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Förord
Efter snart tre år på utbildningen Informationsdesign med inriktning mot rumslig 
gestaltning på Mälardalenshögskola är det dags för min examen. Årets tema för 
informationsdesigns programmen är säkerhet. Jag valde att skriva om Stadsparken i 
Eskilstuna med fokus på belysning.

Jag vill tilldela mitt tack till mina kära vänner i Eskilstuna som har stöttat mig under 
denna period. Min pappa som tålmodigt hjälpte mig att mäta hela parkens detaljer. 
Alla respondenter, polisinspektör Rune Nyberg och Mathias Thuen på Eskilstuna 
kommuns Parkavdelning som tog sig tid att svara på alla mina frågor. Samt min 
handledare Ulrika Florin för att du trodde på mig från början till slut. Utan er hade 
det aldrig blivit något examensarbete. TACK!
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DEL 1. Utgångspunkter

Inledning
När jag fick reda på att temat för årets examensarbete var säkerhet, visste jag direkt 
att jag ville titta på säkerheten i Eskilstuna Stadspark. Anledningen till det var för att 
jag alltid har känt att jag inte borde gå i parken under kvällstid pga. att jag har blivit 
varnad att gå där när det är mörkt ute. Jag ville veta vad varningarna berodde på? Är 
det bara spekulationer om att parken är otrygg eller är det faktiskt så att det finns en 
problematik i parken? 
 Susan Brownmiller var amerikansk journalist på 70-talet. Hon var aktiv 
i kvinnodebatter som handlade om våldtäkter. Hon skriver i sin bok Våldtäkt att 
kvinnan får lära sig redan som barn att det är farligt att prata med okända män 
och att vara ute själv när mörkret faller. De får även lära sig att de inte ska vara 
för utmanande klädda när de ska gå hem på kvällen (Brownmiller, 1975, s.289).  
Birgitta Andersson som också är aktiv i kvinnodebatten säger att kvinnor har denna 
problematik inpräntat i minnet utan att de tänker på det (Andersson, 2001, s.45). 
Andersson menar att lärdomen tillsammans med medias debatter om våld resulterar 
i att kvinnor inte har tillgång till alla platser i det offentliga rummet under kvällstid 
(Andersson, 2001, s.20). Dessa påståenden anser jag är en viktig utgångspunkt för 
mitt arbete.  

Bakgrund
Personligen tycker jag att Stadsparken är en fin del av Eskilstuna centrum. Dit kan 
man gå när man vill vara nära naturen och få ett avbrott från gallerior, höghus och 
bilar. På kommunens hemsida kan man läsa att

Stadsparken är en gemytlig grön oas i anslutning till centrum med 
promenadvägar, fågeldamm och sommarcafé. […] Med sitt vackra 
läge […] erbjuder parken något för alla åldrar med en rik möjlighet 
till olika aktiviteter. 
 Stadsparken har idag ett vackert uppväxt trädbestånd, öppna 
gräsytor för vila och sol, utbyggda parkvägar med sittplatser, 
blomsterrabatter, lekplatser och en fågeldamm.

(Eskilstuna kommun, 2010)

På dagtid är Stadsparken en härlig plats att vara på, men när mörkret faller över 
parken får den en annan karaktär. Anledningen till detta kan bero på att det sker 
en del brott i parken under kvällstid. I Eskilstunas lokaltidningar kan man läsa 
rubriker som ”Flicka misshandlad av man vid Stadsparken” (ekuriren, 2009-11-27), 
”Sparkades ner i Stadsparken” (ekuriren, 2009-10-27), ”Våldtäktsförsök på 14-årig 
flicka” (folket, 2009-04-07), ”Ingen gripen för barnvåldtäkten” (ekuriren, 2008-
11-10). Min hypotes är att Eskilstunabor som rör sig i Stadsparken under kvällstid 
känner sig oroliga pga. brotten som sker i parken. Detta grundar jag på artiklarna 
som jag tidigare nämnde samt våldtäktsstatistik från polisen, men det finns också 
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forskning på att människor blir rädda av andras upplevelser. Varje individ behöver 
inte ha varit med om något brott för att känna rädsla. Det räcker med att någon i vår 
närhet har utsatts för något hotfullt (Birgersson, 1998, s.27). 

Ju fler historier av samma typ som vi får höra, desto mer påverkas 
vi. Massmedierna är en mycket viktig faktor i spridandet av 
rädslor av olika slag, t ex. rädslan för oberäkneliga våldsmän som 
när som helst och utan anledning kan dyka upp och hota en till 
livet.

(Birgersson, 1998, s.28) 

Detta är en problematik som jag har fokuserat på i min undersökning.  

Problemformulering
Det har skett två våldtäktsförsök och fyra våldtäkter i parken från mars 2005 till 
mars 2010 (Nyberg, 2010-03-10). I min omgivning finns det blandade åsikter om hur 
många våldtäkter som ska ha inträffat på en och samma plats för att det ska ses som 
ett problem. Vissa tycker att en våldtäkt är en för mycket medan andra menar att fyra 
våldtäkter och två försök inte är en hög siffra på fem år. Jag anser att det kan finnas 
ett mörkertal som polisen inte vet om samt att min personliga åsikt är att antalet inte 
har en större betydelse. Det räcker med att människor känner sig osäkra för att det 
ska ses som ett problem. En obefogad oro för brott kan skapa en ond cirkel. Den 
onda cirkeln kan göra att människor inte vågar vistas ute i det offentliga rummet 
(Birgersson, 1998, s.54) och det skapar ett folktomt område, vilket också skapar oro 
(Ibid, 1998, s.29). Även om det sker få våldtäkter betyder inte det att det är en trygg 
plats. Om omgivningen vet att det finns en risk för våld i ett område, undviker man 
helst att gå där, vilket resulterar att färre brott begås och därmed ses inte platsen 
som en farlig plats (Andersson, 2001, s.27). Problemet blir då istället att området 
blir folktomt vissa tider på dygnet och löser inte kärnan på problemet. ”Människor 
i rörelse skapar en garanti för ett tryggare rum, i ett tomt rum kan ingen se eller 
ingripa. Dock beror det på vilka människor som rör sig i rummet” (Ibid, 2001, s.40)
 Jag går själv genom Stadsparken på kvällarna när jag ska hem till min 
lägenhet och därför vet jag av egen erfarenhet att det finns en viss oro när man ska gå 
ensam genom parken. Det finns även undersökningar som visar att kvinnor generellt 
tycker att det är skrämmande att gå i parker på kvällarna. Detta beror på att de inte 
har full kontroll på vad som gömmer sig bakom mörka vegetationer (Ibid, 2001, 
s.39).
 Idag är Stadsparken upplyst med globarmaturer längs gångvägarna.”Dessa 
glober utgör starka ljuspunkter. Eftersom ögat dras till den ljusaste punkten i 
omgivningen upplevs parken som mörkare än den egentligen är” (Eskilstuna 
kommun, 2005, s.40). Detta resulterar i att man inte har någon uppsikt över 
vegetationen. I kommunens belysningsförslag från 2005 hade de som förslag 
att byta ut globarmaturen till en belysning som inte bländar samt montera 
strålkastarbelysning vid strategiskt utvalda träd (Ibid, 2005, s.40). Kommunen har 
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bytt ut ljuskällan och åtgärdat bländningen men inte armaturen och det baseras 
på ekonomiska beslut. Anledningen till att globarmaturen inte byttes ut var för att 
globarmaturen investerades på slutet av 90-talet och det är för kort tid för att byta 
ut armaturen efter bara fem år. (Thuen, 2010-04-12). Det de däremot gjorde var att 
montera några strålkastare vid dammen närmast Klosterkyrka (Thuen, 2010-04-12), 
men jag anser att varken globarmaturen eller strålkastarna ger en informationsrik 
ljuskälla till besökaren i parken.
 Min hypotes är att osäkerheten i parken kan minskas med hjälp av bättre 
belysning. Jag utgår att om mörkret väcker osäkerhet måste motsatsen, alltså ljuset 
öka säkerheten. 

Examensarbetets syfte
Syftet med mitt examensarbete är att arbeta fram ett belysningsförslag som kan leda 
till minskad osäkerhet och brott i Stadsparken när det är mörkt ute. Alla ska kunna 
motionera och gå på promenader utan att behöva vara oroliga för att bli våldtagna när 
det är mörkt ute. Syftet med belysningen är att ljuset ska ”bidra till att brottslingen 
blir synlig i sin gärning och på så vis förhindra att ett brott äger rum” (Birgersson, 
1998, s.99). Tanken med belysningsförslaget är att det både ska vara informativt 
och estetiskt tilltalande. Anledningen till det är att ljuset inte bara är en hjälp för att 
se omgivningen utan ljuset hjälper även till att berätta sinnesstämningen i miljön 
(R. Küller, 2005, s.85). Syftet är att informera besökaren att det är en behaglig och 
vacker plats att gå på under kvällstid. Med informativt ljus menar jag att ljuset hjälper 
människans sinne att tolka rummets gestalt (Liljefors, 2000, s.17). 

Frågeställning
Upplevs Eskilstuna Stadspark som osäker av kvinnor och vad beror det på i sådant 
fall? Hur kan belysning minska osäkerhet och förekomsten av våldtäkter i Eskilstuna 
Stadspark under den mörka tiden på dygnet? 

Avgränsningar
Rapporten har enbart fokus på hur kvinnor känner sig i parken samt var i parken 
det finns ett behov av bättre belysning. Anledningen till att jag enbart fokuserar på 
kvinnans känsla är för att det är endast kvinnor som har blivit våldtagna i parken. 
 Det finns ett behov att ljussätta hela parken men för att ha en rimlig 
bedömning i förhållande till tiden som är tio veckor har jag valt att koncentrera 
mig på en del av parken, vägen till och runt dammen vid Klosterkyrka samt en 
ljusinstallation i dammen. 
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Läsanvisningar 
I rapporten kommer vänster sida av parken och höger sida av parken att upprepas i 
texten.  För att kunna orientera sig rätt ska man ha Eskilstuna centrum i ryggen (se 
bild 1).

