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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att undersöka betydelsen av begreppen trygghet och säkerhet inom den 

fysiska planeringen samt vilka gestaltande egenskaper som gör ett offentligt rum tryggt. När 

begreppen undersökts skapas två gestaltande förslag med åtgärder för att göra ett offentligt rum 

tryggare. Arbetet är uppdelat i två delar, den första genomförs gemensamt och är teoretisk. Med 

hjälp av metoden kvalitativ textanalys undersöks ett urval av litteratur om trygghet och säkerhet i 

den fysiska planeringen. Med textanalysen har litteratur tagit fram som stöd för att formulera teorin 

”trygghet och säkerhet” som används i arbetet. Med teorin presenteras olika gestaltningsprinciper 

som är till hjälp i den andra delen av kandidatarbetet. Del två består av varsitt gestaltande förslag 

som redogör trygghetsåtgärder i ett befintlig offentligt rum. Det ena förslaget innefattar Karlskrona 

Stortorg, gjort av Hugo Håkansson. Det andra förslaget omfattar Ronneby torg samt Rådshusparken, 

också beläget i Ronneby stad, gjort av Henrik Vik. Åtgärderna som presenteras i förslagen grundar sig 

i litteraturen som granskats, samt metoden PSPL, Public Space Public Life, en platsbesöksmetod som 

grundar sig i att ställa frågor till det offentliga rummet. I den avslutande delen av arbetet förs 

diskussioner om de gestaltande förslagen och litteraturen som studerats.  
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Inledning 
Under hösten år 2008 startade Boverkets tvååriga uppdrag från regeringen, att stärka tryggheten i 
stads-och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Oroligheter för brott och för att vistas ute 
efter att det blivit mörk minskade under dessa två åren (Brottsförebyggande rådet 2017).  Där det 
bästa året var 2014. Men den positiva utvecklingen varade inte mycket längre än så.  Mellan åren 
2014 och 2017 har utvecklingen varit negativ, där oroligheter för brott nästan är uppe i 30 % efter att 
endast ha varit 19 % år 2014. Statistiken från Brottsförebyggande rådet presenterar en oroväckande 
utveckling av den upplevda tryggheten i samhället.  

I kandidatarbetet undersöks vad som påverkar medborgarnas trygghetskänsla, hur begreppen 
trygghet och säkerhet skiljs åt och deras betydelse inom den fysiska planeringen. I arbetet undersöks 
hur inflytelserika, tidigare författares och forskares påstående och slutsatser är i dagens planering 
och vad som skrivs om ämnet idag. Trygghetskänslan delas upp och granskas i tre olika aspekter, den 
fysiska miljön, det offentliga livet och en persons erfarenhet, där störst fokus ligger på den fysiska 
miljöns påverkan på tryggheten (Listerborn 2000:7). När trygghet och säkerhet är granskat utefter de 
tre aspekterna presenteras varsitt gestaltningsförslag på en tryggare miljö i Karlskrona och Ronneby.  

Syfte  
Syftet med kandidatarbete är att utforska hur begreppen trygghet och säkerhet används och arbetas 
med i den fysiska planeringen, med fokus på det offentliga rummet. När texterna har analyserats ska 
två gestaltningsförslag tas fram de har som mål att resultera i ett tryggare offentligt rum. 

Problemformulering 
Trygghet och säkerhet har länge varit en aktuell fråga i samhället. I Sverige är idag 29 % av 
befolkningen oroliga över brottsligheten i samhället, detta enligt en studie gjord av 
Brottsförebyggande rådet (2017). Samma studie visar också att 19 % av Sveriges befolkning är orolig 
över att gå ut på kvällen när mörkret faller in. Detta är en markant ökning jämfört med 
undersökningen som gjordes år 2014, där 19 % var oroliga för brottsligheten i samhället och där 15 % 
var rädda för att vistas utomhus efter mörkrets infall. 
 
