer tidskrävande, då görs det en 
bedömning på om de är möjliga att genomföra.  Framåt hösten får samtliga invånare i 

Husie en åtgärdsplan hemskickade där det beskrivs vad som kommer att genomföras. 

Åtgärdsplanen kommer även finnas tillgänglig för allmänheten på Malmö stads 

hemsida. 

För att ytterligare få in de boendes synpunkter angående tryggheten och trivseln i 

området anordnades en träff den 14 maj 2009 utanför medborgarkontoret i Husie. 
Medverkande under det tillfället var bl.a. personal från gatukontoret, 

stadsdelsförvaltningen och polisen. Synpunkterna från denna tillställning kommer 

också ingå i ”Hej Husie-projektet”. Detta görs för att få in ytterligare synpunkter från 
allmänheten och då framförallt från de som inte hade möjlighet att delta i 

trygghetsvandringarna.  

 
- ”Inne på Almgården, precis intill Ögårdsstigen ligger ett dagis. På dagisets 

tomt finns små stugor. I dessa stugor brukar ungdomar samlas och festa vilket 

gör att många känner sig otrygga när de går förbi där. Många känner sig 

också störda av ungdomarnas festande då de ibland kan bli rätt så högljudda”.  
Kommentar från en boende i Husie 
under trygghetsvandringen. 

3.4.5 Lärdomar från trygghetsvandringarna  

Det bedöms vara ett mycket bra koncept och idé att anordna en trygghetsvandring. 

Viktigt är att försöka få med många boende i området och att boenderepresentanterna 

är av olika kön, ålder och bakgrund. Vid dessa två vandringar var det framförallt 
medelålders män och kvinnor. Det bör även finnas representanter från 

fastighetsägarna i området, eftersom det kan finnas trygghetsproblem som inte ligger 

på kommunens mark som är viktiga att åtgärda. Vandringen kanske inte ska ske i så 
stor grupp tillsammans, då vissa personers åsikter kan då höras mer än andras. Det är 

viktigt att få fram allas åsikter, så att inte funderingarna påverkas av vad andra tycker. 

Viktigt är även att någon i gruppen ställer sig kritisk till åsikterna och ifrågasätter 
dessa för att få en bra bakgrundsbild över problemet.  

 

En brist i upplägget var att gränser mellan olika stadsdelar kan bli en kritisk punkt och 

på så sätt ”försummas”. Ett exempel på det var vid den första vandringen i Videdal. 
Vandringen gick via en tunnel som upplevdes mycket obehaglig men då deltagarna 

försökte kommentera detta så fick de till svar att den inte ingick i stadsdelen utan 
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tillhör en annan del av Malmö (Rosengård). Frågan är då om den kommer tas med i 

trygghetsvandringen i Rosengård, eller om den vandringen inte kommer gå den 
vägen. Man ska kanske inte hålla helt strikt på gränserna eller i alla fall ta in 

synpunkterna och planera in den delen i nästa vandring i kommande stadsdel.  

 
Planeringen av vandringen bör genomföras mycket noggrant. Var ska man stanna? 

Var finns problemen? Det är även viktigt att det finns ”vädertålig utrustning” (bra 

pennor, att det går att markera lätt på kartan de platser som upplevs ha problem samt 

att det finns tillgång till något att skriva på). I och med att det var dåligt väder vid 
trygghetsvandringen var det många av deltagarna som ansåg att de kunde skriva ner 

åsikterna när vandringen var färdig. Detta gör att vissa delar kanske glöms bort eller 

markeras på fel plats på kartan.  
 

3.4.6 Applicering på Kungsgatan 

Lärdomarna och erfarenheten från trygghetsvandringarna kan användas på 
Kungsgatan genom att försöka se platsen ur brukarnas ögon. Som observatör av 

platsen är det viktigt att ta på sig ett antal olika roller och se platsen ur andras ögon. 

Vid 12-timmarsstudien användes dessa kunskaper från trygghetsvandringen. Detta 

gjorde att saker uppmärksammades som annars kanske skulle förbises. 
Trygghetsvandringarna kan vidga planerares vyer för att se den fysiska miljön på ett 

mänskligare sett. Viktigt är att planerare kan pendla mellan det professionella 

tänkandet till det vardagliga och kanske ibland lite triviala. 
 

3.4.7 Sammanfattning 

Centralt är att både positiva och negativa synpunkter tas upp under en 
trygghetsvandring.  De faktorer som de medverkande i trygghetsvandringarna 

framförallt hade åsikter om när det gällde trygghet var:  

 Dålig beläggning 

 Höga/ skymmande buskar 

 Dålig belysning 

 Otrygga planskilda korsningar 

 Dålig orienterbarhet 

 ”Tillhåll” 

 
Många av åsikterna som kom upp på vandringarna hade Malmö Stad redan 

åtgärdsförslag på. Exempel på åtgärder är att alla trottoarkanter i tunnlar ska bytas ut 

från 90º vinkel till helt överkörbara för att minska påkörningsrisken och där med 

olycksrisken i form av fallolyckor för cyklister. Även materialet för stänkskydd vid 
vägen över tunneln ska bytas ut från betong eller trä till genomskinligt plexiglas för 

att öka överblickbarheten och på så sätt ökar trygghetskänslan genom att människorna 

som använder tunneln känner sig mer synliga av biltrafiken. Äldre tunnlar med skarpa 
kanter vid in och utfarter ska kompletteras med cykelspeglar. Vissa brukare vill helt 

ta bort buskarna i området för att inte någon ska kunna gömma sig bakom dessa. 

Detta var åsikter som kritiserades av andra deltagare i och med att bl.a. trivseln skulle 
komma att påverkas om man skulle ta bort alla buskage.  
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3.5 Del 5 - 12-timmarsstudie  

Anledningen till att projektplatsen blev Kungsgatan och Föreningsgatan var för att det 

finns en tydlig valmöjlighet för oskyddade trafikanter mellan dessa två stråk. Stråken 

bedöms ha en problematik i den upplevda tillgängligheten och det är relativt högt 
flöde av oskyddade trafikanter på båda gatorna. Hur väljer då de oskyddade 

trafikanterna färdväg? Eftersom dessa två stråk/gator är parallella är valet att färdas i 

blandtrafik på Föreningsgatan eller på separat gång- och cykelstråk på Kungsgatan (se 

figur 15 för karta över gatorna). 
 

12-timmarsstudien utfördes mellan klockan 12.00 till midnatt den 2 april 2009 på 

Kungsgatan och Föreningsgatan. Syftet med 12-timmarsstudien var att på ett 

övergripande sätt lära känna stråken samt se hur livet längs stråken förändras under 

12 timmar. Det som observerades under studien var vilka människor som vistas och 
passerar där, vilka platser som används eller låg öde, vad det finns för aktiviteter i 

anslutning till stråken, öppettider för affärer, restauranger och caféer, hur platserna ser 

ut, hur mycket biltrafik det är i anslutning till stråken samt vilka byggnader som är 
offentliga och privata osv. I bilaga 2 finns ett utförligt schema över upplägget på 12-

timmarsstudien.  

 

Det läsaren ska ha i åtanke då resultatet betraktas, är att studien utfördes på en av 
årets första vårdagar (solen sken och det var mycket folk i rörelse) vilket kan påverka 

upplevelsen av stråken något.  

 

Figur 15. Hybridbild över Kungsgatan och Föreningsgatan. (eniro.se) 
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3.5.1 Observationer på Kungsgatan 

Studien inleddes genom noggranna observationer av Kungsgatan under dagtid (kl: 
12.00–14.00) samt kvällstid (kl: 19.00–21.00). Som hjälpmedel under observationen 

användes checklistan i bilaga 3 som baserats på tidigare studier inom området, dels i 

TRAST och dels i skriften ”Tryggare stad” av Carina Listerborn. Kort fakta om 
Kungsgatan finns i tabell 2. 

 

Tabell 2. Fakta om Kungsgatan. 

 

Stadsstrukturen/ Grönytor och parker 

 Gångbanan går i en trädallé där det även finns en del omgivande planteringar. 

Beläggningen är av stenmjöl (se figur 16). Cykelbanan har asfaltbeläggning och 
går vid sidan av trädallén (se figur 17). Genomfartstrafik för bilar är förbjuden, 

endast trafik till och från bostadsparkeringar, parkeringar till offentliga 

verksamheter. Vissa varuleveranser sker på Kungsgatan. 

 Stråket har några alternativa vägar, dels gång- och cykelbanorna inne i parkstråket 

och dels trottoarer längs med bebyggelsen på sidorna av stråket. Föreningsgatan är 

ett alternativt stråk till Kungsgatan.  

 Gående och cyklister måste korsa fyra mindre oreglerade gator med biltrafik vilket 

kan bidra till en viss barriäreffekt. Den stora barriäreffekten längs stråken är 
Amiralsgatan som är en hårt trafikerad gata av både personbilar och busstrafik 

som korsar Kungsgatan. Korsningen mellan Amiralsgatan och Kungsgatan är 

delvis planskild med en gång- och cykeltunnel. Som alternativ till tunneln finns ett 

välplanerat oreglerat övergångsställe i anslutning till gångstråket. Övergångsstället 
är brett och upphöjt med en bred mittrefug. Pollare finns längs med 

övergångsstället (se figur 18). Vid övriga korsningar finns övergångsställen (icke 

signalreglerade) men markeringen i marken är sliten vilket gör att det inte är lika 
tydligt längre för alla trafikslag. 

 Beläggningen på cykelbanan är asfalt och på gångbanan är det stenmjöl. Gruset 

kan försvåra framkomligheten för funktionshindrade men det finns möjlighet att 

Total längd 1,3 km 

Bredd 60-80 m 

Avstånd mellan gångstråk och cykelbana 18 m 

Korsande gator med biltrafik  Amiralsgatan 

 Exercisgatan 

 Celsiusgatan 

 Döbelnsgatan 

 Ehrensvärdsgatan 

Signalreglerade övergångställen Nej 

Trafikmängd ~1 300 fordon/dygn (Malmö Stad, 
2009) 
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färdas på cykelbanan som alternativ. Vid övergångsställen är kanterna nedfasade 

för att öka bekvämligheten för framförallt cyklister och funktionshindrade att ta 
sig fram.  

 Stråket är planerat att vara ett grönstråk, men området är relativt nedgånget med 

bl.a. upptrampade gräsmattorna på många ställen. Stora delar av stråket består av 

enbart trädallén och gräsmattor på sidorna av gångstråket. Mitt i stråket finns St 
Pauli Kyrka som är vacker brytpunkt längs med det annars långa och raka stråket. 

Runt kyrkan finns en ”cykelrondell” som fungerar bra. På vissa delar av stråket 

finns välklippta buskage som utgör ”rum” där människor kan sitta lugnt och 
avskilt, vilket även kan ge en viss känsla av instängdhet (se figur 19).  

 På delsträckan mellan Värnhemstorget och Döbelnsgatan är gång- och 

cykeltrafikanter icke separerade. Övergångsstället på Döbelnsgatan är därför 

utformat med speciella cykelledningsfält för att leda cyklisterna in på cykelbanan 

(se figur 20). Korsningen vid Exercisgatan har farthinder med annan beläggning 
före övergångsstället samt en relativt bred mittrefug. Cykelbanan leds in mot 

övergångsställen för att göra cyklisterna uppmärksamma på att det kommer en 

korsning (se figur 21).  

Gång- och cykeltunneln 

 Det finns en planskild korsning längs med Kungsgatan under Amiralsgatan. 

Tunneln är relativt smal och lång. Den har skarpa kanter och tunneln upplevs som 

trång och mörk (se figur 22). Sikten genom tunneln är begränsad då det är stora 

nivåskillnader före och efter tunneln (se figur 23).   

Figur 16. Gångbana på Kungsgatan.   Figur 17. Cykelbana på Kungsgatan. 

Figur 18. Övergångsställe på Amiralsgatan.   Figur 19. ”Gröna rum” 
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Kommunikationer 

 Det finns ingen kollektivtrafik som trafikerar Kungsgatan, men det finns en 

vältrafikerad busshållplats där både stads- och regionbussar stannar på 
Amiralsgatan vid korsningen till Kungsgatan. Busshållplatsen är väl utformad och 

har bra belysning.  

Belysning och skyltning 

 Belysningen på Kungsgatan är relativt bra. Det är upplyst med höga 

belysningsstolpar på bilgatorna längs fasaderna, mindre gjutjärnstolpar med 

armatur samt vanliga belysningsstolpar längs med cykelbanan (se figur 24). I och 

med att det finns omgivande belysning så är sikten bra, men det kan dock bli 
mörkt vid buskagen: där är avståndet långt mellan bilgatan och gångstråket. 

Lamporna avger ett kallt sken på gångstråket och lite varmare på övriga platser.  

 En brist på Kungsgatan är skyltningen. Vid Värnhemstorget finns ingen tydlig 

skylt om vart trafikanterna kommer om de väljer Kungsgatan. Längs med stråket 

finns det skyltar men många är små och vinklade i samma riktning som 
trafikanterna färdas. Detta gör att det blir otydligt och svårorienterbara för dem 

som färdas där för första gången. Skyltarna fungerar bra för trafikanter som 

kommer till Kungsgatan från sidogator.   

 
Figur 20. Cykelledningsfält.            Figur 21. Cykelbana leds in på 

övergångsstället.                                         

Figur 22. Inne i tunneln under  Figur 23. Sikten genom tunneln är 

Amiralsgatan.       begränsad. 
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Figur 24. 1= Belysningsarmatur på gångbanan, 2= Belysningsarmatur på cykelbanan, 3= 

Skylt som syns dåligt. 

 

Området 

 Det finns en stor och populär lekplats väster om St. Pauli Kyrka. Där samlas 

många föräldrar med barn soliga dagar.   

 Stråket är relativt lite nedskräpat och vandaliserat: inget som förstör helhetsbilden.  

 Generellt finns det mycket bänkar och papperskorgar längs hela stråket vilket är 

positivt både för att få människor att hålla rent och för att brukare av stråket ska ha 

möjlighet att sitta ned.  