Teoretiska utgångspunkter
En av teorierna som jag har använt mig av till min undersökning är från Birgitta 
Anderssons rapport Rädslans rum. Hon har skrivit en rapport om hur kvinnor 
uppfattar offentliga miljöer under kvällstid. Hon har gjort intervjuer med kvinnor och 
frågat hur de känner sig när det är ute och går på mörka platser och var de upplever 
osäkerhet. Det Andersson fick fram av sin kvalitativa intervju var att kvinnor 
var otrygga när det inte fanns någon fri sikt över stadsrummet. Med det menar 
Andersson att vegetation skymmer sikten för fotgängare eller cyklister. Platser som 
upplevdes otrygga var t.ex. gångtunnlar, cykelvägar, parker och andra grönområden. 
Dålig belysning var också en faktor till att de kände sig osäkra. Anledningen till 
att intervjupersonerna kände sig otrygga på de här platserna var för att någon lätt 
kunde gömma sig i vegetationen. Hennes teori är att kvinnor känner sig otrygga i 
offentliga rum när de inte har uppsikt över området de befinner sig i. Vegetation samt 
dålig belysning på kvällstid är skrämmande och detta är två orsaker till problemet 
(Andersson, 2001). Denna teori styrker mitt arbete pga. att den berättar att kvinnor 
känner sig osäkra i parker under den mörka tiden på dygnet. Den bekräftar att man 
måste hitta en lösning på problemet. Teorin styrker dessutom att vegetationen är en 
bidragande orsak till rädslan i mörkret och att det är viktigt att tänka på när man ska 
minska osäkerheten. Det som teorin inte täcker är att det inte finns något förslag på 
hur man ska lösa problemet, men jag anser att detta är en bra grund för att kunna 
ta reda på var i Stadsparken jag ska placera och rikta ljuset. Däremot har Anders 
Liljefors en teori om att ljusets betydelse har en stor del för hur ett rum upplevs. 
Det är ljuset som ger information om hur ett rum är gestaltat, vilken känslomässig 
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karaktär rummet har och vilken helhetsupplevelse man får av rummet (Liljefors, 
2000, s.13). Liljefors teorier har det största fokuset på inomhusrum men jag utgår 
ifrån att det även går att använda teorierna utomhus. Vegetationen i en park skapar 
väggar och bildar rumsliknande miljöer. Det jag måste tänka på när det är ett 
utomhusrum som ska gestaltas är Sveriges fyra årstider. På sommaren finns det mer 
slutna väggar än på vintern när det är mer glest. Däremot är det ljust längre tid på 
dygnet på sommaren än på vintern. Detta är en problematik som man måste ha i 
åtanke när ett designförslag ska göras.
 Liljefors säger att ljusupplevelsen har en stark inverkan på människans 
välbefinnande. Om vi inte kan uppfatta det vi ser skapas en irritation och onödig 
ansträngning för ögat (Liljefors, 2000, s.33). När ögat får pendla mellan mörkt och 
ljust får vårt sinne pendla mellan vila och vakenhet, passivitet och aktivitet. Ljuset 
lockar till aktivitet och mörkret till passivitet. (Liljefors, 2000, s.32). Denna teori kan 
man använda till att människor inte går i Stadsparken under kvällstid. Även om teorin 
är riktad till ljus i inomhusrum kan man dra en parallell till utomhusrummet. När en 
park upplevs mörk skapas en passivitet i parken men om det är ljust vaknar parken 
och det blir mer rörelse. Detta är något som Andersson tar upp i sin rapport. Hon 
säger att parker och andra grönområden ”blir ofta paradoxal eftersom grönområden 
i stadsmiljön också upplevs som oerhört viktiga och positiva” (Andersson, 2000, 
s.39). Det Andersson menar med paradoxal är att på dagen ses grönområden som 
positiva men på kvällen när mörkret faller så undviker kvinnor att gå där för att 
de blir rädda för att bli överfallna. Det problemet kan man även se i Stadsparken 
och det är en viktig tes att ha med sig i designprocessen. För att hitta en lösning på 
paradoxen har jag tagit hjälp av Liljefors teori om att ”ljuset gestaltar interiören 
genom att ha avgörande inverkan på hur ett rum uppfattas. Rummets gestalt är vad vi 
upplever med sinnena” (Liljefors, 2000, s.17). Teorin stärker även min hypotes om 
att det är viktigt att kunna ha en övergripande bild av parken när man går där under 
kvällstid. För det är ljuset som avgör den visuella gestaltningen och belysning är ett 
effektivt hjälpmedel för att gestalta rum, färg, form och ytor (Liljefors, 2000, s.17). 
Omgivningsinformationen som vi tar in från ett rum har en psykologisk grund. Våra 
sinnen, rörelse, lukt, syn och hörsel läses in i kroppen och ger en känsla. Det kan 
vara en känsla av ” […]trygghet – otrygghet, instängd – fri, skyddad – utlämnad etc.” 
(Liljefors, 2000, s.11). Sinnena bekräftar där efter var vi befinner oss någonstans och 
orienterar oss rätt i rummet med hjälp av bl.a. synen. (Liljefors, 2000, s.11). Denna 
teori stödjer min tanke om att belysningen är väldigt viktig för sinnesstämningen. 
Finns det ingen genomtänkt belysning kan vegetationen skapa en otrygghet när man 
inte riktigt kan se vad det är den föreställer eller om det finns något bakom ett träd 
eller buske.
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Metodval
För att få en förståelse för Stadsparken har jag använt introspektion som metod. När 
man använder sig av introspektion utgår man från egna erfarenheter och upplevda 
känslor om studien (Gustavsson, 2003, s.172). Med egen erfarenhet menar jag min 
egen rädsla av att gå i Stadsparken under kvällstid. ”Introspektion handlar om att 
observera sitt eget känslomässiga liv och handlar således om självobservation” 
(Gustavsson, 2003, s.168). I den här studien är observationsfrågorna, hur känner jag 
mig i parken? Vad har jag för tankegångar? Vart undviker jag att gå?
 Fördelen med denna metod är att jag själv är en av målgruppen som känner 
sig osäker när det är mörkt ute. Jag har information från Anderssons och Birgerssons 
rapporter om var kvinnor känner sig osäkra och rädda, men jag behöver även få 
reda på var man känner sig osäker i Stadsparken och därför är det bra att göra 
observationer i parken. Bristerna med denna metod är att det finns en risk att studien 
bara blir efter mina åsikter och känslor. För att vara säker på att inte utgå efter enbart 
personliga åsikter har en kvalitativ intervjuundersökning utförts, genom att intervjua 
kvinnor i Stadsparken. Målet med intervjuerna var att få svar på hur kvinnor känner 
sig i den befintliga ljussättningen, om de saknar belysning i parken samt om de 
känner sig otrygga när det går där under kvällstid.
  Anledningen till att det är bra att göra en kvalitativ intervju är att man kan få 
en personlig kontakt med målgruppen (Holme & Solvang, 1997, s.93), vilket är bra i 
detta fall. I den här undersökningen anser jag att det är viktigt att intervjupersonerna 
har en relation till parken och därför har jag letat upp mina intervjupersoner i parken 
eller i närheten av den. Nackdelen med en kvalitativ metod är att det kan ta mycket 
tid av mitt arbete och därför har jag valt att bara intervjua sju kvinnor från 19 till 
48 år. Valet att bara intervjua kvinnor är att fokuset ligger på hur de känner sig i 
Stadsparken och därför känns det inte relevant att intervjua män. Valet av antalet 
kvinnor är att när jag hade intervjuat dessa sju personer kände jag att jag hade fått 
fram tillräckligt mycket data för att få förståelse av problemet i parken. En annan 
nackdel kan vara att intervjupersonen och intervjuaren tolkar och analyserar varandra 
fel och det skapar felaktig information (Holme & Solvang, 1997, s.94) men jag anser 
ändå att en kvalitativ metod är relevant i mitt arbete, eftersom mycket fokus i arbetet 
handlar om hur kvinnor känner sig när de går i parken under kvällstid och denna 
känsla kan man få fram genom att intervjua människor i den rätta kontexten. 
 Jag har även använt mig av registerdata från polisen i Eskilstuna. 
Informationen fick jag av polisinspektör, Rune Nyberg som jobbar på 
polismyndigheten i Södermanlands län. Han fick ett antal frågor angående våldtäkter 
i parken som han besvara på genom e-post. Att samla in data från polisens arkiv 
gav mig snabba och viktiga svar till min undersökning (Gustavsson, 2003, s.48). 
”Ibland är information redan kvantifierad men i andra sammanhang handlar det om 
ett omfattande kodningsarbete för att omvandla kvalitativ information till kvantitativ 
data” (Gustavsson, 2003, s.48). I mitt fall var informationen redan kvantifierad vilket 
gjorde att inget kodningsarbete behövdes och gav istället snabba resultat. Resultatet 
gav information om var våldtäkterna och försöken har ägt rum, vilken tid på dygnet, 
vilken årstid et cetera. Den här informationen har fungerat som en förstudie till vilka 
områden jag skulle titta extra på under observationen. 
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Empiri 
För att få en förståelse för vilka platser som är mest utsatta för våld i parken ringde 
jag polisinspektör Rune Nyberg. Nyberg e-postade statistik på våldtäkter och 
våldtäktsförsök som har ägt rum i Stadsparken under 2005 – 2010. Fyra våldtäkter 
och två våldtäktsförsök har skett under denna period. Offren har varit kvinnor mellan 
14 till 46 år och alla våldtäkter och försök har skett efter kl.21.30 (se fig. 1). Brotten 
har skett under alla fyra årstiderna och alla gärningsmän är okända (Nyberg 2010-03-
10). 
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Sammanfattning av intervjuer och observationer i parken
Stadsparken är paradoxal med sin öppna, ljusa känsla på dagen och mörka sida på 
natten. Det är svårt för folk att förstå hur det känns att gå i parken under kvällstid om 
man själv inte har gått där. Därför har jag valt att ha med hela min sammanfattning av 
introspektion, observationer och intervjuer för att ge förståelsen av hur det känns att 
gå i parken både dagtid och kvällstid. 

