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 Sammanfa  ning

 Begreppsdefi ni  on

 Off entligt rum
De  a kandidatarbete utgår från uppfa  ningen om det off entliga rummet som en allmän, gemensamt delad och 
demokra  ska arena i staden. I kandidatarbetet defi nieras det off entliga rummet i första hand av vad som uppfa  as 
som e   off entligt rum och i andra hand av vad det defi nieras som i juridisk mening i detaljplaner. Off entliga rum som 
inte fullt ut uppfa  as som off entliga, där det råder en tvekan om det kan vara privat, defi nieras som halvoff entliga. 
Samma sak gäller när det råder en tvekan om det privata rummet, de defi nieras istället som halvprivata rum.

 Upplevd trygghet
Många olika varianter av trygghet och upplevd trygghet används i denna text med utgångspunkt a   det är e   tvåsidigt 
begrepp som inte kan vara utan sin motsats. Således är det tal om både trygghet och otrygghet när vi skriver upplevd 
trygghet. Om vi behandlar hur den fysiska miljöns u  ormning har en påverkan på upplevd trygghet tar vi hänsyn  ll 
både nega  va (otrygga) och posi  va (trygga) aspekter. Vi betraktar oro, trygghetskänsla och trygghet som synonymer 
med upplevd trygghet. Vi skiljer på fak  skt trygghet och upplevd trygghet. Fak  skt trygghet kan existera även om 
omgivningen upplevs som otrygg, exempelvis om du går längs med en lång mur som du inte kan se över och veta vad 
som händer på andra sidan eller vad som väntar vid murens slut. Hade muren istället varit e   staket hade du ha   mer 
kontroll över omgivningen och en fak  skt trygg plats hade då även kunnat upplevas som tryggare. Vi skiljer även på 
upplevd trygghet och säkerhet där vi likställer säkerhet med e    llstånd var du fak  skt är skyddad från fara, såsom 
trafi k, kriminalitet och terrorism även om dessa är djupt förankrade i upplevd trygghet. Den vik  ga skillnaden här är a   
säkerhet har en fak  skt och iden  fi erbar fara som utgångspunkt medan upplevd trygghet inte har det utan baseras på 
känslan av a   möjligen kunna utsä  as för någon form av fara. 

Så här lyder en av na  onalencyklopedins defi ni  on av trygghet (Boverket 2010: 12):

”Fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans omgivning.”

 Inledning

 Bakgrund 
Trygghet och dess rela  on  ll u  ormningen av den fysiska miljön har präglat våra tre år på Fysisk planering och har 
för oss varit en central fråga i många kurser under utbildningen. Det har visat sig fi nnas en mängd olika faktorer 
som orsakar en upplevelse av otrygghet i det off entliga rummet. Det är en problembild som utmärker sig mer i 
vissa områden än andra och upplevs som starkare av vissa grupper i samhället (Boverket 2010). Karlskrona är inget 
undantag utan likt övriga Sverige utmärker sig vissa områden och vissa samhällsgrupper i  trygghetsmätningar gjorda 
av Bro  sförebyggande rådet (BRÅ) och polisen som vi har tagit del av för studierna i de  a examensarbete. 

Vår studie har utgå   ifrån de teore  ska perspek  v som Jane Jacobs (2011) och Lina Berglund Snodgrass (2016) 
behandlar i sina texter, samt Carina Listerborn (2002) som även presenterar Oscar Newmans och Alice Colemans 
teore  ska perspek  v. Ur dessa texter har vi kunnat förhålla oss  ll vår avgränsning gällande upplevd trygghet och 
kopplingen  ll den fysiska miljön och det off entliga rummet och kunnat defi niera e   eget förhållningssä  . A   utgå ifrån 
dessa texter har varit naturligt då de har varit återkommande i vår utbildning och givit oss en grund i vad trygghet i 
planering handlar om. 

I examensarbetet kommer vi a   sträva e  er a   generalisera problema  ken angående upplevd trygghet och sä  a 
den i e   holis  skt sammanhang. En holis  sk strävan är nödvändig för a   ge bärighet och belägg för våra studier som 
också menar a   avgränsas lokalt. För a   göra det möjligt a   kunna angripa den komplexitet som upplevd trygghet 
utgör innebär det a   vi måste utesluta många olika aspekter för a   göra den greppbar. Det innebär i sin tur a   vi 
gör en fallstudie ur e   trygghetsperspek  v i e   område i Karlskrona med liknande problembild som många andra 
bostadsområden runt om i landet. I och med de  a förväntas vi kunna studera problema  ken på en greppbar nivå 
utan a   helt lämna det holis  ska perspek  vet. I frågan om upplevd trygghet är det vik  gt a   kunna applicera enskilda 
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studier i e   större sammanhang och  ll andra områden med liknande problembild e  ersom trygghetsmätningar 
visar på a   den existerar i hela landet och a   det många gånger är liknande fysisk och social struktur i dessa områden 
(Boverket 2010: 9, 12).  

Problema  ken om otrygghet har en tendens a   förstärkas och påverkas utav media vilket är extra påtagligt gällande 
just miljonprogramsområden (Miljonprogram och media 2002: 7-8). Media tenderar a   använda sig utav sta  s  ska 
avvikelser gällande frågor om trygghet och otrygghet vilka jämförs mot andra områden och kan ge en skenbar bild över 
dess förhållanden (Miljonprogram och media 2002: 7-8: 85-86). De  a fenomen kan även synas i Karlskronas lokala 
medier när de rapporterar om läget i Kungsmarken. Det menas ge bränsle åt den s  gma  sering av området som redan 
råder. Även posi  v rapportering förekommer men grundar sig då redan i den nega  va (Grannsamverkan i Kungsmarken 
2010: 5-6, 17). 

Upplevd trygghet är med andra ord en mycket aktuell fråga i plandeba  en och därmed vilar e   stort ansvar på oss 
som planerare a  , nu och framför allt senare i yrkeslivet, ta den frågan på största allvar. Med mo  veringen ovan, a   
problema  ken varit central i utbildningen och är en högst aktuell fråga i den poli  ska deba  en, faller det sig naturligt 
för oss a   runda av vår utbildning på Fysisk planering genom a   behandla frågan djupare. Med de  a hoppas vi berika 
oss med y  erligare kunskap i området som kan komma a   vara  ll fördel för oss i vårt fram  da yrke och därmed också 
för samhället. 

 Problemformulering
Människans val och vilja a   vistas i det off entliga rummet styrs mångt och mycket av hur rummets fysiska u  ormning 
upplevs. A   vilja vistas på en plats förutsä  er a   en känner sig trygg där. Ur de  a formuleras följande problema  k som 
kandidatarbetet avser a   behandla.
  
Vad är upplevd trygghet? Varför kan den fysiska miljön upplevas som otrygg? Finns det fysiska faktorer som påverkar 
upplevelsen av trygghet? Kan otrygghet förebyggas genom åtgärder i den fysiska miljön? 

A   kunna röra sig tryggt på egna villkor i det off entliga rummet är en demokra  sk rä   ghet för alla. A   uppleva sin 
omgivning som trygg är en förutsä  ning för a   kunna vara en ak  v individ och verka i det off entliga rummet. Hur 
vi upplever den fysiska miljön beror på en mängd faktorer men är främst förankrad i hur den är u  ormad. Vilka 
möjligheter eller begränsningar det off entliga rummets u  ormning ger invånarna a   använda det är  ll stor del 
beroende av hur det är planerat (Boverket 2010).  

Diskussionen om trygghet i det off entliga rummet har på senare  d blivit allt mer omfa  ande och rört sig från a   
handla om främst bro  sbekämpning  ll allt mer komplexa rela  oner i förhållande  ll den fysiska miljön (Listerborn 
2002: 74-75). I regeringens na  onella bro  sförebyggande program, Allas vårt ansvar från 1996, uppmärksammas 
den fysiska miljöns betydelse för upplevd trygghet i rela  on  ll faktorer som bland annat sociala motsä  ningar, 
lokala ordningsproblem i olika miljöer och andra störningsmoment som utöver bro  slighet verkar på tryggheten i vår 
 llvaro. Skillnaden mellan känslan av upplevd otrygghet och den fak  ska risken a   utsä  as för bro   och hur de  a 

skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper och påverkar deras levnadssä   är e   problem som behöver angripas med 
trygghetsskapande åtgärder (Ds 1996:59: 6-7). För a   belysa orsaker  ll vad som skapar en ‘upplevd trygghet’ i den 
‘fysiska miljön’ angriper vi problema  ken genom a   ställa dessa två aspekter i rela  on  ll varandra. 

Sedan 2006 har BRÅ rådet gjort årliga trygghetsundersökningar i landet som utöver förtroende och erfarenheter av 
rä  sväsendet samt utsa  het för bro   mäter allmänhetens oro för bro   och upplevelse av otrygghet. Andelen som 
känner sig otrygga har förändrats genom åren och har på senare  d kommit a   öka. År 2017  llfrågades 12 000 
personer i hela Sverige och då uppger ca en femtedel av de  llfrågade a   de avstår a   gå ut på kvällen  ll följd av en 
känsla av otrygghet, av dessa är nästan tre gånger fl er kvinnor än män (BRÅ 2018). Av den sta  s  k som BRÅ tagit fram 
går det a   tyda en rela  on mellan upplevd trygghet och den fysiska miljöns u  ormning även om det är fl era aspekter 
som spelar in. Frågan är hur u  ormningen kan påverka känslan av trygghet eller otrygghet? 

Listerborn ly  er i sin avhandling betydelsen av hur den fysiska miljön spelar en stor roll på den upplevda tryggheten. 
Hon menar a   vi måste ta hänsyn  ll den fysiska u  ormningen, av  ll exempel bostadsområden och parker, för a   
kunna prata om rum i rela  on  ll rädsla, oro och upplevd otrygghet (Listerborn 2002: 96). A   ta hänsyn  ll den fysiska 
u  ormningen ur e   trygghetsperspek  v beskrivs av vissa som e   medel för a   designa bort förutsä  ningar a   utöva 
bro  sliga handlingar (Snodgrass 2016: 82). 

Ovan formulerade problem härleder  ll de forskningsfrågor examensarbetet ämnar a   besvara och grundar sig i 
problema  ken mellan rela  onen av upplevd trygghet och u  ormningen av den fysiska miljön. De  a är e   problem 
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som innefa  ar många fl er aspekter än vad examensarbetets  dsram och ämnesområde klarar av a   hantera och 
kommer därför a   avgränsas  ll a   endast behandla vissa delar. Forskningsfrågorna är formulerade för a   genom 
en fallstudie kunna studera situa  onen i Kungsmarken i Karlskrona, e   område präglat av denna problema  k. Vår 
strävan är a   forskningen ska kunna generaliseras och vara användbar för studier med utgångspunkt i liknande fall. 
Avgränsningen preciseras tema  skt och geografi skt under avsni  et avgränsning

Vilka fysiska faktorer fi nns eller saknas som kan påverka upplevelsen av trygghet?
Med vilka gestaltningsprinciper går det a   förebygga upplevd otrygghet? 

 Sy  e
Sy  et är a   undersöka om det går a   iden  fi era element i den fysiska miljön som främjar eller hämmar människans 
upplevda trygghet, och a   vidare presentera förslag på åtgärder för a   förebygga upplevd trygghet baserat på 
undersökningen.

 Forskningsfrågor
Huvudfråga
• Varför upplevs den fysiska miljön som otrygg?

Delfrågor 
• Varför upplevs den fysiska miljön i Kungsmarken som otrygg?
• Är det möjligt a   förebygga eller motverka den upplevelsen genom nya gestaltningsprinciper?

 Avgränsning

Tema  sk
Forskningen i de  a arbete avgränsas tema  skt  ll människans upplevelse av trygghet och behandlar inte fak  sk 
trygghet eller säkerhet. Forskningen begränsas även  ll den fysiska miljön kopplad  ll upplevd trygghet och tar 
därmed avstånd  ll andra faktorer som kan ligga som grund för upplevd otrygghet. Därmed behandlar arbetet faktorer 
som möjliggör eller begränsar människans användning av platsen. Kriminalitet, social segrega  on och specifi ka 
samhällsgrupper är några av dessa andra faktorer som går a   koppla  ll otrygghet, men i de  a arbete behandlas 
endast dessa om de direkt eller indirekt ger fak  skt avtryck i den fysiska miljön. Kriminologiska och socioekonomiska 
aspekter i rela  on  ll upplevd trygghet kommer a   beaktas men då i andra hand  ll fördel för den fysiska 
u  ormningen. 

Upplevd trygghet är i högsta grad också en jämställdhetsfråga och i samtlig sta  s  k utmärker sig kvinnor i frågan om 
otrygghet under vistelse utomhus. Upplevd trygghet skiljer sig inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan 
andra grupper i samhället (Boverket 2010: 12; NTU Lokal 2017). Enligt samma sta  s  k upplevs otrygghet i högre grad 
av äldre personer än yngre. De allra yngsta upplever också otrygghet i en viss grad men o  ast med andra preferenser 
än vuxna, det är en o  a en rädsla kopplat  ll sociala sammanhang där andra grupper av barn och unga kan uppfa  as 
som skrämmande eller rädsla för djur (Boverket 2010: 40). Kön och ålder samverkar också med andra faktorer, 
exempelvis etnicitet, funk  onsförmåga, ekonomi, boendeort och utbildning (Boverket 2010: 12). För a   som planerare 
arbeta för hela befolkning krävs det en strävan för a   inkludera så många som möjligt, inte minst i u  ormningen av 
de off entliga rummen. E   så ensidigt perspek  v som de  a arbete antar är medvetet men i realiteten inte fördelak  gt, 
utan de fysiska åtgärderna kan i verkligheten bara vara en del av lösningen. Därav ser avgränsningen ut som den gör 
med fokus på upplevd trygghet i rela  on  ll den fysiska miljöns u  ormning. A   avgränsa oss  ll u  ormningen av 
den fysiska miljön underlä  ar också för den holis  ska strävan arbetet har e  ersom den fysiska strukturen har stor 
beständighet och är jämförbar med den i många andra områden med liknande problembild (Boverket 2010: 9, 12). 
Avgränsningen är också u  ormad och anpassad e  er de  dsramar arbetet fi nner sig inom.  

Upplevd trygghet är och har länge varit en central fråga såväl poli  skt som akademiskt. Mycket  digare forskning fi nns 
a   hi  a men de  a arbete avgränsas  ll den forskning där upplevd trygghet överlappar med det off entliga rummet 
och/eller den fysiska miljön.



9

 Geografi sk
För a   hantera den bredd och komplexitet som upplevd trygghet innebär utgår dels studierna i de  a kandidatarbete 
från en fallstudie geografi skt avgränsat  ll e   bostadsområde i Karlskrona kommun. 

Avgränsningen innefa  ar bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona som ligger ca 5 km norr om Karlskrona innerstad 
och angränsar  ll glesare bostadsområden, industriområden och fl era tyngre kommunika  onsleder. Trots närheten 
 ll fl era olika kommunika  onsleder är anlutningarna  ll dem få eller obefi ntliga. Kommunika  onslederna som ger 

störst avtryck i landskapet består av riksväg 28 och järnvägen som passerar och delar sig förbi och över Kungsmarken. 
Möjligheten a   passera dessa leder är begränsad och de framträder som starka fysiska barriärer. Kollek  vtrafi ken har 
en linje som passerar Kungsmarken men fl era linjeanslutningar fi nns söder ut utanför Marieberg.

Kungsmarken har dels valts ut för ändamålet e  ersom problembilden av otrygghet utmärker sig i området rela  vt 
 ll kommunen och dels för a   den fysiska miljön och bebyggelsestrukturen är lik den som andra områden har i 

Sverige med liknande problembild (Områdes BRÅ Mellanstaden 2008: 5; Boverket 2010: 9, 12). Avgränsningen 
underlä  ar arbetet y  erligare för oss som forskare då vi bor i närheten av platsen vilket ger bra förutsä  ningar 
för platsinventering. Vi har dessutom bä  re möjligheter a   få kontakt med och träff a personer som arbetar med 
trygghetsfrågor i Kungsmarken genom kommun, fas  ghetsägare, trygghetsråd och myndigheter. 

Marieberg/Gullaberg

Kungsmarken

Karlskrona centrum

Riksväg 28Järnväg

Ronnebyvägen

Järnväg
Bostadsområde

Industriområde

Industriområde

500m
Lokaliseringskarta över Karlskrona, Blekinge län

Källa: h  ps://kartor.eniro.se/?c=56.175828,15.608611&z=14&l=aerial&q=%22kungsmarken%
22;geo
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Geografi sk avgränsning för fallstudien Kungsmarken. Gränsen går utmed Sunnavägen i söder, Kungsmarksvägen i öst och 
skogen i väst och norr.

Källa: h  ps://kartor.eniro.se/?c=56.193962,15.619973&z=16&l=aerial&q=%22kungsmarken%22;geo



11

 Forskningsöversikt och teore  skt perspek  v
I de  a kapitel redogörs val av  digare studier som har utmärkts som relevanta för den forskning som ska genomföras 
i examensarbetet. Forskningen i de  a examensarbete vilar på teorier, begreppsdefi ni  oner och resultat från  digare 
studier om off entligt rum och upplevd trygghet. Studier som dels behandlar båda ämnen men som också fokuserar 
på rela  onen mellan dem. Inledningsvis presenteras Jane Jacobs och hennes e  erföljare följt av svensk forsknings 
perspek  v från Carina Listerborns avhandling, Trygg stad och senare Lina Berglund Snodgrass avhandling, Demanding 
Certainty: A Cri  cal Examina  on of Swedish Spa  al Planning for Safety. 

Kandidatarbetets teore  ska perspek  v på upplevd trygghet och off entliga rum grundar sig i li  eratur och 
begreppsdefi ni  oner listat i de  a kapitel.  

 Upplevd trygghet 
Upplevd trygghet skiljer sig från fak  sk trygghet och säkerhet. Forskningen i de  a examensarbete baseras på en 
uppfa  ning av begreppet trygghet som delas med bland annat Listerborn (2002) och Berglund Snodgrass (2016). 

 Off entliga rum
Idén om hur off entligt liv uppfa  as sä  er grunden för hur problema  ken med upplevd otrygghet kan förstås. E  ersom 
de  a examensarbete ska behandla upplevd trygghet med koppling  ll den fysiska miljön är det vik  gt a   defi niera den 
fysiska miljön som begrepp. Dels för a   senare kunna iden  fi era element i den fysiska miljön men också för a   förstå 
de teorier som upplevd trygghet bygger på. Vår geografi ska avgränsning omfa  ar dessutom  ll största del off entliga 
rum och bebyggelse som står i det off entliga rummet. 

 Jane Jacobs
Jane Jacobs var varken akademiskt eller prak  skt involverad i fysisk planering och samhällsbyggnad utan var en 
förfa  are och deba  ör som gav stark kri  k i sin bok The death and life of great american ci  es (1961) mot rådande 
stadsplaneringsprinciper som dominerade under fem  o- och sex  otalet. Kri  ken riktades mot bostadsområden 
med storskalig och monoton arkitektur som bland annat förespråkades av Le Corbusier samt mot de planerade 
trädgårdsstäder som bland annat Ebenezer Howard förespråkade (Jacobs 2011: 5f). Jacobs menar a   upplevd trygghet 
är en bieff ekt av den blandade staden, a   det det är främlingar, varia  on och mångfald som skapar staden och i sin 
tur ger upphov  ll upplevd trygghet. Hon menar a   upplevd trygghet inte handlar om en social kontroll utan a   
tryggheten ligger i vetskapen a   det fi nns och närvaron av människor. Upplevd trygghet i det off entliga bibehålls av 
e   komplext och nästan omedvetet nätverk av standarder och regler användarna emellan (Jacobs 2011: 40). Hon 
poängterar a   hennes iak  agelser och idéer inte rör småstäder och byar utan utgår från anglosaxiska storstäder 
(Jacobs 2011: 38), vars invånare o  ast upplever en anonymitet i mängden av främlingar. I de  a sammanhang är den 
vik  ga skillnaden mellan storstäder och mindre städer den a   i storstäder vistas du nästan uteslutande  llsammans 
med främlingar, och Jacobs (2011: 38) betonar a   det kan fi nnas anonymitet och trygghet sam  digt. Hon menar a   
trygghet och ordning skapas av oskrivna regler om hur vi förväntar oss a   andra människor ska uppföra sig och agera 
off entligt som sedan varje enskild individ hjälper  ll a   upprä  hålla med sin närvaro (Jacobs 2011: 40).