Med en ökad otrygghet i landet krävs fler åtgärder och gärningar som motverkar den negativa 
utvecklingen. Det gäller att göra rätt, det har visats på att vissa lösningar som gjorts för att förhindra 
brottslighet har haft en negativ effekt på tryggheten. Därför måste det klarläggas att handlingarna 
som genomförs faktiskt uppfyller det syftet de är till för och inte förvärrar situationen. 
 

Frågeställningar 
 Vad är skillnaden mellan trygghet och säkerhet? Vad innebär trygghet och säkerhet? 
 Hur uppnås en högre grad av trygghetskänsla? Vilka effekter har säkerhet på 

trygghetskänslan?  
 Vilka gestaltande egenskaper gör ett offentligt rum tryggare? 
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Avgränsning 
Avgränsningar av trygghet och säkerhet 

Vid framtagandet av teorin ligger fokus på den trygghet och säkerhet som är kopplat till rädslan för 
brott, i kandidatarbetet kommer därför inte ekonomisk trygghet och säkerhet eller trafiksäkerhet 
läggas fokus på. Att ekonomisk trygghet har avgränsats för att arbetet inte har i avsikt att påverkar 
ett områdes ekonomiska struktur. Trafiksäkerheten har avgränsats eftersom arbetet inte fokuserar 
på att göra miljön säkrare för bilister. En sådan inriktning skulle medföra att säkerhets teorier för 
bilplanering behövs, vilket faller utanför arbetets syfte att skapa ett tryggare offentligt rum. Att 
avgränsa från trafiksäkerhet innebär inte att alla frågor som rör trafik är irrelevanta, utan istället 
syftar det på frågor som har att göra med biltrafikens påverkan på det offentliga rummet, stora 
parkeringsytor, hastigheter eller barriärer kan vara exempel på trafikens påverkan. 

Geografisk avgränsning 

När den geografiska avgränsningen har gjorts uppmärksammades att Blekinge län har haft en 
liknande utveckling, var gäller rädslan för brott, som övriga Sverige. Ronneby och Karlskrona är två 
städer som det fanns viss förkunskap om sedan tidigare. Städerna är lokaliserade förhållandevis 
nära varandra men skiljer sig i befolkningsmängd (Statistiska Centralbyrån 2017).  

Fokus ligger på centralare delar av städerna där det finns en blandning av funktioner, bostäder, 
detaljhandel, parkytor med mera. Vid avgränsningen har vi varit uppmärksamma med att inte välja 
endast ett offentligt rum i staden. Det är viktigt att inkludera flera offentliga rum, då rörelsen mellan 
rummen är viktigt för tryggheten. Något som också är viktigt är att planera för en överskådlighet och 
god koppling mellan olika offentliga rum. Avgränsningarna har gjorts med flödet i 
åtanke.  Gestaltningsförslagen kommer därmed att innefatta ett flertal rum som gemensamt är tänkt 
att skapa en trivsam och trygg rörelse genom staden.  

Karlskrona  

Ett av de områden som ska undersökas är Karlskrona stortorg och närliggande gatustruktur. Området 

har stadsaktiviteter såsom bibliotek och kyrka, samt många affärer och verksamheter vid torgets kant 

eller närliggande gator. Det finns även aktiviteter och marknader på helgdagar och vid högtider. 

Stortorget har valts som en relevant plats för denna undersökning eftersom området är en stor yta 

med många av de aspekter som kan ha en negativ påverkan på tryggheten både direkt och indirekt. 

Aspekter såsom större parkeringsytor på torget döljer sikten för besökarna. 

Området ska undersökas för att finna aspekter som kan förbättras, för att göra en tryggare offentlig 

yta. Förslag som kommer presenteras genom illustrationsplanen är gjorda utefter den forsknings som 

presenterats under Forskningsläget och Gestaltningsprinciper och genomförds utefter den metod 

som valts för gestaltningsarbetet.  