Socialt liv 

 Kungsgatan är ett välanvänt stråk där många gående och cyklister rör sig 

framförallt på dagtid vid lunchtid och vid kl: 16 -17. Kvällstid, vid åttatiden och 

framåt, dör stråket ut. Gate Count-studien visar att det är omkring 90 % färre 
gående och cyklister på Kungsgatan kvällstid (för mer information se kapitel 

3.5.4). Antalet trafikanter som rör sig längs stråket är ungefär likvärdig oavsett om 

det är vardagskväll eller helgkväll. Den stora skillnaden var att på helgkvällen var 

det större sällskap medan på vardagskvällen var det fler som gick/cyklade 
ensamma.  

 Längs stråket finns olika platser som ger möjligheter till spontana möten. Det kan 

exempelvis vara vid bänkar, lekplatsen, kyrkan och Värnhemstorget. Mängden 

människor på dessa platser skiljde sig mellan dagtid och kvällstid. Dagtid är det 
fler som är ute och promenerar och ger de spontana mötesplatserna mer tid, medan 

stråket under kvällstid enbart känns som en transportsträcka och att de gående är 

med fokuserade på att enbart ta sig fram. De flesta människorna rörde sig vid 
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Amiralsgatan, runt kyrkan och i anslutning till Värnhemstorget, däremellan var det 

relativt öde. 

 Det finns en del caféer, pizzerior och butiker på Kungsgatan. De flesta har stängt 

efter kl: 18.00 vardagar och många hade stängt hela helgerna. Därmed finns en 

stor avsaknad av aktiviteter längs stråket som bidrar till att folk vill röra sig där.  

 I anslutning till Värnhemstorget i höjd med Rörsjöparken är det många 

missbrukare som håller till. Vissa trafikanter kan tycka att detta påverkar 
tryggheten längs stråket. Enkätstudien visade att 11 % av de tillfrågade som kände 

sig oroliga för att utsättas för brott kvällstid på Kungsgatan tyckte det var 

obehagligt med det ”tillhåll” som råder vid Värnhemstorget (för mer information 
se kapitel 3.6.6) 

 

3.5.2 Observationer på Föreningsgatan 

Studien inleddes av noggranna observationer av Föreningsgatan dagtid (kl: 14.00–
16.00) samt kvällstid (kl: 21.00–23.00). Som hjälpmedel under observationen 

användes checklistan i bilaga 3 som baserats på tidigare studier inom området, dels i 

TRAST och dels i skriften ”Tryggare stad” av Carina Listerborn. Kort fakta om 
Föreningsgatan finns i tabell 3. 

 
Tabell 3. Fakta om Föreningsgatan. 

 

Stadsstrukturen/ Grönytor och parker 

 Föreningsgatan har mellan Amiralsgatan och Värnhem fyra körfält, två i vardera 

riktningen. Föreningsgatan utgör en av huvudgatorna inne i centrum för 

fordonstrafik. Det finns relativt breda trottoarer på båda sidor av vägen och 

cykelbana en kortare del av sträckan. Gaturummet utgörs till största delen av 
flerfamiljshus, Pauli gymnasium samt St. Pauli norra kyrkogård.  

  

Total längd 1,2 km 

Bredd 20-28 m 

Avstånd mellan gångstråk och cykelbana 0 m 

Korsande gator med biltrafik  Amiralsgatan 

 Kornettsgatan 

 Celsiusgatan 

 Ehrensvärdsgatan 

 Grangatan 

Signalreglerade övergångställen Ja (7st) 

Utfartsgator 6 st. 

Trafikmängd ~ 19 500 fordon/dygn (Malmö Stad, 
2009) 
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 Eftersom Föreningsgatan är en raksträcka och cyklister färdas stora delar av gatan 

tillsammans med biltrafiken blir tempot automatiskt lite högre på denna sträcka. 

Det som kan vara negativt ur framkomlighetssynpunkt är fördröjningarna i 
korsningarna. 

 Stråket har ett stort alternativt stråk, Kungsgatan. Även Nobelvägen och 

Drottninggatan kan fungera som alternativa vägar, beroende på varifrån man 

kommer.  

 Orienterbarheten längs gatan är bra. Det är tydligt markerat för gående och 

cyklister. Överblickbarheten längs stråket är bra. Stråket är mestadels rakt och det 

finns inte några höga och skymmande buskar eller andra hinder som skulle kunna 

påverka sikten.  

 Totalt är det tre större korsande vägar där två är signalreglerade och en med 

upphöjt och tydligt markerat övergångsställe (se figur 25). Beläggningen på 

cykelbanan är asfalt och på gångbanan är det betongplattor, 35x35 cm (se figur 

26). Vid övergångsställen är kanterna nedfasade för att öka bekvämligheten för 

framförallt cyklister och funktionshindrade att ta sig fram.  

 Det finns en del träd som exempelvis Hagtorn och Rönn planterade längs 

trottoaren på den norra sidan av Föreningsgatan samt ett par Plataner på 

mittrefugen. Det finns relativt mycket planteringar längs gatan. Kyrkogården som 

ligger i anslutning till Föreningsgatan utgör ett ”grönt rum”. Trots mycket grönska 
för att vara en central, högtrafikerad gata upplevs den ändå inte som trevlig och 

grön. Enligt enkätstudien var det endast 6 % som valde Föreningsgatan för att den 

upplevdes trevlig (för mer information om enkätstudien se kapitel 3.6.6). 

Kommunikationer 

 Det går två stadsbussar längs med Föreningsgatan och det finns tre hållplatser. 

Belysning och skyltning 

 Belysningen på Föreningsgatan är mycket bra. Gatan är upplyst samt områden runt 

omkring med hjälp av hängande lampor se figur 27. Lamporna avger ett lagom 

varmt sken och är inte bländande.  
 

Figur 25. Tydligt markerat       Figur 26. Olika beläggning på gång-  

övergångsställe   och cykelbanan på Föreningsgatan.
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Figur 27. Bilden visat Föreningsgatan samt belysningen. 

 

Området 

 Det finns inga aktiviteter som sevärdheter eller lekplatser längs gatan. Det som är 

positivt är att flerfamiljshusen ligger på den norra sidan och det finns relativt få 
höga byggnader på den södra vilket gör att gatan ”ligger i söderläge” dvs. solen 

lyser upp gatan dagtid vilket många tycker är trevligt.  

 Antalet bänkar och papperskorgar är begränsat. De enda som finns ligger i 

anslutning till busshållplatserna. Trots att det är få papperskorgar är gatan städad 
och ren.  

Socialt liv 

 Eftersom Föreningsgatan är en relativt högtrafikerad gata (fordonstrafik) bidrar det 

till att de spontana mötesplatserna är få. De flesta som går eller cyklar där 
använder gatan som genomfartsstråk, och tempot är högt. De mötesplatser som 

finns är vid busshållplatser och vid Värnhemstorget. 
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3.5.3 Gate Count 

För att få en bild över hur flödet av gående och cyklister förändras mellan 
Kungsgatan och Föreningsgatan beroende på om det är dagtid eller kvällstid utfördes 

Gate Counts vid två tillfällen. Det totala antalet gående och cyklister redovisas i 

diagrammen i figur 28 och 29 nedan. (Se bilaga 9 för den mall som fylldes i under 
Gate Count-studien). 

 

Figur 28.  Diagram över totalt antal gående på respektive gata. (n=524) 

 

Figur 28 visar ett diagram över antalet gående uppdelat på Kungsgatan och 
Föreningsgatan på dagtid i rusningstrafik (kl: 16.00–16.50) samt kvällstid (kl:22.50–

23.40). Där framgår att fler gående rör sig på Kungsgatan dagtid jämfört med 

Föreningsgatan . Diagrammet visar även att antalet gående på kvällstid är fler på 
Föreningsgatan än på Kungsgatan.  
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Figur 29. Diagram över totalt antal cyklister på respektive gata. (n=564) 

 

 

Figur 29 visar diagram över antalet cyklister uppdelat på Kungsgatan och 
Föreningsgatan på dagtid i rusningstrafik (kl: 16.00–16.50) samt kvällstid (kl:22.50–

23.40). Där framgår att fler cyklister rör sig på Kungsgatan både dagtid och kvällstid 

jämfört med Föreningsgatan.  

 
Det kön gående och cyklisterna hade fördes också in i statistiken. Syftet med det var 

att se hur könsfördelningen var bland dem som valde Föreningsgatan under kvällstid i 

jämförelse med dem som valde Kungsgatan. Figur 30 visar gående och figur 31 visar 
cyklister. Procentuellt är det ungefär lika många män som kvinnor som väljer 

Föreningsgatan istället för Kungsgatan på kvällen, dvs. att det inte är någon tydlig 

skillnad av vilket kön som valde en viss gata i denna studie. Eftersom studien utfördes 
under endast en dag kan det vara en slump att resultatet blev så.  
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Figur 30. Antalet gående fördelat på dels kön och dels plats och tidpunkt. (n=524) 

 

 
Figur 31. Antalet cyklister fördelat dels på kön och dels på plats och tidpunkt. (n=564) 

 

Antalet kvinnor som går på Kungsgatan är fler än män dagtid. Övrigt är det fler män 
på Föreningsgatan dagtid samt på både Kungsgatan och Föreningsgatan kvällstid. 

Även detta kan vara en tillfällighet och inte något bra statistiskt underlag. Men 

diagrammen redovisar fördelningen under det tillfället studien utfördes. (Figur 30) 
  

Figur 31 visar att antalet män som cyklar är fler på både Kungsgatan och 

Föreningsgatan både dagtid och kvällstid.  
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3.5.4 Sammanfattning av 12-timmarsstudien 

Stråken har mycket olika karaktärer, vilket lyfts fram genom 12-timmarsstudien. 
Människors rörelsemönster har studerats och gett en bra bild över hur stråket/gatan 

används. Genom att studera bl.a. belysningen, området och det sociala livet har en 

grundlig beskrivning av Kungsgatan och Föreningsgatan genomförts.  
 

Kungsgatan har flera styrkor som exempelvis trafiksepareringar, trafiksäkerhet, bra 

beläggning på cykelbanan, spontana mötesplatser och att det är ett trevligt stråk med 

mycket grönska. Stråket används av många olika typer av människor. Vissa använder 
det som genomfartsstråk, medan andra promenerar och vistas på stråket. Det negativa 

med Kungsgatan är att det bl.a. är relativt nedgånget, det är mörkt på vissa delar 

kvällstid och att det är tillhåll för missbrukare på vissa delar av stråket. Beläggningen 
på gångbanan kan försvåra framkomligheten för exempelvis äldre och 

funktionshindrade.  

 
Föreningsgatan fungerar som en genomfartsgata med högt tempo och saknar därmed 

spontana mötesplatser. Det positiva med Föreningsgatan är att det finns relativt bra 

utbud av restauranger, pizzerior och små butiker. Flerfamiljshusen har entréer mot 

gatan och husen har ”ögon”. Gatan ligger i solläge, men den saknar vind och 
regnskydd. Negativt med tanke på oskyddade trafikanter är att gatan är hårt trafikerad 

av fordon. Årsdygnstrafiken är ungefär 20 000 fordon/dygn, jämfört med Kungsgatan 

där årsdygnstrafiken är ungefär 1 000 fordon/dygn. Det är mycket buller och 
trafiksäkerheten för cyklister är bristfällig på vissa sträckor.  

 

Gate Count-studien visade att det är fler gående på Kungsgatan dagtid jämfört med 
antalet gående på kvällstid. Studien visade även att det var fler gående på 

Föreningsgatan kvällstid jämfört med Kungsgatan. Könsfördelningen på respektive 

gata och tidpunkt skiljer sig inte så mycket. Totalt sett är det fler män både som 

gående och cyklister.  
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3.6 Del 6 – Kvantitativa enkätintervjuer av stråkens brukare 

3.6.1 Deltagare 

I tabell 5 finns kvantitativa och kvalitativa variabler från enkätintervjuerna. Tabellen 

visar intervjudeltagarna uppdelat efter kön, tidpunkt då de intervjuades, om de var 
gående eller cyklister, var de intervjuades samt vad de svarat på fråga 5, 6 och 7. I 

figur 32 nedan redovisas åldersfördelning på deltagarna i undersökningen.  

 
 

 
 

Figur 32. Åldersfördelning på de som svarat på enkäten. (n=194) 

 

 

3.6.2 Bortfall 

Antalet oskyddade trafikanter som blev tillfrågade att delta i enkätundersökningen 

men avböjde på grund av exempelvis tidsbrist, språkliga svårigheter eller annat t.ex. 

ointresse uppskattas till ca 300 stycken. Det var framförallt cyklister som inte 

ville/hade tid att delta i undersökningen. Även ett antal interna bortfall dvs. bortfall 
på enskilda frågor (Ejlertsson, 2005) fanns bland svaren. Framförallt gällde det fråga 

5 (Känner du oro för att utsättas för brott här kvällstid?) och fråga 6 (Skulle du valt en 

annan väg om du var ensam och det var mörkt/ljust ute?). Detta berodde främst på att 
de som avböjde inte rörde sig i området kvällstid. 

 

3.6.3 Definition av upplevda faktorer 

Nedan följer en definition över alla de parametrar som brukarna svarade i 

undersökningen. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om hur vi tolkat de olika 

parametrarna. Definitionerna är skapade utifrån litteraturstudien, de kvalitativa 

intervjuerna samt tidigare kunskaper. 
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Aktiviteter 

Med ordet aktiviteter menas ställen/platser som människor kan vistas på t.ex. 
lekplatser, caféer, restauranger, butiker och sevärdheter.  

 

Avstånd 
De tillfrågade har svarat att de valt vägen för att den är genast, närmast eller kortast. 

Genheten är skillnaden mellan fågelväg och det verkliga avståndet (TRAST, 2007). 

De har även sagt att de valt bort en väg för att den är en omväg.  

 

Bebyggelse 

Bebodda hus är en parameter som inverkar på trygghetskänslan. Framförallt har 

det med om husen har ögon ”Eyes on the Street” och entréer som känns trygga 

och lätta att bli sedd i.  

 
Belysning 

Här har de tillfrågade talat om bra belysning, dålig belysning, ingen belysning, 

”skum” belysning etc. Även tillfrågade som diskuterar mörker har ansetts tillhöra 

denna kategori. 

 
Beläggning 

Beläggningen är en viktig del för valet av väg. Både gående och cyklister påverkas 

mycket av beläggningen. Beläggningen påverkar komforten och framkomligheten. 