Introspektion dagtid med rumsliga observationer
Klockslag: 15.15- 15.45
Datum: 2010-04-12
Väder: Klarblå himmel och 9-11 grader varmt

Jag tycker det är härligt att gå runt och strosa i parken. Jag sätter mig gärna ner och 
njuter av atmosfären. Det är som en lugn oas precis som kommunen skriver på deras 
hemsida. Jag känner att det ska bli härligt när grönskan och blommorna kommer 
fram. När jag sitter där under dagtid är det svårt att förstå att det har sker brott i 
parken för den känns väldigt öppen och säker. 
 På höger sida av parken är det mycket rörelse. De flesta går eller cyklar 
genom parken och det ser ut som att de är på väg någonstans. Några stycken sitter på 
parkbänkarna och tittar ut mot ån. En man står och matar änderna vid dammen längst 
in i parken och barn och vuxna leker i lekparken bredvid.
 På vänster sida av parken står det män i 40-50 års ålder fiskar precis vid 
Nybron. Några andra sitter på parkbänkarna intill bron och tittar ut mot ån. Folk 
passerar på gångvägen och småbarn med förskolefröknar eller föräldrar leker i 
lekparken (se bild 2). 
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Introspektion kvällstid med rumsliga observationer
Datum: 2010-04-12
Klockslag: 22.00–23.00 
Väder: Stjärnklart 

På vänstersida där lekparken ligger, där är det väldigt mörk och jag kan förstå varför 
det har varit en våldtäkt där. Bakom lekparken är det en öppen gräsplan som inte 
utnyttjas. Det finns varken belysning där eller i lekparken vilket resulterar i att jag 
inte kan se om det är någon som är där. Innan jag visste att det hade skett en våldtäkt 
där tyckte jag inte att det var speciellt obehagligt att gå där, men efter informationen 
av polisen känner jag ett obehag och rädsla av att någon ska hoppa fram och göra mig 
illa. Jag blir förvånad över hur mörkt det är i lekparken (se bild 3). 
 

När jag har gått förbi lekparken ser jag att det sitter två människor på en parkbänk 
precis vid ån. Först ser jag inte vilket kön det är på personerna men när jag kommer 
ca två meter ifrån dem ser jag att det är två unga killar. Det känns obehagligt att inte 
kunna ha möjligheten till att se det tidigare. Uppe vid Nybron känns det lugnt, för där 
är det upplyst och jag får en känsla av att trafikanter ser mig. Däremot när jag går ner 
på höger sida av parken känner jag obehag igen. Det känns väldigt mörkt och jag har 
ingen uppsikt på om någon gömmer sig i buskarna (se bild 4).
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Direkt när jag kommer på gångvägen upptäcker jag att en man går bakom mig. 
Jag får för mig att han följer efter mig. Han går väldigt lugnt och det känns inte som 
att han har något slutmål med promenaden i parken. Det känns nästan som att han 
strosar omkring där, vilket jag kan tycka är konstigt när klockan är så pass mycket. 
Jag tycker det är jobbigt och tittar bakåt hela tiden. När jag gör det saktar han ner och 
det ser ut som att han inte kan bestämma sig för vart han ska gå. Framför mig går det 
en kvinna med två hundar och det känns skönt att hon är där. Jag går mot henne för 
att känna mig lugnare.
 Gångvägen mot den trafikerade vägen mot kyrkan är det ljusare men när jag 
går mot dammen blir det mörkare igen. Mathias Thuen berättade att de hade satt upp 
strålkastare vid dammen (Thuen 2010-04-12) men det ljuset hjälper inte till att belysa 
parken eller informera besökaren utan de ljuskällorna ger bara ett svagt effektljus upp 
mot träden. Jag har svårt att förstå vad tanken är med ljuset (se bild 5). Jag möter två 
människor som ser ut som två tjejer men när jag kommer närmre så ser jag att det är 
en kille och en tjej. 
 Jag går närmast bilvägen för att den mystiska mannen går efter mig igen och 
jag möter en tjej som pratar i telefon. På andra sidan vägen går en medelålders man 
med hund som sneddar över till parken. Han känns inte som ett hot. Jag funderar på 
varför han inte gör det. Jag tror att det beror på att han har en hund med sig och jag 
förstår att anledningen till att han går där är för att rasta hunden.  Jag vänder mig 
om igen för att se vart den mystiska killen tar vägen och jag är jättenervös. Tillslut 
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Bild 4. Buskar i början av Stadsparken på högersida vid Nybron
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försvinner han bort och jag får för mig att han har gett upp för att det är så pass 
mycket folk i parken, men detta är enbart spekulationer från min sida. Jag undrar vad 
som hade hänt om det bara hade varit han och jag i parken. Skulle han ha hoppat på 
mig då?
 Människorna som går i parken är i par, går ensam med hund eller pratar i 
telefon. Det känns som att det inte är någon som går helt själv. Där jag var tidigare 
på dagen är det kolsvart och jag ser absolut ingenting. Jag vet att det är en grusplan 
med några parkbänkar, eftersom jag vet hur det ser ut där på dagen men annars skulle 
jag aldrig veta det. Det finns inte en chans att se om någon gömmer sig där. Det som 
är synligt är restaurangen, för den är upplyst och även husen på andra sidan ån är 
belysta, men jag kan inte se om det står någon vid buskarna. Här skulle det verkligen 
behöva lysas upp. Det var bättre på vintern när trädet var upplyst med julbelysning. 
Jag är jätterädd när jag går mot dammen och säkert beror det mycket på att jag vet 
att det har varit våldtäkter just i detta område men det beror även på att jag inte ser 
något. 
 Vid restaurangen Åbryggan kan jag inte se om det är sopor utanför huset 
eller om det är någon som sitter där (se bild 6). Det är bara precis vid restaurangen 
som jag ser det. Globarmaturen som finns i hela parken lyser upp cirka fem meter 
och sen är det mörkt i cirka tio meter och vyn ut mot parken är kolsvart.  Vem som 
helst kan gömma sig i vegetationen. När jag kommer fram till buskagen precis vid 
brofästet vid Nybron funderar jag inte ens på om jag ska gå runt där eller inte, utan 
jag bestämmer mig direkt för att inte gå där pga. att chans att bli sedd är minimal 
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Bild 5. Dammen vid Klosterkyrka
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om någon överfaller mig. Det är helt slutet där och ingen i parken ser om det händer 
något där eller inte (se bild 7). Jag ville inte utsätta mitt liv för det utan jag väntar 
med att gå där tills jag får sällskap. Först hade jag nämligen tänkt ta kort samtidigt 
som jag gjorde observationen, men jag tyckte det var så läskigt att jag väntade med 
fotograferingen tills jag fick sällskap av en killkompis. Jag observerade parken själv 
i tio minuter. Längre klarade jag inte av. Sedan ringde jag min vän Daniel Stensved 
och han fick följa med mig när jag tog kort i parken. När jag gick med Daniel tyckte 
jag inte alls att det var lika obehagligt att gå där som när jag gick själv.

Intervjuer med respondenter 
När jag skulle intervjua mina respondenter skedde det slumpmässigt i parken. Det 
enda som var bestämt innan var att det skulle vara kvinnor från cirka 15 år upp till 55 
år. Varje intervju var cirka fem minuter lång. För att inte missa några viktiga frågor 
hade jag stödfrågor med mig. Kvinnorna som jag intervjuade är mellan 19 och 48 år.
 Alla respondenter som blev intervjuade bor i närheten av Stadsparken. Alla 
går igenom parken när de ska hem från city. Det var bara en av respondenterna som 
inte brukade gå där ofta utan hon cyklade bara där ibland. Hon är nyinflyttad sen 
januari och kommer från Stockholm och det är anledningen till att hon inte har gått i 
parken.
 När jag frågade respondenterna om de brukar gå i parken under kvällstid blev 
det olika svar. En respondent som är född och uppvuxen i Eskilstuna sa att hon aldrig 
går ensam. ”Man undviker det in i det längsta och då är det här på vänster sida som 
jag går” (respondent 23 år). Tre av respondenterna som är inflyttade till Eskilstuna 
har ungefär samma svar men det händer ändå att de går själva men då är det också på 
vänster sida. 

Jag väljer inte att gå långt in i parken utan jag väljer den yttersta 
vägen men jag passerar ju genom parken. Jag går sällan på 
gatorna i parken. När jag ska ta mig från bron till dit jag bor 
så är närmaste vägen att korsa hela stadsparken men om det är 
sent så väljer jag den yttre. 

(respondent 48 år) 
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Två andra respondenter undviker helst att gå i parken själv. Respondenten som är 
nyinflyttad har ingen anledning till varför hon inte går i parken under kvällstid men 
hon är tydlig med att berätta att det inte beror på att hon är rädd. ”Nej, jag är inte den 
som skulle bli rädd att gå där under kvällstid. Jag har aldrig känt att jag behöver gå 
med någon även om mina vänner säger att jag ska göra det” (respondent 22 år). Jag 
frågade om det kunde vara så att hon inte var osäker i Eskilstuna pga. att hon kommer 
ifrån Stockholm. ”Absolut, är det så! Här är det mindre och det känns som att det 
inte finns lika mycket skit här som i Stockholm” (respondent 22 år). Hon jämför 
Stadsparken och Humlegården i Stockholm. Hon berättar att även hon känner att det 
inte är bra att gå i Humlegården själv på kvällen. 