 Oscar Newman och Alice Coleman
Oscar Newman hänvisar i si   arbete  ll Jacobs bland annat när det kommer  ll förortens brister i a   defi niera vilka 
platser som är privata eller off entliga (Jacobs 2011: 44). Till skillnad från Jacobs är Newmans riktlinjer mer detaljerade 
och kvan  ta  vt underbyggda och direkt bro  sförebyggande snarare än trygghetsskapande, men han hävdar också a   
kriminalitet var kopplat  ll bebyggelsens fysiska u  ormning. Newmans och Jacobs studier delar samma fundamentala 
grund för vad som förorsakar otrygghet, nämligen brist på individuell social kontroll och ordning (Listerborn 2002: 
104-105). Även om Newmans studier bygger på och hänvisar  ll Jacobs så skiljer sig deras idéer när det kommer
 ll vad det är som skapar social kontroll, ordning och upplevd trygghet. De  a kan förstås genom a   se på vilka

gestalningsprinciper som Newman förespråkar. Hans första princip handlar om a   dela upp grannskapet i mindre
enheter och rumskategorier som han defi nierar som privat, halvprivat, halvoff entligt och off entligt. Denna rumsliga
uppdelning menar han ska bidra  ll en trygghetskänsla och ordning genom a   förtydliga invånarnas ansvarsfördelning
och utöka den privata sfären (Listerborn 2002: 105). Newman menar alltså a   om rum är tydliga i sin privata karaktär
bidrar de  a  ll social kontroll och en trygghetskänsla e  ersom de inom den privata sfären är mer uppmärksamma
om sin omgivning och tar större ansvar för a   kontrollera ordningen. Till skillnad mot Jacobs som menar a   om e  
rum är tydligt i sin off entliga karaktär intar människorna sin posi  on som medborgare och en kon  nuerlig närvaro
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och mångfald skapas vilket ger trygghet som biprodukt (Listerborn 2002: 103). Bill Hillier riktar kri  k mot Newmans 
rumsuppdelning och menar a   det är ökad genomströmning av människor som skapar ordning och minimerar bro  . 
Hillier argumenterar med hänvisning  ll Jacobs a   det är närvaro av alla människor, främlingar inkluderat, som skapar 
ordning och trygga rum. Rädsla är kopplat  ll graden av ödslighet som i sin tur är kopplat  ll den rumsliga strukturen 
påstår Hillier (Listerborn 2002: 109). Således kan utökade privata rum och mindre off entliga rum ha nega  v eff ekt på 
den upplevda tryggheten.

Alice Colman är en e  erföljare av Newmans arbete, infl uerad av den storskaliga arkitekturen i e  erkrigs  dens 
Storbritannien. Coleman menar a   Jacobs arbete höll en deskrip  v nivå, närmare råmaterialet med minimalt utrymme 
för tolkning, medan Newman arbetat kvan  ta  vt (Listerborn 2002: 106). Colemans studier följer därmed också 
Jacobs idéer om vad som producerar den upplevda tryggheten i staden, nämligen närvaro och naturlig övervakning 
av användarna (människorna). Hennes studier kan ge vidare förståelse för varför hennes och Newmans skiljer sig från 
något från Jacobs. Som  digare nämnt rör Jacobs studier uteslutande anglosaxiska storstäder medan de senare har 
studerat sina iak  agelser i Storbritannien. 

 Carina Listerborn
I Listerborns (2002) avhandling formuleras den upplevda tryggheten som rädsla eller oro relaterat  ll våld och 
övergrepp. Hon beskriver den upplevda otryggheten som något som hämmande och begränsar vårt livsrum (Listerborn 
2002: 74-75). 

I Listerborns avhandling diskuteras off entligt rum som den allmänna, gemensamt delade och demokra  ska arenan 
i staden. Hon behandlar motstridiga rela  oner  ll det off entliga rummet som hon menar främst utgörs av kvinnors 
rela  on  ll staden. Denna ambivalens menar hon i sin tur utgörs av olika föreställningar om det off entliga rummet 
och de olika sociala rela  oner som utspelar sig där (Listerborn 2002: 23). Hon menar a   uppfa  ningen och därmed 
defi ni  onen av rummet är situa  onsbunden och vilket i sin tur avgör hur vi subjek  vt tolkar miljön. Hur vi tolkar den 
fysiska miljön har betydelse för hur vi upplever rädsla i rummet, medan hur vi föreställer oss rummet beskrivs som en 
rädsla för rummet. Det förstnämnda hänger samman med hur platsen är u  ormad, medan det senare hänger samman 
med en rädsla vi bär med oss mentalt, uppbyggd av rykten,  digare erfarenheter och idéer (Listerborn 2002: 96-97). 
Båda perspek  v av upplevd trygghet anses relevanta  ll examensarbetet medan det förstnämnda utmärker sig som 
mest relevant. Vidare redogör Listerborn (2002: 93) endast för defi ni  onen av rum i rela  on  ll rädsloforskning. 

 Lina Berglund Snodgrass
Berglund Snodgrass defi nierar och använder begreppet trygghet som en generell uppfa  ning om rädsla som 
utgångspunkt, en rädsla som inte baseras på iden  fi erbara eller verkliga hot, utan baseras snarare på en känsla 
av rädsla som tyder på möjligheten a   bli utsa   för bro   (Berglund Snodgrass 2016: 48-49). Berglund Snodgrass 
avhandling utgår från olika kommuners hantering av frågan om otrygghet inom fysisk planering. Hon drar slutsatsen 
a   de fl esta kommuner är överens om a   det är en problema  k som går a   förebygga genom fysiska åtgärder i det 
off entliga rummet (Berglund Snodgrass 2016: 135). Det är från samma slutsast angående det off entliga rummet som 
forskningen i de  a examensarbete kommer a   utgå. 

Berglund Snodgrass forskning beskriver det off entliga rummet som snarare e   beteende än en plats, alltså off entligt 
liv. Off entligt liv beskrivs som e   sä   för varje enskild individ a   leva och verka i  llsammans med andra och a   det är
denna handling som sedan defi nierar det off entliga rummet i olika sociokulturella sammanhang (Berglund Snodgrass
2016: 51-52). Defi ni  onen utgörs alltså av e   individuellt antagande eller konstruk  on och är därmed också subjek  v.
Den subjek  va konstruk  onen av det off entliga rummet bildas ur följande fyra dimensioner; sy  e, kriterium, iden  tet
och karaktär, och kan sammanfa  as på följande vis.

Sy  e - Sy  ar off entligt liv  ll a   direkt s  mulera en själv eller sig själv genom andra?
Kriterium - Finns det e   behov av en känsla av kontroll eller ej för a   delta i det off entliga?
Iden  tet - Hur iden  fi erar en sig själv och andra i det off entliga rummet, socialt eller poli  skt?
Karaktär - Upplevs det off entliga rummet inbjudande för passivt eller ak  vt deltagande?

Dessa fyra dimensioner listas för a   på e   förenklat sä   sammanfa  a hur Berglund Snodgrass menar a   individen 
konstruerar sin uppfa  ning om vad det innebär a   delta i det off entliga rummet med sy  et a   underlä  a forskningen 
i de  a examensarbete. Vår forskning delar också det antagande, som redogörs av Berglund Snodgrass, om a   fysisk 
planering konstruerar off entlighetens sy  e genom dess u  ormning och således möjliggör för individen a   använda det 
e  er eget bevåg (Berglund Snodgrass 2016: 163-164).
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 Metod
I följande kapitel presenteras först de empiriska dokument som legat  ll grund för uppsatsen och vårt 
förhållningssä    ll dessa. Sedan redogörs för de dokument som vi använt oss av förfa  ade av Boverket. Däre  er 
redogörs metodval och en beskrivning av metodernas innebörd. Avslutningsvis sker en metodologisk diskussion där 
vi kri  serar och mo  verar val och bortval av metoder och empiri. 

 Empiri
De  a avsni   listar forskningens empiri och hur vi har valt a   förhålla oss  ll och skilja på de olika källor som vi 
använts oss utav. Vi har valt a   dela upp empirin i olika kategorier för a   där redovisa vad de åstadkommit  ll vår 
forskning. Empirin är listad under följande kategorier; sta  s  k, juridiska dokument, rapporter.

 Sta  s  k
Sekundärdata i form av sta  s  k är hämtade ur BRÅ:s trygghetsmätningar och har förse   oss med kvan  ta  v data 
som behandlar upplevd trygghet. Sta  s  ken har visat a   Kungsmarken är e   område som s  cker ut i mängden 
gällande frågor som berör trygghet (Dahlberg 2017) och har även hjälpt oss a   sä  a Kungsmarken i en större kontext 
vid jämförandet av sta  s  k mellan andra områden i kommunen och i resten av landet. 

Lista över granskad sta  s  sk data:

• Na  onella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, en sammanfa  ning
• NTU lokal 2017, region syd
• Lokala trygghetsundersökningar, polisregion syd
• Områdesbeskrivning, Karlskrona kommun

Juridiska dokument
Området för fallstudien är detaljplanelagt av kommunen sedan 1963 (Bilaga 1) vilket innebär a   markens användning 
sedan dess är juridiskt reglerad. Sedan 1963 har det llkommit ändringar och llägg i och i direkt anslutning ll den 
ursprungliga detaljplanen år 1972, 1982, 1989, 1995(2st) och 2001 men som samtliga ligger helt eller delvis innanför 
fallstudiens avgränsning (Bilaga 2 - 7). Varje detaljplan innehåller en detaljplanekarta med llhörande bestämmelser 
som beskriver vad som är vad på kartan. Karta med bestämmelser är det som är juridiskt bindande medan varje karta 
också har en planbeskrivning som inte är juridiskt bindande. Planbeskrivningen komple erar plankartan och redogör 
bland annat för detaljplanens sy e och bakgrund och redogör både övergripande och i detalj vad kartans 
bestämmelser innebär i de specifika fallen detaljplanen är framtagen. Dessa sju dokument är alla i dagsläget gällande 
detaljplaner som visar hur markens användning är planerad rent juridiskt vilket är användbart för vår defini on och 
gränsdragning av offentliga och privata rumsligheter. Detaljplanens juridiska gränsdragningar och regleringar av 
markens användning är intressanta a   jämföra med hur platsen upplevs.

Samtliga gällande detaljplaner

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjd-
kurvor, 5 m ekvidistans © Lantmäteri-
et. (2014) 
Vägdata skapad u  från GSD-Vägkar-
tan, vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas-
 ghetskartan, vektor © Lantmäteriet 

(2016)
Markdata skapad u  från GSD-Fas-
 ghetskartan, vektor © Lantmäteriet 

(2017)

1988
1995
1995
2001

1982
1972
1963
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 Rapporter
De rapporter vi valt a   använda oss utav är två sammanställda slutrapporter av projekt som har fokuserat på 
bro  sförebyggande åtgärder i Mellanstaden och i Kungsmarken, Karlskrona. Rapporterna bygger på e   större 
projekt vid namn Bo Bra i Kungsmarken som i sin tur ingå   i en na  onell satsning från Hyresgäs  öreningen vid namn 
Uppdrag M (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 3). Projektet Områdes BRÅ Mellanstaden sy  ade  ll a   utveckla 
det bro  sförebyggande arbetet och långsik  gt minska kriminalitet och missbruk samt underlä  a integra  on för dem 
som bor och verkar i Mellanstaden (Områdes BRÅ Mellanstaden 2008: 3). I projektet Grannsamverkan i Kungsmarken 
låg fokus på Kungsmarken och sy  ade i a   stärka banden mellan de boende och öka deras engagemang, känsla av 
delak  ghet och social samhörighet för a   minska anonymiteten i området (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 3). 
I dessa projekt har trygghetsfrågor varit en central del av arbetet, slutrapporterna blir därmed intressanta a   granska 
för a   se hur dessa har behandlats, i synnerhet med koppling  ll den fysiska miljön. Dessa dokument är analyserade 
genom en kvalita  v textanalys där vi ställt frågor  ll texten som hjälp för a   grundligt ta reda på hur dess innehåll kan 
vara  ll vår ny  a.

• Slutrapport, Områdes BRÅ Mellanstaden, Annelie Robertsson, 2008
• Slutrapport, Grannsamverkan i Kungsmarken, Annelie Robertsson, 2010

 Boverket
Boverket har givit ut fl era skri  er som behandlar hur u  ormningen av den fysiska miljön kan påverka människors 
känsla av trygghet. I dessa texter ges konkreta exempel på trygghetsskapande samt bro  sförebyggande åtgärder 
som anses vik  ga. Genom a   jämföra dessa åtgärder med informa  on hämtad från ovanstående empiri och våra 
iak  agelser vid platsinventering hjälper dessa dokument oss med a   formulera egna gestaltningsprinciper som kan 
appliceras på Kungsmarken. Vik  gt a   notera är a   Boverkets dokument inte utgörs av empiri, utan innefa  ar endast 
Boverkets egna uppfa  ning av vilka åtgärder som kan vara trygghetsförebyggande i den fysiska miljön. Texterna 
används därmed för a   fånga upp fl er perspek  v vad gäller ämnet. Trots de  a har dokumenten analyserats på e   
samma vis som empirin för a   få ut så mycket informa  on som möjligt. Två texter behandlar även trygghetsvandringar, 
dessa har varit  ll användning vid framställningen av vårt observa  onsschema inför platsinventeringen men har 
även de fungerat som inspira  onskälla vid framtagande av våra gestaltningsprinciper, vilka presenteras senare under 
avsni  et förfa  ade gestaltningsprinciper. 

• Bro  , bebyggelse och planering, Boverket, 1998
• Plats för trygghet, Boverket, 2010
• Trygghetsvandring - tankar på vägen. Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket och BRÅ, 2010
• Trygghetsvandring - en vägledning. Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket och BRÅ, 2010

 Fallstudie
För a   angripa uppsatsens forskningsfrågor har forskningsstrategin fallstudie valts. En fallstudie fokuserar på a   i detalj 
undersöka hur rela  oner och sociala processer fungerar i sociala sammanhang och åsy  ar a    llhandahålla en djupare 
förståelse av e   visst fenomen i e   specifi kt fall för a   på djupet kunna redogöra för dess samband (Denscombe 2016: 
91). De  a gör det möjligt a   inte endast förklara vad som händer i sammanhanget utan även förstå de underliggande 
orsakerna  ll varför vissa saker inträff ar. De  a ger grunden för a   kunna utreda komplexiteten i en given situa  on 
och kan informera om hur aspekter av fallet är sammankopplade. Därmed krävs en tydlig inramning som gör a   fallet 
kan granskas isolerat från sin omgivning (Denscombe 2016: 91), vilket i vårt fall innebär en geografi sk avgränsning  ll 
Kungsmarken, Karlskrona. 

A   undersöka kungsmarken i rela  on  ll upplevd trygghet i den fysiska miljön lämpar sig på så sä   för en fallstudie 
för a   vidare kunna fi nna de aspekter som ligger  ll grund för något som upplevs som an  ngen tryggt eller otryggt. 
Fördelen med a   studera e   enskilt fall möjliggör alltså för en mer djupgående förståelse över fallets komplexitet där 
fl era samverkande faktorer kan ly  as fram och analyseras. De  a kan i sin tur bidra  ll upptäckter som kanske förbise  s 
i en mer ytlig undersökning (Denscombe 2016: 92-93). Den komplexa rela  on som utgörs mellan människan och den 
fysiska miljön blir då möjlig a   förstå med den helhetssyn som en fallstudie innebär vilket blir en förutsä  ning för a   
senare i uppsatsen kunna föreslå trygghetsskapande åtgärder.

Till den valda forskningsstrategin fi nns inga bestämda metoder för datainsamling eller vilken typ av data som bör 
samlas in vilket medför a   en kombina  on av olika metoder  llåts (Denscombe 2016: 93-94). Fallet kan på så sä   med 
fördel undersökas u  från fl era olika källor med olika metoder beroende på de krav situa  onen ställer. De  a gör a   
fl er data kan jämföras och ger undersökningen en ökad träff säkerhet. En nackdel med fallstudier kan dock innebära 
svårigheten i a   defi niera fallets gränser och därmed även avgränsningen  ll vilka datakällor som ska samlas in och 
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användas (Denscombe 2016: 104). Vanligt förekommande kri  k för fallstudier är svårigheten i a   göra trovärdiga 
generaliseringar u  från dess resultat då den analyserade situa  onen endast utgör resultatet av den inramningen 
som undersökts. Det blir därmed vik  gt för undersökningens validitet a   kunna belysa  ll vilken grad resultaten är 
överförbara  ll andra inramningar (Denscombe 2016: 100-101). 

Kungsmarken delar en fysisk och social struktur samt problembild med fl era andra miljonprogramsområden (Områdes 
BRÅ Mellanstaden 2008: 5; Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 18) kan slutsatser från denna uppsatsen vara 
möjliga a   generalisera och applicera i analyser av likartade undersökningar. Kungsmarken som fall blir relevant 
då sta  s  k visar a   denna problema  k s  cker ut där jämfört med övriga platser i Karlskrona Kommun (Dahlberg 
20017). Kungsmarken är även mycket omdiskuterat i lokala medier och då inte minst gällande områdets utsa  het av 
bro  slighet. Y  erligare faktorer som ligger  ll grund för den geografi ska avgränsningen är vår situa  on som boende 
och studerande i Karlskrona vilket ger en viss lokalkännedom och underlä  ar framförallt våra möjligheter a   besöka 
platsen. I diskussion med handledare valdes även andra alterna  v bort då de ansågs som svårare a   angripna på grund 
av möjligheten  ll a   hi  a  llräckligt med underlag och data samt dess begränsningar av a   göra åtgärdsförslag i den 

fysiska miljön.

Dokumentär forskning och kvalita  v textanalys
De  a kapitel redogör för metodvalet dokumentär forskning samt analysmetoden kvalita  v textanalys. Genom en 
dokumentär forskning har vi kunnat samla in användbart material i form av sta  s  k och dokument där e   urval senare 
har använts som empiri. På de dokument som empirin utgörs av  llämpas en kvalita  v textanalys.

Dokumentär forskning innebär a   dokument samlas in och används som den primära datakällan och kan innefa  a 
skrivna texter, digital kommunika  on eller visuella källor. Fördelen med dokument som datakälla är dess beständighet 
vilket gör den lä   llgänglig för forskaren själv och kontrollerbar av andra för granskning (Denscombe 2016: 319-320). 
Den informa  on som varit mest relevant för vårt arbete har återfunnits i dokument från Karlskrona kommun, BRÅ, 
fas  ghetsägare och Boverket och utgör den empiri som ligger  ll grund för arbetet. Delar av empirin utgörs av sta  s  k 
från trygghetsundersökningar vilket ger forskningen i de  a arbete en delvis kvan  ta  v bärighet.