Gruset dammar, marksten ligger fel, sättningar i asfalt etc.  
 

Buller 

Buller är en miljöeffekt av fordonstrafik. Effekten av buller leder till att vissa 

trafikanter väljer en annan väg som är lugnare/tystare.  Buller är alltså oönskat 

ljud. Olika människor påverkas olika mycket av buller, vilket till största del beror 

på vad man har för inställning till orsaken av uppkomsten av bullret (Holmberg, 

1996). 

 
Egna erfarenheter 

Om man vistats på en plats och upplevt olika saker eller kanske till och med blivit 

utsatt för ett brott så inverkar det på den fortsatta synen på det området. Även om 

man har vänner som blivit utsatta räknas det in under ”egna erfarenheter” om det 

påverkar den upplevda tillgängligheten för personen. 

 
Framkomlighet 

Detta handlar oftast om att det finns bra gång- och cykelvägar. Om det är många 

korsningar skapas fördröjningar. Andra konfliktpunkter mellan olika trafikanter 

kan påverka framkomligheten. Framkomlighet kan kort beskrivas som 

trafiksystemets kapacitet, hur väl restidsförbrukningen stämmer med önskad restid. 

Restidsförbrukningen beror på kapaciteten samt standarden (TRAST, 2007). 
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Media/rykten 

Media kan inverka både positivt och negativt på ett stråk. Ett gott rykte lockar till 

sig människor, ett dåligt rykte kan få människor att tänka till en extra gång innan 

de väljer ett stråk. 

 
Närvaro av människor 

Denna parameter är viktig i de flesta avseenden. Närvaro av människor kan vara 

negativt då det blir för mycket folk som kan skapa konfliktpunkter mellan bl.a. 

olika trafikanslag, vilket kan ske framförallt vid rusningstid. Annars är det en 

positiv parameter speciellt på kvällstid, då många känner sig tryggare om det finns 

människor i omgivningen.  

 
Möblering 

Med möblering menas alla utemöbler längs med stråket t.ex. sittplatser, cykelställ, 

papperskorgar, askkoppar, hundlatrintunnor och blomsterurnor.  
 

Områdeskännedom 

De tillfrågade har antingen valt vägen för att de bor i området eller i staden. 

Kanske har de även valt bort ett stråk för att de inte kände till det. Denna 

parameter handlar om tidigare kännedom om området och att det påverkar valet 

av väg samt trygghetskänslan. 

 
Orienterbarhet 

Med orienterbarhet menas att gång- och cykelstråket har lättförståelig och 

självförklarande struktur. Kontrastmarkeringar i marken är viktigt. Orienterbarhet 
innebär både taktil och visuell ledning. Det är även viktigt med landmärken för att 

man ska kunna orientera sig. Det kan exempelvis vara olika typer av byggnader.  I 

hela gång- och cykelnätet är det extra viktigt med tydliga skyltar för att hitta rätt. 

 

Rent och snyggt 

Att stråket är rent och städat kan avgöra vid valet av väg, då det kan påverka 

trivseln. Klotter, nedskräpning, och vandalisering kan uppfattas som att stråket 

inte är omhändertaget, att ingen bryr sig, vilket gör att det kanske känns mer 

otryggt.  

 
Tidsåtgång 

Tar vägen längre tid så är den inte lika attraktiv.  Antingen är sträckan längre, 

eller så sker fördröjningar t.ex. vid korsningar, vilket minskar attraktiviteten.  

 
”Tillhåll” 

Med ”tillhåll” menas att olika grupper samlas på platser. Oftast ses ordet tillhåll som 

en negativ beskrivning av ett ställe där några störande, missbrukande eller hemlösa 

personer håller till. Detta kan uppfattas som otrygghet för vissa människor, men kan 
även innebära viss trygghet om man ser till att det då finns människor på platsen.  
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Trafikförhållanden 

Här har de tillfrågade valt bort en väg pga. att där finns mycket biltrafik. Detta 

gäller både dag och kvällstid, men det är även viktigt vid val av väg kvällstid att 

det finns mycket biltrafik.  

 
Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten påverkar vid val av väg. Orsaken till oron är ofta relaterat till 

upplevd olycksrisk. Olyckor sker då det uppstår en konfliktsituation mellan 

fordon och trafikanter. Definitionen av en konflikt är då en eller flera trafikanter 

måste göra en undanmanöver för att förhindra att en olycka sker (Holmberg, 

1996). 

 
Trivsel 

Många av de tillfrågade vid enkätintervjuerna svarande att de valt vägen för att 

den är trevlig, vilket ofta handlar om grönska, vackra blommor, mycket att titta på 

osv. Många av det tillfrågade sa även att de valt bort en väg för att den är otrevlig. 

Vad parametern trevlig innefattar är olika från individ till individ. 

 
Trygghet 

Detta är en komplicerad parameter då den innefattar många av de andra 

parametrarna och är en blandning av känslor, rykten och den fysiska miljön. Här 

har dock många av de tillfrågade valt att svara detta, att de känner sig trygga eller 

otrygga. 

 
Vegetation 

De tillfrågade har valt vägen för att det är ett parkstråk. De har även valt bort en 

väg för att den inte har någon vegetation. Stråket upplevs då i många fall vara 

tråkigt. De har även valt bort en väg för att det finns för mycket buskar. Här 

inverkar faktorer som kön, plats och tid på dygnet. 

 
Väderförhållanden 

Sol, vind och regn är viktiga parametrar, både förekomsten och frånvaro. De 

dagar var vädret soligt och något blåsigt. Detta medförde att många av de 

tillfrågade hade valt vägen för att det var mer sol just där och valt bort den andra 

pga. skugga. Det fanns även indikationer på att en väg valdes bort pga. kraftig 

motvind. Då det inte regnade dessa dagar framgick inga kommentarer om 

regnskydd etc. 

 
Överblickbarhet 

Bra sikt är en viktig faktor. De tillfrågade kan ha valt bort ett stråk för att det har 

dålig överblickbarhet, men oftast nämndes att man valt ett stråk just för att det har 

god överblickbarhet och öppenhet. 
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Tabell 5. Frekvenstabell från enkätintervjuerna  

  Antal: Procent: 

Totalt antal intervjuade  194   

    

Tidpunkt Dagtid 135 70 % 

 Kvällstid 59 30 % 

     

Plats Kungsgatan 106 55 % 

 Föreningsgatan 88 45 % 

     

Dag Onsdag 90 46 % 

 Fredag 104 54 % 

     

Gående/Cyklist Gående 147 76 % 

 Cyklist 47 24 % 

     

Kön Man 96 49 % 

 Kvinna 98 51 % 

    

Fråga 1a - Hur ofta går du här? Dagligen 67 45 % 

 Några gånger/vecka 49 33 % 

 Någon gång/månad 19 13 % 

 Någon gång/år 9 6 % 

 Aldrig tidigare 5 3 % 

    

     

Fråga 1b - Hur ofta cyklar du här? Dagligen 20 43 % 

 Några gånger/vecka 13 28 % 

 Någon gång/månad 9 20 % 

 Någon gång/år 4 9 % 

    

     

Fråga 2 - Var är du på väg? Arbete 17 9 % 

 Skola 13 7 % 

 Affärer 20 10 % 

 Hem 95 49 % 

 Restaurang/Café 2 1 % 

 Träningsanläggning 1 1 % 

 
Nöje/Socialt 
umgänge 23 12 % 

 Övrigt 23 12 % 
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3.6.4 Olika parametrars inverkan på den upplevda tillgängligheten 

Vad inverkar på att oskyddade trafikanter väljer en viss väg framför en annan? Vad är 

viktigast för att vi ska känna oss trygga och bekväma längs ett gång- och cykelstråk? 
Diagrammen visar hur mycket de mjuka parametrarna påverkar oskyddade 

trafikanters val av färdväg på olika sätt.  

 

Fråga 3 – Varför har du valt denna väg? 

I fråga 3 var syftet att få reda på de mjuka parametrar som påverkade att gående och 

cyklister valde just att gå eller cykla på Kungsgatan respektive Föreningsgatan. 

Resultatet visar att 37 % valde vägen för att den är genast och 12 % för att den tar 
kortast tid. Dessa två parametrar är relativt självklara för gående och cyklister vid val 

av färdväg om de ska komma fram till målpunkten snabbt. Om dessa ”självklara” 

räknas bort visar diagrammet i figur 33 att de flesta svarade att de valt vägen för att 
den är trevligast eller för att det är grönska/vegetation där. Dessa två parametrar hör 

ihop på så vis att grönskan bidrar till hur trevligt ett stråk upplevs. 37 % av dem som 

angav att det var trevligt påpekade även att det var grönskan som påverkade valet av 

färdväg. Några tycket däremot att trivseln låg i att det var lite biltrafik: 20 % av dem 
som tyckte att det var trevligt angav även att det var lite biltrafik. 

 

 

 

 

 

 

 

     

      
Fråga 5 - Känner du oro för att du 
ska utsättas för ett brott här 
kvällstid? 

Ja 61 31 %  

Nej 130 67 %  

      
Fråga 6 - Skulle du valt en annan 
väg om du var ensam och det var 
mörkt/ljust ute? 

Ja 53 29 %  

Kanske 5 3 %  

 Nej 121 67 %  

 Vet ej 2 1 %  

      

Fråga 7 - Skulle du valt en annan 
väg om du cyklade/gick istället? 

Ja 53 30 %  

Kanske 7 4 %  

 Nej 116 65 %  

 Vet ej 3 2 %  
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Figur 33. Parametrar som påverkade de tillfrågad att välja det stråket som de befann sig 

på. (n=194) 

 

Intressant är att se om det är någon skillnad på Kungsgatan och Föreningsgatan. Figur 

34 visar vilka parametrar människor på Kungsgatan tycket var viktigast till att de 

gick/cyklade där. Figur 35 visar Föreningsgatan.  

 

 

Figur 34. Parametrar som människor på Kungsgatan angav som anledning till att de 

valde den vägen. (n=106) 
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Figur 35. Parametrar som människor på Föreningsgatan angav som anledning till att de 

valde den vägen. (n=88) 

 

Av figur 34 och figur 35 framgår det att det är olika parametrar som påverkar att 

människor valt en av dessa vägar. På Kungsgatan var det 35 % som valde Kungsgatan 

för att den är trevlig och 11 % för att det är lite biltrafik. På Föreningsgatan var det 58 

% som valde Föreningsgatan för att den var genast och 19 % för att den var snabbast.  
 

Fråga 4 – Varför valde du inte Kungsgatan/Föreningsgatan istället? 

I fråga 4 var syftet att ta reda på de parametrar som avgör om gående och cyklister att 
inte välja den andra (parallella) gatan, dvs. de ”negativa” parametrarna. Här delas 

savaren upp på var deltagarna i undersökningen blev tillfrågade (på Kungsgatan eller 

Föreningsgatan). Denna uppdelning görs för att få en tydlig bild över varför de inte 

valde den parallella gatan. I och med att gatorna är av mycket olika karaktär, är det 
intressant att se anledningen till varför trafikanterna inte vill gå/cykla där. Figur 36 

visar att de flesta (42 %) av de tillfrågade på Kungsgatan inte valde Föreningsgatan 

pga. att det är mycket biltrafik där. Även att det är otrevligt (16 %) och att det är 
mycket buller (15 %) angavs som parameter som påverkade valet. Figur 36 visar att 

de flesta (57 %) valde inte Kungsgatan för att det blev längre. 12 % tyckte att det var 

skuggigt på Kungsgatan (dagtid) och 9 % tyckte det var dålig belysning på kvällen.  
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Figur 36. Parametrar som påverkar att de tillfrågade på Kungsgatan inte valde att gå på 

Föreningsgatan istället. (n=106) 

 

 

Figur 37. Parametrar som påverkar att de tillfrågade på Föreningsgatan inte valde att 

gå på Kungsgatan istället. (n=88) 
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Fråga 5 – Känner du oro för att utsättas för ett brott här kvällstid? 

Fråga 5 handlade om människors oro att bli utsatta för brott på Kungsgatan och 

Föreningsgatan beroende på var de befann sig. Figur 38 visar att majoriteten av 

männen (83 %) svarade att de inte kände någon oro varken på Kungsgatan eller 
Föreningsgatan. Av dessa 83 % var det 28 % som svarade att de inte kände oro för att 

de var män. (Detta var en ”parameter” som vi inte hade med bland våra, men eftersom 

många svarade så tyckte vi det var intressant att ta med den). Figur 38 visar även att 

63 % av kvinnorna på Kungsgatan känner oro för att utsättas för ett brott där kvällstid 
medan det endast är 32 % kvinnor som känner oro på Föreningsgatan. Det kan även 

poängteras att största delen män på Kungagatan samt män och kvinnor på 

Föreningsgatan inte känner oro för att utsättas för brott där kvällstid, dvs. att det 
framförallt är kvinnor på Kungsgatan som känner oro för att utsättas för brott. 

 

Figur 38. Procentantal som känner oro för att utsättas för brott fördelat på kön och 

stråk. Diagrammet visar skillnaden mellan män och kvinnors oro. (n=191) 

 
Figur 39 visar att fler cyklister än gående känner oro på båda gatorna. 
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Figur 39. Procentantal som känner oro för att utsättas för brott fördelat på gående och 

cyklister. (n=61) 

 

Det stråk som flest känner sig oroliga för att ett brott ska inträffa på är Kungsgatan (se 

figur 40).  

 
I diagrammet visar det sig att 

nästan 50 % fler känner oro för 

att utsättas för ett brott på 

Kungsgatan jämfört med 
Föreningsgatan. Polisens 

brottsstatistik från 2008 visar (se 

figur 41) att betydligt fler brott 
var anmälda på Föreningsgatan 

än på Kungsgatan. Ändå är fler 

oroliga för att brott ska inträffa 
på Kungsgatan.  

 

 

 
 

Figur 40. Andel som känner oro att utsättas för brott på 

Kungsgatan resp. Föreningsgatan. (n=61) 
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Figur 41. Brottsstatistik från 2008. (Dybdal, 2009) 

 

Fråga 5a – Om du känner oro för att utsättas för brott vad beror det på? 