Den är väldigt dåligt upplyst och så har jag inte tänkt här i 
Eskilstuna och det kan ju vara undermedvetet att jag tycker att 
det är upplyst här eftersom jag inte har tänkt på det. Det kan 
även vara för att det är mer öppet här. Det är inga träd som 
sluter parken.

(respondent 22 år)

Jag frågade varför de inte ville gå i parken under kvällstid. Några svar som jag fick 
var att det var läskigt att gå där när det var mörkt ute. En respondent sa ”dels för att 
jag precis har fått barn och då kan jag inte gå här på kvällarna och sen vill jag inte gå 
här när det är mörkt. Man vet ju aldrig vad det finns för folk ute. Jag går runt parken 
om jag måste gå här”(respondent 25 år). En annan förklaring som återkom hos flera 
respondenter var att det var läskigt att gå där pga. att de inte kunde se om någon 
gömde sig i vegetation och att de själva inte var synliga i parken. ”På höger sida är 
det ingen bra överblick när det är mörkt pga. att det är så höga buskar och man kan 
inte se om någon gömmer sig, så där är det väldigt läskigt att gå” (respondent 26 
år). En annan respondent säger att det beror på att ”man vill titta sig bakom ryggen 
hela tiden. Det känns som det finns massor av vrår […]. Även om det börjar mörkna 
på vintern vid kl.17 och det är folk i parken så tycker jag fortfarande att det är 
obehagligt där.” (respondent 23 år).
 Något som var en gemensam faktor var att höger sida anses var mer läskig en 
vänster sida. En av anledningar till detta beror på att vänster sida är mer öppen än den 
högra, men det är även för att vissa respondenter har hört att den händer mera brott på 
den högra sidan. ”Det senaste är ju att någon blev våldtagen, men sen är den ju längre 
och bredare och det är mycket stigar, buskar och stenar” (respondent 23 år). ”

Det är så många gångar och mörka platser. När man går på 
höger sida mot ICA, finns det höga buskar där man inte ser om 
det är någon som sitter där, man kan bara höra. Det är en tom 
yta som är som ett mörkt hål också och där är det bäckmörkt. 
Det är jätteläskigt, där skulle jag aldrig få för mig att gå in när 
det är mörkt ute, för man ser inte vad det är där. Jag tror det var 
en skridskobana där i vintras. 

(respondent 26 år) 

Mälardalens Högskola 2010-05-27
Examensarbete, KIT 158
Helene Bottner, Informationsdesign- Rumslig gestaltning åk 3

16



En annan anledning till att parken känns osäker var för att det inte är så mycket folk i 
parken när det är mörkt ute. 
 Det som de flesta är rädda för är att bli rånade, misshandlade och våldtagna. 
Detta beror på att de flesta har läst att det har hänt i lokaltidningarna samt att vänner 
och bekanta har pratat om det, men det beror även på vana. ”Det är en allmän 
försiktighetsåtgärd att inte gå på platser där det är lite människor och dåligt belyst. 
Det känns som att det är en normal försiktighetsåtgärd” (respondent 48 år). En 
respondent tycker det är läskigt för att hon har sett att det sitter alkisar i parken 
(respondent 19 år).
 När jag frågade vad det är som skulle göra respondenterna mer trygga i 
parken, svarade alla att de vill ha mer belysning. Speciellt på höger sida av parken 
när de ska gå mot ICA och vid Åbryggan. ”Jag skulle försöka belysa buskarna för det 
finns så mycket sådant och det känns som att det är där någon skulle kunna gömma 
sig” (respondent 23 år).

Det skulle ju vara intressant och se hur det skulle bli om det 
blev mer upplyst. Det var ju fantastiskt i vintras när de hade 
belyst det stora trädet. Det var ju otroligt vackert att gå där. Det 
skulle vara kul om man utnyttjade den typen av belysning mera 
så att det blev en upplevelse och inte bara starkt ljus.

(respondent 48 år)

Jag frågade om hon hade sett att de var strålkastare som belyste träden vid dammen 
men det var inget som hon hade lagt märke till. En annan respondent tycker att 
belysningen är ful och konstig. ”Det känns som att de vill belysa parken med att de 
inte har gjort klart det. Det räcker inte till. Finns ingen tanke bakom placeringen” 
(respondent 23 år).
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Analys av empiri 
Att jag och respondenterna undviker mörka områden under kvällstid är mer en 
vana och försiktighetsåtgärd. Det behöver egentligen inte ha hänt något vid ett visst 
område för att undvika platsen. Anledningen till rädsla och osäkerhet är risken för 
våldtäkter, misshandel och för att bli rånad och därför undviker respondenterna 
områden som är mörka och ödsliga. 
 Stadsparken är en park som många undviker pga. att det är för mörkt samt att 
det är mycket vegetation som gör att de inte får en överblick i parken. Det beror även 
på att det inte är så mycket folk som går där när det är mörkt ute. Respondenterna 
vill helst inte gå ute själv under kvällens mörka timmar. Detta kan vissa inte förstå 
när de är i parken under dagtid. På dagen känns parken ganska öppen och det finns 
mycket armaturer som kan anses klara av att belysa hela parken, men så är inte fallet. 
Observationer och intervjuer visar det motsatta. Globarmaturen som finns i parken 
idag ger en punktbelysning och belyser enbart gångvägarna. Vegetationen blir som 
mörka väggar och det är svårt att se om någon gömmer sig. Något annat som ger en 
osäker känsla är att besökaren inte syns i parken. Det var många respondenter som 
sa att de gärna vill synas så att folk utanför parken ska kunna se in, ifall de skulle 
utsättas för något. Det fanns inga önskemål om att vegetation skulle tas bort. Däremot 
fanns önskemål om att ansa buskarna, samt att belysa dem. Även belysta träd och 
buskar var ett önskemål. På höger sida av parken behöver belysningen ge en känsla 
av att den känns mer öppen under de mörka timmarna, för i dagens läge känns parken 
som ett slutet rum. 
 Med hjälp av polisens information om var våldtäkter har ägt rum i parken 
visste jag vilka områden jag skulle observera extra mycket på. De områdena som 
det har skett våldtäkter är bl.a. lekparken på vänster sida, buskarna på höger sida av 
Nybrons brofäste, dammen mittemot Klosterkyrka samt dammen vid Restaurangen 
Åbryggan.  Innan egna observationer hade gjorts, var tanken att ett belysningsförslag 
skulle göras vid lekparken och dammen vid kyrkan. Efter observationerna och 
intervjuerna upptäcktes det att det fanns ett stort behov att även belysa området vid 
Åbryggan och dammen. 
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Slutsats av analys
Två av sju respondenter har inte hört något av media eller av sin umgängeskrets 
att det har skett några brott i Stadsparken. Dessa två respondenter svarade att de 
inte känner sig otrygga i parken. De andra fem respondenterna har hört att det har 
skett våldtäkter och andra brott i parken och det var de som var osäkra och ville 
helst inte gå där under kvällstid. Min slutsats är att kvinnor blir mer försiktiga vid 
vissa områden pga. sina egna referensramar men även från media och rykten. För 
att få bort känslan av osäkerhet i Stadsparken behövs det mer belysning. Det krävs 
bättre gatubelysning som ger mer spridning på ljuset. De mörka partierna mellan 
ljuskällan behöver tas bort. Träd och buskar behöver belysas för att besökaren i 
parken ska känna sig trygg och vara säker på att det inte finns någon som gömmer sig 
i vegetationen. 
 Platser som har behov av mer belysning är lekparken på vänster sida av parken, 
buskaget precis vid höger sida av brofästet, dammen vid Klosterkyrka, grusplanen 
vid stora dammen, ön vid Åbryggan och samtliga gångstråk behöver förbättrad 
gatubelysning (se bild 8). 
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DEL 2. Designförslag

Designprocess
För att komma fram till mitt designförslag har jag använt mig av en idéprocess 
modell. Den modellen har jag hittat i Idéagenten 2.0- en handbok i idea management 
som är skriven av Jonas Michanek och Andréas Breiler. Modellen har fem olika steg. 
Behov, idégenerering, idéutveckling och urval, konkretisering och resultat (Michanek 
& Breiler 2007, sid.32). 

Behov
För att få fram ett designförslag började jag med att titta på vad problemet var i 
projektet. Det fick jag reda på med hjälp av empirin. Genom att ta ut nyckelord som 
upprepats i observationerna och hos respondenterna kunde jag hitta ett mönster på 
vad det var som skapar osäkerhet och de nyckelorden skrev jag upp i en mindmap. 
Nyckelorden som skapade osäkerhet var, mörker, ingen överblick, att inte bli sedd, 
folktomt, vrår och gångar av vegetationen och att gå själv. Nyckelorden på trygghet 
blev, att bli sedd, människor, jämn belysning, belysta träd och buskar.
 Ett designförslag har gjorts på dammen vid Klosterkyrka men tanken är att 
konceptet ska kunna användas vid de andra platserna också. Anledningen till att jag 
har valt dammen är för att den platsen och vägen till dammen anses väldigt mörk. 
Den har även en central plats i parken och om ljuset förbättras där anser jag att 
parken får ett helt nytt intryck när besökaren kommer in parken. Gångvägen som 
går där är den kortaste vägen för att gå igenom parken men i dagens läge går alla 
respondenter runt parken samt att polisen rekommenderar att både kvinnor och män 
går en omväg om parken nattetid (Nyberg, 2010-04-26).