Ronneby  

I Ronneby har avgränsning gjorts med två specifika offentlig rum i åtanken. Ronneby torg är den mest 
centrala offentliga ytan i staden. Området är till större delen täckt av gatsten med en mur 
kombinerat med en fontän som delar torget i två, en väldigt öppen och avskalad del och en mindre 
med scen samt mer planteringar. Det andra offentliga rummet är Rådhusparken som är lokaliserat 
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sydöst om torget. Området är en trivsam park med fontän, rhododendronbuskar och andra 
planteringar samt en lekplats. Mellan dessa två offentliga ytor sträcker sig Ronnebys gågata. De 
offentliga rummen har valts för att kunna arbeta med rörelse genom staden och kopplingen mellan 
stadens olika rum. 

Forskningsläget  
Det finns många författare inom planeringsvärlden som beskrivit begreppen trygghet och säkerhet 
och undersökt begreppens till staden och dess rum. Författarna har skapat teorier om trygghetens 
koppling till stadsrummet och vilka effekter en förändring av stadsrummet kan ha på tryggheten. 
Några av dessa författare som skildrar begreppet och som undersökts inom detta arbete är, Bill 
Hillier (2007), Jan Gehl (2001, 2010), Jane Jacobs (2011) och Oscar Newman och Carina Listerborn 
(2000). Detta arbete har även tagit in mer nutida och svenska författare som skriver om ämnet, som 
Vilhelm Meyer, Mirja Thårlin, Emilia Jensen & Johan Wahlgren (2013), Thomas Eriksson (2010) och 
Staffan Litzén (2006). Utöver detta så har även svenska statliga myndigheter använts för arbetet som 
till exempel boverket, som skrivit om hur det går att uppnå trygghet genom planering, ofta med citat 
från någon av de ovanstående författarna. 
 
Många av de texter som det relateras till i detta arbete är en eller ibland flera årtionden gamla. Att 
göra ett arbete utefter endast dessa äldre teoretiker och lösningar skulle det finnas en risk att 
resultatet av undersökningen blir inaktuell, eftersom ämnet har utvecklats under åren. För att bredda 
materialet och inte enbart ta med äldre texter har även ett antal aktuella vetenskapliga artiklar och 
texter valts ut. Dessa forskningsartiklar är skrivna av Alexandra Fanghanel (2016), Anna Mattan och 
Peter Newman (2012) och slutligen Sarah Foster Billie, Giles-Corti, Matthew Knuiman (2014). I 
artiklarna går det att avläsa att många av de som skriver om trygghet och säkerhet använder sig av 
tidigare teoretiker. De nämnda författarna används för att grunda teorin “trygghet och säkerhet”. 
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Teori  
Ordens definition 
För att få en bättre förståelse av orden trygghet och säkerhet undersöktes hur svenska akademins 
ordbok definierade ordens betydelse. Begreppen har många varierande definitioner med skilda 
betydelser som används i olika sammanhang. Några av ordens definitioner kommer därför inte att 
presenteras då betydelsen inte anses ha någon relevant koppling till det arbetet fokuserar på. 
  
Den svenska akademins ordbok (2008) har fyra olika definitioner på ordet trygghet och i vilken 
kontext det används. I detta arbete kommer det framförallt handla om att undersöka och fokusera 
på SAOBs exempel över den andra definitionen av trygghet eftersom den anses relevanta för 
arbetets syfte. En definition av trygghet är en beskrivning av när en person känner sig fri från fara 
eller något slags hot. Vilket innebär att inget stör personen och det ger den en känsla av ro. En annan 
definition är en beskrivning av känsla till en individ, det som är trygghet för den ene behöver inte 
vara trygghet för den andre.  
  
Likt trygghet har också ordet säkerhet flera skilda definitioner. Den definition som anses relevant för 
arbetet fokuserar på personens faktiska säkerhet. Att personen är skyddad från fara, att något eller 
någon kan ha en egenskap av att ge trygghet. Enligt svenska akademins ordbok (2001) definition av 
ordet säkerhet betyder det att en person kan sättas i säkerhet eller att säkerhet kan skapas. Det är 
alltså något som konkret kan avgöras. En person kan vara i säkerhet utan att själv vara medveten om 
det. Detta skiljer sig från definitionen av trygghet som istället beskrivs som en känsla. Känsla kan 
skilja sig från person till person och går inte att mäta eller bestämmas likt säkerhet.  
 