I de fall personen som intervjuades svarade att de kände oro för att bli utsatt för brott 
kom en följdfråga om vad det berodde på. Den intervjuade fick då nämna max tre 

orsaker till oron utan att se våra svarsalternativ. Figur 42 visar hur de svarade. 

 

 
Figur 42. Parametrar som påverkar de tillfrågades oro för att utsättas för ett brott. 

(n=94) 

BROTTSSTATISTIK från 2008 

”Kungsgatan har 248 anmälda brott. Skadegörelse ligger i topp 

tätt följt av narkotika och tillgreppsbrott. 

 

Föreningsgatan har 502 anmälda brott. Narkotika ligger i topp 

tätt följt av stöldbrott. Brotten har en naturlig koppling till varandra, finns 

narkotika så finns stöldbrott osv. Detta gäller i viss mån även skadegörelse. 

 
Missbrukare som uppehåller sig i Rörsjöparken eller Värnhem har ständig 

tillsyn av oss och i de flesta fall blir de avhysta i från platsen. Vi är fullt 

medvetna om att denna handling förflyttar problemet till annan plats, 

förhoppningsvis är den mer ”lämplig” än parker där barnfamiljer vistas.” 

Charles Dybdal, polisinspektör i närpolisområde city. 
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24 % av de som känner oro för att ett brott ska inträffa på Kungsgatan eller 

Föreningsgatan tycker att det beror på att det är för lite människor i rörelse där. Även 
media och rykten hamnar högt på upp på listan (23 %) av parametrar som påverkar 

oron negativt.  

 

Fråga 5b – Om du inte känner oro för att utsättas för ett brott, vad beror det 

på? 

Om de tillfrågade svarade att de inte kände oro för att utsättas för ett brott fick de svar 

på varför de inte kände det. Syftet med frågan var att få fram de positiva parametrarna 
som gör att människor inte känner oro. I figur 43 framgår att närvaro är det viktigaste 

för att inte känna oro för att ett brott ska inträffa (38 %). Det framgår även att 19 % av 

de tillfrågade kände sig inte oroliga om det var mycket biltrafik. Andra faktorer som 
är viktiga för att känns sig trygg är belysning, områdeskännedom, bebodda hus och 

överblickbarhet. 

 
 

Figur 43. Parametrar som påverkar de tillfrågade att inte känna oro för att ett brott ska 

inträffa. (n= 125) 

 
Fråga 6. Skulle du valt en annan väg om du var ensam och det var mörkt ute? 

(tillfrågade dagtid) 
I diagrammet i figur 44 framgår att 79 % av kvinnorna och 64 % av männen på 

Kungsgatan skulle välja en annan väg om de var ensamma och det var mörkt ute, dvs. 

fler kvinnor än män på Kungsgatan skulle välja en annan väg . 
 

På Föreningsgatan är det 36 % män och 21 % kvinnor som skulle välja en annan väg 

om de var ensamma och det var mörkt ute, dvs. fler män än kvinnor på 
Föreningsgatan skulle välja en annan väg. 
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Figur 44.  Fördelning på de som skulle välja en annan väg om de var ensamma och det 

var mörkt ute fördelat på respektive gata och kön. (Tillfrågade dagtid) n=181 

 
3.6.5 Sammanställning av mjuka parametrar 

Sammanställningen visar de parametrar som de tillfrågade tyckte var viktigast totalt 

sett, dvs. de parametrar som genomgående är viktigast när man pratar om vägval. 

Detta diagram är en sammanställning av alla parametrar som deltagarna nämnde vid 
undersökningen, alltså summan av fråga 3, 4 och 5. Frågorna i enkäten är vinklade 

genom att både ta upp positiva och negativa parametrar i olika frågor. Detta för att på 

olika sätt få fram de viktigaste och mest betydande parametrarna. Diagrammet i figur 
45 visar därför summan av både negativa och positiva parametrar.  
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Figur 45. Viktigaste parametrarna som avgjorde valet av färdväg. 

 
Sammanfattningsvis är det många parametrar som påverkar oskyddade trafikanters 

val av färdväg. För att få en övergripande bild, adderade vi både positiva och negativa 

parametrar och skapade en lista, organiserad efter hur många gånger de blivit nämnda 
av de tillfrågade i fråga 3, 4 och 5. 

1. Avstånd 13.  Väderförhållanden 

2. Fordonstrafik 14. Buller 

3. Trivsel 15. Trygghet 

4. Närvaro av människor 16. Tillhåll 

5. Belysning 17. Framkomlighet 

6. Tidsåtgång 18. Aktiviteter 

7. Grönska/Vegetation 19. Egna erfarenheter 

8. Media/rykten 20. Orienterbarhet 

9. Områdeskännedom 21. Rent och snyggt 

10. Bebyggelse/Bebodda hus 22. Beläggning 

11. Överblickbarhet 23. Möblering 

12. Trafiksäkerhet  

 

För att kunna organisera dessa parametrar på ett bättre sätt kategoriserade vi dem i 

följande kategorier: 

 Basfaktorer 

 Trafikförhållanden 

 Trivsel 
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 Sociala faktorer 

 Fysiska faktorer 

 Klimat 

 Orienterbarhet.  

 

Alla dessa kategorier påverkar i olika grad ”den upplevda tillgängligheten” och 
innehåller följande parametrar: 

 

Basfaktorer - Dessa parametrar är nödvändiga för användbarheten av stråket 

 Avstånd  

 Tidsåtgång  

 Framkomlighet  

 

Sociala faktorer - Dessa parametrar påverkar det sociala livet och har med det 

sociala samspelet att göra. De sociala parametrarna påverkar trygghetskänslan. 

 Närvaro av människor 

 Media/Rykten  

 Bebodda hus  

 ”Tillhåll” 

 Egna erfarenheter  

 Aktiviteter 

 

Trivsel/ Underhåll - Trivsel är en komplex kategori som är olika beroende på 

individ. Dock finns det parametrar som verkar för ökad trivsel som kan vara 

generella.  

 Trivsel 

 Rent och snyggt  

 

Utformning/ Möblering - Dessa parametrar är fysiska men påverkar upplevelsen av 

tillgängligheten. Dessa parametrar påverkar även parametrar i andra kategorier som 
trivsel och framkomlighet 

 Belysning 

 Beläggning  

 Möblering  

 

Trafikförhållande - Kategorin innefattar alla motorfordon. Även buller som är 
konsekvensen av motorfordonen. Trafiksäkerhet betyder att de oskyddade 

trafikanterna känner sig utsatta i trafiksituationen. Fordonstrafik kan skapa trygghet 

framförallt kvällstid. 

 Trafiksäkerhet  

 Buller  

 
Orienterbarhet - Orienterbarhet beror av parametrarna i denna kategori 

 Områdeskännedom  

 Överblickbarhet  

 Tydlig  
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 Skyltning 

Klimat - Kategorin innefattar alla väderförhållanden som regn/snö/uppehåll, 

sol/skugga/dis, vind/vindstilla osv. 

 Väderförhållanden 

 

Med denna indelning av parametrarna i större kategorier visar att trafikförhållanden, 

sociala faktorer samt trivsel och underhåll är alla ungefär lika viktiga. Basfaktorerna 
är fortfarande viktigast vid valet av färdväg (se figur 46). 

 

 

 
 
Figur 46. Parametrar indelade i större och mer överskådliga kategorier.  

 
 

3.6.6 Mjuka och hårda parametrar 

För att få ytterligare en syn på parametrarnas inverkan på oskyddade trafikanters 

vägval delas parametrarna in i hårda respektive mjuka. De hårda parametrarna 
definieras som parametrar som till viss del påverkar den upplevda tillgängligheten 

men som är basfaktorer för att ett stråk ska vara fysiskt tillgängligt. I detta fall handlar 

det om avstånd, tidsåtgång, framkomlighet och konsekvenser av biltrafiken (buller, 
trafikosäkerhet osv.) de mjuka handlar mer om känslor, sinnesintryck och 

upplevelser. Närvaro av människor inkluderar gående, cyklister och bilister.  
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Diagrammet i figur 47 visar de hårda och de mjuka parametrarna som de tillfrågade 

nämnt i denna undersökning. Det som kan vara något missvisande genom att dela in 

parametrarna på detta sätt är att de hårda parametrarna är ungefär lika viktiga som de 

mjuka fram till en kritisk punkt. När avståndet blir alldeles för långt eller att det tar 
för lång tid. När den kritiska punkten inträffar får fortsatta studier visa. I denna 

undersökning visade det sig att det mjuka parametrarna hade lika stor inverka på valet 

av färdväg som de hårda.  
 

 
Figur 47. Diagram över hårda parametrar jämfört med de mjuka. 

Mjuka Hårda 

Närvaro av människor  Avstånd 

Trivsel Konsekvenser av biltrafik 

Belysning Tidsåtgång 

Vegetation Framkomlighet 

Media/rykten 
 Områdeskännedom 
 Bebyggelse 

 Överblickbarhet 

 Väderförhållanden 

 Trygghet 

 "Tillhåll" 

 Aktiviteter 
 Egna erfarenheter 
 Orienterbarhet 
 Rent och snyggt 

 Beläggning 
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3.7 Förslag på checklista 

För att lättare kunna få med de parametrar som påverkar den upplevda 

tillgängligheten är mitt mål att föreslå en metod till detta. Därför har jag utformat en 

checklista där alla parametrar som nämnts i samband med de undersökningar jag gjort 
finns med. Jag har även valt att dela in parametrarna i bredare kategorier där en 

förklarande text finns till varje kategori. Syftet med checklistan är inte i första hand 

att enkelt kunna bocka av att alla aspekter beaktas i planeringen, utan att den ska 

kunna vidareutvecklas genom fortsatta studier inom området. Så småningom kan det 
resultera i ett bra underlag vid tillgänglighetsplanering för att på ett lättöverskådligt 

sätt kunna ta till sig alla delar som är viktiga att ta med i planeringen av stråk för 

oskyddade trafikanter i stadsmiljö.  
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Kategorier Beskrivning Parametrar* 

 

Basfaktorer Dessa parametrar är nödvändiga 

för användbarheten av stråket 
 Avstånd  

 Tidsåtgång  

 Framkomlighet  

 

Sociala faktorer Dessa parametrar påverkar det 

sociala livet och har med det 
sociala samspelet att göra. De 

sociala parametrarna påverkar 

trygghetskänslan. 

 Närvaro av människor 

 Media/Rykten  

 Bebodda hus  

 ”Tillhåll” 

 Egna erfarenheter  

 Aktiviteter 

 

Trivsel/ Underhåll Trivsel är en komplex kategori 
som är olika beroende på individ. 

Dock finns det parametrar som 

verkar för ökad trivsel som kan 
vara generella.  

 

 Trivsel 

 Rent och snyggt  

 

Utformning/ 

Möblering 

Dessa parametrar är fysiska men 

påverkar upplevelsen av 
tillgängligheten. Dessa 

parametrar påverkar även 

parametrar i andra kategorier 
som trivsel och framkomlighet 

 Belysning 

 Beläggning  

 Möblering  

 

Trafikförhållande Denna kategori innefattar alla 

motorfordon. Även buller som är 

konsekvensen av motorfordonen. 
Trafiksäkerhet betyder att de 

oskyddade trafikanterna känner 

sig utsatta i trafiksituationen. 

Fordonstrafik kan skapa trygghet 
framförallt kvällstid. 

 Trafiksäkerhet  

 Buller  

 

 

Orienterbarhet Orienterbarhet beror av 

parametrarna i denna kategori.  
 

 Områdeskännedom  

 Överblickbarhet  

 Tydlig  

 Skyltning 

 

Klimat Denna kategori innefattar alla 
väderförhållanden som 

regn/snö/uppehåll, sol/skugga/dis, 

vind/vindstilla osv. 

 Väderförhållanden 

*) Parametrarnas innebörd beskrivs i kap3.6.5 (Förklaring av parametrarnas innebörd) 
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4. Diskussion 

4.1 Metoder 

I denna studie har många olika metoder används. Detta har varit mycket givande dels 

för att lära känna stråken och brukarna som rör sig där, och dels för att som 
trafikplanerare lära sig se med brukarnas ögon och betrakta stråken från olika 

perspektiv. Det har varit ett tidskrävande arbete men mycket lärorikt och värdefullt. 

Projekt som genomförs i arbetslivet är ofta tids- och kostnadsbegränsade vilket gör att 

det inte alltid finns tillräckligt med tid eller pengar för att utföra grundliga 
undersökningar på plats. Jag tror dock att sådana undersökningar är en mycket viktiga 

för en god planering och att det därför bör införas i högre utsträckning. Inte för att 

trafikplanerare har dålig kunskap inom området utan att det är viktigt att försöka 
lämna sitt ibland smala, professionella tänkande och istället försöka se det ur 

brukarnas syn. För att få en rättvis bild är det relevant att ta reda på hur brukarna 

upplever platserna genom att komma ut och se det med egna ögon.  
 

Kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare 

Att tidigt i arbetet genomföra kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare gav en bra 

grund till de fortsatta studierna i arbetet. Genom att utföra metoden i tidigt skede kan 
man få svar på frågor som berör ämnet bl.a. tidigare forskning samt tips och idéer om 

vilka metoder man ska använda för att få ett bra resultat av studierna. Det underlättar 

det fortsatta arbetet framförallt vad gäller val av ytterligare metoder. De experter som 
intervjuades i detta arbete var kunniga inom de områden vi var intresserade att veta 

mer om vilket medförde bra och relevanta svar som vi hade nytta av i de fortsatta 

studierna. 

 

Trygghetsvandring 

Trygghetsvandringen gav mycket bra resultat vad gäller att sätta sig in i hur brukare 

tänker och vad de upplever som tryggt och otryggt. Det som även var intressant av att 
höra andra aktörers som exempelvis polisernas åsikter om områdena, eftersom de har 

ett annat sätt att se saker på. Det hade varit ett bra alternativ att genomföra en 

trygghetsvandring på Kungsgatan och Föreningsgatan för att få ytterligare kunskap 
om stråket och hur brukarna upplever det. I och med att arbetet utförts under en 

begränsad tid kunde vi att inte organisera en trygghetsvandring där, men jag vill 

rekommendera det i fortsatta studier. 