Idégenerering
Med hjälp av nyckelorden som jag fick fram började jag skissa på olika förslag i 
parken. För att få inspiration har jag tittat på hur andra kommuner jobbar med ljuset 
i sina parker och gator, tittat i ljuskataloger och på fantasyfilmer för att tänka bort 
från det realistiska. I filmerna fanns det mycket inspiration att hämta. Scenerna 
i fantasyfilmer har ett fantastiskt form- och ljusspråk som kan föras över till vår 
verkliga utomhusmiljö och det är det jag vill eftersträva. Detta kan göras med hjälp 
av LED- armaturer, lysdioder och spotlights i olika färger och effekter på ljuset. Till 
exempel kan mönster göras i gräset, ha lysdioder i träden och buskarna med hjälp av 
belysningen och på vintern skulle det passa utmärkt med belysta isskulpturer som 
t.ex. elever från Eskilstunas skolor får göra. 

Idéutveckling och urval
Vägen till dammen anses vara mörk och osäker av både mig och respondenterna. 
Detta beror på att det inte finns någon belysning längs det gångstråket. Jag har ett 
förslag på att globarmaturen ska både bytas ut och läggas till ljuskällor. För att ge en 
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öppen känsla i parken ska armaturerna ge en ljusspridning både ner på gatan och upp 
mot trädkronorna (se bild 9a och b). För att få en utmärkt färgåtergivning ska det vara 
en keramisk metallhalogenlampa (Wall, 2005, s.120). 

Under bron ska det vara LED- armatur i blått. Belysning under stenarna på ena 
sidan av dammen ska ha en röd ljuskälla (se bild 10a, b och 11). Tanken med det 
röda och blå ljuset är att skapa en mer estetisk känsla. Det röda ljuset är en metafor 
för glöd och det blåa i vattnet är för svalka. Det varma röda ljuset mot det kallt blåa 
blir en kontrast mot varandra. Kontraster kan både ge en positiv och negativ känsla. 
Om kontrasterna skapar starka övergångar och bländar ögat ger det en negativ 
kontrastbild (Liljefors, 2000, s.27) men är det kontraster som handlar om varmt 
och kallt ljus kan det skapa en spänning som blir positiv. Det varma och kalla ljuset 
skapar en dynamik och attraherar det mänskliga ögat (Bergström, 2007, s.184). 

Tre stora glasklot med belysning i placeras i den stora delen av dammen. Tanken med 
glaskloten är att skapa en lekfullhet samtidigt som det är harmoniskt att titta på (se 
bild 11). Glaskloten som är tänkta att vara 400 mm, 800 mm och 1000 mm stora finns 
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Bild 9 a. Idag: Gångväg mot dammen

Bild 10 a. Idag: Mindre delen  av dammen

Bild 9 b. Förslag: Ljusspridning upp och ner

Bild 10 b. Förslag: Effekt belysning
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inte på marknaden utan dessa måste specialkonstrueras. Däremot finns det glasbollar 
med LED i som är 100mm som är tillför att flyta i dammar, så konstruktionen 
fungerar i praktiken. Fördelen med att ha LED är att den inte ger någon värme, bleker 
inte föremålen som belys och klarar av kalla miljöer (Ljuskultur, 2009, s.8).
 

På muren som går längs kanten av dammen belys med punktbelysning. Detta kan 
göras med downlight lampor som byggs in i muren (se bild 12 a, b och 14b). 

Downlighten är till för kompaktlysrör och är bländskyddat (Philips.se, 2010-05-19). 
Sådana downlights ska även vara på bron för att informera besökaren till att det finns 
en bro där (se bild 13a och b). 
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Bild 11. Förslag: Ljusklot i större delen av dammen

Bild 12 a. Idag: Större delen av dammen Bild 12 b. Förslag: Punktbelysning i muren
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Spotlights i grönt ljus lyser upp i utvalda träd nerifrån och upp i trädkronorna för att 
skapa en mer öppen känsla. Sådana spotlights finns det redan av idag men jag har 
en tanke om att det ska finnas på flera ställen för att ge en större effekt (se bild 11). 
Effektbelysningen i dammen kommer att vara i LED- armaturer. LED är en effektiv 
ljuskälla. Det är en lågenergilampa som utvecklas mer och mer (Ljuskultur, 2009, 
s.6). Livslängden på LED är 50 000 timmar vilket är en livslängd på 10 år medans 
en vanlig metallhalogenlampa ger 12 000 timmar vilket är på tre år (Thuen, 2010-
04-12).  Resultatet av att den långa livslängden är att den ger en fördel för miljön. 
Energibehovet minskas och färre antal ljuskällor behöver återvinnas (Ljuskultur, 
2009, s.9).

Mälardalens Högskola 2010-05-27
Examensarbete, KIT 158
Helene Bottner, Informationsdesign- Rumslig gestaltning åk 3

Bild 13 a. Idag: Bro över damm Bild 13 b. Förslag: Punktbelysning
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Belysning och el ritningar 
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Bild 14 a. Idag: De gröna punkterna och linjer är dagens armatur och el- ledningar.

Bild 14 b. Förslag: Belysning längs gångstråken runt dammen
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Konkretisering 
Känslan i parken ska vara trygg och trivsam på kvällen. För att locka människor 
dit under dygnets mörka timmar ska designen både vara informativ och estetiskt 
tilltalande. Lösningen på att göra parken informativ är att byta ut globarmaturen 
längs gångvägarna till en armatur som belyser både gatorna och upp i trädkronorna 
för att ge en mer öppen känsla. Den nya armaturen ska också informera om det finns 
människor i parken på långt avstånd.
 Anledningen till att jag vill att det ska vara färgat ljus under bron och stenarna 
är för att besökaren ska reagera på att det händer något borta vid dammen. I dagens 
läge kan besökaren inte se att det finns en damm vid kyrkan under kvällstid. Det vill 
jag förändra. På våren simmar det små ankungar i dammen. Jag anser att det är en 
mysig plats att vara på då. Barn och vuxna står och matar ankungarna på dagarna och 
en närhet finns mellan naturen och människan. Den känslan vill jag även få under 
kvällstid, naturen ska inte kännas som en farlig plats. Tanken med belysningen i 
parken är att Eskilstunas invånare ska vilja vara där under kvällstid för att det är fint 
och behagligt. Kvinnor ska våga gå på promenader i parken även när det är mörkt 
ute.     
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DEL 3. Resultat

Avslutande diskussion och slutsats
Tidigare nämnda teorier säger att kvinnor känner sig osäkra till att gå själva under 
de mörka timmarna på dygnet. Anledningen till detta är för att de inte har någon 
överblick över området som de går i. Den största oron för att gå i parker är att 
kvinnor inte ser om någon gömmer sig i vegetationen (Andersson, 2001). Syftet med 
mitt arbete var att ta reda på om Stadsparken i Eskilstuna upplevs osäker under de 
mörka timmarna på dygnet och vad det kan bero på i sådant fall. Jag skulle även hitta 
en lösning på problemet utifrån brottsstatistiken med hjälp av belysning. 
 Genom intervjuer, introspektion och rumsliga observationer har jag 
kommit fram till att Stadsparken är en plats som känns väldigt osäker på kvällstid. 
Polisen rekommenderar dessutom att både män och kvinnor ska gå runt parken 
istället för att gå igenom den på kvällen (Nyberg, 2010-04-26). Anledningen till 
att den känns osäker är för att delar av parken inte är tillräckligt upplyst. Det finns 
gångstråk i parken som saknar belysning och genom empirisk data har jag kommit 
fram till att det är det som är orsaken till att kvinnor inte vill gå i parken under 
kvällstid. Människan har ett stort behov av att få reda på all information som finns 
runt omkring dem och ljuset är en av de stora informationskällorna som hjälper 
människan att få en helhetsupplevelse av den rumsliga gestaltningen (Liljefors, 2000, 
s.13). Med hjälp av teorier och empirisk data har jag kommit fram till att en bättre 
belysning i parken skulle göra att kvinnor känner sig mer säkra att gå där. Detta gör 
att det kan bli mer rörelse och människor i området och det resulterar i förlängningen 
att förekomsten av våldtäkter och andra brott kommer att sänkas. 
 För att minska osäkerheten i parken har jag gjort ett belysningsförslag i en del 
av parken, dammen vid Klosterkyrka. Orsaken till att jag valde den platsen är för att 
jag anser att det är en central plats i parken. Vägen som går till dammen är inte belyst 
idag, vilket är konstigt med tanke på att det är en av vägarna som används mest under 
dagtid. Det är den vägen som är den kortaste vägen för att komma igenom parken 
men istället för att ta den kortaste vägen går respondenterna hellre runt parken när 
det är mörkt ute. Istället för att de ska behöva gå runt parken har jag ett förslag på 
att armaturer ska läggas till på det gångstråket samt att globarmaturen byts ut mot en 
lampa som ger mer spridning på vägen och upp i trädkronorna. Detta för att ge en 
mer öppen och ljus känsla i parken. Jag anser att globarmaturen behöver bytas ut pga. 
att det inte blir tillräckligt mycket spridning på ljuset. Dagens globarmatur ger bara 
ett skarpt ljus runt om ljuskällan och informerar inte besökaren om vad som finns i 
parken. Anledningen till att armaturen inte byttes ut var för att en investering precis 
hade gjorts i parken, men nu har det gått tio år och läget i Stadsparken har förändrats 
och jag anser att det är dags att göra en förbättring. Genom att byta ut armaturen 
längs gångvägarna samt att använda effektbelysning kan ett nytt helhetsintryck i 
parken skapas och ge en trygg känsla i och med att besökaren ser om denne möter 
någon eller om det står någon bakom ett träd eller buske. Effektljuset är till för att 
väcka besökarens intresse. Tanken är att parken ska kännas lekfull och inte hotfull 
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och den känslan kan frambringas med hjälp av ljuset. Blir parken mer lekfull och 
gemytlig även på kvällen försvinner paradoxen i parken.  