Innehållet i de insamlade dokumenten kan genom en djupare läsning uppdaga saker som inte omedelbart framgår 
vid en bokstavlig läsning (Denscombe 2016: 319). Samtlig empiri analyseras därför med en kvalita  v textanalys vilket 
lämpar sig väl som analysmetod för a   skapa kunskap om dess betydelse för vårt undersökningsproblem. Vik  gt a   
tänka på när urval av dokumenten görs för vidare analysering är dess validitet. De  a innebär a   dokumenten inte 
ska accepteras som de är utan kräver en utvärdering för a   säkerställa a   den datan som dokumenten innehåller är 
trovärdig och kan mäta det man är ute e  er. Enligt Denscombe kan validiteten fastställas genom fyra grundläggande 
kriterier; autencitet, representa  vitet, innebörd och trovärdighet, där kri  ska frågor måste ställas  ll varje kriterie för 
a   bedöma om dokumenten är användbara (2016: 326). A   analysera dokument innebär även en tolkning av sekundär 
data då de o  a bygger på något producerat utanför undersökningens specifi ka sy  e. Dokumenten kan även bygga mer 
på en subjek  v tolkning gjord av upphovsrä  smannen än en objek  v verklighetsbild (Denscombe 2016: 339). 

Vid  llämpning av kvali  a  v textanalys har vi valt a   använda oss av den tredje dimensionens analys vilken avser a   
skapa förståelse för någon del av det omgivande samhället (Fejes 2014: 180). De texter som analyseras är avgränsade 
 ll a   beröra trygghet i rela  on  ll u  ormningen av den fysiska miljön och kan kategoriseras under Widéns defi ni  on 

av samhälleliga texter då de är producerade av organisa  oner inom olika off entliga samhällsforum, samt utav skol- och 
utbildningstexter producerade av företrädare inom skol- och utbildningssektorn, samtliga publicerade off entligt som 
färdigtryckt material (Fejes 2014: 180-181). För a   textanalysen ska kunna vara bärande i vårt arbete krävs e   kri  skt 
förhållningssä    ll textmaterialet. Genom a   använda välformulerade analy  ska frågor som verktyg för a   undersöka 
texterna ökar möjligheterna a   få ut det mesta av dess innehåll (Fejes 2014: 182). Frågeformuleringarna kan med 
fördel utgå ifrån vald analysdimension vilket i vårt fall innebär den tredje dimensionen. U  från denna handlar det om 
a   ställa frågor som kan besvara hur förhållandet mellan texten och det större samhälleliga sammanhanget hänger 
ihop (Fejes 2014: 184). Vid genomgång av det empiriska materialet har nedanstående frågor formulerats och ställts 
under läsningen. 

• Kan den visa vad i den fysiska miljön som upplevs tryggt eller otryggt?
• Kan den visa vilka gestaltningsprinciper och åtgärder som är lämpliga för a   u  orma trygga fysiska miljöer?
• Kan den hjälpa oss a   skilja på off entliga och privata rumsligheter?
• Kan den hjälpa oss ställa Kungsmarken i en generell kontext?
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Empirin har  ll en början lästs översiktligt för a   skapa en överblick över dess innehåll och ändamål och för a    digt 
kunna iden  fi era de mest relevanta delarna. De  a har följts av en djupdykning i textmaterialet där texterna läses mer 
genomgående med samtliga frågor i åtanke för a   kunna plocka ut det mest relevanta ur empirin  ll vår undersökning. 
Den dokumenterade informa  onen sammanfa  as och presenteras i resultat- och analyskapitlet.

 Observa  on
Följande avsni   kommer a   behandla metodvalet observa  on. Genomförandet av en observa  on i Kungsmarken har 
hjälpt oss a   samla in data i form av iak  agelser direkt från platsen och givit oss en grundläggande uppfa  ning av dess 
fysiska miljö. 

Observa  on handlar om a   samla vetenskaplig data och evidens genom direkt visuell iak  agelse av omgivningen 
(Denscombe 2016: 293). Den evidens en observa  on väntas resultera i ska sedan verka som belägg för a   styrka eller 
motbevisa de teore  ska utgångspunkterna. De  a examensarbete grundar sig på teorier om a   u  ormningen av den 
fysiska miljön är relaterad  ll upplevd trygghet. Därav används denna metod för a   iden  fi era element i den fysiska 
miljöns u  ormning för a   sedan ge vetenskapliga belägg som talar för eller emot teorierna. Metoden har både för 
och nackdelar och metodvalet kommer därför a   mo  veras här. Först och främst är det vik  gt a   förstå följande om 
percep  on och minne;
Forskarens individuella erfarenheter och kompetens spelar roll för hur redogörelserna av en observa  on återspeglas. 
Det är främst tre faktorer som spelar in på vad som återspeglas av forskarens observa  on. Det första är bristerna i det 
mänskliga minnet och a   vi inte kan minnas alla detaljer i de sammanhang vi observerar saker och  ng. Minnet hos 
människan är individuellt selek  vt och därmed får fl era observatörer med sig skilda uppfa  ningar av en och samma 
observa  on. Det andra är hur informa  onen som tas emot genom våra sinnen selek  vt fi ltreras  ll en begränsad 
mängd. Det tredje är hur denna fi ltrering inte bara släpper igenom viss informa  on och hindrar resten, utan också 
ökar chansen för a   uppfa  a vissa signaler starkare beroende på observatörens känslomässiga och fysiska  llstånd, 
kompetens och erfarenheter. Vad och hur vi upplever saker och  ng i vår omgivning formas av hur vi mår i stunden och 
vad vi bär med oss för kunskaper sedan  digare. Det fi nns med andra ord e   inslag av tolkning i länken mellan vad vi 
observerar och vad vi registrerar som i sin tur formar den enskilde individens uppfa  ning (Denscombe 2016: 294-285). 

De  a examensarbete u  örs av två studenter och således kommer metoden observa  on genomföras av två personer. 
Därmed lämpar sig en så kallad systema  sk observa  on som sy  ar  ll a   producera data som överensstämmer mellan 
observatörerna och eliminerar de varia  oner som grundar sig i den enskildes percep  on och minne (Denscombe 
2016: 295). För a   genomföra objek  va observa  oner med hög  llförlitlighet kommer vi därför a   använda oss utav 
observa  onsscheman med checklistor för vad som ska och hur det ska observeras (Denscombe 2016: 302).  

Till skillnad från textanalysen kommer vi genom denna insamlingsmetod av data registrera direkt vad som är och 
inte vad andra säger a   det är, vilket blir  ll vår fördel när det kommer  ll analysen och inte minst för den senare 
gestaltande delen av examensarbetet. Däremot kan observa  onerna inte all  d svara på varför det är som det är och 
kan således resultera i en förenklad registrering av verkligheten. Observa  on som insamlingsmetod är rela  vt eff ek  v 
vilket möjliggör för oss a   samla en stor mängd data för analys under en rela  vt kort  dsperiod. Den samlade datan 
är dessutom förkodad och klar för analys då den har bestämda värden givna av observa  onsschemat vilket y  erligare 
ökar metodens eff ek  vitet (Denscombe 2016: 302-303).  

 Platsinventering som fältstudie
För a   själva skapa en uppfa  ning om och redogöra för hur den fysiska miljön är u  ormad i Kungsmarken genomförs 
en platsinventering. En platsinventering som verktyg grundar sig i metoden observa  on och är av stor betydelse 
för forskningen i examensarbetet då det är det enda som ger oss direkt data av det geografi ska området. Därmed 
är det också vik  gt a   den genomförs på bästa möjliga sä  . Platsinventeringen genomförs med utgångspunkt ur 
metoden observa  on och ute  er skri  erna “Trygghetsvandring - tankar på vägen” (2010) och “Trygghetsvandring - en 
vägledning” (2010) vilka behandlar just trygghetsvandringar båda framtagna av Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
Boverket och BRÅ. Som komplement har även Boverkets text “Plats för trygghet” (2010) använts. Skri  erna har för 
vår del verkat som stöd för a   upprä  a e   observa  onsschema avse   a   hjälpa oss iden  fi era element i den fysiska 
miljön som kan uppfa  as som trygga eller otrygga. 
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Observa  onsschema 
Inför platsinventeringen upprä  ades e   observa  onsschema med  llhörande checklista, se bilaga 8, som anses 
vara relevant  ll den empiri och de  digare studier som gjorts i ämnet. Checklistan ska täcka så mycket som möjligt i 
rela  on  ll den fysiska u  ormningen och upplevd trygghet men ändå vara så entydig och självklar som möjligt för a   
minimera tolkning forskarna emellan. Checklistan följer i kronologisk ordning för a   först ge e   holis  skt intryck av 
området som avser a   registrera detaljer vi bör se närmare på senare i listan. De visuella observa  onerna är primära 
för analysen och dokumenteras därför med kamera och komple  eras med anteckningar på karta och i text. 

 Metodologisk diskussion
För a   kri  skt kunna granska och redogöra för bakomliggande mo  v  ll de metoder som använts i arbetet diskuteras i 
de  a avsni   för val och bortval av metoder. De  a ska  llföra en förståelse  ll varför vi använt oss av de ovan nämnda 
metoder samt varför vi valt bort metoder som kan anses vara relevanta för undersökningen. 

Fallstudier  llåter användningen av fl era metoder för datainsamling vilket också  llämpas i de  a arbete. I fallstudien 
används observa  on, dokumentär forskning och textanalys för datainsamling. Tidigt i arbetet var vi inställda på a   
göra intervjuer och/eller enkäter med trygghetsfrågor i rela  on  ll den fysiska u  ormningen i Kungsmarken. De  a 
kändes som e   naturligt val för a   få in data innehållande de boendes upplevelser av området men snart insåg vi a   
våra resurser inte skulle räcka  ll. Anledningarna  ll a   vi kom på andra tankar var fl era och erhölls delvis genom kon-
takt med hyresvärdar och hyresgäs  öreningen. Hyresgäs  öreningen gav oss besked om a   det mest förekommande 
språket i Kungsmarken är arabiska och berä  ar a   de själva har svårigheter med a   nå ut  ll hyresgästerna och a   
det även är svårt a   ut på engelska. Hyresgäs  öreningen använder sig av en tolk i samband med informa  onsmöten 
och dylikt (Tornerhjelm 2018). Denna språkbarriär hade inneburit fl era problem för oss. För a   få  llräckligt hög 
svarsfrekvens för  llförlitliga resultat hade vi antagligen varit tvungna a   skriva enkäten eller genomföra intervjuer 
på arabiska. E   annat problem skulle varit a   fysiskt nå ut  ll hyresgästerna. Vi hade för det ändamålet tre alterna  v, 
an  ngen a   på plats intervjua personer man möter i området med ljudinspelning eller skicka ut enkäter per post eller 
e-post. Det första alterna  vet valdes bort för a   det skulle bli för  dskrävande rela  vt  ll våra  dsramar med hän-
visning  ll transkribering av intervjuerna och  ll den risk för a   ödsla  d på a   hi  a personer a   intervjua på dyrbar
studie  d. Det andra alterna  vet fi ck vi bakslag på genom kontakt med hyresvärden Karlskronahem som meddelade a  
e-post inte gick a    llhandahålla och a   trapphusen med brevinkasten ej heller var öppna för allmänheten a    llträda
(Kummel 2018). Under genomförandet av programmet  ll de  a arbete uppmärksammades även andra belägg för a  
utesluta intervjuer och enkäter. Nämligen a   resultaten kan vara av låg validitet e  ersom vad människor säger och
kryssar i e   formulär kan avvika från deras verkliga inten  oner (Denscombe, 2016: 260, 289) vilket snarare försvårar
än hjälper  ll än a   styrka forskningens validitet. En klar nackdel med a   vi inte fi ck möjlighet a   genomföra intervjuer
och enkäter var a   vi inte kunde få direkt svar på vad de boende anser om u  ormningen av den fysiska miljön. Det
närmaste hyresgästernas egna upplevelse vi kunde komma var genom de lokala trygghetsundersökningarna som har
granskats.

I övrigt har det varit svårt a   få tag på uppdaterade dokument som rör trygghetsfrågor kopplade  ll Kungsmarken. Vi 
har varit i kontakt med en stor mängd människor involverade i just dessa frågor men trots det har det varit svårt a   
fak  skt få någon  ng ur dem. Generellt har kontakten varit bra men e  er upprepade förfrågningar från vår sida gav vi 
upp och fi ck nöja oss med det vi själva kunde fi nna på internet.  

 Resultat och analys
I de  a kapitel redogörs först resultatet för textanalysen av empirin som vi knyts an med våra teore  ska 
utgångspunkter. Sedan presenteras resultaten från Boverkets texter samt från vår platsinventering vilka ställs emot de 
gestaltningsprinciper vi erfarit ur empiri och teori. På slutet redogör vi för våra egna förfa  ade principer för gestaltning 
vilka grundar sig i de teore  ska utgångspunkterna, de empiriska studierna och platsinventeringen. 

Sta  s  k
I de  a avsni   redovisas den kvan  ta  va data som vi tagit fram ur de sta  s  ska dokumenten  llhörande empirin. 
BRÅ:s lokala arbetsgrupp i Karlskrona har  llsa   en egen avdelning för delområdet Mellanstaden som innefa  ar 
stadsdelarna Kungsmarken, Marieberg och Gullaberg. Resultaten från den senaste trygghetsmätningen genomförd 
 llsammans med polisen visar a   delområdet Mellanstaden  llsammans med delområdena Karlskrona, Tätort och 

utanf. C har e   problemindex på 3.2 när det kommer  ll “konkret känsla av otrygghet”. Undersökningsresultaten 
redovisas i indexsiff ror där 0 motsvarar “inget problem” och 6 motsvarar “stora problem”. Samma undersökning visar 
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fl era specifi ka situa  oner där känslan av otrygghet graderas på samma skala. Där s  cker punkten “trygg ute sen kväll” 
ut med indexsiff ran 5, eller andelen 44% av de medverkande i undersökningen. De  a kan jämföras med den na  onella 
mätningen där 19% av befolkningen uppger a   de känner sig otrygga ute sen kväll.
Den sta  s  ska analysen har främst visat oss de rådande avvikelserna mellan Kungsmarken och resterande Karlskrona 
gällande trygghetsfrågor presenterade i trygghetsmätningar. Mycket av sta  s  ken har vi få   tag i genom mailkontakter 
med polisen och Karlskrona kommun. De  a har inneburit a   vi blivit  lldelade relevanta delar ur större undersökningar 
vilka på så sä   tagits ut ur en större kontext, sammanfa  ade av nämnda mailkontakter. På så sä   har denna data 
bearbetats av en tredje part och blir svåra a   hänvisa  ll och presentera samt göra valida granskningar utav. Därmed 
presenteras inte de sta  s  ska dokumenten mer grundligt här utan nämns genomgående i texten för a   visa på de 
sta  s  ska avvikelser som råder och hur vi förhller oss  ll de  a. 

 Juridiska dokument 
Under följande avsni   förs en analys av samtliga gällande detaljplaner inom avgränsningen. Detaljplanerna visar hur 
markens användning är planerad rent juridiskt och fi nns a   granska i bilaga 1-7. Vid genomgången av detaljplanerna 
har även  llhörande planbeskrivningar lästs för a   få en djupare förståelse över planbestämmelserna.

Detaljplan 1963
I den ursprungliga planen är samtlig mark i direkt anslutning  ll bostadsbebyggelsen reglerad  ll bostadsändamål 
vilket i dagens detaljplaner hade gå   under bestämmelsen kvartersmark och  llhör och förvaltas därmed av 
fas  ghetsägaren. Bebyggelsens u  ormning fi nns reglerad med huskropparnas y  re gränser angivna och marken 
inom de halvslutna rum som huskropparna skapar är samtliga reglerade som kvartersmark. Den mark som ligger in  ll 
bostadsbebyggelsen har med andra ord samma juridiska bestämmelser som också råder för byggnaden på fas  gheten. 
I juridisk mening betraktas därmed inte den marken som off entlig för allmän användning. Kring kvartersmarken 
sträcker sig en gata för allmänt ändamål som därmed är a   betrakta som off entligt rum i juridisk mening. 
Kvartersmarken för bostadsändamål gränsar direkt  ll den allmänna gatan med undantag för fyra områden som är 
reglerade för parkeringsändamål. Det är fyra egenskapsområden som for  arande ligger innanför kvartersmarken för 
bostadsändamål men där möjliggörs även för garage och parkeringsplatser. Då dessa ligger innanför kvartersmarken 
är de for  arande a   betrakta som privata i juridisk mening. Området mellan fl erbostadshusen och allmän gata i 
Kungsmarken är alltså uteslutande privata i juridisk mening. 

KVARTERSMARK 
ALLMÄN PLATSMARK

Juridiskt gällande markbestämmelser

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjd-
kurvor, 5 m ekvidistans © Lantmäteri-
et. (2014 
Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas-

 ghetskartan, vektor © Lantmäteriet 
(2016 
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Längs med den allmänna gatans y  erkant sträcker sig e   område med bestämmelsen ‘park eller plantering’ som i 
dagens detaljplaner skulle benämnas med bestämmelsen ‘natur’ och är e   område av typen allmän platsmark och kan 
i juridisk mening betraktas som off entligt rum. Området ‘natur’ sträckning runt den allmänna vägen från sydost avbryts 
fyra gånger innan det fortsä  er in i bostadsbebyggelsen söder ifrån där den skapar e   större off entligt rum med 
lika avstånd  ll varje fl erbostadshus. Längs den allmänna vägens y  erkant reglerar planen område för panncentral, 
bostadsändamål och parkering. Större delar av den allmänna gatans nordliga sträckning är därmed priva  serad 
om båda sidor och gatan bildar e   off entligt stråk. Planområdets nordvästra, västra och sydvästra delar regleras 
uteslutande av allmän platsmark i form av ‘natur’ och ‘allmän gata’. I direkt sydlig anslutning  ll bostadsbebyggelsen 
regleras e   område med bestämmelsen ‘område för allmänt ändamål’ vilket är a   betrakta kvartersmark avse   
för allmän verksamhet och därmed också som privat rum i juridisk mening. Direkt söder om föregående område 
regleras e   annat med bestämmelsen ‘område för centrumlokaler’ vilket i dagens detaljplaner hade betraktats 
som kvartersmark och därmed inte off entligt rum i juridisk mening. Vidare söderut följer e   område reglerat med 
bestämmelsen parkering vilket också är a   betrakta som kvartersmark. I detaljplanen öppnar sig bostadsbebyggelsen 
mest i söder där den i övrigt rela  vt slutna bebyggelsen reglerad med kvartersmark ersä  s av allmän platsmark och 
andra områden med allmänna ändamål som i sin tur, vidare söderut, ansluter  ll området för centrumlokaler. I samma 
riktning följer senare bostadsområdet Gullaberg och Marieberg med liknande struktur av huvudsakligen bostäder och 
e   fåtal mindre serviceverksamheter. Detaljplanens u  ormning tolkas i och med de  a som a   en strävan fi nns a   
koppla samman dessa två områden med e   stråk som är off entligt eller halvoff entligt, medan Kungsmarkens norra 
delar är mer slutna i sin bebyggelsestruktur. Det  digare nämnda området för centrumlokaler ligger mi   i de  a stråk 
och är vad vi defi nierar som halvoff entligt. Det är i juridisk mening privat och avse   för kommersiella verksamheter 
men är sam  digt avhängigt av det off entliga rummets rörelse och närvaro av människor.