Konceptet om trygghet i planeringen 
Genom att ha begränsat i vilket sammanhang ordet trygghet används kan en avgränsning göras för i 
vilket kontext som definitionen trygghet ska undersökas. Fokuseringen efteråt blir hur olika författare 
använder och definierar begreppet trygghet. Detta har gjorts för att kunna använda begreppet inom 
en teori som undersöker arbetets problem till vad som menas och hur det går att uppnå trygghet i 
det offentliga rummet. 
  
Ett begrepp som klargörs, utefter flera av de undersökta texterna, är definitionen av trygghet inom 
planeringen. Meyer et al. (2013:13) beskriver trygghet som att vara ett komplext begrepp som 
beskriver en viss känsla. Trygghetskänslan är ett fenomen som speglar varje individs egen upplevelse 
av säkerhet. Den upplevda säkerheten skapas utifrån individens tidigare erfarenheter, sociala 
ställning och hur det fysiska rummet upplevs. De tre olika aspekterna som påverkar individens 
upplevda säkerhet värdesätts olika av författare och teoretiker. Erfarenhetens påverkan på den 
enskilda individens känsla av trygghet lyfts fram av många författare och teoretiker. 
                             
Hillier (Hillier 2007:142–146) beskriver hur känslan av trygghet kan förändras beroende på den 
enskilda personens förväntningar. Han beskriver hur en person som, kan kallas Åsa (ett fiktivt namn), 
bor i ett flerbostadsområde i innerstaden inte blir förvånad när hon möter någon person precis 
utanför husporten. Detta beror troligtvis på att Åsa bor i ett område där det ofta är mycket rörelse 
och förväntar sig därför ett möte när hon lämnar sin bostad och kliver ut på gatan. Olof (fiktivt namn) 
bor å andra sida i ett villaområde. Han har andra erfarenheter om hur det brukar vara och förväntar 
sig inte möta en främmande person vid sin tomtgräns. Olof blir istället förvånad eller rädd över att 
möta någon där, detta kan göra honom otrygg och påverka personens trygghetskänsla. Denna form 
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av trygghet som Hillier beskriver är alltså nära kopplat till den enskilda individens förväntningar 
(Hillier 2007:142–146). Varje människa har vanor och förväntningar, som alla kommer från 
erfarenheter om hur saker och ting brukar vara. 
 
Jacobs definierar trygghet på ett annat sätt. Hon har ett större fokus på livet i det offentliga rummet. 
När Jacobs beskriver (2011:40) konceptet trygghet så jämför hon det direkt till gatulivet och pekar ut 
gatans kaotiska natur där människors närvaro fungerar som ett självfungerande, ibland omedvetet 
nätverk. Jacobs redovisar ett personligt exempel (Jacobs 2011:49–50) där butikspersonal kommer ut 
ur affären och boenden som bevakar gatan genom sina fönster, förhindrar att ett brott skulle begåtts 
och gjorde så endast med sin närvaro. När systemet har brutits ner av överpopulation i det offentliga 
rummet beskriver hon hur ingen mängd poliser eller vakter kan återskapa den normala folkskötta 
ordningen som tidigare fanns (Jacobs 2011:40).  
 
Gehls syn på trygghet i den offentliga miljön stämmer till viss del överens med den Jacobs har. I Gehls 
definition av trygghet i det offentliga rummet berör han alla, Meyers et al. (2003:13), aspekter om 
vad det är som påverkar trygghetskänslan, erfarenheten, den sociala ställningen och den fysiska 
miljön. Han poängterar (Gehl 2010:97) att kunna gå i en stad och känna sig trygg är den viktigaste 
kvaliteten i skapandet av en stad. Ju bättre en stad är att gå i desto tryggare kommer den upplevas. 
Det är både erfarenhet och en persons upplevelse som är det viktiga för att skapa det trygga 
samhället, men likaväl är det trygga samhället ett öppet samhälle. Gehl (2010:97–98) påpekar att 
samhällets sociala och ekonomiska klyftor är orsaken till mycket av brotten och med detta tankesätt 
går det att utforma stadens design och arbeta för att de offentliga platserna ska kunna integrera 
klasserna och skapa, en gata där alla ekonomiska klasser möter varandra när de utför sina dagliga 
sysslor. 
  