Vidare forskning och designförslag
För att veta vilka armaturer som behövs i parken bör vidare forskning göras för 
att ta reda på vilken spridning ljuskällan kan ge och därmed veta hur många 
armaturer som behövs längs vägarna. Detsamma gäller ljuskloten som behöver en 
specialkonstruktion eftersom de inte finns på marknaden idag. För att vara säker på 
om osäkerheten minskar med mitt förslag behövs en utprovning att göras, det vill 
säga en provbelysning på plats.
 Annan vidare forskning är att utveckla de andra ljusinstallationerna som 
förhöjer lekfullheten i parken. T.ex. ljusinstallation bakom lekparken på vänster sida, 
som både har en funktion, t.ex. en ljussatt hinderbana för barnen, samtidigt som den 
informerar besökaren om vad som finns i mörkret. 
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Samtilga bilder är tagna av mig, Helene Bottner.
Bild 9a, 10a, 12a och 13a är redigerade i Photoshop för att göra dem mer informativa.

Mälardalens Högskola 2010-05-27
Examensarbete, KIT 158
Helene Bottner, Informationsdesign- Rumslig gestaltning åk 3

30



Bilaga

Designförslag i bild
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Bild 9b. Sid.21

Bild 10b. Sid.21
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Bild 12b. Sid.22
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Intervju med Mathias Thuen på Parkavdelningen
Datum: 2010-04-12
Tid: 10.00–10.50

Mathias Thuen är utbildad till landskapsarkitekt och jobbar nu som parkchef 
i Eskilstuna kommun. Vi börjar intervjun med att prata om kommunens 
belysningsprogram som är från 2005. Programmet används fortfarande för att hämta 
kunskap samt att få rekommendationer om områden i Eskilstuna. Mathias berättar lite 
kortfattat om innehållet i programmet för att jag ska få en förståelse för vad de menar 
med vissa begrepp och dylikt. T ex. berättar han att färgåtergivningen handlar om 
kvalitén på belysningen. 
 Jag leder in samtalet till Stadsparken och frågar vad det är för belysning där. 
Idag sitter det kompaktlysrör i globarmaturen. Globarmaturen är ganska dålig för 
den ger inget bra ljus. Mathias tror att det sitter en vit, mjölkad kula där idag. Det 
gör att det blir ett skarpt ljus men bara runt om ljuskällan, vilket inte är bra. I lampan 
sitter en reflektor som gör att ljuset trycks ner mer. Detta gör att det inte ska blända 
besökaren. Det är ganska dålig ljusteknik i de lamporna som var där förr. Det var 
70 watt i varje stolpe, det blir alltså 280 watt i varje armatur. Det är hög effekt som 
inte ger så bra ljus. Den nya investeringen i den nya armaturen med glober gjordes 
på slutet på 90-talet. Det var ju inte så länge sen och det är inte så ekonomiskt att 
byta ut dem igen och därför byttes bara ljuskällan ut till kompaktlysrör istället, för 
några år sedan. Dem drar 70-21 watt på fyra stycken armaturer. Det blir en ganska 
stor besparing. Det blev knappt någon skillnad alls på ljuset, vilket tydligen är bra. 
Det gjordes några test först för att se hur ljuset blev. Målet var att man inte skulle se 
någon skillnad på ljuset utan det skulle bara märkas på kostnaderna (driftmässigt). 
Vad det kostade att byta ut ljuskällan sparade man in på samma år. Ljuskällan kostar 
ungefär 100kr. Det är armaturen som kostar. Det är så man får jobba, man får testa 
först innan man kör på i stor skala säger Mathias.
 Jag frågar hur det är med strålkastarna som står med i återgärdsförslaget i 
programmet. Jag säger, det finns väl inga strålkastare i parken? Mathias svarar att det 
finns vid dagvattendammen men det är det enda stället. Jag blir fundersam och tänker 
att det är något jag måste titta på när jag ska observera parken. För det är inget jag 
själv har tänkt på.
  Vi börjar prata om Stadsparken är en säker och trygg plats. Mathias vill 
klargöra att det är en väldig skillnad på vad som är säkerhet och trygghet. Säkerhet 
är var det händer saker och trygghet är vad man tror händer. Kommunen får jobba 
med det som skapar föreställningar. De jobbar med att skapa trygghet. De får ganska 
många samtal om klagomål om att det är läskigt på vissa platser i kommunen men 
det var länge sedan Stadsparken kom upp på tal. Däremot kommer det synpunkter 
på Gränden och Fristadstorget. Mathias tror att Fristadstorget är en plats där det 
verkligen händer saker. Man kan kolla i programmet vilka platser polisen tycker är 
farliga platser. Vissa platser är åtgärdade. Dessa platser kan vara med pga. att det sker 
mycket fylla på de där platserna.
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 Jag berättar om våldtäkterna som har skett i parken. Då funderar Mathias 
en liten stund och säger sedan att det kan hända att om man frågar polisen idag om 
osäkra platser, så kanske Stadsparken är med idag som en osäker plats. 
 När det händer saker blir det mycket skriverier och då kan många ringa och 
ge klagomål på att det måste ske en förbättring. Detta kan bero mycket på media och 
man måste tänka på vad som är i sitt eget huvud och vad som egentligen händer. Vart 
finns det riktiga behovet av förändring? Det är något som kommunen måste tänka på 
hela tiden när de jobbar.
 I dagsläget vet han inte hur det är med problemområdena men förut var det 
centrum som var problemet. De som är mest utsatta kan vara unga killar och det kan 
bero på att de själva utsätter sig för överfall. Mathias tror att det kan vara så och att 
detta gör att statistiken höjs just i centrum. Det behöver inte vara våldtäkter utan det 
kan vara misshandel. Unga killar kan ha en förmåga att tro att de är oövervinnerliga 
och därför blir unga killar mer utsatta, men det är en personlig åsikt från Mathias 
sida. 
 När kommunen jobbar med belysning så har det trygghetsproblematik 
och då är belysning en viktig komponent för att öka tryggheten. Jag frågar vad 
det finns för armaturer i Eskilstuna. Mathias berättar att utanför centrum, där man 
inte har kraven på hög belysningskvalitet, där är det högtrycksnatrium. Det är gult 
ljus i den armaturen. Längs med motorvägar och större gator innan centrala delar 
men det används även på cykelvägar och gångvägar. Högtrycksnatrium ger dålig 
färgåtergivning. Färgerna förvrängs och gör att trädens blad ser döda och bruna 
ut. I staden har man metallhalogenlampor. Den ger bra färgåtergivning. Det är en 
keramisk brännare. Det är allra bästa metallhalogen. De har en väldig blandning av 
dem lamporna. Även kompaktlysrör ger bra färg.
 En följd fråga är hur det är med LED armaturer och om det används. 
Mathias är lite skeptisk men berättar att LED kommer mer och mer. Från början 
var det väldigt dyrt vilket är ett problem. Men håller inte LED längre än andra 
lampor? Mathias håller med mig. Brinntiden är ca 50 000 timmar. Vanliga 
metallhalogenlampor ger 12 000 timmar, vilket är ca 3 år och LED är 10 år. Mathias 
tycker däremot att kvalitén på ljuset inte är jättebra. Han säger att det är svårt att 
producera LED. Armaturen producerar 100 leddioder, det är en ljusdiod. Vill man ha 
bra kvalitet måste det tas bort 95 % av dioderna och man måste vara noga med att 
använda dem, men alla företag har inte samma kvalitetsmål och det skiljer mycket 
i pris och det blir stor variation på kvalitén. Det är en helt annan ljusteknik, det är 
en ljuspunkt som bara lyser, den har ingen reflektor som kastar iväg ljuset. Det som 
LED är bra på är om man bara vill ha ett ledljus, en rad som lyser t ex. Vill man ha 
effektbelysning, är det jättebra med LED. Gatubelysningen börjar ha LED men det är 
väldigt dyrt och det är inte säkert att man sparar så mycket energi på det. Mathias är 
ganska restriktiv till LED belysning till gatubelysning. Exempel på vad vi använder 
LED belysning till är rondellen med ett granit konstverk vid Kyrkogatan. Den har 
massa LED- punkter. Ljuskällan är ca 40cm lång och den funkar väldigt bra och den 
är på 20 watt och det räcker för att lysa upp insidan på konstverket. 
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 Nästa år eller i år ska de testa LED på en cykelväg vid Stenby. De gör ett 
koloniområde och då ska det gå en cykelbana som går vidare mot ett bostadsområde 
och där ska det testas LED belysning. Det kommer ju mer och mer och förmodligen 
längre fram kommer det kanske dominera. Men utvecklingen går väldigt snabbt och 
Mathias har ingen tanke på att vara längst fram och testa massor med nya saker.
 Jag frågar hur budgeten är för Stadsparken och undrar även hur man ska 
tänka när man ska ge ett belysningsförslag. Mathias har lite svårt att svara på det 
men han försöker förklara. När man ska göra något nytt skiljer man på det som är 
investering och sen när anläggningen är färdig övergår man på en driftfas, alltså 
en drift av anläggningen. Det är två olika avdelningar som har ekonomi för det. 
Projektavdelningen där har man oftast investeringspengarna och gatuavdelningen 
har driftpengar, men det är samma förvaltning. Men tyvärr har jag ingen riktig koll 
på hur de fördelar driftpengarna. Däremot tittar gatuavdelningen på var man kan 
göra besparingar, var kan man byta ljuskällor eller armaturer för att få ner effekten. 
Det är en anledning till varför kommunen bytte ljuskällorna i Stadsparken. En 
investeringskostnad beror på antalet armaturer av vad dem kostar, kostnader av 
schaktning, läggande elkablar, inkoppling och el- tjänster. 
 För att jag skulle få förståelse för belysningskostnaderna, berättar Mathias om 
när de jobbade med att belysa Rinmansparken. De byggde en ny gång och cykelväg 
där. Där sitter en galvaniserad stolpe, armaturerna är i metallhalogen, 70 watt. Det är 
ca 10 till 12 stycken där. Dem kostade totalt per armatur 12–13000 kr, men då ingår 
allt arbete (praktiskt med kabel och allt). Stolpe och armatur kostar ca 5000- 6500kr, 
så det är en ganska stor del som tillkommer. Stolpe och armatur är bara en del av hela 
projektet. Det finns armaturer som kostar 10 000kr inkl stolpe, men det är ganska 
dyrt. Strålkastare kan vara jättedyrt.
 Strömsholmen är ett projekt som Mathias håller på med nu. De ska ordna 
armaturer runt hela ön. Idén är att alla trädkronor ska belysas. Mathias tar fram en 
ritning över Strömsholmen. Ritningen berättar vilka armaturer som ska installeras 
och var det ska vara någonstans. Det här projektet går på 473 000 för armaturerna, 
de får rabatt till 400 000. En offert på armaturer har begärts och det materialet kostar 
700 000kr, egna schakter på 50 000kr, slutnotan blir då 750 000kr. Projektet kan ta 
kort tid och lång tid. Det beror på vilka problem man stöter på. Går det fort så tar det 
ungefär sex månader. Det här projektet började de med 2009 så det har tagit lång tid. 
Deras problem är att de måste begära tillstånd för att få schakta från Länsstyrelsen 
och det kan ta väldigt lång tid. De skickade en förfrågan i juli 2009 och nu börjar 
de få OK och det kommer att vara en arkeolog med som ska kolla när kommunen 
schaktar i alla fundament för att se om de stöter på någonting när de gräver, så ibland 
stöter de på sådana problem och det kan bli mycket väntetid.
 En vikig del är att göra provbelysning. De vet inte exakt vilka armaturer 
de ska använda utan de tittar i kataloger och kontaktar leverantörer och beställer 
provarmaturer. De brukar alltid ställa upp på det. Leverantören skickar provarmaturer 
gratis och då samlas man på platsen och testar olika lägen och så där. Det kan ta 
en kväll och man blir ganska klar med hur belysningen ska sitta men ibland tar det 
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längre tid. Ofta kan man inte göra några fasta installationer utan det blir provisoriskt. 
Strömsholmen projektet har tagit mer än ett år vilket det inte borde ha gjort, enligt 
Mathias. 
 Det är konsulter som gör ritningar, som t ex den till Strömsholmen. 
Kommunen ritar ofta sina projekt i CAD själva. Sen skickar man ritningarna till en 
el- projektör som gör en riktig el- ritning. 
 Belysningen vid klosterkyrka gick på nästan 800 000 kr och med glimten 
i ögat säger Mathias att man lätt kan lägga 2 miljoner på Stadsparken om man ska 
belysa hela parken, eftersom det är så stort område.
 Ett tips som Mathias vill ge mig är att det är viktigare att ha en bra grundidé 
än att grotta ner sig i tekniken, för tekniken kan man alltid få hjälp med sen när 
designförslaget är klart. Det är det bästa utgångssättet enligt han själv, för så jobbar 
även han. Däremot säger han att det är bra att ha lite kännedom om vad för armaturer 
man vill använda sig av. Man får ofta jobba emot många tekniker, ”så kan man inte 
göra och så har vi aldrig gjort förut”, är ofta svaret, säger Mathias. Men han vill 
påpeka att det gäller att övertyga med bra idéer. Det är svårare att bli en idéskapare än 
att vara tekniker. Det är viktigt att kunna gestaltningskunskap, men tekniken kan man 
alltid lära sig senare, säger han.
 Kommunen har ingen aktuell investering i Stadsparken. De har en miljon för 
belysningssatsningar varje år och i år och 2011 har det ett projekt som handlar om 
energibesparingar och hållbar belysning och då finns det bestämda områden som 
det ska göras på. Efter 2011 finns det inga planer för vart pengarna ska gå. Mathias 
avslutar intervjun med att säga att jag får lämna in mitt förslag om det blir bra. 
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Intervjuer med respondenter 
Datum: 2010-04-12
Klockslag: 23.30–23.40 
Ålder: 26 år
Inspelad hemma hos respondent