Detaljplan 1972
Den första ändringen av den ursprungliga detaljplanen gäller dess mest sydliga delar där det ursprungligen var ‘område 
för allmänt ändamål’, ‘område för centrumlokaler’ och delar av den allmänna vägen samt delar av allmän platsmark 
för natur. Sy  et med planändringen är utveckla området för centrumlokaler, numera Kungsmarken centrum, då 
e  erfrågan för kommersiell konsum  on och service påstås ha ökat. De  a medför a   områden för bostadsändamål 
tas i anspråk  ll fördel för områden för allmänt ändamål. Vilket också kan betraktas som a   det privata ersä  s med 
halvoff entligt. Delar av  digare parkering längst söder i ursprungliga detaljplanen tas i anspråk  ll fördel för område 
för centrumlokaler och motorservice. Närvaron av kommersiell service i vad som uppfa  as som off entligt rum skapar 
en halvoff entlig upplevelse då det delvis priva  seras av verksamheter. Därav kan en öppen parkeringsplats karaktär 
uppfa  as som mer off entligt defi nierad. Vad denna ändring medför kan då betraktas som a   det off entliga ersä  s med 
det privata om ändå y  erst marginellt. 

E   rum som domineras av privat kommersiell service kan med sin u  ormning uppfa  as som betydligt mer off entligt 
än en parkeringsplats, exempelvis genom a   rummet möjliggör för en större närvaro och mångfald av människor 
och ak  viteter än parkeringsplatsen som i sig begränsar användningen  ll bilägare. Detaljplanens anspråk på 

PRIVAT
HALVPRIVAT
HALVOFFENTLIGT
OFFENTLIGT

Upplevda rumsligheter

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjd-
kurvor, 5 m ekvidistans © Lantmäteri-
et. (2014) 
Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas-
 ghetskartan, vektor © Lantmäteriet 

(2016) 
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parkeringsplatsen medför också en begränsning  ll trafi kfl ödet i området då en matargata  ll Gullbernavägen bryts 
vilket stoppar möjligheten a   med bil passera genom området. Begränsningen i trafi kfl öde kan antas medföra större 
möjligheter för mjuka trafi kanter a   röra sig i området men sam  digt tas den i juridisk mening mest primära off entliga 
strukturen i anspråk, gatan. I detaljplanens västra del tas ‘område för centrumlokaler’ i anspråk  ll fördel för ‘område 
med kyrkligt ändamål’, två bestämmelser som regleras under rubriken ‘byggnadskvarter’ som i dagens detaljplaner 
hade formulerats som kvartersmark. I juridisk mening förändras därmed inte graden av den off entliga miljön. 
Sammanfa  ningsvis av de ändringar detaljplanen medför får Kungsmarkens södra delar en större varia  on av juridiska 
bestämmelser för markens användning.

Detaljplan 1982
De områden i den ursprungliga detaljplanen norr om den allmänna gatan som var reglerat för bostadsändamål och 
parkering utgår i och med denna planändring. Området för panncentralen blir kvar och där betraktas marken som 
privat i och med bestämmelsen kvartersmark. Området för bostadsändamål och parkering som också regleras med 
kvartersmark ersä  s med bestämmelsen motsvarande ‘natur’. I juridisk mening innebär det a   det privata ersä  s med 
off entligt.

Detaljplan 1989
De ändringar som gjordes 1972 i den ursprungliga detaljplanen ändras y  erligare i och med denna ändring. Det 
är det ‘område för kyrkligt ändamål’ som får ny beteckning ‘C’ för centrum med e    llägget ‘kyrklig verksamhet’. 
Samma område blir också större och tar delar av området reglerat för centrumverksamheter (  digare område för 
centrumlokaler) i anspråk som ligger i direkt anslutning  ll öster. De  a innebär ingen ändring i graden av off entlighet 
då dessa områden nu delar samma bestämmelse ‘C’ för centrum som går under användningen kvartersmark och är då 
privat i juridisk mening. 

Detaljplan 1995 (2st)
Två ändringar görs av den ursprungliga detaljplanen år 1995. Den första rör samma norra delar som ändringen 
1982 gällde. Det är det området för panncentralen som får ny beteckning  ll teknisk anläggning och dessutom blir 
något större i västlig riktning. Denna ändring medför a   små delar av områdets natur tas i anspråk och ersä  s med 
kvartersmark. I juridisk mening innebär de  a a   det off entliga ersä  s av privat. Samma år genomförs en ändring i 
den ursprungliga detaljplanens södra delar där e   området  digare ändrat i detaljplanen 1972  ll område för allmänt 
ändamål återgår  ll si   ursprungliga läge som område för bostadsändamål med  llägget ‘social service’. I juridisk 
mening innebär inte de  a något ändring i graden av off entlighet utan marken förblir kvartersmark. 

Detaljplan 2001
Den senaste ändringen gjordes för a   möjliggöra för nya verksamheter längst söderut i den ursprungliga detaljplanen 
där markanvändningen 1972 ändrades  ll parkering och motorservice. Ändringen i denna detaljplan medför också en 
ny vägsträckning som avser a   skapa en tydligare entré  ll Kungsmarken centrum samt a   möjliggöra för en fram  da 
sänkning av Kungsmarksvägen och en förbindelse under järnvägen. Denna detaljplan medför inget anspråk på  digare 
allmän platsmark utan bestämmelser för kvartersmark gäller fortsa  . Området förblir i juridisk mening privat men 
ger underlag för en större mångfald av människor a   använda platsen i och med större utbud av verksamheter. En 
tydligare entré  ll Kungsmarken centrum betraktas som en åtgärd för a   öka  llgängligheten  ll centrumet och för a   
öka användningen av det. De  a betraktas således som en åtgärd avsedd a   öka den mänskliga närvaron i området. 
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Rapporter
Nedan presenteras genomgången av de två slutrapporter framtagna ur projekt vars fokus lergat på bro  sförebyggande 
åtgärder i Mellanstaden och i Kungsmarken vilka har givit oss en förståelse över hur man arbetat med trygghetsfrågor 

 digare i dessa områden. 

 Områdes BRÅ Mellanstaden
I slutrapporten för Områdes BRÅ Mellanstaden påträff as få kopplingar  ll vad som i den fysiska miljön kan upplevas 
otryggt. För a   få en känsla av vilka sträckor i Kungsmarken som upplevs som trygga och otrygga ordnades en 
trygghetsvandring i området år 2007. Resultat från denna visade a   skymmande träd och buskar behövts röjas 
rejält för a   för a   öka sikten och därmed också tryggheten. Y  erligare e   problem som uppdagades var anlagda 
bränder vilket konstaterades berodde på a   ungdomar inte hade någonstans a   ta vägen på sin fri  d (Områdes BRÅ 
Mellanstaden 2008: 5-6). Trygghetsvandringen resulterade i a   buskage runt parkeringspla  or röjdes bort, likaså 
buskage längs Kungsmarkstrappan som anknyter med Björkhagevägen i norra delen av området, dessutom röjdes 
samtliga gångvägar  ll Sunnadalsskolan där även trasig belysning åtgärdades (Områdes BRÅ Mellanstaden 2008: 6). 
Sedan 2007 genomförs årligen trygghetsvandringar i Kungsmarken (Hovbäck 2018).

Enligt rapporten bör studiebesök anordnas på platser med liknande struktur för a   ta del av deras arbetssä  , vilket 
även har gjorts. E   studiebesök i Norrliden, Kalmar har varit anmärkningsvärt givande där deras stadsutvecklare, 
öppna medborgarkontor och arbetsmetoder fungerat som goda förebilder för Mellanstaden och kunnat leda fram 

 ll de 15 åtgärder med sy  e a   minska kriminalitet och missbruk samt underlä  a för integra  on bland de boende i 
Mellanstaden (Områdes BRÅ Mellanstaden 2008: 6-7). De  a ställer Mellanstaden och därmed även Kungsmarken i en 
generell kontext då man inspirerats av trygghetsåtgärder i områden med liknande strukturen.

 Grannsamverkan i Kungsmarken
Projektet Grannsamverkan i Kungsmarken är en del av fortsä  ningen på rapporten Områdes BRÅ Mellanstaden 
och innefa  ar en av de 15 åtgärder som utvecklades där. Vad de resterande 14 åtgärderna innebär framgår inte i 
dokumenten. Åtgärden var a   utveckla grannsamverkan i Mellanstaden där Kungsmarken blev utvald och ska sy  a 

 ll a   öka den upplevda tryggheten och engagemanget hos de boende (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 
5). I rapporten framhålls a   Kungsmarken länge lidit av e   dåligt rykte som e   område präglat av hög kriminalitet 
farligt a   vistas i. Denna problembild har återspeglats av media och påverkat de boendes känslor av otrygghet, 
rädsla och skam (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 6).  Störst fokus i projektet har legat på trapphusträff ar och 
grannsamverkan. Trapphusträff arna har anordnats genom a   ca 15 st ini  a  vtagande hyresgäster per fas  ghet i 
samråd med projektledaren blivit informerade om grannsamverkan och sy  et med trapphusträff arna. Det har bland 
annat informerats om hur trygghet handlar mycket om a   veta vilka som bor i ens trapphus och a   våga integrera med 
de man träff ar i trapphusen men inte känner igen och a   många vakande ögon är bä  re än två. 12 trapphusträff ar 
ägde rum år 2008 respek  ve 22 trapphusträff ar år 2009. Hyresgästerna har på dessa träff ar kunnat diskutera och 
komma med förslag på vad de vill förändra, förbä  ra eller utveckla i trapphuset, på gården eller i Kungsmarken rent 
generellt. Dokumenta  onen har förmedlats  ll närpolis och förvaltare som kunnat åtgärda rena felanmälningar direkt 
och få   kännedom om viss problema  k som inte  digare uppmärksammats (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 
9-10). Trapphusträff arna har följts upp med workshops för a   där kunna arbeta vidare med de idéer och tankar
som kommit fram under trapphusträff arna. De  a resulterade i na  - och trygghetsvandringar genomförts i området
(Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 11-12). Några slutsatser som kunde dras e  er projektets genomförande var a
trapphusträff arna ökat vi-känslan, engagemanget och ansvaret för si   trapphus bland de boende. Genom träff arna har
en uppdelningen av de stora trapphusen  ll mindre enheter ske   och minskat anonymiteten i området som i sin tur
har ökat den sociala kontrollen. De boende integrerar med varandra mer än  digare och Kungsmarken har få   en mer
posi  v publicitet i media (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 17).

Projektet har ha   e   posi  vt u  all och givit ringar på va  net. Lokalt föreslås liknande arbete appliceras på Marieberg 
och på Älgabacken i Ronneby. Arbetsmetoden har även förts vidare na  onellt  ll Berga i Linköping där personer 
engagerade i projektet har informerat om grannsamverkansarbetet i Kungsmarken  ll hyresgäster, polis och 
bostadsbolag i området (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 12, 17). Projektet har även vunnit e   pris i den svenska 
bro  sförebyggande ECPA tävlingen för a   lyckats etablera grannsamverkan i e   fl erfamiljhusområde med många olika 
etniska grupper, präglat av hög arbetslöshet och höga otrygghetstal (Grannsamverkan i Kungsmarken 2010: 3). 
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Boverket

Nedan redogörs kort för de dokument från Boverket som behandlar gestaltningsprinciper för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande åtgärder. Texterna är riktade till de som är yrkesverksamma eller intresserade av frågor gällande  
hur u ormningen av den fysiska miljön kan påverka känslan av trygghet eller otrygghet och blir därmed relevanta 
för oss a   använda vid framtagandet av gestaltningsprinciper anpassade för Kungsmarken(1998, 2010. Texterna är 
skrivna i e   vägledande sy  e och åtgärderna som presenteras utgörs av Boverkets uppfa  ning om vad som anses 
vara trygghetsskapande åtgärder. Texterna är således inte fullständiga eller direkt applicerbara på alla fysiska miljöer 
utan kan fungera som hjälpmedel eller utgångspunkter vid e   sådant arbete då varje plats har sina egna 
förutsä ningar. 

I Boverkets Bro  , bebyggelse och planering presenteras några u  ormningsprinciper för känslan av trygghet, 
respek  ve möjligheten a   begå bro  , som är generella för i princip alla miljöer, dessa är; överblickbarhet, 
synlighet, orienterbarhet,  llgänglighet, rumsliga ansvarsförhållanden, förvaltning, belysning, livfulla platser 
och dsanvändningsmönster (1998: 87-88). Listerborn nämner Newmans fyra gestaltningsprinciper för hur 
bostadsområden borde byggas som en zon möjlig a   försvara och påverka för a   skapa den bäst sammansa a 
sociala kontrollen vilka går a   likna vid Boverkets radade principer. Newman menar a   1) grannskap ska delas upp i 
mindre enheter för a   skapa överblickbara ytor som är möjliga a   kontrollera, försvara och påverka. Genom a   
kategorisera rum som privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga ska en tydligare ansvarsfördelning skapas där 
desto mer privat e  rum är, desto tydligare framträder ansvarsfördelningen. Vidare ska 2) en naturlig övervakning 
skapas genom a   fönster och entréer placeras mot det offentliga rummet, både in mot bostadsområdet och ut mot 
gatan. 3) Byggnader ska även placeras så a  gator inkluderas i den sociala övervakningen vilket kan bidra ll en ökad 
synlighet. Med ökad synlighet kan trygghetskänslan på platsen öka vilket i sin tur kan öka användningen och göra 
platsen mer livfull. Till sist 4) ska inte byggnadsu ormningen vara utmärkande på e   sådant vis som gör området 
kons gt eller speciellt, då det kan s gma sera området och dess boende (Listerborn 2002: 104-105).

I Boverkets Plats för trygghet listas likt ovan några generella kännetecken för platser som upplevs som trygga; de ska 
vara överblickbara, ge kontakt med omgivningen, vara befolkade, lä  orienterade, blanda vägar och bebyggelse samt 
vara välskö  a (2010: 9). En vik  g princip för a   skapa trygghet handlar om a   skapa goda förbindelser mellan 
områden. För a   åstadkomma de  a krävs tydliga rumsliga ansvarsförhållanden, befolkade stadsrum och god 
överskådlighet och synlighet. Dessa principer gör inte en stad fullkomligt trygg utan skapar möjligheter för a   kunna 
ta sig mellan olika områden utan a   behöva passera något som uppfa  as otryggt. Listerborn menar a   möjligheterna 
för a   kunna u  rycka sig fri   i staden är en vik  g aspekt för a   inte ta död på det stadsmässiga livet som förväntas 
uppstå genom tre kriterier, en trygg, trivsam och spännande stad, där det sistnämnda är en del som o  a glöms bort. 
En stad som är helt trygg kan bli en tråkig stad (2002: 111).

De två dokument skrivna av Boverket som behandlar trygghetsvandringar sy  ar  ll a   få boende och verksamma 
inom bostadsområden a    llsammans föra dialog om hur deras miljöer kan bli mer trygga (2010a, 2010b). För oss 
har dessa texter fungerat som hjälp vid observa  on på platsen för a   uppmärksamma fl er saker som i den fysiska 
miljön kan uppfa  as som otrygga och har resulterat i det observa  onsschema vi utgå   e  er vid platsinventeringen. 
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Platsinventering
Nedan redogörs resultat och analys av platsinventeringen där vi har valt a   kategorisera observa onerna under 
olika huvudrubriker för a   presentera områdets helhet på e  strukturerat sä . Vår redogörelse utgår ifrån vårt 
observa onsschema och ska besvara de frågor som ställs där. Tillhörande bilder och bildtext är ll för a  förtydliga 
vår uppfa ning av den fysiska miljön och vad i den som kan uppfa as som tryggt och otryggt. De digare erfarna 
gestaltningsprinciperna kommer i de a avsni  a  appliceras ll resultatet av platsinventeringen för a   
platsspecifikt kunna analysera vilka som lämpar sig bäst för en tryggare fysisk u ormning av Kungsmarken. 

Topografi 
Kungsmarken är beläget på en platå vilket begränsar  llgängligheten  ll och från området. Den kuperade terrängen 
gör fl era par  er näs  n  ll helt o  llgängliga för mänsklig närvaro vilket skapar barriärer. Flera gånger komple  eras 
en slu  ning av e   staket eller stängsel i det högre läget vilket y  erligare begränsar framkomligheten och förstärker 
barriäreff ekten. Den kuperade terrängen begränsar även möjligheten a   anlägga gång- och cykelvägar raka vägen 
mellan punkt A och B för a   undvika för branta vägar. De  a kan vara en av anledningarna  ll a   så många spontana 
s  gar har uppstå   i området. A   kunna röra sig fri   i och mellan områden är en förutsä  ning för den upplevda 
tryggheten (Listerborn 2002: 111). Tyder de spontana s  garna i terrängen på a   det fi nns en möjlighet a   producera 
en egen användning av det off entliga rummet eller tyder de på brister i den fysiska u  ormningen? 

Funk  onskarta över Kungsmarken

Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghet-
skartan, vektor © Lantmäteriet (2016) 
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 Grönstruktur
Kungsmarken är rela  vt rikt på grönska både i och kring bostadsområdet. E   skogspar   sträcker sig runt hela 
bostadsområdet. Större delar av bostadsområdets gårdsstruktur utgörs också av en grönstruktur väldigt likt den orörda 
natur som sträcker sig runt.   

I gräs och natur har vi observerat många s  gar och passager som tyder på a   många människor i området rör sig 
spontant genom landskapet utöver de asfalterade gång- och cykelvägar som fi nns. De fl esta upptrampade s  garna 
observerades i den tä   bevuxna skog som sträcker sig runt Kungsmarkens nordvästra, västra och södra sidor. De  a 
kan betraktas som a   skogen skapar en barriär runt området och a   det gång- och cykelnät inte är  llräckligt för 
a   människorna ska ta sig  ll och från Kungsmarken utan a   spontant välja egna vägar där det inte från början var 
tänkt a   folk skulle röra sig. De fl esta s  gar observerades söder om Kungsmarken och verkade länka området med 
det grundskoleområde som ligger på andra sidan skogen söder om bostadsområdet. De  a tyder på a   de spontana 
s  garna genom skogen kanske främst har åstadkommits av elever på skolan som också bor i Kungsmarken. Alla 
upptrampade s  gar kan också tyda på a   människor har e   behov av a   producera funk  onen av det off entliga 
rummet själva och a   de behöver ges utrymme a   använda platsen spontant på eget ini  a  v (Listerborn 2002: 98; 
Jacobs 2011: 198).

Topografi 

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjd-
kurvor, 5 m ekvidistans © Lantmäteriet. 
(2014 
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skartan, vektor © Lantmäteriet (2016 
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 Gatustruktur
Längs hela områdets y  ersida sträcker sig en matargata, Kungsmarksvägen, vilken följs av en gång- och cykelväg 
fram  ll i höjd med Panncentralen. Däre  er fi nns det endast tro  oarer på båda sidor vägen fram  lls dess a   den 
avslutar i en vändplats vid C-huset. Parkeringsplatserna är anslutna  ll matargatan och så även de vägar som sträcker 
sig längs huskropparnas y  ersida vilka är enkelriktade. Vid övergångsställen i anslutning  ll parkeringsplatserna var 
vägmarkeringar och centrifuger slitna och otydliga. Det fi nns även plats för bilar a   ta sig fram längs vägarna som 
sträcker sig längs huskropparna i insidan av området, dessa vägar är dock endast avsedda för gång- och cykeltrafi k. 
Utöver dessa korsar fl era mindre vägar varandra i e   oregelbundet mönster runt om genom innergårdarna där många 
består av spontant upptrampade gångs  gar. Från verksamhetsområdet i söder sträcker sig en bredare gång- och 
cykelväg mot bostadsområdet i nordvästlig riktning, vilken även den utgör en del av Kungsmarksvägen. Parkeringar 
är koncentrerade  ll utkanten av området längs Kungsmarksvägen och har anlagts i form av fyra cirklar e  er 
huskropparnas avrundning med parkering i garage och på markplan. I och med de höjdskillnader som fi nns i området 
har garage med fördel kunnat byggas med parkeringar ovanpå. Dessa parkeringsplatser skapar dock barriärer då en 

Bild från fl erfamiljshusens östra delar av innergården. Bild av höjdskillnaderna sydost om fl erfamiljshusen vid 
Kungsmarksvägen

Bilden ovan och de två följande visar några 
få av alla spontana s  gar i området.