Avslutningsvis undersöks Staffan Litzéns (2006: 27-28) definition av trygghetskänslan. Han beskriver 
känslan på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare forskare och författare. När Litzén beskriver sin 
syn på begreppet trygghet, redogör han för trygghet som ett begrepp uppdelat i två skilda 
dimensioner. Den första dimensionen som han beskriver är en persons riskuppfattning. Den andra 
dimensionen beskriver Litzén som den emotionella dimensionen, där uppstår känslorna hos en 
person efter att riskbedömningen har gjorts. 
  
Litzén (2006: 28) beskriver också hur känslan av trygghet dessutom innehåller en dimension av 
riskuppfattning. Det finns fem stycken olika variabler som påverkar en persons riskuppfattning. 
Första variabeln är personens bedömning om huruvida en situations risk upplevs som trovärdig. Den 
andra är den enskilda individens riskkänslighet. Tredje variabeln är vad för kategori som risken har 
sitt ursprung i, vilket i detta fall är brottslighet. Fjärde variabeln är individens upplevelse av sårbarhet 
och vilka resurser som personen har till sitt förfogande för att förhindra brott eller överfall. Den sista 
och femte variabeln är frågan om vilka konsekvenser att bli utsatt för ett brott har.  
 
De olika variablerna har olika mycket påverkan för varje individs känsla av trygghet. De påverkas av 
varje persons egen erfarenhet och uppfostra men också av personens sociala ställning i samhället 
samt det fysiska rummet som personen befinner sig i. 
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Trygghet och säkerhet som teori 
Efter författarnas beskrivningar av deras syn på orsaker och vad för miljöer, det är som skapar 
otrygghet presenteras en sammanfattande definition av begreppet trygghet inom den fysiska 
planeringen och hur den påverkas av tre aspekter:  

1. Den fysiska miljön  
2. Det offentliga livet 
3. Den personliga erfarenheten 

 

Trygghet 
1. Den fysiska miljön är den faktiska utformningen av det offentliga rummet och den offentliga miljön 
spelar en stor roll för trygghetskänslan. Det är viktigt att aktivt planera för fotgängare för att 
befolkningen ska känna sig trygg till fots. Om det finns en trivsam och trygg miljö att gå och röra sig i 
kommer fler människor att känna sig trygga och vara ute oftare. Ett sätt att få en tryggare miljö är att 
planera för en bättre överskådlighet, med raka och långa gator med flera angränsande gator. Detta 
skapar en miljö där det är lättare att orientera sig, vilket också bidrar till att den enskilda individen 
har lättare att göra en riskbedömning.  
 
2. Det offentliga livet är människans närvaro i det offentliga rummet, att ta till vara på att det ska 
finnas ett offentligt liv är en viktig del i att planera för trygghet. Att bidra till att så många individer 
som möjligt vill vara ute inom stadens offentliga rum, eller genom att få dem att vandra genom 
staden gör att det uppstår en rörelse. Planering för att få ett varierat utbud av aktiviteter i de 
offentliga rummen gör också så att besökarna är varierade och minskar risken för att frysa ute olika 
grupper av stadens invånare.  
 
3. En persons trygghet påverkas också av erfarenheter och tidigare upplevelser. Det kan vara tidigare 
upplevelse av brott eller att en person blir uppskrämd av rykten eller vad massmedia skriver vilket 
gör att de känner sig otrygga att vistas på offentliga platser. Eftersom denna aspekt varierar från 
person till person och kan påverkas av faktorer som den fysiska planeringen har svårt att influera, så 
kan erfarenheten endast begränsat påverkas inom planeringen. 
 