Går du i Stadsparken ofta?
Ja, det gör jag

Både på dagtid och på kvällstid?
Ja, det gör jag

Går du genom hela stadsparken eller är det bara en viss del? Vad gör du i 
Stadsparken?
Vanligtvis så går jag i den vänstra delen av parken för jag bor åt det hållet. Där går 
jag dagligen, både kvällstid och dagtid. På dagarna när jag ska in till centrum och på 
kvällarna när jag framför allt har varit i centrum.

Hur känns det att gå där på kvällen?
Den delen som jag tycker att jag hittar i, den vänstra delen som jag kallar det, den 
känns väl ok. Det är lekplatsen som det finns mycket buskar, där man inte ser. Där är 
det inte är så kul att gå förbi, för man ser inte om det finns någon där på kvällen. Men 
resten av parken på den sidan är ganska öppen så där kan man se om det kommer 
någon och man är även sedd så det känns bra, men på höger sida är det ingen bra 
överblick när det är mörkt pga. att det är så höga buskar och man kan inte se om 
någon gömmer sig, så där är det väldigt läskigt att gå. 

Vad är det du är rädd för vad som kan hända?
Att man ska bli rånad, misshandlad eller våldtagen. Man har ju ändå läst i tidningar 
om att det har varit våldtäkter i Stadsparken. När jag flyttade till Eskilstuna för tre år 
sedan så sa folk att jag absolut inte fick gå igenom Stadsparken själv och jag tyckte 
det var jättelöjligt för att jag bodde så himla nära men att det här var Eskilstuna och 
då skulle man vara himla försiktig när det var mörkt. 

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Då tror jag att man måste göra så att man ser över buskar och sådant. Jag är himla 
lättskrämd så jag kan bli rädd när det kommer en anka gåendes när det är mörkt. 
Det finns ett stråk när man ska till ICA som inte ens är upplyst, där skulle jag aldrig 
gå även om det är den närmsta vägen. Jag tror det är en grusad väg. Man ser inte 
ansiktena på de man möter och det tycker jag är obehagligt, så man skulle behöva 
jobba med ljuset där.
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Vad är det som gör dig mest osäker? Du säger att det är läskigt när man inte 
ser vem som kommer och vad som finns i buskar och sådant, men hur skulle det 
kännas om det var människor runt omkring dig? Vad är läskigast, när det är 
människor runt omkring dig eller när det är folktomt? 
Det känns bättre när människor är där men inte bara en person för då skulle jag undra 
om den man möter ska hoppa på en. Jag tror ganska gott om folk, jag är nog mer rädd 
för dem man inte ser. Jag är ganska stirrig och tror lätt att någon ska finnas där som 
man inte ser.

Du säger någon, vilket kön tänker du på då?
Killar, för de är starkare.

Du sa tidigare att du känner dig mer säker på vänster sida men på höger sida 
hittar du inte. Vad menar du med att du inte hittar?
Det är så många gångar och mörka platser. När man går på höger sida mot ICA, så 
finns det höga buskar där man inte ser om det är någon som sitter där, man kan bara 
höra. Det är en tom yta som är som ett mörkt hål också och där är det bäckmörkt. Det 
är jätteläskigt, där skulle jag aldrig få för mig att gå in när det är mörkt ute, för man 
ser inte vad det är där. Jag tror det var en skridskobana där i vintras.
 En sak som jag har tänkt på när jag ska hem från krogen är att någon kan 
knuffa ner mig i vattnet för att staketet runt ån är så lågt. Att man är så full att man 
kan tappa balansen och bli nerknuffad. Visst kan det vara fult med högre staket men 
det känns inte säkert med det där låga. Det har jag faktiskt tänkt många gånger på. 

Datum: 2010-04-14
Klockslag: 10.00–10.07 
Ålder: 23 år
Telefon intervju

Går du i Stadsparken under kvällstid?
Ja, jag har gjort det några gånger

Hur känns det att göra det?
Det känns nervöst. Det blir att man vill titta sig bakom ryggen hela tiden. Det känns 
som det finns massor av vrår. Känslan blir att det står någon bakom träden även om 
jag vet att en människa skulle synas bakom träden.
Det känns som en skog. Även om det börjar mörka på vintern vid kl.17 och det är 
folk i parken så tycker jag fortfarande att det är obehagligt där.

Vad kan det bero på?
Det är just det där med att folk kan hoppa fram. 
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Varför ska de hoppa fram för, vad är du rädd för?
Det kan bero på vad som helst. Någon som vill göra mig illa eller hoppa fram och 
blotta sig och göra helikoptern.

Hur tycker du att belysningen är i parken?
Fult och konstigt. Känns som att de vill belysa parken med att de inte har gjort klart 
det. Det räcker inte till. Finns ingen tanke bakom placeringen. Mörka gånger och man 
vill inte vika av vägen och det är därför det känns som att någon ska hoppa fram. Det 
blir ju mörkt när man bara belyser vissa platser.

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Jag skulle försöka belysa buskarna för det finns så mycket sånt och det känns som att 
det är där någon skulle kunna gömma sig. Träd ser man bättre bakom.