Bilfl öde

Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghetskartan, vektor © 
Lantmäteriet (2016)Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjdkur-
vor, 5 m ekvidistans © Lantmäteriet. (2014) 
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mur sträcker sig runt dem som  llåter få gångpassager igenom cirklarna samt skiljer sig åt i topografi n. I cirklarnas 
mi   är det planterat med gräs och buskar vilka även dessa ytor är svåråtkomliga i och med de murar som ramar in 
parkeringarna. Till parkeringsgaragen fi nns smala trappgångar lokaliserade närmast husen. 

Bilden upp tv. visar e   bländande ljus från gatubelysningen. 
Bilden upp th. visar y  erligare en bländande belysning. 
Bilden ned tv. visar rondellen med  llhörande mur i mi  en av en parkeringsplats nordost om fl erfamiljshusen. 
Bilden  ll ned th. visar en parkeringsplats i nordväst om fl erfamiljshusen med  llhörande mur, även e   staket längs parkeringsplatsens y  ersida 
går a   ana. 
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Gång- och cykelfl öde

Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghetskartan, vektor © Lantmäteriet 
(2016)Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjdkurvor, 5 m ekvidistans © 
Lantmäteriet. (2014) 
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Alla former av gata fi nns i området för samtliga trafi kanter, hårda som mjuka, a   använda. E  er mörkrets intrång visar 
sig också a   belysningen är anpassad däre  er, med varierande resultat. Längs med matargatan är armaturer placerade 
högt över gatan med stor spridning av ljuset. På och vid bostadshusen är belysningen är belysningen i en mindre skala 
och har större detaljrikedom. Den varierande ljussä  ningen framstår inte som välplanerad i området utan har på 
många platser en nega  v eff ekt på den upplevda tryggheten. Många befolkade platser och passager i området saknar 
helt belysning. Helt mörka platser förekommer endast på bostadsområdets innergård. På samma platser där det är 
som mörkast förekommer fl era av  digare nämnda upptrampade s  gar. Vissa av dem så upptrampade a   de av oss kan 
betraktas som primära stråk för människans rörelsemönster i området. Bostadsområdets u  ormning och lokalisering 
i staden gör även denna väg, över innergården, den mest naturliga a   välja för a   ta sig från bostaden i Kungsmarken 
 ll de fl esta av stadens övriga funk  oner. Boverket poängterar a   det kan vara för den upplevda trygghetens fördel 

a   lämna vissa platser mörka för a   signalera vilka platser vi bör undvika och därmed öka orienteringen i området 
(Boverket 2010: 71, 73). I fallet som beskrivs här kan det framstå som a   förvaltande organ vill leda användningen av 
plasten runt gården längs med huskropparna där belysningen är bä  re. Det fi nns undantag på innergården där det 
fi nns belysning men med än sämre eff ekt på den upplevda tryggheten. Den belysningen som förekommer är väldigt 
stark och bländar förbipasserande. Den bländande eff ekten förstärks på grund av de höjdskillnaderna i området 
som på fl era platser sä  er ljuskällan direkt i siktlinjen. Vår möjlighet a   se försämras och den bländande eff ekten 
förstärks y  erligare av de kontraster som uppstår mellan de annars mörka platserna och det mycket starka ljuset. De  a 
påverkar inte bara vår sikt och överblick utan framkallar en känsla av a   vara exponerad då omgivningen utanför ljuset 
framstår som ännu mörkare då vi står i det starka ljuset (Boverket 2010: 70). Den upplevda tryggheten ökar också om 
ljuset återger omgivningen på e   tydligt sä   snarare än a   sprida e   generellt ljus över platsen (Boverket 2010: 73). 
Exempel på de  a har observerats i Kungsmarken där ljuset också används för a   gestalta och modellera omgivningen 
vilket upplevs bidra  ll ökad orientering men även med este  ska värden. På bostadsområdets innergård observerades 
ljus riktat underifrån mot e   träd och likaså upp mot en husfasad. De  a verkar inte bara för a   höja platsens este  ska 
värden utan hjälper oss också tolka omgivningens karaktär och rumsligheter, vi kan leda och orientera oss med hjälp av 
dessa. Återgivningen av dessa rumsliga samband uppnås på bästa sä   om ver  kala ytor, som träd och fasader, gestaltas 
med hjälp av ljussä  ning (Boverket 2010: 74) precis som i fallet Kungsmarken.  

JÄRNVÄG
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Gatustruktur

Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghet-
skartan, vektor © Lantmäteriet (2016)



28

 Kvartersstruktur
Huskropparna är uppdelade i 3 enheter, Månstenen, Kristallen och Västra Huset,  digare benämnda A-C. Vi har för 
enkelhets skull valt a   fortsa   benämna husen A-C. Byggnaderna har en säregen karaktär i form av långa bågformade 
fasader som slingrar sig runt området och bildar runda omslutna innergårdar och parkeringsplatser. A- och B-husen 
är anmärkningsvärt långa och genom A-huset fi nns en smal gång som delar upp huskroppen i två delar. Denna 
u  ormningen gör det på många ställen omöjligt a   se byggnadernas slut och därmed få en uppfa  ning av hur långt 
byggnaden sträcker sig. Vid en vandring längs en fasad blo  ar sig huskroppen e  er hand som man tar sig fram och 
likheten med de andra byggnaderna gör det svårt a   orientera sig i området samt veta om det är möjligt a   ta sig 
igenom eller förbi huskropparna. Jacobs menar a   gator med visuella avbro   kan göra e   kvarter mer begripligt, det 
ska inte fi nnas några otydliga avslut på byggnader utan de bör ha synliga men inte slutgil  ga avslut. När byggnaden 
närmar sig si   slut ska det vara möjligt a   på förhand uppfa  a hur man tar sig runt eller igenom  ll nästa “scen” som 
uppdagas för a   öka områdets orienterbarhet (Jacobs 2011: 498-499). På två platser fanns det enkla orienteringstavlor 
över området med markeringar över vik  ga platser. Dessa var uppsa  a av Karlskronahem och visade därmed inga 
detaljer gällande C-huset. De talade om vart på kartan man befann sig, namn på gator, var busshållsplatser samt 
verksamheter och andra målpunkter låg lokaliserade. Orienteringstavlorna har en välkomnande eff ekt som skapar 
trygghet för de boende såväl som för besökande (Boverket 2010: 29). 

Byggnadselement
Vad gäller byggnadselement har vi fokuserat på byggnadernas entréer, fönster, trapphus, balkonger, arkader, 
konst och komplementbyggnader. Dessa element har vi betraktat i rela  on  ll angränsande rumsligheter ur e   
trygghetsperspek  v. Bostadsområdets markplan mot gatan utgörs  ll största del av entréer  ll förråd, tvä  stugor 
och avfallsrum som alla har små frostade fönster i takhöjd som endast släpper in ljus utan a   ge någon som helst 
in- eller utsyn. I övrigt utgörs markplan mot gatan av entréerna  ll bostädernas trapphus och några få verksamheter. 
U  ormningen av markplan begränsar den naturliga övervakningen (Listerborn 2002: 104; Jacobs 2011: 54) från 
bostadsbebyggelsen  ll enbart entrédörrarna  ll trapphusen. Hela markplan mot gatan är också en arkad som gör 
det ännu svårare a   se vad som försiggår in  ll huset även från bostäderna på våningarna över markplan. De  ll 
bostaden gemensamma funk  onerna som tvä  stuga och avfallsrum upplevs i hög grad som otrygga om man vid 
användning av dem inte har möjlighet  ll någon kontakt med omvärlden (Boverket 2010: 31; Listerborn 2002: 107). 
Den 26/4 invigs nya externa gemensamhetsanläggningar för avfallshantering placerade med jämna mellanrum mellan 
entréerna mot gatan (Kummel 2018). Vid platsinventeringen observerades dessa och deras lokalisering är  ll den 
naturliga övervakningens fördel då mer kontakt med omvärlden skapas i och med a   man syns från bostäderna när 
man använder anläggningen. Själva avfallsanläggningens byggnad är i form av en rektangel med sin långsida parallell  
med bostadshusens fasad och har sin entré på ena kortsidan. Placeringen av entrédörren beror sannolikt på hur 
förvaringsutrymmet och manövreringen ska op  meras i byggnaden men hamnar i och med de  a runt e   hörn från de 
fl esta av bostäderna se  . De  a medför a   användningen av avfallsanläggningen i rela  on  ll trygghet begränsas på 
grund av op  merad planlösning i en byggnad avsedd för avfallshantering. Dock har en ståldörr ersa  s av en glasdörr 
som har en posi  v eff ekt på graden av kontakt man har med omvärlden. Bostadshusens trapphus ligger alla mi   i 
byggnaden med bostäder kring sig vilket medför a   en större boyta får fönster vilket kan tolkas som a   fl era bostäder 
och därmed fl er boende får uppsikt utåt. Som boende kan du dock inte förbereda dig på vad som väntar när du ska 
lämna bostaden i lika hög grad som om trapphuset skulle ha sikt ut. 

Kvartersstruktur

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjdkurvor, 
5 m ekvidistans © Lantmäteriet. (2014) 
Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghet-
skartan, vektor © Lantmäteriet (2016)
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Hus C
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ENTRÈER
ARKADSIDA
BALKONGER
KONST
ORIENTERINGSKARTA

Byggnadselement

Höjdkurvor skapad u  från 
GSD-Höjdkurvor, 5 m ekvidistans 
© Lantmäteriet. (2014) 
Bebyggelse skapad u  från 
GSD-Fas  ghetskartan, vektor © 
Lantmäteriet (2016)

Bilden upp tv. visar e   av mijörummen där entrédörren har fl y  ats  ll 
kortsidan.
Bilden ned tv. visar livsmedelsbu  ken i C-huset. 

Bilden upp th. visar panncentralen öster i Kungsmarken.
BIlden ned th. visar en av entrédörrarna under i arkaden på B-huset.
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De tre bostadshusens fasader har alla varierande struktur i sig och gentemot varandra vilket ökar orienterbarheten 
och gör det enklare a   hi  a vilket i sin tur är trygghetskapande enligt  digare forskning (Listerborn 2002: 108). I 
Kungsmarken har fl era kons  nstalla  oner observerats under platsinventeringen, två mo  v i mosaik på fasaden av A 
och B husens ena kortsida och en gjutjärnsskulptur på en stenpelistad vid entrén  ll Kungsmarken centrum. Vid den 
gamla panncentralen i norr fi nns det väggar avsedda a   måla på utplacerade för lokala konstnärer a   skapa konst. 
Dessa väggar kan tyda på en strävan a   minimera olaglig konst eller graffi    i området. Platser utsa  a för skadegörelse 
och klo  er kan uppfa  as som bortglömda av samhället med eff ekten a   människor undviker a   vistas där. Vad som 
är konst eller inte kan ibland vara svårt a   avgöra men den konst som inte följer de formella regler som beslutats gälla 
för det off entliga rummet är e   tecken på respektlöshet mot de gemensamma ytorna och de som använder dem 
(Boverket 2002: 25).  

Bilden tv. visar hus B 
norrdligaste böj ifrån syd 

Bilden tv. visar arkaden 
som sträcker sig längs 
samtliga fl erfamiljshus 
norra sida. 

Bilden tv. visar kons  nstalla  onen i centrumområdet. Följande bilder visar konst i mosaik på A-, och B-husets kortsida. 
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Förvaltning 
Karlskronahem förvaltar A- och B-husen vilka är lokaliserade i områdets norra och nordöstra del. Victoria park förvaltar  
C-huset vilket är lokaliserat i sydväst. Det går a   se skillnader mellan huskropparnas fasader gällande den y  re skötseln
men även i hur ombyggna  oner gjorts. C-huset skiljer sig åt då entrérna ligger direkt in  ll husfasaden under arkaderna
 ll skillnad från A- och B-husen som få   sina entrér ombyggda  ll a   s  cka ut mot och få kontakt med gatan. Entréerna

är utbyggda som egna enheter med glasväggar vilket gör dem möjliga a   se igenom, de är även utrustade med e   tak.
Upplevd trygghet i rela  on  ll naturlig övervakning är i högsta grad avhängigt av u  ormningen av fasader och entréer
med dess anslutande miljöer (Listerborn 2002: 112-113; Boverket 2010: 29) men även av vilket skick husen befi nner
sig vilket är av intresse för oss a   notera då de som förvaltar husen också ansvarar för investeringar i åtgärder som kan
vara trygghetsskapande. Vid observa  onen pågick dock mycket arbete längs C-husets fasad vilket visar på a   det sker
förändringar i dagsläget.

Runt omkring hela området syntes spår av mer eller mindre vandalisering främst i form av klo  er på fasader men 
även någon enstaka krossad ruta och omkullvält gruslåda. Viss nedskräpning kunde synas men det var inga mängder 
som fi ck en a   reagera. Är e   område utsa   för vandalisering och nedskräpning fi nns det en tendens a   de boende i 
området blir mindre aktsamma om sin närmiljö eller rentav slutar a   använda den vilket kan bilda en ond cirkel och e   
minskat engagemang i si   bostadsområde (Boverket 2002: 25; Listerborn 2002: 198). 

Längs B-husets fasad mot innergården i sydlig riktning var nedersta våningens fönster och dörrar försedda med galler. 
Vi fi ck senare från hyresvärden klarhet i a   gallret är uppsa   på grund av a   militären ingår i e   hyresavtal där. De 
annars nästan radikala åtgärderna för a   motverka inbro   på de  a sä   riskerar a   ge intrycket a   det fi nns behov 
för det i övrigt också. I  digare forskning diskuteras det om a   de  a intryck i värsta fall kan leda  ll a   skapa e   reellt 
behov av fl er liknande tekniska lösningar (Listerborn 2002: 220-221). 

Bilden tv. visar e   övergångsställe mellan A-, och B-huset.                 Bilden th. visar en trappa upp  ll B-husets västra kortsida.
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Defi nierade rumsligheter
Delarna av innergårdarna närmast husen omsluts av byggnadernas rundade struktur och uppfa  as  llsammans med 
de inhägnade förskolorna som de mest privata rummen i området. Trots den privata känslan kan de kategoriseras 
som halvprivata då det för allmänheten är möjligt a   ta sig runt där men används främst av de boende. Möjligtvis kan 
förskoleområdena uppfa  as som mer privata under  den då förskoleverksamheten är ak  v på dagen. Innergårdarna 
skiljde sig dock något  ll u  ormningen där C-husets innergård  ll stor del har kvar sin naturliga miljö med vildvuxna 
träd och berg i dagen. Där blev innergården mer o  llgänglig och vid en vandring på vägen längs huskroppens innersida 
uppstod en känsla av instängdhet mellan de höga husen den kuperade innergården. De andra innergårdarna hade 
däremot lekplatser och rekrea  onsytor på samma nivå som husen där den naturliga topografi n var bevarad utanför 
den mest omslutna strukturen. Dessa innergårdarna gav därför ifrån sig en mer halvoff entlig än halvprivat känsla i och 
med dess mer öppna struktur. B-husets innergård uppfa  ades som särskilt öppen och tom på växtlighet, där gav våra 
fotsteg ifrån sig e   eko vid observa  onen. I områdets mi   fi nns en konstgräsplan placerad ovanpå e   stort grusfält 
och i nära anslutning  ll denna fanns en nedgången utomhusscen. Här uppfa  ades rummet som off entligt då det 
ligger beläget en bit från husen och är mer  llgängligt för allmänheten, i detaljplanen regleras här även marken som 
park. In  ll bostadshusens y  ersidor under arkaderna som ve  er ut mot Kungsmarksvägen uppfa  ades miljön som 
halvoff entlig. Utanför arkaderna, innan vägen, ligger de fl esta av områdets parkeringsplatser. Hela området mellan 
bostadshusen och vägen får därmed en halvoff entlig karaktär då inget hindrar allmänheten a   använda den även om 
det i högsta grad är boende och besökare som gör det. Faktumet a   Kungsmarksvägen i högsta grad är e   off entligt 
rum förstärker tvetydigheten rumsligheterna emellan och gör gränsen mellan dem otydligare. A   privata och off entliga 
rum slipprar in i varandra menar Jacobs (2011: 44-45) är en vanlig företeelse i städers förorter och något som hämmar 
tryggheten. A   gränserna är tydliga menar hon kan uppmana folk a   använda rummen. I fallet Kungsmarken kan 
man se vad moskén i söder  llför genom mänsklig närvaro och en större blandning av funk  oner. Den mångfalden i 
funk  oner och mänsklig närvaro  llför liv  ll platsen och det blir tydligare defi nierat som off entligt, även om bostäder 
for  arande ska samsas bland dessa funk  oner. 

Bänkar inom innergårdsområdet var rela  vt sporadiskt förekommande och inte all  d synliga vid en första anblick. De 
var o  a fastkedjade kring någon  ng för a   undvika förfl y  ning. Under observa  onen noterades a   platser avsedda för 
cykelparkeringar inom innergårdarna stod tomma och på e   ställe stod där en fastkedjad bänk i cykelstället. De  a kan 
tolkas som a   förvaltande organ strävar e  er a   styra var rekrea  on ska förekomma utan a   vilja investera i bänkar 
förankrade i marken. Sam  digt tyder det på en strävan a   defi niera rumsligheter för gemensamma ändamål och 
ge dem en mer off entlig karaktär. Cykelställ och miljöer in  ll entréer är nästan uteslutande avsedda för de boende i 
trapphuset och uppfa  as o  a som halvoff entliga. Avsikten med den fastkedjade parkbänken är oklar och kan uppfa  as 
som en gränsöverskridande åtgärd mellan off entligt och halvoff entligt. Vem som ligger bakom de  a framgår inte vilket 
innebär a   någon av de boende har kunnat placerat och kedjat fast en egen bänk där. De  a skulle i sådant fall kunna 
betraktas som en gränsöverskridande ak  on mellan det privata och halvprivata. Det senare scenariot kan också tyda 
på en vilja a   använda det off entliga e  er eget bevåg, vilket  digare forskning antyder är av godo (Berglund Snodgrass 
2016: 43).  

Upplevda rumsligheter

Höjdkurvor skapad u  från GSD-Höjdkurvor, 
5 m ekvidistans © Lantmäteriet. (2014 
Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghet-
skartan, vektor © Lantmäteriet (2016

PRIVAT
HALVPRIVAT
HALVOFFENTLIGT
OFFENTLIGT



33

Verksamheter
I Kungsmarkens södra del vid infarten  ll Sunnadalsvägen ligger e   verksamhetsområde i anslutning  ll bostadshusen 
där Kungsmarkens vårdcentral, en pizzeria, en förskola en second hand-bu  k mm. är lokaliserade. Strax väster om 
dessa ligger Kungsmarkskyrkan och längre bort på Sunnadalsvägens sädra sida ligger Sunnadalsskolan. Strax norr om 
dessa in  ll bostadshusen ligger två förskolor samt en islamisk kulturförening med moské och  llhörande minaret. 
Utöver de verksamheter belägna utanför bostadsområdet fi nns fl era mindre verksamheter lokaliserade i bostadshusen 
varav två stycken närbu  ker, e   i A-huset och e   i C-huset, det fi nns även frisör, städfi rma, byggfi rma, tandläkare, 
par  förening och en förskola i B-husets bo  enplan. I B-huset fi nns även e   kommuncenter och kommunen bedriver 
y  erligare verksamheter genom funk  onsstödsförvaltningen i området. 