 

12-timmarsstudien 

12-timmarsstudien var en mycket bra metod för att förstå stråkens betydelse i 

trafiknätet och hur människor använder platserna längs stråket. Intressant var även att 
följa hur livet längs stråken förändrats under ett halvt dygn. Vi valde att studera 

stråket under 12 timmar pga. begränsade resurser. Det hade dock varit intressant att 

följa stråkets liv under ett helt dygn. Naturligtvis skulle det även vara intressant att 
studera det både under en vardag och under en helgdag samt under flera tillfällen för 

att få en mer heltäckande bild över hur människor använder gatorna. Det kan 

rekommenderas för fortsatta studier. 
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Kvantitativa enkätintervjuer 

Denna metod var otroligt givande, både svaren i enkäterna och att få diskutera 

situationen på plats. Vid utförandet av enkätundersökningen var det ett stort bortfall 
då många angav att de inte ville svara eller hade tid. Detta gör att resultatet inte kan 

ge en fullständig information om brukarnas åsikter på dessa gator i och med att de 

som valde att inte delta troligtvis hade många bra och värdefulla kommentarer. De 

som inte hade tid, kanske hade något annorlunda värderingar än de som tyckte att de 
hade tid att svara. För att få ett bättre statistiskt underlag skulle det dels kunna 

genomföras fler enkätintervjuer (med fler intervjuare), dels en konsekvent 

urvalsmetod (t.ex. var femte trafikant), och att man intervjuade under flera olika 
dagar.  

 

Övriga felkällor  
Enkätstudien var relativt begränsad med få frågor och endast 194 svar. Problemen har 

nämnts ovan. Det var svårt att tillfråga stressade cyklister, och detta kan ge fel i 

resultatet så dessa troligtvis var trafikanter som använde stråket ofta med värdefulla 

kommentarer. Det är även svårt att tillfråga marginaliserade grupper. Vad tyckte de 
hemlösa/missbrukarna? Vi gjorde dock försök till kontakt och frågade några om de 

ville svara, fick dock nej av alla. I det fallet kanske det hade varit bättre att försöka 

föra en dialog med dem. Det som även kan vara missvisande i resultatet är om man 
får ärliga svar. Vågar ungdomar erkänna om de känner oro när kompisarna hör på? 

Kanske är det bättre att intervjua ungdomarna ensamma när de inte är i gäng. Andra 

aspekter är t.ex. om man svarar som man verkligen känner, som intervjuaren 
förväntar sig eller som man bör/förmodas känna. Dessa aspekter gäller ju generellt 

problemen vid intervjusituationen. På samma sätt kan det vara svårt att tolka 

resultaten eftersom det oftast åsikterna kan skilja sig från människor som vill och inte 

vill svara på enkäten vilket gör att resultatet kan bli något missvisande.  
 

4.2 Resultat 

Kvalitativa intervjuer med kunskapsbärare 

Alla experter som intervjuades påpekade att tillgänglighet är ett komplext begrepp 

och de förstod idén samt höll med om att man borde kunna dela upp tillgänglighet i 

”upplevd tillgänglighet” och ”fysisk tillgänglighet”. Om ett stråk är fysiskt tillgängligt 
och även uppfyller kraven som påverkar trygghetskänslan är stråket tillgängligt. 

Trygghetsfrågor förefaller bli allt viktigare i hela planeringsprocessen, men det är 

fortfarande ett område som behövs utforskas mer. Sari Wallberg anser att planering 
ska sker utifrån det sociala livet i första hand och sedan bebyggelsen, vilket jag tror är 

en mycket viktig och relevant synpunkt. Det är relevant att ta reda på vad det finns för 

målpunkter, vart människorna rör sig och vad det finns för aktiviteter längs ett stråk 

för att utifrån det börja planera. För att ett stråk ska vara tillgängligt är det viktigt att 
inte bara planera för hur människor rör sig utan även så att stråket blir attraktivt att 

vistas på – en förståelse för att stråket används på flera sätt.  
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De mjuka parametrar som påverkar den upplevda tillgängligheten som experterna i 

första hand nämnde var:  

 Bra sikt/ orienterbarhet 

 Bra belysning 

 Trafikförhållanden 

 Välskött område 

 Aktiviteter 

 Trivsel  

 Media och rykten  

 

Den parameter som alla intervjuade experter var överens om var den viktigaste var att 

det finns människor i rörelse dvs. att man som trafikant känner sig sedd. Denna 
parameter visade sig också vara en av de viktigaste vid enkätintervjuerna. Även av 

våra egna erfarenheter från 12-timmarstudien var det avsaknaden av människor som 

påverkade trygghetskänslan negativt. Frågan är dock hur man ska få fler människor 
till en plats? Kan man skapa mer aktiviteter som lockar dit folk? Det kanske inte 

behöver tillföras så mycket för att skapa ett attraktivt stråk som lever. Man kan 

naturligtvis inte planera in restauranger, barer och affärer som har öppet på kvällarna 

längs alla stråk. Vad det offentliga kan bidra med är ju endast ”infrastruktur” och god 
stadsmiljöplanering. Detta kan i sig kanske locka nyetableringar. Även enkla 

lösningar kan vara effektiva. Jag tror att detta kommer att bli viktigt för att skapa ett 

trygg och tillgänglig stads- och trafikmiljö.  
 

Vilken metod ska man välja? 

Fysiska åtgärder är viktiga för att skapa god framkomlighet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter. Vid större korsningar med fordonstrafik kan t.o.m. planskilda 

korsningar vara en bra lösning. Frågan är hur denna lösning uppfattas av 

trafikanterna?  För att en tunnel ska vara tillgänglig så bör utformningen vara noga 

planerad så att den är öppen och ljus. Erfarenheterna från källstudierna, 
trygghetsvandringen, 12-timmarsstudien och de kvalitativa samt kvantitativa 

intervjuerna visade att tunnlar kan skapa stor otrygghet om de inte är rätt utformade, 

har bra belysning samt om det inte finns en alternativ väg i plan.  
 

För planeringen av ett stråk med tanke på bl.a. tillgänglighet är det viktigt att utföra 

noggranna undersökningar av hur stråket fungerar och vad problemet är. Det finns 

olika metoder att undersöka detta på, men det man som planerare bör ha i åtanke är att 
det kan vara svårt att få reda på hur tryggheten upplevs. Genom att använda sig av 

många olika metoder kan dock en bra bild av stråket skapas. Både bl.a. TRAST och i 

projektet AGORA tas många bra metoder upp. Det finns även fler som inte 
behandlats i denna rapport. Det som är relevant att undersöka är framförallt att 

studera hur trafikanterna rör sig längs ett stråk, samt få reda på vad brukarna tycker. 

Det kräver någon typ av beteendestudie kompletterat med enkätintervjuer. Att räkna 
gående och cyklister (Gate Counts) både dagtid och kvällstid kan också ge värdefull 

information om hur stråket används. Min erfarenhet är att kombinationen av flera 

olika studier kan ge en god sammanfattande bild över stråket. Nedan diskuteras de 

olika resultaten från varje metod. 
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Trygghetsvandring 

Syftet med att besöka platserna i form av en trygghetsvandring förbättrar kännedomen 
av området, efterprövar förväntningar på den planlagda miljön samt skapar nya 

intryck genom upplevelser under vandringen. De parametrar som brukare som deltog 

i trygghetsvandringen framförallt tog upp med tanke på otrygghet var:  

 Dålig belysning   

 Dålig sikt    

 Täta buskar 

 Skarpa kanter vid tunnelmynningar  

 Inga alternativa vägar vid tunnlar. 

 Mörka och kuslig tunnlar 

 Trasig gatubelysning på vissa ställen. 

 För mycket trafik 

 Nedskräpat och vandaliserat 

 

Studerar man dessa parametrar så ser man en tydlig koppling till de parametrar som 

experterna tog upp. Trygghetsvandringen och de kvalitativa intervjuerna var inte 
kopplade till projektplatsen och kan därför tillsammans med undersökningarna på 

platsen ge en bra start till en generell bild över vilka parametrar som är viktigast för 

att skapa ett tillgängligt stråk.  

 

12-timmarsstudien 

12-timmarsstudien utfördes för att lära känna de utvalda stråken samt vad det är för 

människor som använder det samt deras beteendemönster. Studien är platsspecifik 
vilket betyder att beskrivningen av stråket inte ger en generell bild. Det som är 

intressant är resultatet av Gate Count- studien. Den visar att det är fler gående som 

använder det trafikseparerade parkstråket dagtid, men på kvällen fördelas flödet 
annorlunda då det är fler som väljer att gå längs en relativt högtrafikerade gatan. Detta 

resultat kan tolkas att det är viktigt med liv och rörelse kvällstid för att människor ska 

känna sig trygga. Att gå i närheten av bilar verkar skapa någon form av 

trygghetskänsla. Även om trafiksäkerheten påverkas, tycks det som om 
trygghetskänslan tar över. Säkerheten kan man själv påverka till viss del, men inte 

tryggheten. Resultatet över antalet cyklister visar ingen större skillnad på fördelning 

mellan dag och kväll. Detta kan bero på att cyklister inte känner sig lika utsatta som 
gående. Resultatet visade att fler män än kvinnor på Föreningsgatan skulle välja en 

annan väg om de var ensamma och det var mörkt ute. Kan det bero på att män är 

”bättre” på att bedöma ”faktisk” trygghet dvs. mer realistisk bedömning av risken för 

att utsättas för brott? Eller kan resultatet ligga i att de flesta brotten som skett på 
Föreningsgatan var narkotika och stöldbrott vilket kanske fler män än kvinnor blir 

utsatta för?  

 

Kvantitativa enkätintervjuer av stråkens brukare 

För att få ta del av brukarnas åsikter om den upplevda tillgängligheten utfördes en 

enkätstudie. Syftet med undersökningen var att få fram vilka mjuka parametrar som 
påverkar trafikanternas val av färdväg. Fråga 3, 4 och 5 i enkäten behandlade 

parametrar på olika sätt, både negativa och positiva, för att få så många perspektiv 
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som möjligt på upplevelsen. Majoriteten av de tillfrågade gick eller cyklade dagligen 

eller några gånger i veckan. Detta kan ha påverkat svaren eftersom upplevelsen av 
stråket kan påverkas av bl.a. områdeskännedomen.  Antalet kvinnor som valde att gå 

på Kungsgatan dagtid var fler än antalet män. Det kan kanske bero på att kvinnor 

gärna väljer Kungsgatan dagtid exempelvis pga. att det är trevligt där. Skälen är dock 
okända. Tendensen är annars att fler män rör sig generellt längs stråken som 

oskyddade trafikanter.  

 

Av fråga 3 (varför har du valt denna väg?) framgick att de flesta valde vägen för att 
den var genast eller snabbast. Detta är ganska självklara parametrar för gående och 

cyklister om de har en specifik målpunkt. Det som framgår i fråga 2 (Vart är du på 

väg?) var att de flesta som tillfrågades var antingen på väg hem eller till affärer dvs. 
specifik målpunkt och därför väljer den närmsta vägen. Men det var fler parametrar 

som var viktiga och som framkom av fråga 3: 

 Trevligast  

 Grönska  

 Lite biltrafik  

 Bra framkomlighet  

 Bra sikt  

Många som svarade att det var trevligt nämnde även att det var för att det fanns 
grönska (parkstråk) dvs. vegetation skapar trivsel. Vilket gör att det finns en kopplin 

mellan dess parametrar eftersom alla påverkar uppfattningen av den estetiska 

utformningen. 

 
Svaren skilde sig något från de tillfrågade på Kungsgatan och Föreningsgatan. På 

Kungsgatan svarade de flesta att de valde den vägen för att den var trevligast, 

genast/snabbast, lite biltrafik och grönska. På Föreningsgatan däremot svarade de 
flesta att det var genast/snabbast, mycket biltrafik, trevligt, bra framkomlighet och bra 

belysning. Detta antyder att de som väljer Kungsgatan vill ta det lite lugnare och njuta 

av omgivningen medan de som väljer Föreningsgatan framförallt väljer den som ren 
transportsträcka för att komma fram fort.  

 

Av fråga 4 (varför valde du inte den andra parallella gatan?) framgick att över 30 % 

valde bort en väg för att den var längre vilket även det är ett självklart val om det 
finns en specifik målpunkt. De andra parametrarna som påverkade att trafikanterna 

inte valde en viss väg var: 

 Mycket biltrafik  

 Otrevligt  

 Buller  

 Väderförhållanden (skugga)  

 Dålig belysning  

 Trafikosäkert  

 
Faktorerna mycket biltrafik, buller och trafikosäkert handlar om 

fordonstrafiksituationen och kan därför grupperas in i en större kategori ”trafik”. 

Många valde att gå på Föreningsgatan för att det var soligare där just de dagar 
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enkätundersökningen genomfördes. Hade det regnat kanske fler hade sagt att de valt 

Kungsgatan för att det är lite regnskydd av träden? Den parametern är därför något 
diffus men har ändå påverkan på oskyddade trafikanters val av färdväg.  

 

Svaren skilde sig något mellan gatorna. De som tillfrågades på Kungsgatan valde bort 
Föreningsgatan framförallt för att det var mycket biltrafik, otrevligt och buller. De 

tillfrågade på Föreningsgatan valde bort Kungsgatan framförallt för att det var 

skugga, dålig belysning, lite människor och otryggt. Det kan bero på att stråket är 

avskilt och mer öde på kvällstid än Föreningsgatan. 
 

På fråga 5 var det sammanlagt nästan dubbelt så många som kände sig oroliga på 

Kungsgatan kvällstid än på Föreningsgatan. Största delen av de som kände sig 
otrygga på Kungsgatan var kvinnor. En intressant iakttagelse var att det framgick av 

brottsstatistiken att det var nästan dubbelt så många brott som hade anmälts på 

Föreningsgatan jämfört med Kungsgatan. Detta är ett tydligt bevis på att den 
upplevda otryggheten och den faktiska otryggheten inte är samma sak.  