Datum: 2010-04-14
Klockslag: 11.40–11.45
Ålder: 48 år
Inspelad på Mälardalens Högskola

Går du i Stadsparken ofta?
Ja

Både kvällstid och dagtid?
Ja

Hur känns det att gå där på kvällarna?
När det är mörkt menar du? 

Ja det menar jag.
Jag väljer inte att gå långt in i parken utan jag väljer den yttersta vägen men jag 
passerar ju genom parken. Jag går sällan på gatorna i parken. När jag ska ta mig från 
bron till dit jag bor så är närmaste vägen att korsa hela stadsparken men om det är 
sent så väljer jag den yttre vägen.

Hur kommer det sig att du väljer att göra så?
Det känns så otryggt.

Vad får dig att känna den här otryggheten?
Dels för att det är lite folk tror jag och för att det är mörkt?

Finns det några speciella platser i parken som känns mer mörka än andra?
Ja, det är ju den delen som går längst vattnet på höger sida.
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Det är en ganska bra översikt över parken men det är belysningen och att det är lite 
folk som gör mig otrygg.

Vad är det som du tänker kan hända när det är lite människor?
Det är en allmän försiktighetsåtgärd att inte gå på platser där det är lite människor 
och dåligt belyst. Det känns som att det är en normal försiktighetsåtgärd.

Har du hört om det har hänt något i parken?
Nej, jag känner mig inte otrygg så jag känner mig inte rädd. Jag går inte med någon 
rädsla, utan det är mer än vana.

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Det skulle ju vara intressant och se hur det skulle bli om det blev mer upplyst. Det 
var ju fantastiskt i vintras när de hade belyst det stora trädet. Det var ju otroligt 
vackert att gå där. 
 Jag har inte tänkt på det. Det skulle vara kul om man utnyttjade den typen av 
belysning mera så att det blev en upplevelse och inte bara starkt ljus.

Belysa träden mera menar du?
Ja, kanske det

Dammen precis vid kyrkan har de satt strålkastare som effektbelysning. Är det 
något du har tänkt på?
Nej, det har jag inte tänkt på.

Datum: 2010-04-14
Klockslag: 13.07–13.13
Ålder: 25 år
Inspelad i Stadsparken

Bor du i närheten av parken?
Ja, jag bor precis över gatan

Brukar du gå här på kvällarna?
Nej, det gör jag inte

Hur kommer det sig att du inte gör det?
Dels för att jag precis har fått barn och då kan jag inte gå här på kvällarna och sen så 
vill jag inte gå här när det är mörkt.

Vad finns det för anledning till det?
Man vet aldrig vad det finns för folk ute. Jag går runt, om jag måste gå här.
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Tycker du att parken är bra belyst?
Det har jag faktiskt aldrig tänkt på.

Men du känner ändå att det inte är någon plats du vill gå på?
Ja man tar ju det säkra före det osäkra

Men är det för att du har hört att det har hänt saker i Stadsparken eller finns 
det någon annan anledning?
Det är både och, man vet vad som kan hända och sen så vill man väl vara på den 
säkra sidan.

Vad har du hört har hänt här?
Ja, man ju hört att det har varit en del väskryckningar och våldtäkter och nu när man 
har barn också så vill man ju vara extra försiktig.

Är det genom media du har hört det här?
Ja, det är tidningen.

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Gud vad svårt, har ingen aning. Jag vet faktiskt inte.

Men om man väljer olika element som t ex. människor i parken eller mer 
belysning?
Belysning är ju alltid bra så att man ser. Mindre buskar kanske så att det inte kan vara 
någon som gömmer sig. Men jag skulle inte gå här i alla fall när det är mörkt.

Vad tycker du känns mest osäkert, att du möter en person eller flera personer? 
Vad får du för tankegångar när det är mörkt ute?
Ser man någon på avstånd så vikar jag av åt ett annat håll eller så tittar jag på hur de 
ser ut. Jag är en sån som tittar mycket på hur de är klädda och så.
Är det flera så har man ju inte en chans när man är själv men det är ju inte kul att 
möta en person heller. Men om de inte känner varandra så är det ju en annan sak men 
det kan man ju inte heller veta.

Datum: 2010-04-14
Klockslag: 13.14–13.18
Ålder: 19 år
Inspelad i Stadsparken

Brukar du vara här i Stadsparken ofta?
Nej, inte så ofta
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Bor du här i närheten?
Nej, min mamma bor här precis och då brukar jag gå förbi här.

Händer det att du är här på kvällarna?
Ja, jag går förbi men jag undviker det helst.

Hur kommer det sig att du vill göra det?
Nej men, det är ju läskigt på kvällstid.

Vad beror det på?
Vet inte, men det brukar sitta alkisar här.

Tycker du att parken är bra upplyst?
Ja, på dagtid är den ju det men inte på kvällstid tror jag

Vad får dig att känna dig osäker?
Vet inte, men det är bara obehagligt. Det borde finnas mer lampor och sånt.

Vad är mest läskigt är det risken för att bli rånad, misshandel eller våldtäkter?
Det är väl allt det där.

Har du hört om det har hänt något här i parken?
Nej, man vet inte vad som är sant så det ska man väl inte lyssna på. 

Har du hört några rykten om det?
Ja, det finns det väl om alla parker.

Har du läst i media om det?
Nej

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Mer lampor skulle jag vilja ha då.

Tycker du att det är säkrare med mycket folk eller lite mindre folk runt 
omkring dig?
Det beror precis på vad det är för folk, så det är både och.

Vilka känns trygga?
Det är om man känner personerna, annars vet man ju inte vad det är för människor
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Datum: 2010-04-14
Klockslag: 13.24–13.29
Ålder: 23 år
Inspelat i Stadsparken

Bor du nära Stadsparken?
Ja, jag bor på Norr

Brukar du gå här under kvällstid?
Inte ensam. Det har hänt att jag har gått här på natten men då har jag sällskap. Man 
undviker det in i det längsta och då är det här på vänster sida.

Hur känns det på höger sida?
Den känns mer osäker. På vänster sida känns det mer öppet men på andra sidan 
känner man sig mer ensam.

Vet du varför det känns så?
Dels har det ju hänt mer saker på den högra sidan, det senaste är ju att någon blev 
våldtagen, men sen är den ju längre och bredare och det är mycket stigar, buskar och 
stenar.

Vilka platser känns mer mörka?
Innåt typ vid Åbryggan hållet känns ju mer mörk än den sidan som är närmast vägen 
men ändå känns hela parken mörk.

Vad är det som känns mest osäkert, är det för att det är mörkt eller att det är 
lite folk i parken eller mycket folk i parken?
Det är ju bättre när det är mycket folk än lite folk för då kan man ju få hjälp om det 
händer något. Går det någon ensam så tycker man ju att det är något misstänksamt. 
Det är nog en kombination av att det är mörkt och för att det är ensamt.

För att du skulle bli säker i parken, vad skulle du göra för förändring då?
Mycket mer belysning och ta ner lite träd på höger sida av parken så att det blir mer 
öppet.

Hur länge har du bott här i Eskilstuna?
Jag är född och uppvuxen här.

Du sa att det har skett våldtäkter här, har du hört det från media eller?
Ja, det är när jag läser tidningar med det är väl ett år sedan tror jag.
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Brukar du och dina vänner pratar om det här? Har det kommit upp i diskussion 
att Stadsparken är en osäker plats?
Vi pratar ju om att vi inte ska gå själva på kvällarna men det är ju inte bara om 
Stadsparken. Vi alla bor ju åt olika håll så vi säger ju det att man ska höra av sig när 
man har kommit hem och så.

Vilka andra platser är det ni pratar om?
Nyforstunneln är ju riktigt obehaglig och där kan man ju bli instängd för det finns ju 
bara två håll att gå. Jag har en kompis som har bott där så det är därför jag vet det och 
hon fick ju inte gå själv där!

Datum: 2010-04-14
Klockslag: 13.33–13.37
Ålder: 22 år
Inspelat på gården på Vasbergsgatan 2

Brukar du gå i Stadsparken?
Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Jag har cyklat igenom den några gånger, 
men inte så mycket mer än så.

Är det både på dagtid och på kvällstid?
Nej, inte kvällstid

Finns det någon anledning till det?
Nej, jag är inte den som skulle bli rädd att gå där på kvällstid

Hur kommer det sig?
Jag har aldrig känt att jag behöver gå med någon även om mina vänner säger att jag 
ska göra det.

Är det någon som har sagt så om Stadsparken eller någon annan stans i 
Eskilstuna?
Nej, det är det inte

Har du tänkt på hur parken är belyst när du har cyklat där?
Nej, jag har bara tänkt på hur det är där på dagen.

Vad tycker du om parken på dagen?
Ja, den är väl fin.

Brukar du vara här på sommaren eller åker du hem?
Nej, jag började min kurs i januari så jag har inte hunnit med det, men Eskilstuna är 
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ju fint så det kan hända att jag är här någonting i sommar men mest kommer jag att 
vara i Stockholm.

Det här är bara spekulationer från min sida men kan det vara så att du känner 
dig tryggare här för att det är mindre i Eskilstuna bara för att du kommer från 
Stockholm där det händer mera saker?
Absolut, är det så! Här är det mindre och det känns som att det inte finns lika mycket 
skit här som i Stockholm.

Du har inte läst i tidningar hur det är här i stan?
Nej det har jag inte

Gör du det när du är i Stockholm?
Nja, man vet ju att det händer saker där som t ex parken Humlegården och där känner 
till och med jag att jag inte vill gå. För den är väldigt dåligt upplyst och så har jag 
inte tänkt här och det kan ju vara undermedvetet att jag tycker att det är upplyst här 
eftersom jag inte har tänkt på det. Det kan även vara för att det är öppet där. Det är 
inga träd som sluter parken.

Så det är belysningen som gör att du känner dig säker?
Ja, jag tror det. 
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