För a   blåsa liv i e   bostadsområde menar Jacobs a   området behöver vävas in omgivningen och i resten av stadens 
struktur. Genom a   ta reda på vilka grundförutsä  ningar som saknas; om det är en brist på primära funk  oner, 
för stora kvarter,  llräckligt med varia  on i byggnaders ålder och utseende och om befolkningskoncentra  onen är 
 llräckligt hög kan man däre  er försöka  llföra de förutsä  ningar som saknas. Jacobs pratar främst om New Yorks 

betongghe  on när hon radar upp dessa åtgärder för a   där kunna sudda ut de skarpa gränser som kan råda i eller 
emellan stadsdelar men menar a   denna grundläggande lösning kan appliceras på vilket bostadsområde som helst 
med låg vitalitet (Jacobs 2011: 211-512). I detaljplanen för Kungsmarkens verksamhetsområde i söder gjordes en 
ändring år 2001 som möjliggjorde för en förlängning av Sunnadalsvägen via en förbindelse under järnvägen i öst, 
de  a är dock inget som förverkligats. Åtgärden kan betraktas som avsedd a   öka  llgängligheten och användningen 
av centrum och därmed också fungera som gränsöverskridande. Som  digare konstaterats ligger Kungsmarken väldigt 
isolerat från sin omgivning i och med topografi n, grönstruktur och vägdragningarna, men det är åtgärder som dessa 
som hade kunnat  llföra en sammanvävning med resten av staden. A   verksamhetsområdet är placerat i södra delen 
av Kungsmarken med minimala höjdskillnader  ll angränsande områden skapar goda förutsä  ningar a   knyta samman 
Kungsmarken y  erligare med angränsande delar av staden. I dagsläget begränsas möjligheten för denna utveckling på 
grund av järnvägen och Österleden och de få alterna  va vägar  ll och från Kungsmarken centrum som dessa barriärer 
medför.

Fyra bilder ovan visar rumsligheterna närmast huskropparna på bostadsgområdets innergård.
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Verksamheter

Vägdata skapad u  från GSD-Vägkartan, 
vektor © Lantmäteriet. (2015) 
Bebyggelse skapad u  från GSD-Fas  ghet-
skartan, vektor © Lantmäteriet (2016)
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Bilden tv. visar minareten  ll den muslimska föreningen i 
bostadsområdets södra ände.

Bilden upp th. visar vårdcentralen och parkeringsplatsen i 
centrumområdet. Bilden ned th. visar gång- och cykelstråket 
från centrumområdet upp mot bostadsområdet.
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Moskén passerade vi strax innan kl 13.00 under vårt första observa  ons  llfälle. På väg mot och vid moskén 
observerade vi mycket rörelse av folk som antogs vara på väg  ll bön i moskén. Den rörelse som observerades var 
rela  vt stor med tanke på  den på dygnet och a   kringliggande funk  oner främst utgörs av bostäder. Våra teorier 
bygger mångt och mycket på a   det är just människans närvaro i det off entliga rummet som främst bidrar  ll upplevd 
trygghet. Våra och  digare studier tyder också på a   socialt segregerade bostadsområden också förknippas med 
otrygghet. Våra observa  oner tyder på a   moskén i området mycket väl kan bidra  ll en ökad trygghetskänsla i 
Kungsmarken. Senare fi ck vi reda på a   det arrangeras bön runt kl. 13.00 och a   det upprepas sex gånger dagligen. 
Vid observa  on under dygnets mörkare  mmar gick vi förbi moskén strax innan kl. 22.00 sam  digt som kvällsbönen 
närmade sig. Likt observa  onen under dag  d märktes en liknande strömning av personer mot moskén runt denna 
 dpunkt, dock inte  ll lika hög grad som under dagen. Belysningen på de mindre omkringliggande s  garna i anslutning 
 ll moskén var bris  ällig eller inte alls befi ntlig vilket gjorde a   strömningen av personer skedde mer koncentrerat på 

de större vägarna vid moskéns framsida,  ll skillnad från dag  d då folk kom från alla håll. Däremot var minareten klädd 
i lampor som gav ifrån sig e   grönt ljus som likt en fyr syntes på långt håll. Minareten  llför området e   landmärke, 
synlig både under dags- och kvälls  d och blir bra a   orientera sig e  er. Utöver funk  onen som orienteringshjälpmedel 
kan e   landmärke enligt Jacobs  llföra ordning på två andra sä  , nämligen a   understryka mångfald genom a   dess 
användningsområde skiljer sig ifrån den miljö som landmärket befi nner sig i, vilket skapar en fysisk kontrast som kan 
uppmärksammas på håll på grund av dess olikhet  ll övrig bebyggelse. Landmärkets visuella uppmärksamhet ger den 
e   intryck av a   vara en vik  g funk  on som bidrar  ll en betydelsefullhet för området (Jacobs 2011: 500-501).

Bilden ovan visar hus B nordligaste böj ifrån syd.
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 Förfa  ade gestaltningsprinciper
De  a avsni   redogör för de gestaltningprinciper som vi tagit fram och kommer a   utgå ifrån vid upprä  andet av 
gestaltningsförslagen. Principerna grundar sig i resultat och analys baserade på vår platsinventering, empiri och 
teore  ska utgångspunkter vilka presenteras ovan. Principerna är anpassade för vår avgränsning och sy  ar  ll a   
förankra gestaltningsförslagen med forskningsresultaten. Nedan redovisas de gestalningsprinciper vi fi nner relevanta i 
sy  et a   svara på forskningsfrågorna.

Röra sig fri   i,  ll och från området
• Bryta fysiska barriärer (huskroppar, järnväg, väg, skog, topografi )
• Skapa alterna  va vägar för alla
• Skapa förutsä  ningar för mänsklig närvaro (ex. kommersiellt och rekrea  onellt)

Överblickbarhet
• Bryta visuella barriärer (möjliggöra för synliga samband i rummet)
• Skapa förutsä  ningar för mänsklig kontakt med omvärlden (visuella samband mellan olika funk  oner och det pri-

vata - off entliga)
• Belysning (  llräcklig, jämn och funk  onell i si   sammanhang)
• Skapa förutsä  ningar för god orienterbarhet (lä   a   hi  a, fysiska riktlinjer och målpunkter, karaktär i byggnadsele-

ment/bebyggelse/struktur)

Off entliga rummets struktur och karaktär
• Icke exkluderande platser (skapa förutsä  ningar för användaren a   själv ge platsen sin funk  on och möjliggöra för

spontan ak  vitet)

• Tydliga karaktär på struktur (för a   inte skapa onödig tvetydighet om vad som gäller på platsen)

Med fokus på den fysiska miljön ska de teore  ska utgångspunkterna  llsammans med förfa  ade gestaltningsprinciper 
appliceras  ll två stycken gestaltningsförslag kopplat  ll fallstudien Kungsmarken. Återkoppling  ll forskningens 
delfrågor sker genom de två individuella gestaltningsförslagen.
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Förslaget är gestaltat i plan och volym. Dessa två 
dimensioner är lämpliga för a   på e   rimligt sä   
kunna  redovisa  gestaltningsprinciperna på 
Kungsmarken och sam digt göra det möjligt a   
applicera samma i andra sammanhang. 
Gestaltningsprinciperna är inte givna men 
u ormade så a   de ska kunna anpassas ll 
situa onen vilket kommer a   visa sig i de  a 
gestaltningsförslag. 

Förslaget är också a   betrakta som individuell slutsats 
för gjorda studier i kandidatarbetet vilket innebär 
a   både bild och text här förväntas knyta an ll och  
besvara forskningsfrågorna. 

Även om huvudfrågan är central blir delfrågorna mest 
relevanta att återkoppla till i följande avsnitt då de 
anknyter direkt till fallstudiens avgränsning. Text och 
bilder i gestaltningsförslaget ska redogöra för vad som 
kan ge upphov till otrygghet (delfråga 1) och vilka 
aspekter som ska motverka detta genom de framtagna 
gestaltningsprinciperna (delfråga 2). 

Gestaltningsförslag av Emil Karlborg

Till följd av de studier som genomförts i de  a kandidatarbete ska jag u från digare framtagna 
gestaltningsprinciper här upprä  a e   förslag på den fysiska u  ormingen av det offentliga rummet ur e   
trygghetsperspek v på följande sä  .  

Utgångspunkten  ll mi   förslag är fallstudien Kungsmarken med en lokal avgränsning men jag förhåller mig  ll 
e      holis  skt trygghetsperspek  v med en generell avgränsning och uppfa  ning om upplevd trygghet, vilket innebär 
a   mi   förslag inte nödvändigtvis tar hänsyn  ll fysiska, ekonomiska eller tekniska förutsä  ningar på lokal nivå i 
Kungsmarken. För a    bibehålla en holis  sk strävan och hantera problema  ken generellt tar jag snarare i första hand 
hänsyn  ll de  digare förfa  ade gestaltningsprinciperna med målet att svara på delfrågorna i forskningen.   

Gestaltningsprinciper

Röra sig fri   i,  ll och från området
• Bryta fysiska barriärer (huskroppar, järnväg, väg,

skog, topografi )
• Skapa alterna  va vägar för alla
• Skapa förutsä  ningar för mänsklig närvaro (ex.

kommersiellt och rekrea  onellt)

Överblickbarhet
• Bryta visuella barriärer (möjliggöra för synliga sam-

band i rummet)
• Skapa förutsä  ningar för mänsklig kontakt med

omvärlden (visuella samband mellan olika funk-
 oner och det privata - off entliga)

• Belysning (  llräcklig, jämn och funk  onell i si  
sammanhang)

• Skapa förutsä  ningar för god orienterbarhet (lä  
a   hi  a, fysiska riktlinjer och målpunkter, karaktär
i byggnadselement/bebyggelse/struktur)

Off entliga rummets struktur och karaktär
• Icke exkluderande platser (skapa förutsä  ningar

för användaren a   själv ge platsen sin funk  on och
möjliggöra för spontan ak  vitet)

• Tydliga karaktär på struktur (för a   inte skapa
onödig tvetydighet om vad som gäller på platsen)

Forskningsfrågor

Huvudfråga
• Varför upplevs den fysiska miljön som otrygg?

Delfrågor 
• Varför upplevs den fysiska miljön i Kungsmarken

som otrygg?
• Är det möjligt a   förebygga eller motverka den

upplevelsen genom nya gestaltningsprinciper?



Illustrationsplan till fallstudien Kungsmarken  
skala 1:2500 A3

                    För långa 
             huskroppar skapar 
        både fysiska och visuella 
    barriärer. Är huskroppen dess-    
  utom bågformad kan den upplevas     
  som längre än vad den egentligen           
  är eftersom slutet av byggnaden    
    då inte går att uppfatta. Att   
    kunna orientera sig och röra sig  
      fritt är grundläggande för 
             att kunna känna 
                   sig trygg.

             Kungsmarken  
     omringas av skog som är  
  fylld av upptrampade stigar     
 till och från bostadsområdet.
Skogen kan betraktas som en    
barriär men stigarna tyder på  
att det endast är envisuell        
 barriär. Skogen tillåter männ-   
     iskan att välja sin egen  
             väg i området. 
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Enhetlig bebyggelse 

med repetitiv utformning kan 
upplevas som steril och tråkig. Det 
kan också försvåra orienteringen 
i området om allt ser likadant ut. 

Markbeläggning, byggnadselement, 
vegetation och belysning kan bidra 

till en större variation i ett 
bostadsområde.

                Kungsmarken 
      är geografiskt segregerat 
   mot sin omgivning. Vägarna till 
     området är få och trafiken är planerad 
   ledas runt området och inte in och igenom. 
 Området gränsar inte direkt till något annat 
utan omringas av olika barriärer av skog, väg 
och järnväg. Denna typ av segregation gör 
området svårtillgängligt och du tar dig inte dit   
   utan uppenbar anledning. Områdets olika 
      barriärer stänger främlingar ute och 
         begränsar därmed den mänskliga 
          närvaron som är grundläggande 
                för att känna sig trygg.

40



41

Kungsmarken hus A 

Anländer du  ll Kungsmarken söder if-
rån möter du med största sannolikhet 
A-huset först. Det är i dagsläget den 
längsta huskroppen av med en längd på 
drygt 500 meter. I byggnadens sydöstra 
båge fi nns idag en smal passage som 
 llåter a   gena men den är svår a   up-

pfa  a innan du står vid den. Byggnadens 
former får den a   upplevas som ännu 
längre då u  ormningen gör det svårt a   
uppfa  a var byggnaden slutar. Huskrop-
pen begränsar framkomligheten och 
gör det svårt a   uppfa  a och registrera 
omgivningen. Den är både en fysisk och 
visuell barriär. De stora dimensionerna 
begränsar dina vägval och din aning om 
vad som försiggår omkring dig.

Samtliga befi ntliga fl erfamiljshus 
är i förslaget uppdelade i mindre 
enheter. Enheterna av mindre 
volymer gör området mer över-
blickbart och orienterbart. De 
nya passagerna som  llkommer 
mellan husen möjliggör för fl er 
valmöjligheter  ll vägval i områ-
det. 

Kungsmarksvägen
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Kungsmarken hus B

B-huset är i dagsläget något mindre än 
A-huset men for  arande en rela  vt stor 
byggnad, både i e   lokalt och na  onellt 
sammanhang. Samtliga bostadshus har en 
liknande slingrig u  ormning, lika våningstal 
och snarlika byggnadselement, såsom 
balkonger, fönster, entréer och fasader. Den 
enhetliga u  ormningen gör det svårare a   
hi  a rä   i området vilket även förstärks av 
de stora dimensionera då de bara förlänger 
upprepningen i byggnadsstrukturen. 

Varierande element i både fasad och 
markbeläggning främjar orienterbarheten 
i området. De nya passagerna är  llräckligt 
breda för a   fönster och balkonger 
möjliggör på husens kortsidor. Fönster- och 
balkongelement kan variera för a   förstärka 
karaktären av de husens ändar som nu är 
möjliga a   uppfa  a från största delen av 
området.  

Kungsmarksvägen
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Kungsmarken hus C

C-huset är i dagsläget det minsta de tre bost-
adshus i Kungsmarken men ändå i en av de 
mest utsa  a delarna. Kungsmarken är ritat 
och planerat på en  d då stort fokus låg på 
trafi ksäkerhet. En vanlig åtgärd då var så 
kallad trafi kseparering och gick ut på a   se-
parera alla mjuka trafi kanter såsom fotgän-
gare och cyklister från bilen. Vägar planerades 
runt bostadsområden och återvändsgränder 
anlades för a   undvika genomfartstrafi k. 
C-huset ligger i änden av en sådan väg längst 
in i området. Trafi ksepareringen bidrar  ll 
C-husets ödslighet och där vägen slutar slutar 
också övriga funk  oner a   existera. C-huset 
står som ensamt i skogen, bokstavligt talat. 
Posi  vt på platsen är en liten livsmedelsbu  k 
och närheten  ll moskén i bostadsområdets 
mi   som både genererar mänsklig närvaro 
nästan dygnet runt. 

För a   ly  a fram platsens samtliga funk  oner och öka användarvänlighet och  llgänglighet  ll dessa delas den långa 
huskroppen upp i mindre enheter och Kungsmarksvägen förlängs och fortsä  er sydost mot centrumområdet. Innergården 
öppnas upp precis som samtliga andra och tydligare gångstråk planeras med öppnare landskap för bä  re överblick. 
Innegårdarna förblir kuperade men fl er den öppna strukturen möjliggör både för bä  re  llgänglighet och överskådlighet. 
Öppningarna mellan huskropparna  llför  ll orienterbarheten e  ersom de sträcker sig över den kuperade terrängen på 
innergårdarna. Från varje öppning går det ana slutet av minst häl  en av huskropparna i området vilket  llför mycket  ll 
överblickbarheten, orienteringsförmågan och det är uppenbart vilka alterna  va vägar du kan använda.

Kungsm
arksvägen
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Kungsmarken centrum

Mellan bostadsområdet i Kungsmark-
en och bostadsområdet Gullaberg lig-
ger i dagsläget Kungsmarken centrum. 
Centrum funk  oner som vårdcentral 
och restaurang fi nns i centrumet och 
fungerar även som mötesplats, an-
göring för mjuka trafi kanter  ll bost-
adsområdet söder ifrån. I den senaste 
detaljplaneändringen anlades en ny 
vägsträcka mellan Sunnadalsvägen och 
Kungsmarksvägen. Samma skulle också 
möjliggöra för fram  da vägsträckning 
under järnvägspåret mot riksväg 28 
öster om planområdet. En koppling  ll 
riksvägen som leder mot Karlskrona 
centrum och en genomfartsgata genom 
Kungsmarken centrum  ll bostadsom-
rådet hade skapat en tydligare entré  ll 
området och länkat samman området 
med angränsande funk  oner och inte 
minst  ll Karlskrona centrum. 

A   utveckla centrumområdet söder om fl erfamiljshusen på så vis a   fl era angöringar skapas från övriga Karlskrona och 
fl era alterna  va vägar i området också skapas ska främja  llgängligheten och möjliggöra för mer rörelse och mänsklig 
närvaro i området. De  a gäller samtliga trafi kanter men  ll skillnad från  digare planering med trafi kseparering ska 
de nu samsas i gemsamma trafi klösningar. U  ormningen i förslaget ska ge användaren förutsä  ningar a   välja trans-
portsä   och transportväg e  er eget bevåg.  A   planera för tätare bebyggelse med huvudsakligen bostäder men också 
andra funk  oner såsom service och handel ska ge fl er anledningar a   vistas på platsen även om man inte bor där. Oav-
se   vill den nya infrastrukturen och bebyggelse strukturen generera mer människor  ll platsen. Det u-formade huset i 
söder ska bli e   ny   landmärke som signalerar entrén  ll centrumområdet.  

Sunnadalssvägen
Ku

ng
sm

ar
ks

vä
ge

n

Kungsmarksvägen

Väg under järnvägen
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Kungsmarken kvarter Syd

En e   ny   kvarter planeras 
mellan fl erfamiljhusen och 
centrumområdet. Bostäderna 
ska dels kompensera för de 
bostäder som försvinner i och 
med åtgärderna på de befi ntliga 
fl erfamiljshusen men också 
koppla samman Kungsmarkens 
olika delområden. Kopplingen 
bryter  digare barriärer i området 
och skapar alterna  va vägar 
a   färdas på. De två slingrande 
gångs  garna som syns i planen 
 ll vänster kompenserar för de 

höjdskillnader som är i området 
men bidrar också  ll varierande 
parkmiljöer. I dagsläget fi nns 
det utspridda verksamheter i 
bostadshusen vilket inte all  d 
är lämpliga förhållanden för 
verksamheter. 

A   det redan existerar fl era verksamheter i området trots mindre lämpliga lokaler tyder på a   området genererar en 
e  erfråga på olika typer av service och handel. A   samla alla kommersiella funk  oner på samma plats vore inte däremot 
ingen lämplig lösning då rörelse och ak  vitet koncentreras  ll en och samma plats. Mänsklig ak  vitet och närvaro är all  d 
en e  erfråga ur trygghetssynpunkt. Därför är kvarter Syd u  ormat för a   istället sprida den kommersiella ak  viteten på 
e   större geografi skt område och öka  llgängligheten  ll den befi ntliga.  
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Volymillustration med åtgärder till fallstudien Kungsmarken 
Röjt 

och planterat 
om grönstruktur.  Fär 

a   öppna upp siktvägar 
och skapa tydligare stråk. A   
bryta visuella barriärer och 
skapa fria siktvägar kan vara 

grundläggande för den 
upplevda tryggheten.