Säkerhet 
Säkerhet är enligt författare och forskare som undersökts, något som en person är när den är 
skyddad från fara. Det kan också vara någonting som ger egenskap av trygghet, likt den definition 
som svenska akademiens ordbok ger. För en individ kan säkerhet vara ett extra lås på dörren, 
övervakningskameror, eller galler i fönster. Säkerheten i denna teori är därför de direkta åtgärder 
som har gjorts för att förhindra brott. Men samtidigt som dessa metoder minskar risken för brott kan 
de öka känslan av otrygghet eftersom en åtgärd kan tyda på att det finns något att oroa sig för. Dessa 
definitioner av trygghet och säkerhet kommer att användas som ett teoretiskt underlag när åtgärder 
på de utvalda offentliga rummen kommer vidtas. 
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Metod 
I och med att kandidatarbetet består av två olika delar används skilda metoder för den teoretiska och 
den gestaltande delen. I den teoretiska delen ligger fokus på att förse oss med kunskap och därför 
analysera texter. Kunskapen som samlas in under den teoretiska delen av arbetet kommer att 
analyseras för att senare användas vid framtagandet av det gestaltande projektet.  
 

Metod för att analysera textdokument: Kvalitativ textanalys.  

Kvalitativ textanalys har valts för den teoretiska delen för att djupgående kunna analysera texterna 
och författarnas syn på ämnet. I ett arbete som undersöker de mer diffusa begreppen som trygghet 
är det viktigt att ha en kvalitativ undersökning på materialet (Fejes & Thornberg 2016:176–191), 
eftersom trygghet kan variera från person till person. Det kan därför bli svårt att göra, exempelvis en 
kvantitativ undersökning, eftersom den data som insamlas blir ytlig till forskningen och det blir oklart 
om exemplen som hittas är positiv för tryggheten för alla deltagare i det offentliga rummet.  
 
Pär Widéns (Fejes & Thornberg 2016:176–191) och Sigmund Grønmo (2006: 188-193) beskrivningar 
hur en kvalitativ innehållsanalys ska genomföras. Genom denna metod kommer arbetet att analysera 
en mängd olika teoretiska texter som handlar om trygghet och säkerhet. Detta ämne ses som del i en 
pågående samhällsdebatt, vilket också återspeglas vid val av metod. 
 
När olika texter analyseras med hjälp av metoden (Fejes & Thornberg 2016:182) är det viktigt att ha 
en kritisk fråga eller ett undersökningsproblem som hjälper en att avgränsa vad för kunskap som 
eftersträvas för att kunna svara på frågeställningen. Det är viktigt att vara källkritisk och utföra 
kontextuella bedömningar vid utförandet av en kvalitativ insamling av empiri. En kvalitativ analys 
källförteckning räcker det inte bara med att ha avgränsat det material som utgås ifrån, utan även 
måste en kontextuell bedömning utföras för att vara källkritisk för arbetet. Med hjälp av den 
framtagna frågeställningen så bearbetas arbetet genom att läsa, analysera och jämföra de utvalda 
texterna vilket skapar nya kunskaper av materialets innebörd. Metoden textanalys kan ta användning 
av en eller flera av tre dimensionerna och även en fjärde kompletterande dimension som kan 
användas för valt forskningsområde.  
 
Vid genomförandet av en kvalitativ textanalys presenterar Widén (Fejes & Thornberg 2016:185–189) 
fyra steg som kan användas vid utformning av den skrivna texten. Det första steget är en identifiering 
av ett problem, det andra är ett urval av relevant textmaterial, det tredje är en avgränsning på vad 
för typer av texter eller artiklar som eftersöks. Det fjärde steget ska materialet genomläsas och 
kategoriseras utefter vilka olika ämnen som är av intresse för arbetet. 
 