 

Intressant är att veta varför de kände sig trygga samt otrygga. De parametrar som 

framförallt påverkade dessa känslor var: 
 

Parametrar som påverkade att 

trafikanterna kände oro att utsättas för 
brott: 

Parametrar som påverkade att 

trafikanterna inte kände oro för att 
utsättas för brott: 

 Lite människor 

 Media och rykten  

 Dålig belysning  

 Tillhåll för missbrukare 

 Inga bebodda hus  

 Täta buskage  

 Egna erfarenheter  

 Dålig sikt  

 Närvaro av människor  

 Mycket biltrafik  

 Bra belysning  

 Områdeskännedom  

 Bebodda hus  

 Överblickbarhet  

 

Av ovanstående parametrar framgår tydligt att ”närvaro av människor” är det 

viktigaste för att öka trygghetskänslan. Mycket biltrafik har ungefär samma effekt - 
det handlar om att känna sig sedd. Även belysningen har stor påverkan på 

trygghetskänslan, och den parametern kan också ha att göra med att känna sig sedd 

och se. Många svarade att det kände sig otrygga för att det var tillhåll för missbrukare. 

Vissa grupper av ”människor i rörelse” kan därmed istället skapa otrygghet.  
 

Med den indelningen av parametrarna i större kategorier som gjorts i detta arbete 

visar att är alla ungefär lika viktiga: 

 trafikförhållanden 

 sociala faktorer 

 trivsel och underhåll 
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Detta kan indikera på att kategorierna har med varandra att göra. Är det trevligt och 

bra trafikförhållanden ökar det sociala livet eftersom fler förhoppningsvis väljer att 
röra sig där eller vistas på platserna.  

 

Kan man utifrån studien ändå inte peka ut några särskilt viktiga parametrar? Alla 
tycks påverka varandra. Det alla delstudier i detta arbete har utpekat är att ”närhet till 

andra människor” är det viktigaste för den upplevda tillgängligheten. För att 

människor slutligen ska välja att röra sig längs stråken måste de faktorer som 

planerare kan arbeta med identifieras. Studierna har lyft fram följande: 

 trafikförhållandena 

 trivseln och underhållet 

 utformningen och möbleringen 

 orienterbarheten och klimatet 

 

Visserligen kan klimatet vara svårt att påverka men parametern bör beaktas i 

planeringen. Finns det olika lösningar? Kan man skapa skydd mot regn och vind men 
samtidigt tillåta sol och skugga? Vad ska prioriteras? Detta är några frågor som man 

kan arbeta vidare med inom den kategorin.  

 

Fortsatta studier 

För att kunna få en generell bild av parametrar som påverkar valet av färdväg är det 

viktigt att utföra studierna på fler platser inom orten, på flera orter i landet, vid olika 

tidpunkter på dygnet, olika veckodagar samt vid olika tillfällen på året. Att genomföra 
fortsatta studier inom området rekommenderas för att få en mer generell bild av vilka 

mjuka parametrar som påverkar oskyddade trafikanters val av färdväg. Ytterligare 

mera tillförlitliga kvantitativa metoder krävs för att säkerställa att mina resultat skall 
gå att generalisera. 
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5. Slutsats 
En hållbar livsmiljö för oskyddade trafikanter utgår från att stråken i staden är 
tillgängliga, användbara och attraktiva för alla. För att stråken i en stad ska uppnå 

dessa krav är det viktigt att de fungerar för oskyddade trafikanter oavsett tid på 

dygnet, årstid samt varje trafikants individuella förutsättningar. Det är även 
betydelsefullt att det finns välfungerande offentliga mötesplatser för att skapa 

spontana möten i staden och på så sätt skapa mer liv och rörelse. Ju fler människor 

som rör sig eller vistas i staden desto fler vågar och väljer att gå ut, vilket skapar en 
positiv och levande stad.  

 

Tillgänglighet påverkas av både den fysiska tillgängligheten och den upplevda 

tillgängligheten. Det är därför väsentligt att arbeta med båda dessa aspekter. 
Framförallt för gående har tidpunkten på dygnet påverkan vid valet av färdväg och 

det är en kombination av god framkomlighet, trygghet och säkerhet som påverkar. 

Trygghet kan delas upp i upplevd och faktisk trygghet där den upplevda tryggheten är 
mycket viktig för oskyddade trafikanters val av färdväg framförallt kvällstid.  

 

Det viktigaste för att den upplevda tillgängligheten ska tillgodoses är att det finns 
närvaro av andra människor. En utmaning för planerare är att försöka få fler 

människor att använda stråken för att öka tillgängligheten. Att försöka påverka 

områdens rykten är viktigt för att kunna skapa attraktiva stråk. Rädsla och förekomst 

av brottslighet – upplevd och faktisk trygghet – skiljer sig åt och det är viktigt att 
förstå skillnaden. För att skapa en tillgänglig och trygg trafikmiljö är trafikanternas 

enskilda åsikter viktiga att tillvarata och arbeta utifrån.  

 
Detta arbete är mycket platsspecifikt. Slutsatsen är ändå att de flesta av parametrarna 

som tagits upp i denna rapport kan ge en relativt generell bild över vad som påverkar 

den upplevda tillgängligheten i stadsmiljö. För att få ökad kunskap inom området bör 

fler undersökningar göras på fler platser, i olika städer samt under olika tider på året.  
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Bilaga 1 
Karta över Kungsgatan och Föreningsgatan där platserna för Gate Counts är markerade. 
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Bilaga 2 
 Schema för 12-timmarsstudie av Kungsgatan och Föreningsgatan 
Pass     

1 12.00 - 13.00 Observation i lunchrusningen på Kungsgatan (Värnhemstorget till Kaptensgatan) 

2 13.00 - 14.00 Observation längs Föreningsgatan (Kaptensgatan till Värnhemstorget) 

3 14.00 - 16.00 Paus och observationer på plats 

4 16.00 - 17.00 Gate Count Kungsgatan/Föreningsgatan 

5 17.00 - 18.00 Studera upplevelsen av stråket 

6 18.00 - 19.00 Paus 

8 19.00 - 20.00 Observation längs Kungsgatan.  

9 20.00 - 21.00 Observation längs Föreningsgatan.  

10 21.00 - 23.00 Paus och observationer på plats 

11 23.00 - 24.00 Gate Count Kungsgatan/Föreningsgatan 
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Bilaga 3 

Checklista – 12-timmars studie 

Pass 1 & 2 (kl: 12.00 – 14.00) 
Pass 8 & 9 (kl: 19.00–21.00)                      

 

 

 

Stadsstrukturen:  
 Finns det alternativa vägar?   

 Vilka färdmedelsval finns?  

 Hur väl är orienterbarheten och överblickbarheten i 

området? Är skyltar och vägmärken tydliga och synbara? 

Behövs det fler/färre skyltar? 

 

 Finns det barriäreffekter?   

 Var behövs fler övergångsställen eller gångbanor?   

 Kan människor med funktionshinder ta sig fram?   

 Vad är fult – vad är vackert? Utsmyckning?  

Gång- och cykeltunnlar:  
 Är det fri sikt genom hela gångtunnlarna eller upplevs de 

som mörka, långa och trånga? 

 

 Finns det skymmande buskar, murar eller buskage vid 

ingångarna till gångtunnlarna?  

 

 Finns det säkra ställen att korsa gatan/trafikleden i gatuplan? 

Finns det alternativa vägar vid gångtunnlar? 

 

 Skulle man kunna ta bort gångtunneln helt och vad skulle 

man då göra istället? 

 

Kommunikationer/ Hållplatser:  
 Måste man gå genom mörka parkområden för att komma till 

hållplatser? 

 

 Hållplatslägena i förhållande till bebyggelsen?  

 Hur är sikten vid buss- och spårvagnshållplatser – kan någon 

lätt gömma sig? Regnskydd? Belysning? 

 

Grönytor/Parker:  
 Hur påverkar buskar, träd och andra planteringar siken?  

 Finns det ”gömställen” nära gång- och cykelbanan? Var 

behöver grönskan gallras för att sikten skall bli bättre? 

 

 Är grönområdena trevliga och inbjudande så att man vill 

vara där? Var behövs mer grönska för att höja trivseln? 

Vilken sorts grönska?  
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Belysning:  
 Är belysningen tillräcklig? Var behöver belysningen 

förbättras/förändras? 

 

 Vilken typ av belysning är det? Varm/Kall/bländande?  

 Är rätt område belyst?  

Området:  

 Hur är lekplatser placerade och utformade?  
 Är det slitet/vandaliserat/nedskräpat? Hundbajs? Kattkiss?  
 Var behövs det fler parkbänkar och papperskorgar?  
 Finns det fönsterlösa bottenvåningar?  

 Finns det stängsel, staket eller andra spärrar som hindrar 

framkomligheten? 

 

Socialt liv:  
 Hur är människornas rörelsemönster i områden? Vid vilka 

tidpunkter finns det folk i rörelse? Skiljer det sig mellan 

veckodagar?  

 

 Vilka delar av stråket är mer öde?   

 Hur fungerar aktiviteterna i området? Finns det 

restauranger/butiker? När stänger dessa? 

 

 Vad är det för verksamheter i bebyggelsen längs stråket?  

 Finns det spontana mötesplatser?  

 Finns det människor i området som skapar otrygghet? Finns 

det människor som skapar trygghet?  

 

Gång- och cykelvägar:  
 Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas eller 

förändras? 

 

 Finns det trottoarer och säkra övergångsställen? Typ av 

beläggning? 

 



Upplevd tillgänglighet i stadsmiljö – en fallstudie av gång- och cykelstråk i Malmö 

 100 

Bilaga 4    Enkät nr: 
 

Enkätundersökning av gång- och cykelstråk 

 

 Kungsgatan _______________   Datum: ____-__-__  Tid: __:__   

  

 Föreningsgatan ____________  

 

 Födelseår ______ 
 

 

 

   

1a. Hur ofta går du här? 1b. Hur ofta cyklar du här? 
 Dagligen  Dagligen 

 Några gånger/vecka  Några gånger/vecka 
 Någon gång/månad  Någon gång/månad 

 Någon gång/år  Någon gång/år 

 Aldrig tidigare  Aldrig tidigare         
   

    

2. Var är du på väg? 
 Arbete 

 Skola/Högskola/Universitet 

 Affärer/shopping 
 Hem/bostad 

 Restaurang/Fik 

 Träningsanläggning 
 Nöje/rekreation/Socialt umgänge 

 Övrigt 

 
 

3. Varför har du valt denna väg? Max 3 alternativ (de viktigaste). 

 

 Genaste/kortaste  Mkt folk  Bra belysning  

 Snabbaste  Lite folk  Lekplatsen/ Aktiviteter 

 Trevligast  Lite biltrafik  Möblering(sittplatser) 

 God sikt  Mkt biltrafik  Grönska/Parkstråk 

 God framkomlighet  Trafiksäkraste  Bra beläggning 

 Tydlighet 

(orienterbarhet) 

 Tryggaste/Säkraste  Rent och snyggt 

 Media/Rykten/Berätt

elser 

 Egna erfarenheter  Bebyggelse 

Annat:______________________________________________________________ 

 Gående  Man 

 Cyklist

  

 Kvinna 
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4. Varför valde du inte Föreningsgatan/ Kungsgatan istället? Max 3 alternativ 

(de viktigaste). 

 

Annat:_______________________________________________________________ 

 

5.  Känner du oro för att du ska utsättas för ett brott här kvällstid?  

 Ja  Nej  

5a… om JA, vad beror det på? Max 3 alternativ (de viktigaste). 

 Dålig belysning  Rykten/Media  Tillhåll  

 Otryggt  Täta buskage  Tunneln 

 För avskilt från bostäder 

 För mkt folk 

 Dålig sikt 

 För lite folk 

 För lite 

aktiviteter 

 Media/Rykten/Berättelser  Egna erfarenheter  

 

5b… om NEJ, vad beror det på? Max 3 alternativ (de viktigaste).  

 Människor i rörelse  Bra belysning 

 Offentliga hus  Bebodda hus 

 Tydlighet och orienterbarhet  Överblickbarhet 

 Städad och omhändertagen 

omgivning 

 Områdeskännedom 

 Aktiviteter längs stråket 

 Attraktiv tilltalande miljö  Mkt trafik 

 God framkomlighet  

 

6. Skulle du valt en annan väg om du var ensam och det var mörk/ljust ute? 

 

 Ja  Kanske  Nej  Vet ej 

Varför?_____________________________________________________________ 

7. Skulle du valt en annan väg om du cyklade/gick istället? 

 

 Ja  Kanske  Nej  Vet ej 

Varför?______________________________________________________________ 

 

 Längre avstånd  Mkt folk  Dålig belysning/Mörkt 

 Tar längre tid   Lite folk  Inga aktiviteter 

 Otrevligt/Tråkig miljö  Mkt biltrafik  Inga sittplatser 

 Dålig sikt  Lite biltrafik  Täta buskage 

 Dålig framkomlighet  Trafikosäkert  Dålig beläggning 

 Otydligt/Konfliktpunkter  Otryggt/Osäkert  Nerskräpat 

 Media/Rykten/ 

Berättelser 

 Egna erfarenheter  Inga bostäder 

 ”Tillhåll” 
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Bilaga 5 

Intervju med Karin Sjölin, Landskapsarkitekt på Malmö Stad. 
 

Om man tänker sig att man som gående eller cyklist kommer fram till ett vägval 

på kvällen. Man har två parallella stråk att välja på, båda stråken är lika 

trafiksäkra, har bra framkomlighet och leder till samma målpunkt, men de har 

olika utformning. Vilka faktorer är det då som avgör ditt vägval? 

Bra sikt och belysning är viktiga faktorer. Om jag går är vägvalet betydlig viktigare 

än om jag cyklar, jag känner mig mer trygg då. Går jag väljer att gå längs en gata med 

biltrafik framför att gå genom en park på kvällen. På Malmö Stad arbetar vi mycket 

med trygghet exempelvis genom att belysa omgivningen istället för bara själva stråket 

för att förbättra sikten. På Kungsgatan är det gamla belysningsarmaturer, på kvällarna 

kan det bidra till Londonkänsla från 1800-talet, lite Sherlock Holmes. Otäckt och 

otryggt, men stämningsfullt. Samtidigt är det kul att bevara de här äldre, man kan då 

komplettera det med annan ljussättning.  

 

Är det viktigt att det finns människor i rörelse?  