Nya 
gångpassager  ll 

funk  oner utanför bostads- 
området såsom parkeringsplatser 

ersä  er den mur som idag omringar 
parkeringsplatserna. Alla ska ha samma 
möjlighet a   välja sin egen väg  ll bilen. 

Friheten a   använda det off entliga 
rummet e  er eget bevåg kan 

öka trygghetskänslan. 

Delat 
upp de tre fl er-

familjshusen i mindre 
enheter. För a   skapa fl er 

alterna  va vägar och öka över-
blickbarheten. A   inte styras 
var man ska gå och sam  digt ha 
översikt för a   kunna planera 

sin väg ger en känsla av 
kontroll och trygghet.

Fasaddekora  on 
och dekora  onsljus på 

fl erfamiljshusens kortsidor. 
För a   ge karaktär  ll varje 

del av området och öka 
orienterbarheten.
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Tydlig skillnad 
 ll karaktär på mark-

beläggning och grönstruk-
tur. För a   underlä  a orient-

eringen i området. A   veta var 
man är och vilken väg man ska 
ta kan vara grundläggande för 
den upplevda tryggheten. Inte 

minst för personer med 
funk  onsvaria  oner. 

Flera 
murar och 

staket har ersa  s av 
fria passager. Staket för 

säkerhet vid exempelvis slänt 
har ersa  s med slingrande 
gångpassage ner för slänten 

för a   öppna passagen för 
alla a   använda.

Ny bebbyggelse 
med blandad funk  on 

söder om fl erfamiljshus-
en. För a   koppla samman 

bostäderna med centruområdet. 
Bebyggelsen innebär också fl era 

nya vägar genom,  ll och 
från området. Ny 

vägsträcka från 
Kungsmarken cen-

trum under järnvägen med 
anslutning  ll riksväg 28. För 

a   koppla samman Kungsmarken 
med övriga delar av Karlskrona 
och göra Kungsmarken sam  liga 

funkioner  llgängligare och 
vice versa.
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Topografi sk illustration till fallstudien Kungsmarken 

Vy från öst

Kungsmarken se   ifrån öster med järnvägen och Gullberna industriområde i förgrunden. Vidare öster ut passerar riksväg 
28 i nord-sydlig riktning.  Nedanför bostadsområdets södra slänt vänster i bild kan man ana Kungsmarken centrum.

Vy från väst

Kungsmarken se   ifrån väster med Björkhaga bostadsområde i bildens förgrund och delar av Mariedal serviceområde  ll 
vänster och Sunnadalsskolan  ll höger i bild. Vidare väster ut passerar Ronnebyvägen i nord-sydlig sträckning.

Nedan illustreras Kungsmarkens topografi ska läge för a   tydligare redogöra för områdets geografi ska förutsä  ningar och 
hur bostadsområdet förhåller sig  ll omgivningen. Bostadsområdet förhåller sig monumentalt  ll sin omgivning med de 
drygt 15 meter höga husen uppe på en platå. I illustra  onerna framgår främst höjdskillnader och slänter som uppenbara 
barriärer och bidragande  ll den geografi ska segregeringen. Även de avstånd som skog och infrastruktur, såsom väg 
och järnväg, skapar  ll angränsande delar av Karlskrona blir tydligare. Kungsmarkens geografi ska och infrastrukturella 
situa  on gör området med andra ord mindre  llgängligt och begränsar alterna  vet av vägar a   röra sig på. Samma 
fysiska begränsningar i  llgängligheten bidrar  ll sämre förutsä  ningar för mänsklig närvaro. 

Skapad u  från GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet. GSD-Fas  ghetskartan vektor © Lantmäteriet. (2016)
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Vy från norr

Kungsmarken se   ifrån norr med delar av bostadsområdet Ekeberg bestående av enfamiljshus i bildens förgrund. 
Vidare norr ut följer sedan industriområdet Gullberna som sträcker sig söder ut om Kungsmarkens östra sida. 
Vänster i bild kan man ana järnvägen i dalgången genom berget. Höger i bild syns delar av Mariedal service- samt 
bostadsområde.

Vy från söder

Kungsmarken se   ifrån söder med Kungsmarken centrum nedanför slänten i bildens förgrund. Vänster i bild kan man ana 
bostadsområdet Björkhaga bestående av enfamiljshus. Höger i bild, på andra sidan järnvägen från Kungsmarken, syns 
Gullberna industriområde. 
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Gestaltningsförslag av Hjalmar Oskarsson
Detta avsnitt innehåller de gestaltningsförslag upprättade av ovan nämnd författare baserat på en individuell 
tolkning av hur de framtagna gestaltningsprinciperna kan appliceras. Avsnittet avlutas med en diskussion över de 
åtgärder som gjorts, vad förslagen innebär för Kungsmarken och om de kan besvara ställda forskningsfrågor. 

Gestaltningsförslagen för Kungsmarken grundar sig i de gestaltningsprinciper framtagna i den här studien. 
Gestaltningsprinciperna är anpassade för att appliceras på Kungsmarken och det är därefter gestaltningsförslagen 
bearbetats. Gestaltningprinciperna kan dock ses som generella och applicerbara på andra områden då vi antagit ett 
holistiskt perspektiv vid författandet av dessa. Vårt arbete är avgränsat till att behandla upplevelsen av trygghet i 
den offentliga miljön och vilka fysiska element som där kan uppfattas som trygga eller otrygga. Förslagen 
presenterar således endast de aspekter som anses kunna förbättra Kungsmarken ur ett trygghetsperspektiv med 
angiven avgränsning. Därmed tas ingen hänsyn till ekonomiska, tekniska eller fysiska aspekter på lokal nivå i 
Kungsmarken.

Först presenteras en illustrationsplan för hela Kungsmarken med huvuddragen för förslaget. Illustrationsplanen 
följer av ett antal konceptdiagram med tillhörande text som hjälp för att förstå hur åtgärderna anknyter till ett 
trygghetsperspektiv och hur förslagen förväntas åstadkomma en tryggare miljö. Illustrationsplanen bryts i sin tur ned 
i några utvalda utsnitt över området i mindre skalor. De utvalda planerna innehåller de typiska huvuddrag som 
presenteras i illustrationsplanen och visar mer i detalj hur åtgärder utformats. För att enklare förstå hur 
gestaltningprinciperna är tillämpade och vilken skillnad de gör i den fysiska miljön presenteras planerna tillsammans 
med illustrativa diagram som hjälp att tolka planerna och hur de påverkar omgivningen.

• Bryta fysiska barriärer (huskroppar, järnväg, väg, skog, topografi)
• Skapa alternativa vägar för alla
• Skapa förutsättningar för mänsklig närvaro (ex. kommersiellt och rekreationellt)

Överblickbarhet 
• Bryta visuella barriärer (möjliggöra för synliga samband i rummet)
• Skapa förutsättningar för mänsklig kontakt med omvärlden (visuella samband mellan olika funktioner och det

privata - offentliga)
• Belysning (tillräcklig, jämn och funktionell i sitt sammanhang)
• Skapa förutsättningar för god orienterbarhet (lätt att hitta, fysiska riktlinjer och målpunkter, karaktär i

byggnadselement/bebyggelse/struktur)

Offentliga rummets struktur och karaktär
• Icke exkluderande platser (skapa förutsättningar för användaren att själv ge platsen sin funktion och möjliggöra

för spontan aktivitet)
• Tydliga karaktär på struktur (för att inte skapa onödig tvetydighet om vad som gäller på platsen)

Forskningsfrågor

Huvudfråga
• Varför upplevs den fysiska miljön som otrygg?

Delfrågor 
• Varför upplevs den fysiska miljön i Kungsmarken som otrygg?
• Är det möjligt att förebygga eller motverka den upplevelsen genom nya gestaltningsprinciper?

Röra sig fritt i, till och från området

Gestaltningsprinciper



Bostadsgårdarna i Kungsmarken består 
främst av lekplatser och i den mittersta 
delen finns idag en fotbollsplan. Genom 
att ge dessa platser funktioner anpassade 
för fler målgrupper i samband med 
fler vägar till och från platserna ökar 
förutsättningarna för en ökad mångfald 
i det offentliga rummet. För att känna sig 
trygg i den offentliga miljön är det viktigt 
att minska platser som kan uppfattas som 
exkluderande för vissa människogrupper. 

Kungsmarken består av långa, rundade och 
monotont utformade huskroppar vilket kan försvåra 
orienterbarheten i området och även uppfattaningen 
av var huskropparna har sin början och slut. Genom 
att stycka de befintliga huskropparna och öppna upp 
strukturen skapas nya siktlinjer. De nya mellanrummen 
kan i sin tur utformas på ett varierat sätt för att 
ytterligare öka orienterbarheten. Styckningen av 
huskropparna skapar även alternativa vägar genom 
bostadsområdet. Att kunna röra sig fritt i det offentliga 
rummet utan orienteringssvårigheter är viktigt för att 
kunna känna sig trygg på platsen.

Illustrationsplan Kungsmarken
skala 1:2500 / A3
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En ny koppling till Österleden ska göra Kungsmarken 
mer tillgängligt för omvärlden och stimulera besökare 
som vanligtvis inte vistas i området. Här bildas en ny 
entré till Kungsmarken centrum som utvecklas med 
verksamheter samt bostäder för att fler människor ska 
få en anledning att uppehålla sig på platsen. Mänsklig 
närvaro i det offentliga rummet ökar trygghetskänslan 
genom den naturliga bevakning som uppstår bland 
människorna både vid rörelse på gator och vid 
observation från bostadshusen.  

Parkeringsplatserna har idag 
barriärskapande effekt då de ligger 
placerade mellan gata och huskropparna 
med begränsade möjligheter att röra 
sig där emellan. Genom att öppna upp 
parkeringsplatserna mot huskropparna 
och möjliggöra för en passage från gatan 
blir ytan i mitten av parkeringsplatserna 
mer tillgängliga och kan utnyttjas för 
exempelvis mindre torghandel eller 
rekreation. Ur ett trygghetsperspektiv är 
typer av denna barriärbrytande effekt 
positiv i sättet det offentliga rummet blir 
mer tillgängligt för mänsklig närvaro. 
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Huskropparnas u  ormning i Kungsmarken är långa och 
bågformade. Denna struktur skapar både fysiska och visuella 
barriärer i området. Dess längd begränsar alterna  vet 
vägar förbi och runt husen samt igenom bostadsgårdarna 
sam  digt som den avrundade formen hindrar en från a   
se var någonstans huskroppen har si   slut. De  a blir extra 
påtagligt vid huskropparnas konvexa sidor då blicken inte 
kan nå ändarna. Dess likhet med varandra gör även a   
orienterbarheten i området försvåras. 

I dagsläget har endast en utav huskropparna (A-huset) en 
allmän passage igenom sig. Denna avstyckning är rela  vt 
smal men utgör e   slags landmärke i Kungsmarken a   
orientera sig e  er och ger en alterna  v väg igenom istället 
för runt hela huskroppen. 

Genom a   stycka upp de befi ntliga huskropparna i mindre 
delar öppnas den befi ntliga strukturen upp och alterna  va 
vägar genom bostadsområdet skapas. Styckningen av 
huskropparna skapar även nya siktlinjer och varje passage 
kan med fördel u  ormas på e   varierat sä   för a   skapa 
nya landmärken och därmed öka orienterbarheten. 
Styckningarna varierar mellan 10 och 20 meter  ll skillnad 
från A-husets mellanrum på tre meter, de  a för a   kunna 
skåda mellanrummen på längre håll och inte uppfa  as som 
trånga. 

God orienterbarhet är en förutsä  ning för e   tryggt område 
vilket en uppstyckning av huskropparna kan bidra  ll. Här 
skapas även förutsä  ningar för fl er alterna  va vägar genom 
bostadsgårdarna och runt huskropparna. 

Mänsklig närvaro är starkt förknippat med trygga off entliga 
platser. För a   inte gå miste om befolkning i Kungsmarken 
kompenseras därför de bostäder som drabbas av 
avstyckningen och går förlorade med nya. Dessa bostäder 
lokaliseras i anslutning  ll Kungsmarken centrum och 
expanderar på så sä   området söderut. I samband med de 
nya bostäderna utvecklas centrumet och e   ny   stråk blir 
 ll. 

Utvecklingen av centrum och de nya bostäderna förväntas 
öka tryggheten med den naturliga övervakning som uppstår 
bland mänsklig närvaro. De  a gäller både rörelser längs 
gator och vetskapen om a   folk bor och har översikt längs 
gator. 

Långa monotona rundade huskroppar

Avstyckning av huskroppar

Nya bostadshus expanderar mot söder
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I och med bostadshusens höjd på sex våningar och 
styckningarnas bredd på minst 10 meter kan de synas på 
långa avstånd. På så sä   kan u  ormningen av dessa ändar 
underlä  a orienterbarheten i området med hjälp av en 
varierande u  ormning. 

Styckningen sy  ar  ll a   bryta visuella och fysiska 
barriärer. Bilden  ll vänster visar hur nya siktlinjer skapas 
utav avstyckningen av huskropparna och även mellan de 
nya bostadshusen. Det krävs inte många avstyckningar 
för a   skapa många nya siktlinjer. I det här fallet har fyra 
huskroppar blivit  o med sex stycken avstyckningar och fyra 
nya bostadshus mellan fyra och fem våningar har ersa   de 
som försvunnit. 

Bostadsgårdarna och parkeringarna i Kungsmarken 
ges nya funk oner och kan llsammans med Folkets 
hus, Kungsmarksparken och Kungsmarken centrum ansluta 
med varandra på e   tydligare sä  .  

Genom a   ge dessa platser funk oner anpassade för 
fler målgrupper i samband med fler vägar ll och från 
platserna ökar förutsä ningarna för en ökad mångfald i 
det offentliga rummet där det finns plats för alla. För a   
känna sig trygg i den offentliga miljön är det vik  gt a   
minska platser som kan uppfa as som exkluderande för 
vissa människogrupper.

Bilden  ll vänster visar hur dessa förbindelser sträcker 
sig emellan varandra. 

Kungsmarkens idag geografi skt segregerade situa  on beror 
mycket på de barriärer som omringar området. Järnvägen, 
Kungsmarksvägen och stora topografi ska skillnader med tät 
skog avskärmar platsen från resten av omgivningen vilket 
hindrar människor från a   ta sig dit. Parkeringarna utgör 
även en barriäreff ekt med dess o  llgänglighet mellan gata 
och hus. 

En ny koppling  ll Österleden ska göra Kungsmarken mer 
 llgängligt för både de boende i området och för besökare 

a   ta sig dit. Genom a   öppna upp parkeringsplatserna blir 
området mer  llgängligt och kan ges nya funk  oner. Vissa 
skogspar  er kan genom uppröjning och uppförande av 
trappor och ramper bli genomträngbara och utny  jas som 
passager. Bilden  ll höger illustrerar hur nya passager kan 
skapas genom dessa barriärskapande element. 

Utökade siktlinjer mellan huskropparna

Utökade förbindelser mellan vik  ga punkter

Nya passager genom barriärbrytande åtgärder
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Utegym

Lek

Paviljong

Spontan-
idrott

Torg

Förskola

Moské

Kungsmarksparken
skala 1:1000 / A5

Kungsmarksparken består idag av pla   mark belagt med grus och en enklare fotbollsplan med konstgräs. De  a begränsar 
möjligheten för användningen av platsen för fl er ändamål. Platsen kan på så sä   uppfa  as som exkluderande av vissa 
grupper av människor. Genom a   ersä  a den befi ntliga fotbollsplanen med en mul  funk  onell paviljong, plats för 
lek, e   utegym och en mindre idro  sanläggning för spontanidro   görs platsen mer  llgänglig för en större målgrupp. 
Paviljongen ger möjlighet för umgänge, spel av musik eller mindre uppträdanden och kan ge skydd för väder och vind. 
Dessa funk  oner gör platsen  ll en genera  onsöverskridande och könsneutral park där det fi nns något för alla. Jämn och 
 lltalande belysning ska ersä  a den som idag uppfa  ades som bländande. Bländande belysning stör sikten mer än vad 

den hjälper  ll a   se vad som fi nns framför en och kan frambringa otrygghetskänslor. 

Bilden  ll vänster illustrerar hur nya förbä  rade 
passager bildas från Kungsmarksparken och 
vidare mot omkringliggande miljö. Parken blir 
mer  llgänglig och kan användas av fl er boende 
och besökare. Genom  lltalande belysning längs 
stråken och i parken blir det även en plats som 
kan användas under en längre  d på dygnet. Med 
den förtydligande användningen kan parken även 
uppfa  as som mer off entlig och användas av både 
besökare och boende i området.

Belysning
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Lek

Torg

Folkets
hus

Busshåll-
plats

Panncentralen
skala 1:1000 / A5

Planen visar e   exempel på hur de idag barriärskapande parkeringarna kan omvandlas för a   bli mer  llgängliga och 
användbara för mänsklig ak  vitet och hur en avstyckning av bostadshusen kan u  ormas där entrén får sin egen iden  tet 
och kan fungera som landmärke vid orienteringen i området. Idag har den  digare panncentralen omvandlats  ll 
e   Folkets hus i Kungsmarken. De  a skapar en mötesplats  llgänglig för alla. Däremot är  llgängligheten  ll platsen 
någorlunda begränsad med si   läge  ll öster om Kungsmarksvägen. Fler övergångsställen eller en torggata kan underlä  a 
passagen över  ll bostadshusen och vidare in i området. Genom a   växla mellan olika markunderlag blir det tydligare 
vilken användning marken sy  ar  ll. Markbeläggning av större dimensioner ger e   intryck av platsen som mer off entlig 
och kan vara lämpliga a   använda på torgytor medan mindre dimensioner kan uppfa  as mer som halvoff entliga eller 
som en plats för gångtrafi kanter. 

På bilden  ll vänster syns de nya passager som 
möjliggörs vid dessa barriärbrytande åtgärder. 
Parkeringen  llgängliggörs för mänsklig ak  vitet 
och passage, bostadshuset avstyckas och 
skapar en ny genomströmning av människor. 
Avrundningarna av husen bryts och nya 
entréer skapas vilka blir synliga på längre håll. 
De förkortade fasaderna ger utrymme för fl er 
alterna  va vägar och möjliggör för a   nå fl er 
målpunkter utan a   behöva ta sig runt de långa 
huskropparna. 

Kungsmarksvägen

Torghandel
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Torg

Café

Mataffär

Bostäder

Lekland

Bibliotek

Vårdcentral

Gångfartsgata

Kyrka
Busshåll-
plats

Koppling 
till Österleden

Kungsmarken centrum
skala 1:1500 / A5

Utöver de verksamheter som fi nns i Kungsmarken centrum idag består stora ytor av parkeringsplatser. Området är 
svår  llgängligt för människor som inte bor i närheten av Kungsmarken vilket beror på den avlägsna lokaliseringen och 
brister i infrastrukturen i förhållande  ll resten av Karlskrona. Kungsmarksvägens påfart längre söderut hamnar långt 
bort ifrån centrumet och genererar därför få spontana besökare. Genom a   utveckla Kungsmarken centrum med fl er 
verksamheter samt bostäder expanderar Kungsmarkens existerande struktur i sydlig riktning och kan skapa mer rörelse 
i området. De nya bostäderna är placerade längs Kungsmarksvägen som leder vidare  ll moskén där y  erligare två 
bostadshus är placerade. Parkeringsplatserna ersä  s  ll viss del av e   torg och ger människan e   större utrymme i det 
off entliga rummet. Med en ny entré samt en mataff är söder om Sunnadalsvägen och kopplingen  ll Österleden stärks 
centrumets iden  tet och koppling  ll resten av Karlskrona.