Ett problem som Grønmo beskriver (2006:193) kan uppstå med valet av den kvalitativa textanalysen 
är att arbetet kan bli format utefter den eller de undersökta forskarna och författarna. Om en viss 
författare präglas genom arbetet som en viktig del av att förstå processen av trygghet och säkerhet i 
planering kan arbetet få ett format perspektiv och att all annan litteratur kommer tolkas och 
jämföras utefter det tidiga perspektivet. Det är därför viktigt att göra en god analys och vara 
källkritisk i förståelse av författaren.  
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Dimensionerna 
Den första dimensionen av en textanalys beskrivs av Widén (Fejes & Thornberg 2016:178–179) som 
en undersökning av hur textens författare ser på ämnet. Den andra dimensionen går ut på att 
analysera hur texten är skriven, både i dess språkliga innehåll, vilken genre den har skrivits utefter 
och de litterära uttryck som förekommer. Den tredje dimensionen som Widén beskriver har ett fokus 
på att analysera vad för relation som texten har med det omgivande samhället. Den fjärde 
dimensionen är en kompletterande dimension som kan användas om det behövs ytterligare 
fördjupning av analysen. 
  
Den första och den andra dimensionen har valts bort i arbetet. Den första har valts bort eftersom 
dimensionens fokus ligger på att undersök hur författare och forskare ser på ämnet och inte ämnet i 
sig. Första dimensionen hade blivit relevant om arbetet istället hade varit avgränsat till en del av de 
författarna och varför de ser och beskriver tryggheten inom sitt ämne som de gör. Den andra 
dimensionen anses irrelevant för arbetet och har valts bort eftersom arbetet inte undersöker hur 
texternas språkliga struktur är upplagd eller granskar dess språkliga innehåll. Om arbetet istället hade 
sökt på i vilka sammanhang ordet, exempelvis trygghet, används i för kontext och vilken relevans det 
hade inom texten hade den andra dimensionen kunnat användas. 

Våra dimensioner 

Dimension 3 
Denna kvalitativa dimensionsanalys anses passa bra till ämnet säkerhet och trygghet inom fysisk 
planering eftersom i detta kandidatarbete går mycket av undersökningen ut på att analysera 
tryggheten. Eftersom den tredje dimensionen är en analys som ifrågasätter sammanhanget och 
bakgrunden över materialet kan detta appliceras till arbetets ämne och avgränsningen som gjorts 
(Fejes & Thornberg 2016:184). En persons känsla av trygghet och ur det en författarens beskrivning 
av trygghet infaller i vad samhället har för dåvarande (eller nuvarande) oro, osäkerhet och åsikter om 
vad som kan anse farligt i sin omgivning. Eftersom ämnet även har med diskussioner om vad som kan 
anses som en politisk fråga blir detta ett viktigt analyselement då trygghet är en politisk sakfråga. 
Dokument där författarna är av en statlig eller kommunal anställning, såsom kommunala 
översiktsplaner och instruktions manualer med förslag på hur aktörer eller kommuner ska utveckla 
ett tryggare och säkrare samhälle har ofta i sitt uppdrag en politisk eller samhällsuppfattning som 
följs igenom dokumentet, exempelvis en önskan till ökad mångfald eller hållbarhet. Detta betyder 
inte att dokument eller texter som inte är utav statligt uppdrag inte har en politisk- eller 
samhällsstyrning, även texter som ska fungera som styr- eller förslagsdokument till aktörer, 
huvudmän eller kommuner kan ha ett tydligt uttryck i texten över sina politiska och samhällsåsikter. 

Dimension 4 
Utöver den tredje dimensionen så ska även den fjärde kvalitativa dimensionsanalysen användas. 
Denna dimension som kallas för den Problematiserande dimensionen har en bra sammankoppling 
när de teoretiska texterna och deras teorier om trygghet och säkerhet ska undersökas. Eftersom den 
fjärde dimensionen är utefter teoretiskt drivna analysfrågor så används då arbetets egen teori om 
trygghet och säkerhet i den offentliga stadsmiljön (Fejes & Thornberg 2016:185). Eftersom forskare 
och författare används för att upptäcka vår teori inom planerings ämne och avgränsning anses den 
fjärde dimensionen vara passande. Utefter detta kommer analysera begreppen trygghet och 
säkerhet med den problemformulering och frågeställningar. 