Ja, det är viktigt, jag väljer hellre att gå där det finns folk. Men det kan ju egentligen 

vara en form av paradox, för man är rädd för andra människor samtidigt som man vill 

att det ska vara befolkat. Man känner trygghet bland många människor men befinner 

man sig exempelvis i en park och där är en människa så känner man sig otrygg.  

 

Tror du man kan dela in tillgänglighet i ”upplevd tillgänglighet” och ”fysisk 

tillgänglighet”? 

Ja, det tror jag och den upplevda tillgängligheten är inte lika utforskad som den 

fysiska vilket gör det intressant. När jag arbetar med tillgänglighet jobbar jag mycket 

med vindskydd, bra belysning, sittplatser med mera. Vi kallar det inte för den 

”upplevda tillgängligheten”, men det var ett bra sätt att beskriva det på. Människors 

rörelsemönster är viktigt att studera, hur man rör sig idag och hur man vill att man att 

människor ska röra sig i framtiden. 

 

Vad anser du om gång- och cykeltunneln på Kungsgatan (under Amiralsgatan)?  

Den tunneln känns mycket otrygg. Man skulle kunna börja med att öppna upp den 

genom att ta bort buskagen runt omkring. Även ljussättningen skulle man kunna 

jobba mer med och ljusa upp tunneln inifrån. Tunneln används framförallt av 

cyklister, gående använder den inte i samma utsträckning. Kvällstid skulle jag hellre 

leda cykeln över övergångstället än att cykla ner i tunneln.  

 

Vi ska göra enkätundersökningar på platsen. Du har varit med och gjort denna 

typ av undersökning i projektet ”Design för alla” utveckling av Kungsgatan i 
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anslutning till Kaptensgatan. Vad är viktigt att fråga för att få bra och relevanta 

svar? 

Hur använder ni platsen? Vad är bra, vad fungerar/ Vad fungerar inte? Konkreta 

önskemål.  

 

Vilka metoder skulle du rekommendera oss att genomföra för att få en sann bild 

och relevant information om stråket/gatan? 

Räkna gående och cyklister både dagtid och kvällstid för att sedan jämföra det. Även 

att utför någon form av beteendestudie, både dag- och kvällstid är intressant för att se 

hur människor rör sig längs stråken, det ger mycket information om platsen.  

 

Tror du att brottspreventiva åtgärder kan skapa ett ”kontrollsamhälle”? 

Många människor vill ta bort all vegetation, men då blir omgivningen väldigt fattig 

och trivseln minskar, det påverkar även djurlivet. Men det man kan undvika är 

rumsindelad vegetation. Att bygga murar och stängsel runt bostäder osv. tycker jag 

inte löser några problem. Det kan ge fel intryck av områden.  

 

Vad har du för åsikter om att det är ett tillhåll för missbrukare och uteliggare på 

en viss del av stråket? 

Ja, det är mycket uteliggare och missbrukare vid Rörsjöparken och frågan är hur det 

påverkar människors rörelsemönster, används sista biten av stråket vid 

värnhemstorget? Det kan påverka att vissa delar av stråket inte används vilket då 

påverkar tillgängligheten. Personligen känner jag mig otrygg när jag går där. Jag vet 

inte vad man ska göra åt det, de måste ju ha någonstans att vara också. Tar man bort 

de därifrån flyttar de bara till någon annan plats.  
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Bilaga 6 

Intervju med Malena Möller, trafikplanerare på Trivector Traffic i Lund. 
 

Om man tänker sig att man som gående eller cyklist kommer fram till ett vägval 

på kvällen. Man har två parallella stråk att välja på, båda stråken är lika 

trafiksäkra, har bra framkomlighet och leder till samma målpunkt, men de har 

olika utformning. Vilka faktorer är det då som avgör ditt vägval? 

Tryggheten, om det är människor i rörelse och vad som händer runt omkring, om det 
finns aktiviteter eller trafik. Även sikten är viktig, att man kan se vad som händer 

längre fram.  

 

Kan man säga att det ena stråket mer tillgängligt än det andra? 
Ja, det tycker jag. 

 

Vi kommer titta lite mer på tunnlar och tillgänglighet vad gäller den typen av 

passager i detta arbete. Vad anser du om tunnlar? Är det bra att planskilja på 

det sättet eller är det bättre att ha det i plan? 

Jag tycker att det ger extremt god tillgänglighet med tunnlar. Man kommer snabbt 
fram och man behöver inte ta hänsyn till andra trafikanter. Jag tycker man har lyckats 

bra med Nobeltunneln under Nobelvägen i Malmö, framförallt för att man har 

valmöjligheten att passera vägen i plan via övergångsställena. Man kan välja att cykla 

i tunneln om man har bråttom och det är mitt på dagen, men man kan även korsa 
vägen i plan om man känner sig otrygg på kvällen. Jag tycker tunnlar är bra men för 

att tunneln ska fungera optimalt tycker jag det ska finnas alternativ för de som inte 

vill eller kan använda tunnlar. Finns inte det alternativet, alltså om man bara hänvisar 
oskyddade trafikanter till en tunnel tycker jag inte det fungerar på ett bra sätt, då har 

man inte tänkt på tillgängligheten. Man har då tänkt mer på framkomligheten för 

biltrafiken och säkerheten eftersom tunnlar är bra vad gäller trafiksäkerhet. Tunneln 

vid stadshuset under Föreningsgatan är öppen, ljus och trevlig samt har en bra 
utformning, men där är problemet att det inte finns någon alternativ väg i närheten. 

Tunneln under Amiralsgatan är byggd då trygghetsfrågorna inte var så aktuella som 

idag. Trygghetsfrågorna blir viktigare och viktigare i hela planeringsprocessen.  
 

Att bygga tunnlar är ett bra sätt att minska barriäreffekten för gående och 

cyklister vid en högtrafikerad väg. Kan man säga att man misslyckats lite med 

detta vid tunneln under Amiralsgatan pågrund av dess utformning, att den 

fortfarande utgör en barriäreffekt för framförallt gående?  

Jag tycker den tunneln är fruktansvärd. Belysningen är ganska skum och det är 

buskigt runt om tunneln och stora nivåskillnader. Man kan inte ta sig därifrån på ett 
smidigt sätt om man skulle vilja. Men man ska ju komma ihåg att den tunneln har 

några år på nacken och att man inte bygger så idag. 

 

Tror du brottspreventiva projekt där man exempelvis vill bygga stängsel för att 

visa vad som är privat och vad som är offentligt. Man vill försöka bygga bort 

brott genom att vara tydlig med vad som är mitt och ditt. Vad tycker du om det? 

Kan det bli ett kontrollsamhälle, eller är det bra för vissa grupper?  
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 Jag tror egentligen att det skapar mer generell otrygghet. Jag ställer mig frågan: är 

det här farligt här eftersom de har stängt in sig? Varför har de gjort det? Sen vet jag 
inte hur det är bo där, de tycker uppenbarligen att det är bra, men jag upplever det 

otryggt. Även genheten blir ju sämre eftersom man inte kan ta sig igenom även om 

man inte känner sig otrygg, utan mer för att det är den kortaste vägen. 
 

Kungsgatan är relativt trafikseparerat, vad anser du om det sättet att separera 

gående och cyklister från biltrafiken eller tycker du man ska har mer 

blandtrafik i stil med Shared Space?  
Hur man ser på Shared Space, tror jag, beror mycket på dels var man är rent fysiskt, 

om det exempelvis är ett bostadsområde där det finns mycket barn, men sen tror jag 

det beror mycket på vilken stad och trafikkultur det är. I Malmö tror jag Shared Space 
inte passar så bra in eftersom det är ett högt tempo i trafiken. Däremot tror jag att 

Shared Space passar bättre in i Lund där man har mycket gupp och där det är väldigt 

smala gator och man tar mer hänsyn till cyklister. Det är en annan trafikkultur i Lund 
än i Malmö. Jag tror det beror mycket på vart man är, eftersom det är väldigt 

platsspecifikt och beror mycket på hur platserna är utformade. Kungsgatan skulle nog 

förlora mycket på om man hade öppnat upp mer för biltrafik. Där är mycket 

barnfamiljer som bor där och eftersom det är så stora trafiksystem runt omkring 
behöver det finnas någonstans där man kan vistas lite mer med barn. 

 

När man planerar idag, planerar man mycket efter att ha helt separerade stråk 

för gående och cyklister?  
Ja, i Malmö gör man det. Oftast placerar man cykelbanan längs med bilvägen, men 

man försöker även utforma ett parallellt stråk som ett dagstråk där man kan cykla lite 
långsammare och ett pendlingsstråk längs med stora gatan. Man ska ju inte tappa 

någon av delarna egentligen, det är ju lite nackdelen i Malmö att det inte finns så 

många parallella cykelstråk längs med stora gator. På Föreningsgatan tycker jag t.ex. 

att det skulle vara ett cykelstråk. Man cyklar inte på Kungsgatan på kvällar, och man 
cyklar gärna inte i gatan på Föreningsgatan på grund av bilarna. Där finns plats för en 

cykelbana hela vägen. Det är ju mer trafiksäkert med separerade gång- och 

cykelstråk, men trafiksäkerheten kan jag ändå påverka lite mer själv än vad jag kan 
med tryggheten.  

 

Vi ska göra enkäter med snabba frågor som vi ska ställa till brukare på 

Kungsgatan och Föreningsgatan. Vad skulle du ställa för frågor?  
Varför de valt vägen, eller varför de inte valde något annat parallellt stråk. Hur ofta de 

brukar gå där. Om de är på Föreningsgatan är det intressant att fråga varför de inte 

valde att gå på Kungsgatan istället. En annan intressant fråga är; om du hade 
cyklat/gått istället vilken väg hade du tagit då? Även jämföra vägvalet mellan kön, 

ålder och olika tidpunkter på dygnet.  

 

Är det någon speciell metod som du skulle rekommendera för våra studier? 

Det är intressant att ta reda på hur folk rör sig, och om rörelsemönstret varierar under 

dygnet.  
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Vad anser du vara mjuka parametrar som påverkar den upplevda 

tillgängligheten?  
När området inte ser välskött ut, om exempelvis buskarna hänger ner över gångbanan 

eller om det finns klotter. Om man inte sköter om platsen och tar bort klotter kan man 

få känslan av att det inte är någon som bryr sig om platsen och det kan ge fel signaler 
vad gäller tryggheten. Det kan jag tycka är en viktig del och där man faktiskt kan göra 

mycket. Rätt belysning tror jag kan påverka trygghetskänslan. Om platsen är öde så 

kanske inte belysningen hjälper så mycket, men bra belysning kan bidra till att fler 

väljer att gå där och ju fler som går där desto mindre otrygg blir det. Beläggning kan 
vara en mjuk parameter. När man går är materialet viktigt, att det inte är halt eller 

lerigt exempelvis.  Kungsgatan känns lite nergånget, hade man rustat upp det och 

gjort det fräschare tror jag det hade påverkat tillgängligheten mycket, att fler folk vill 
röra sig där. 

 

Hur ser du på att man har byggt ”rum” av buskar på Kungsgatan? Kan det 

bidra till otrygghet och på så vis påverka tillgängligheten? 

Ja, jag tycker att det är en bra tanke men samtidigt så känns det mer otryggt när det är 

mörkt och att man inte kan gena ut genom buskarna. ”Det kan bli lite att man inte vill 

gå i den riktingen vilket jag tror gör mycket för den upplevda tryggheten”. 
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Bilaga 7 

Intervju med Sari Wallberg, trafikplanerare, Tyréns. 2009-03-10 kl:10.00  
 

Vad är upplevd tillgänglighet för dig? 

Tillgänglighet är ett svårt begrepp, begreppet definieras oftast med lättheten att nå 
olika saker i staden.  Tillgänglighet är en sammanvägning av allt som t.ex. trygghet, 

tillgänglighet och säkerhet. I den upplevda tillgängligheten är det nog samma sak men 

där kanske inte säkerheten har lika stor roll. Det finns säkert många parametrar som 
gående och cyklister tycker är viktiga, vilket är intressant att ta reda på. 

 

Hur gick tankarna och vad är bakgrunden till att TRAST skrevs? Vad var 

syftet? 
Från början fanns enbart Lugna gatan som planeringsunderlag. Den boken är väldigt 

konkret och det kändes som att det saknades vissa bitar. Då kom idén om att skriv 

TRAST som ett planeringsunderlag som tar hänsyn till flera olika aspekter. Tanken 
med TRAST var att det skulle finnas mer text som kunde användas som underlag där 

planerare kan slå upp fakta och bläddra i. TRAST har kommit ut i två utgåvor. Det är 

ingen fullständig planeringsbok men det är som trafikens ingång i planeringen. Man 
kan säga att TRAST är en summering av den kunskap om trafikplanering som fanns 

då den skrevs och är till för att vara ett hjälpmedel. Den är inte heltäckande utan det 

finns fortfarande luckor i det.  

 

I första kapitlet i TRAST står det om det sociala livet. Där står bl.a. att när 

områden planeras styrs planeringen av byggnader och därefter planerar man in 

parker, vägar osv. men att ni då har försökt att få in att planeringen ska göras 

tvärt om, att man ska börja med det sociala livet. Tror du det skulle fungera? 

Skulle planerare kunna börja tänka så? 

Ja, jag tror man ska göra det mycket mer. Först ta reda på; vad har man för 

målpunkter? Vart kommer människorna röra sig? Vilka aktiviteter ska finnas längs 
stråket? Att man tänker mer efter människornas rörelser, vad som finns i omgivningen 

och sedan vad det ska vara för hus där. Det var Jan Gehl som skrev det avsnittet 

baserat på forskning och egna erfarenheter (Gehl, 2003).  
 

Tror du man skulle kunna dela upp tillgänglighet i ”upplevd tillgänglighet” och 

”fysisk tillgänglighet”?  
Ja, jag tror det kan vara bra att dela upp det sådär. Det handlar inte bara om rörelse 

utan även om vistelse. Att man vill ta med sig picknick och sätter sig, att man sätter 

sig på bänken eller använder lekplatsen. Jag tror det finns jättemycket mer att göra 

inom detta ämne. 
 

Om man tänker sig att man som gående eller cyklist kommer fram till ett vägval 

på kvällen. Man har två parallella stråk att välja på, båda stråken är lika 

trafiksäkra, har bra framkomlighet och leder till samma målpunkt, men de har 

olika utformning. Vilka faktorer är det då som avgör ditt vägval? 