Bilden  ll vänster visar de rörelsemönster som 
utvecklingen av Kungsmarken centrum genererar. 
Från öster blir området  llgängligt för fl er människor 
sam  digt som Kungsmarken expanderar i sydlig 
riktning. Stråket från torget upp  ll bostadsområdet 
utvecklas och stärker kopplingen med centrum. 
Längs de nya bostäderna i västöstlig riktning samt 
mellan moskén och de nya bostadshusen bildas nya 
stråk som länkar samman de olika funk  onerna.

Kungsm
arksvägen

Sunnadalsvägen

Ku
ng

sm
ar

ks
vä

ge
n

Pizzeria
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Åtgärder anknytna  ll gestaltningsförslagen

Vid upprä  andet av gestaltningsförslagen har mi   huvudfokus legat på barriärbrytande åtgärder och åtgärder för a   
generera mänsklig närvaro. Gestaltningprinciperna är starkt kopplade med varandra och är svåra a   separera på, jag 
har därför valt a   angripa Kungsmarken från en översiktlig  ll en mer detaljerad nivå vad gäller sä  et illustra  onerna 
presenterar inslag av gestaltningsprinciperna. Nedan förs diskussion om vilka förändringar som gjorts, varför de har 
gjorts och vad de  llför Kungsmarken u  från e   trygghetsperspek  v. 

På en övergripande nivå handlar de barriärbrytande åtgärderna om a   göra Kungsmarken  ll e   mer  llgängligt 
område för boende och besökande. Genom en ny koppling  ll Österleden under järnvägen får Kungsmarken kontakt 
med Karlskrona på e   sä   som kan gynna området vad gäller  llgängligheten. Kungsmarken centrum ges därmed även 
underlag för a   kunna utvecklas. Parkeringsplatserna längs bostadsområdets y  ersida utgör idag en barriär mellan 
Kungsmarksvägen och bostadshusen och tar upp en stor del av den fysiska miljön. Genom a   öppna 
upp parkeringsplatserna emot bostadshusen och göra det möjligt för en passage genom parkeringsplatserna 
från Kungsmarksvägen minkar barriäreff ekten och människan  lldelas e   större utrymme. Kungsmarkens 
bebyggelsestruktur uppfa  as i dagsläget som visuella och fysiska barriärer i sä  et de är u  ormande som långa och 
rundade enheter. Dessa föreslås a   styckas upp för a   skapa nya siktlinjer och fl er alterna  v vägar. 

För a   kunna generera mänsklig närvaro i det off entliga rummet spelar de barriärbrytande åtgärderna en stor roll då 
de ger människan e   större utrymme i det off entliga rummet. Genom a   ny  ja de ytor som frigörs vid minskning av 
parkeringsplatserna kan nya funk  oner som rekrea  on och mindre torghandel  llkomma i området. Uppstyckningen av 
bostadshusen  llåter fl er passager i och mellan området  ll och från innegårdar, de omvandlade parkeringsplatserna, 
Kungsmarksparken och Kungsmarken centrum. I Kungmarksparken föreslås en omvandling av platsen anpassad 
för fl er människogrupper. I Kungsmarken centrum föreslås en ny mataff är, bibliotek, café och bostäder. De nya 
bostäderna sy  ar  ll a   expandera Kungsmarken i sydlig riktning. Kopplingen mellan centrum, parken och resterande 
omgivning länkar samman de vik  ga punkter som möjliggjorts i innegårdar, på parkeringsplatser och runt omkring 
bostadshus. Förutsä  ningar för mänsklig närvaro ökar och en naturlig övervakning på gator och från bostadshus verkar 
trygghetsfrämjande.

På en mer detaljerad nivå hamnar belysning och varierande markbeläggning samt vegeta  on och grönska. Dessa 
aspekter har en anknytning  ll upplevd trygghet men anses vara av en detaljnivå svårhanterlig i de  a arbete, de har 
funnits i åtanke vid förslagen men inte få   en djupare redogörelse vad gäller placering, u  ormning och dess innebörd i 
förhållande  ll trygghet. 

Gestaltningsförslagen utgör en del av arbetet som ska hjälpa till att besvara de forskningsfrågor som ställts i början av 
vår undersökning. Som en slutsats på ovan framförda diskussion rörande gestaltningsförslagen och åtgärdernas 
innebörd blir forskningsfrågorna här relevanta att återkoppla till för att undersöka om de gått att besvara med hjälp av 
vad som framkommit under detta avsnitt. Löpande i arbetet har huvudfrågan lyfts fram för att vidare angripa 
delfrågorna. I detta gestaltningsförslag blir delfrågorna mest relevanta att återkoppla till då de anknyter direkt till 
fallstudiens avgränsning. I bild och text tillhörande illustrationerna ovan redogörs för vad som kan ge upphov till 
otrygghet (delfråga 1) och vilka aspekter som ska motverka detta genom de framtagna gestaltningsprinciperna 
(delfråga 2). 



61

Slutsats och diskussion
I detta kapitel knyter vi ihop och diskuterar de insikter och slutsatser som studierna i detta arbetet har lett till 
och återkopplar dem till forskningsfrågorna. Här redogör vi också för vilken betydelse de teoretiska perspektiven 
har haft till studierna. Återkommande teman och aspekter i relation till upplevd trygghet i det offentliga rummet 
sammanfattas under följande punkter. Dessa tre punkter ska också hjälpa att besvara den huvudsakliga 
forskningsfrågan.   

• Vad som upplevs som tryggt är subjektivt
• Vad som gör en plats trygg är situationsbaserat
• En trygg utformning av det offentliga rummet 

Huvudfråga
• Varför upplevs den fysiska miljön som otrygg?

Delfrågor 
• Varför upplevs den fysiska miljön i Kungsmarken som otrygg?
• Är det möjligt a   förebygga eller motverka den upplevelsen genom nya gestaltningsprinciper?

Eftersom uppfattningen om det offentliga rummet och hur trygghet upplevs är individuellt har de teoretiska 
utgångspunkterna hämtade från litteraturen av tidigare studier i ämnet varit till stor nytta för detta kandidatarbete.  

Vad som upplevs som tryggt är subjek  vt
Hur det offentliga rummet är utformat har påverkan på upplevelsen av tryggheten, men den påverkar oss på olika 
sätt. Vad som upplevs som tryggt eller otryggt är individuellt och vissa upplever det offentliga rummet som mer 
otryggt än andra. Samtlig litteratur har lyft fram kvinnan som mer utsatt för upplevd otrygget vilket även granskad 
statistik styrker. Kvinnan är den största av grupper som framställs som speciellt utsatt för otrygghet men även andra 
grupper i samhället omnämns som mer utsatta för otrygghet i relation till den fysiska utformningen av offentliga 
rummet. Det är bland annat barn, unga, äldre och personer med funktionsvariationer.  

Människor har väldigt olika förutsättningar och förväntningar för användningen av det offentliga rummet. Därmed är 
det lika bred diversitet på människans upplevelse av det offentliga rummets utformning. När vi definierar begreppet 
offentligt rum som allmän, gemensam och demokratisk arena utgår vi från att det är en plats för alla. Att tillgodose 
allas behov är emellertid en omöjlig uppgift men det hindrar oss inte att göra det bästa vi kan för så många som 
möjligt. Detta arbete har fokuserat på den fysiska miljön i relation till trygghet, en oberoende trygghet för alla. Vi har 
avgränsat oss till allmänheten och medvetet uteslutit specifika grupper i samhället förutom att nämna dem. Det valet 
grundar sig främst i två saker. Det första är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för oss som forskare att 
kunna se på den fysiska utformningen i det offentliga rummet så objektivt som möjligt. Det andra är för att i så lång 
utsträckning som möjligt bibehålla ett holistisk perspektiv. Denna strävan för att göra vår analys och slutsats 
generaliserbar grundar sig i sin tur i ovan nämnda resonemang om att upplevd trygghet är en subjektiv känsla. För att 
möjliggöra vidare studier i ämnet, med de obefintliga förutsättningarna för kartläggning som en evigt föränderlig 
subjektivitet innebär, är det givet att generalisera. 

Vad som gör en plats trygg är situa  onsbaserat
Gemensamt för alla offentliga rumsligheter är att de är potentiella mötesplatser, men som vi tidigare beskriver kan 
det offentliga rummet delas in i olika kategorier på en skala av offentlighetsgrad. Även om det offentliga rummet som 
helhet erbjuder potentiella möten är  omfattningen och sannolikheten till dessa möten olika på olika platser. I det 
stora offentliga rummet skapas ofta flera mindre rumsligheter med begränsad tillgänglighet för allmänheten. 
Begränsningar kan bildas genom barriärer utgörande av exempelvis byggnadskroppar.  Otrygghet har visat sig 
förekomma i hela det offentliga rummet men vilka förebyggande åtgärder som lämpar sig har delvis visat sig vara 
styrt av den offentlighetsgrad som råder på platsen. Gränserna mellan dessa rumsligheter kan vara olika tydliga vilket 
också kan ha en påverkan på upplevelsen av platsen. Övergången från det offentliga rummet till det privata är vad 
offentlighetsskalan baseras på. När exempelvis en uteplats på markplan ligger i direkt anslutning till en innergård 
skapas denna tvetydighet i det offentliga rummet. Det privata och det offentliga ligger så nära att de inkräktar i 
varandra och ju närmare det privata du är ju mindre offentligt kan det upplevas även om några fysiska gränser inte 
har överskridits.
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Studierna i detta kandidatarbete har visat att relationen mellan det privata och offentliga är av stor betydelse ur ett 
trygghetsperspektiv. Graden och närvaron av privat kontakt till det offentliga rummet kan oftast bidra till den 
upplevda tryggheten direkt och indirekt. Direkt genom så kallad naturlig övervakning och indirekt genom att den 
privata bostaden och privata kommersiella funktioner genererar mänsklig närvaro till det offentliga rummet. Det är 
med dessa två aspekter, som båda egentligen handlar om mänsklig närvaro, i relation till utformningen av det 
offentliga rummet en komplexitet uppenbarar sig i vårt arbete. Det uppstår konflikterande intressen som kräver noga 
övervägning. Det är en fråga om hur mycket plats det privata ska få i det offentliga för att säkra tryggheten utan att ta 
offentlighetens allmänna frihet i anspråk. 

Det offentliga rummet har som sagt också en nära relation till andra funktioner i samhället. Det är främst funktioner 
såsom bostad, handel, kommersiell och offentlig service. De olika funktionerna spelar också en roll på den upplevda 
tryggheten på liknande sätt som när det privata inkräktar på det offentliga. Fler funktioner kan tänkas ge 
förutsättningar för att använda platsen till olika ändamål och för flera typer av aktiviteter. Samtidigt kan det 
privatiserade rummet tänkas göra motsatsen genom att begränsa möjligheterna att aktivera sig spontant på platsen 
och istället styr användningen till bestämda ändamål. 

Ett samspel mellan offentligt och privat kommer alltid vara nödvändigt i den fysiska utformningen. Viktigt att ha i 
åtanke är därmed hur dessa två delar möter varandra. Ett möte mellan det privata och offentliga i den fysiska 
utformningen behöver nödvändigtvis inte vara visuellt uppenbart. Det är beroende av platsens förutsättningar vad 
gäller funktion och struktur som avgör vad som är att föredra. Detta arbete har resulterat i gestaltningsprinciper som 
är utformade för att kunna anpassas till olika sammanhang, situationer och strukturella förutsättningar.

En trygg u ormning av det offentliga rummet  
Vi har i arbetet med denna kandidatuppsats funnit att det finns olika sätt att se på det offentliga rummet. Även att 
det har en fysisk, social och mental betydelse för användaren. Den fysiska utformningen av platsen skapar 
begränsningar och förutsättningar för användaren. Det offentliga rummet som fysisk plats utgörs till stor del av dess 
innehåll och funktion. Den sociala betydelsen för det offentliga rummet grundar sig i den mänskliga närvaron och 
deras aktiviteter. Den mentala betydelsen för platsen är svår att ta på och därmed också svår att behandla i relation 
till den fysiska miljön. Vi vill ändå nämna den här då vi anser att det är en aspekt som är viktig i sammanhanget i och 
med de subjektiva föreställningen som nämns ovan. Den mentala betydelsen för det offentliga rummet grundar sig de 
olika förväntningar, förutfattade meningar och mentala bilder människan har till olika fysiska platser eller områden. 

Vad som då krävs för en trygg fysisk utformning av det offentliga rummet är av planeraren att ta hänsyn till den 
fysiska, sociala och mentala betydelsen i relation till situation och sammanhang på platsen. Detta samtidigt som 
hänsyn tas till den komplexitet som människans subjektiva föreställningar innebär.

Element och åtgärder till utformningen av den fysiska miljön som planeraren bör ta hänsyn till för ett tryggare 
offentligt rum:

• Bryta fysiska och visuella barriärer (ex. huskroppar, järnväg, väg, skog, topografi)
• Skapa alternativa vägar för alla
• Skapa förutsättningar för mänsklig närvaro (ex. kommersiellt och rekreationellt)
• Skapa förutsättningar för mänsklig kontakt med omvärlden (visuella samband mellan olika funktioner och det 

privata - offentliga)
• Belysning (tillräcklig, jämn och funktionell i sitt sammanhang)
• Skapa förutsättningar för god orienterbarhet
• Icke exkluderande platser (skapa förutsättningar för användaren att själv ge platsen sin funktion och 

möjliggöra för spontan aktivitet)
• Tydliga karaktär på struktur (för att inte skapa onödig tvetydighet om vad som gäller på platsen) 

Dessa punkter kan vissa uppfattas som motstridande, mer på vissa platser eller sammanhang än andra. När det 
kommer till trygghetsskapande åtgärder är det alltid en fråga om att överväga och anpassa till situationen. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Detaljplan 1963 - Karlskrona kommun
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Bilaga 1 - Detaljplan 1963
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Bilaga 2 - Detaljplan 1972
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Bilaga 3 - Detaljplan 1982



68

Bilaga 4 - Detaljplan 1989
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Bilaga 5 - Detaljplan 1995
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Bilaga 6 - Detaljplan 1995
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Bilaga 7 - Detaljplan 2001
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 Bilaga 8 - Observa  onsschema

Den fysiska strukturen och realis  sk stadsanalys  
- Primära element

- Topografi 
- Gatustruktur
- Kvartersstruktur
- Byggnadselement
- Homogena områden?
- Defi nierade rumsligheter?

- Behöver något förändras, vad saknas?
- Vad går a   förändra på kort och lång sikt?

Områdets struktur
- Hur ser området ut i sin helhet?
- Hur ser grönstrukturen ut?

- Hur påverkar den sikt, framkomlighet och orientering?
- Är belysningen funk  onell och på rä   plats?

- Behöver den komple  eras?
- Är det lä   a   hi  a på platsen?

- Finns det informa  onstavlar? Om ja, hur och var är de placerade?
- Hur fungerar markbeläggningen, trappor och räcken?

- Behövs åtgärder?
- Defi nierar den gränser och hjälper orienteringen av området?

- Hur är  llgängligheten?
- Är området  llgängligt för alla? Barn, äldre och personer med funk  onsvaria  oner?

- Finns det möjlighet för rekrea  on?
- Är det  llräckligt med parkbänkar och papperskorgar, vilket skick är de i och var/hur är de placerade?
- Möjliggör områdets u  ormning spontan rekrea  on?
- Finns det mötesplatser för alla, vilka använder dem?

- Finns det vägar eller andra inslag som skapar barriärer i området?
- Finns det posi  va barriärer?

- Behövs det fl er funk  oner utöver bostäder i området?
- Finns det ödsliga par  er i området?

Gång- och cykelvägar
- Finns det spontana gångvägar?
- Vilka gång och cykelstråk är vik  gast?
- Finns det alterna  va vägar?
- Ligger gång- och cykelstråk i närheten av bostadshus, verksamheter och bilvägar eller i parkområden?
- Finns det bostadsfönster och befolkade verksamheter nära gång- och cykelvägar?
- Hur är belysningen, bländar den, är den jämn?

Gator och biltrafi k
- Finns det tro  oarer och säkra och användbara övergångsställen?
- Hur är ljudmiljön, bullrar det för mycket? Hur påverkar det upplevelsen?
- Hur är belysningen, bländar den, är den jämn?
- Bör biltrafi ken förändras eller läggas om i området?

Hållplatser
- Var ligger hållplatserna i förhållande  ll andra funk  oner i området?
- Hur är de u  ormade och omhändertagna?
- Hur är upplevelsen på plats vid hållplatserna? Finns all nödvändig informa  on? Stötande reklam?
- Kan man si  a ned?
- Finns det bostadsfönster eller biltrafi kanter som har uppsikt över hållplatserna?
- Hur är  llgängligheten  ll hållplatserna, är de trygga och trevliga?
- Finns det fl era alterna  va vägar a   ta sig  ll och från hållplatserna och är de i sådant fall  llgängliga för alla.

Parkeringsplatser
- Hur är parkeringsplatserna u  ormade?
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- Finns det bostäder eller andra funk  oner med överblick över parkeringsplatserna?
- Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader?
- Är de uppdelade i mindre enheter eller tar de en mycket stor yta i anspråk?
- Parkeras bilar på olämpliga platser i området? I sådant fall hur kan det komma sig?
- Hur ser vägen  ll och från parkeringsplatserna ut, fi nns det alterna  va vägar, är de  llgängliga för alla?
- Hur är belysningen på parkeringsplatserna?

Bostadsgårdar och entréer
- Hur ser bo  envåningen ut, fi nns där annat än bostäder?
- Skapar fönster och entréer en rela  on  ll miljön utanför?
- Var ligger tvä  stugan, hur ser vägen dit ut?
- Fungerar gårdar och entréer för alla grupper: barn, unga, gamla och personer med funk  onsvaria  oner?
- Är entréer  ll bostäder och verksamheter belysta och lä   a   hi  a och ta sig  ll?
- Syns lås, por  elefon och namnskyltar ordentligt, kommer alla åt dem?
- Finns det olikheter i entrérnas u  ormning så a   det går a   urskilja dem och lä   hi  a rä  ?
- Var fi nns sophanteringen, hur ser vägen dit ut?
- Finns det möjlighet för de boende a   vara ak  va och krea  va på sina gårdar? Kan man själv ge platsen sin

funk  on?
- Finns det möjlighet för spontana ak  viteter och a   sä  a sin egen prägel på gården och dess funk  on?

Skolor och förskolor
- Hur är skolan placerad och u  ormad? Hur ser det ut runt omkring skolan?
- Hur är det a   gå mellan skolan och bostad i området?
- Hur är det i och runt skolan på kvällarna?
- Används skolans lokaler  ll andra ändamål e  er skol  d?

Lekplatser
- Hur är lekplatsens u  ormning?
- Finns det möjlighet för alla: barn, unga och vuxna a   ak  vera sig?
- Är det bra överblick över lekplatsen?
- Kan man som vuxen uppehålla sig vid lekplatsen, fi nns det si  platser?
- Kan man som vuxen uppehålla sig med andra ak  viteter in  ll lekplatsen?

Verksamhetsområden
- Hur är infrastruktur och bebyggelse u  ormat?
- Upplevs miljön som trevlig och trygg?
- Är området eller delar av det ödsligt under hela eller vissa delar av dygnet?
- Hur är  llgängligheten och orienterbarheten i och kring området, är det lä   a   ta sig dit som boende och icke

boende i området?
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