Hur trevligt det är att gå där är avgörande. Även hur lång tid man har på sig, tidpunkt 

på dygnet och hur trygg man känner sig. Andra saker som påverkar vägvalet är vad 
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det finns för upplevelse på vägen, hur bekvämt det är, hur lätt det är att gå och cykla 

samt hur snabbt man tycker att det går att ta sig fram där. Buller tycker jag kan vara 
mycket störande. På kvällstid tror jag det viktigaste är att det är upplyst men även att 

man syns av andra och/eller av biltrafik. Jag tror inte någon väljer bort gågatan till 

exempel, för att där är det så mycket folk som rör sig där har man nått upp den där 
kritiska massan, att man vågar gå där. Kvällstid är det viktigt att det finns aktiviteter 

som lockar människor. Man kan inte ha barer och caféer överallt men det kanske 

räcker med något litet som att göra det till någon form av upplevelse stråk med olika 

lampor eller nått. 
 

Vi ska utföra enkätintervjuer av brukare på Kungsgatan och Föreningsgatan, 

tror du att det är en bra metod? 
Jag tycker det är en bra idé att gå ut och fråga människor. Jag tror att planerare kanske 

lyfter upp vissa saker som att de är så viktiga men det kanske är andra saker som är 

viktigare.  
 

Tror du rykten och media har stor inverkan på hur stråk används? 

Ja, jag tror det påverkar mycket. Det kan vara svårt att få medierna med sig att 

försöka ge ett stråk som har dåligt rykte en bättre och rättvisare bild men jag tror det 
är viktigt att försöka.  

 

Vi ska titta lite närmre på tunnlars utformning. Hur ser du på tunnlar överlag, 

tycker du det är bra att man planskiljer på det sättet?  

Jag tycker att det är svårt med planskildhet, jag tycker det ger ett tråkigt intryck i 

stadsbilden. Sen kan det ju vara nödvändigt ibland, men jag tycker man ska tänka till 
innan. Är den biltrafiken som ska korsa så viktig att man inte kan dra ner hastigheten 

lite? Tunneln under Amiralsgatan fyller nog sin funktion på något sätt, men samtidig 

är det nog en rest från en svunnen tid. Det är stora nivåskillnader vilket är negativt för 

äldre och funktionshindrade. Utformningen är sådan att man gärna inte går i den, den 
känns otrygg.   

 

Du har arbetat mycket med Shared Space-teorin. Vad anser du om separerade 

gång- och cykelstråk och Shared Space? 

Ska man komma fram fort och man vill locka folk med att pendla med cykel så är 

separerade cykelstråk bäst. Men ibland inne i stadskärnan i stadsmiljö kan det vara 

bra att sätta kraven att man kan blanda trafikanter. Men för att det ska fungera krävs 
en viss trafikkultur och stadsrum. Att blanda oskyddade trafikanter och biltrafik 

minskar framkomligheten för båda med förhoppningsvis kan det leda till andra 

fördelar som säkerhet.  
 

Vad skulle du satsa på för att göra ett stråk som exempelvis Kungsgatan mer 

tillgängligt? 
Jag tror inte jag hade lagt så mycket tid på bättre beläggning och göra det fint. Jag tror 

det är viktigare att försöka få dit med människor. Det spelar nog inte så stor roll om 

man använder fina exklusiva material och bra belysning, finns det inga människor så 

känns det ändå otryggt.  
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Intervju med Carina Listerborn, Kulturgeograf, Lunds Universitet och Malmö 
högskola. 

2009-03-09 kl: 09.30 

”Trygg stad” handlar om genusperspektivet på trygghet. Vad var det som 

gjorde att du blev intresserad av det? 

Jag har funderat kring dessa frågor sedan lång tid tillbaka. Jag gick 
bebyggelseantikvariska programmet och skrev mitt examensarbete om ämnet. Jag 

tyckte att det saknades genusperspektiv på utbildningen. Just det här med trygghet, 

hur man använder staden, ett slags brukarperspektiv och vem äger platserna och vem 
äger rumme. Det var sådana frågor jag kom in på sen kom jag in på det här med 

trygghet . Jag kände att detta var en så stor del utav vardagslivet för många.  

 

Hur arbetar du med dessa frågor idag? 
Genom föreläsningar på kommuner och konferenser som ska jobba med jämställdhet 

och planering på olika sätt.  Jag har jobbat med Göteborgs Stad, på Chalmers där jag 

disputerade, där jag och en kollega tittade på vad man kunde göra konkret, som 
resulterade i en handbok. Detta kom sedan in i planeringsarbetet i Göteborg, de 

startade projektet ”Tryggare och mänskligare Göteborg”. Framförallt försökte vi 

knyta forskning och kommunens arbete tillsammans. Jag har även arbetat mycket 
med genusperspektivet i planeringen. Det brottsbekämpande arbetet som finns idag 

går nästan i strid med trygghetsskapande arbete. Rädsla och faktisk brottslighet är två 

helt olika saker. Att arbeta med trygghet är mer långsiktigt och det är svårt att 

argumentera för det. Mycket handlar om att planerare måste kommunicera mer med 
varandra bl.a. trafikplanerare och beteendevetare. Ett exempel är det här med 

trafikseparering det är ju jättebra om det ska handla om trafiksäkerhet men sällan när 

det ska handla om trygghet.  
 

Vi har valt att dela in tillgänglighet i ”upplevd tillgänglighet” och ”fysisk 

tillgänglighet”. Vi har valt ut Kungsgata och Föreningsgatan som projektplatser 

där vi vill få brukarnas åsikter. Vad tycker du är viktigt att ta reda på för att få 

en bra bild över den upplevda tillgängligheten? 

Det är intressanta gator ni valt. Föreningsgatan, där är det ju hård trafik och då väljer 

man inte den dagtid men och andra sidan så väljer man inte Kungsgatan kvällstid. Jag 
tror det handlar mycket om vad man har för föreställningar om andra människor som 

vistas där vilket jag tror är en viktig del att ta upp. Vad är det man ser som hotfullt? 

Samt hur människor definierar hotbilden, det är nog väldigt olika från person till 
person. En intressant fråga kan vara; Vad är det man tror skulle kunna hända här och 

varför just här? Sen är det även bra att ta reda på rent fysiska saker som belysning, 

överblickbarheten och orienterbarhet. Av egna erfarenheter av intervjuer är det många 

som känner sig otrygga för att de inte kan orientera sig, man vill kunna planera sin 
rörelse.  

 

Tror du rykten och media kan ha stor betydelse för oskyddade trafikanters val 

av färdväg? 
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Ja, jag tror att det har en stor inverkan. Om folk tror att det är en farlig plats så vill 

man kanske inte vistas där, men det är ofta platser som folk upplever som trygga där 
det händer flest brott. Så det hänger inte ihop. Det är viktigt att försöka bryta detta 

mönster. 

 

Hur stor betydelse anser du belysningen har? Tror du ökat mörker kan ge ökad 

trygghet? 

Jag tror att stark belysning nästan kan ha motsatt effekt och det är många som säger 

att det känns som att man går i ett skyltfönster då man blir upplyst själv. Man vet att 
man själv är sedd men man ser inte in i mörkret, man blir bländad. Jag tror det är 

viktigt att jobba med mjukare ljus och att man belyser längre ut i parker osv. inte bara 

på gång- och cykelbanan, att försöka sprida ljuset mer. Jag är kritisk till konstljus som 
t.ex. blått ljus och skuggljus ur trygghetssynpunkt. Jag tror att belysning har stor 

betydelse generellt för trygghetskänslan men det är väldigt subjektivt och individuellt.  

 

Vad är din åsikt om planskilda korningar i form av gång- och cykeltunnlar? 

Oftast är det ju en plats som folk upplever som väldigt obehagliga. Det finns många 

saker med tunnlar som är negativa. Jag tycker att den som ligger på kungsgatan är 

obehaglig för att det är skarpa hörn, mörkt och den ligger långt ner. Utformningen av 
tunneln är dålig, men jag kan förstå att den kanske fyller sin funktion dagtid för 

cyklister. Det är viktigt att det finns ett alternativ för trafikanterna kvällstid, och det 

finns det på Kungsgatan. Det finns många sätt att utforma tunnlar på bättre sätt, de 
kan vara mycket ljusare och öppnare och man kan höja upp vägbanan så att tunneln 

inte behöver vara så djup.  

 

Vi ska utför enkätintervjuer med brukarna av stråken. Vad tror du är viktiga 

frågor att försöka få svar på hur stråken upplevs? 

Varför känner man sig otrygg här, det för att det är för mörkt eller är det för att ingen 

rör sig här? Försöka hitta de här olika variablerna som beskriver varför folk inte väljer 
den vägen. Är det ryktena, är det gångtunneln? Att försöka hitta och ringa in vad det 

är.  

 

Vilka parametrar tror du är viktigast att se över och förbättra för att öka den 

upplevda tillgängligheten av ett stråk? 

Jag tror det är viktigt att skapa en känsla av att det är väl underhållet. Trivsel och 

trygghet hänger ihop. Att det känns att någon bryr sig om platsen. Även att försöka 
skapa lite mer spännande utformning på saker kan öka tillgängligheten tror jag. Jag 

tror även att det är viktigt att försöka tänka ur alla perspektiv vid planering.  

 
Jag tror det är viktigt att inte tänka helt ur ett brottpreventivtsynsätt. I Toronto har de 

satsat mycket på att öka tryggheten. Där har man försökt att planera efter den som har 

det sämst. Man har även använt tekniken på ett annat sätt där exempelvis 
övervakningskameror används som ett kommunikationsmedel. Det fanns en mikrofon 

i anslutning till varje kamera och det sitter någon i ett kontrollrum och bevakar ett 

visst antal kameror. Annars ställer jag mig kritisk till övervakningskameror, jag tror 

inte riktigt att det löser problemen utan att man bara flyttar problemen. Man måste 
kunna använda tekniken på ett mer kreativt sätt även här i Sverige. Grundtanken 
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måste ju ändå vara att man ska vilja röra sig ute som man vill utan att behöva känna 

sig otrygg och hotad.  
 

Vi har tänkt att detta examensarbete ska resultera i en checklista som beskriver 

den upplevda tillgängligheten och de mjuka parametrarna som är viktiga att 

inte glömma vid planering för oskyddade trafikanter. Har du några råd och tips 

för att arbetet ska resultera i detta? 

Jag tror det är jättebra . Men jag känner ofta att folk vill ha en checklista, men jag tror 

att det är viktigt att förstå tänket bakom checklistan. Folk har ju alltid jättemycket att 
göra och har svårt att sätta sig in i saker, men att man ändå på ett kort och 

sammanfattande sätt kan förklara varför det är viktigt och man kanske kan göra det 

genom en berättelse eller på ett mer lättillgängligt och lustfyllt sätt så att man förstår 
hur det här sociala och fysiska hänger samman. Det är även viktigt att poängtera för 

planerare att på något sätt utvärdera det de gjort för att se för- och nackdelar med vad 

det resulterade i. Det är saker som glöms bort ibland.  
 

Vet du någon bra metod man kan använda för att undersöka hur platsers 

upplevda tillgänglighet är? 

Det finns inte så många metoder att mäta trygghet på. Jag tror att man måste vara på 
plats och då kanske man måste vara ute på kvällen och man försöka se och förstå hur 

människor använder platsen, och vilka grupper är det som vistas där. Jag tror även det 

är viktigt att se skillnaden mellan helgkväll och vardagskväll, för det tror jag skiljer 
sig jättemycket.  
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Bilaga 9 

Resultat av Gate Count-studien. 
 

 

 Kungsgatan  
kl 22.50–23.10 

   Kungsgatan  
kl 23.20–23.40 

 

 Vid 
Lekplatsen 

    Vid 
Värnhem 

  

Gående 
 

     Gående 
 

    

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 0 9 0 0  man 2 4 0 0 

kvinna 0 10 0 0  kvinna 0 3 0 0 

   Totalt 19     Totalt 9 

           

Cyklister      Cyklister     

           

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 0 17 0 0  man 0 9 1 0 

kvinna 0 10 1 0  kvinna 0 5 0 0 

   Totalt 28     Totalt 15 

 

 Kungsgatan  
kl 16.00–16.20 

   Kungsgatan  
kl 16.30–16.50 

 

 Vid 
Lekplatsen 

    Vid 
Värnhem 

  

Gående 
 

     Gående 
 

    

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 5 46 8 0  Man 11 54 12 2 

kvinna 1 56 7 5  Kvinna 17 63 11 1 

   Totalt 128     Totalt 171 

           

Cyklister      Cyklister     

           

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 4 98 23 7  man 7 74 6 4 

kvinna 8 96 12 1  kvinna 4 65 8 1 

   Totalt 249     Totalt 169 



Upplevd tillgänglighet i stadsmiljö – en fallstudie av gång- och cykelstråk i Malmö 

 113 

 

 Föreningsgatan  
kl 22.50–23.10 

   Föreningsgatan  
kl 23.20–23.40 

 

 Mellan Löjtnadsg. och 
Kornettsg. 

  Vid 
Värnhem 

  

Gående 
 

     Gående 
 

    

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 3 21 2 0  man 0 6 0 0 

kvinna 1 12 0 0  kvinna 0 2 0 0 

   Totalt 39     Totalt 8 

Cyklister      Cyklister     

           

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 0 2 0 0  man 0 4 0 0 

kvinna 0 5 0 0  kvinna 0 1 0 0 

   Totalt 7     Totalt 5 

 

 Föreningsgatan  
kl 16.00–16.20 

   Föreningsgatan  
kl 16.30–16.50 

 

 Mellan Löjtnadsg. och 
Kornettsg. 

  Vid 
Värnhem 

  

Gående 
 

     Gående 
 

    

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 7 22 7 0  man 10 24 8 2 

kvinna 15 19 8 0  kvinna 11 14 2 1 

   Totalt 78     Totalt 72 

           

Cyklister      Cyklister     

           

Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70  Kön/Ålder <20 21-50 51-70 >70 

man 5 7 7 1  man 6 14 8 0 

kvinna 3 16 0 0  kvinna 5 15 4 0 

   Totalt 39     Totalt 52 