Steg för en kvalitativ textanalys 
Efter att en eller flera dimensioner har valts ska arbetet fortsätta i fyra steg. Det första steget som 
görs med en kvalitativ textanalys, är att definiera ett problem som ska analyseras. Detta görs med 
hjälp av en övergripande fråga och en översiktlig litteraturundersökning för att definiera ett problem 
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att undersöka. Det första som gjordes var att leta efter möjliga problemformuleringar som kan finnas 
i samhället gällande trygghet och säkerhet. Det uppmärksammades att det fanns en negativ 
utveckling av medborgarnas känsla av trygghet.  Enligt Brottsförebyggande rådet (2017) hade det 
skett en ökning mellan åren 2014 och 2017 i antalet medborgare som känner sig otrygg när mörkret 
faller in och även en ökning i oroligheter över brott i samhället.  
 
Det andra steget för att genomföra en kvalitativ textanalys är att hitta ett lämpligt empiriskt material 
som passar till problemformuleringen (Fejes och Thornberg 2016:186, 187). Vid eftersträvan av 
empiri till arbetet användes olika sökmotorer, som bibliotekets, Google scholar och Libris. För att 
finna ett så lämpligt material som möjligt tags ett kritiskt förhållningsätt till lästa texter.  
 
Tredje steget för analysen är att söka reda på artiklar om ämnet. Det går att variera sina sökningar 
efter vad som önskas och vilka år som är mer aktuella än andra (Fejes och Thornberg 2016: 187,188). 
Under sökning av artiklar gällande trygghet och säkerhet låg fokus på artiklar som låg förhållandevis 
nära i tiden. Sökningar var ofta gjorda på engelska för att få en bredare sökning. Begränsningar kunde 
också innebära sökningar på texter om enskilda författare som empirin var skriven av, exempel Gehl 
eller Newman. Anledningen till att det fanns ett fokus på nya aktuella artiklar var för intresset att se 
hur planeringen såg på trygghet och säkerhet idag jämfört med vad teoretiker och andra författare 
skrivit om ämnet när deras böcker trycktes. 
  
Det fjärde och avslutande steget i den kvalitativ text analysen (Fejes och Thornberg 2016: 188) är att 
göra en detaljerad analys av framtagna artiklarna från steg tre. Artiklarna ska läsas igenom och 
kategoriseras. Kategoriseringen av artiklarna kan ske i olika stadier. Börjar med att göra en grövre 
kategorisering för att senare göra en finare sortering.  Några av dessa kategoriseringar och 
grupperingar som gjorts på författarna och forskarnas syn är; öppen och sluten trygghetsplanering, 
könsneutral och jämställd trygghetsplanering, ny och gammal syn på trygghet och detaljerat och 
översiktlig/åtgärder eller teorier. 
 

Metod för att analysera platsen och det offentliga rummet:                           
Public Space Public Life 
 
Public Space Public Life undersökningen går ut på att observera offentliga ytor i centrala delar av 
städer för att granska existerande problem i det offentliga rummet. När problemen har identifierats 
ska förslag på förbättringar som kan implementeras tas fram. Vid ett senare tillfälle, när förslagen har 
implementerats, granskas platsen igen för att se resultatet och om det finns nya problem som 
uppstått och nya åtgärder att implementera. Allt detta ska ske som en interaktiv process (Mattan & 
Newman 2012:30,31). 
 
Gehls urbana designteori kom som en reaktion till det bilsamhälle som städer planerade för, han ville 
få bort bilen från stadens centrum. Hans syfte var att skapa en kvantitativ bas som städer kunde 
jämföra med varandra för att se vilken stad som presterar bättre med planeringen för fotgängare och 
cyklister. Med dessa tankar utvecklade han en urban designteknik, Public Space Public Life 
undersökning för att enkelt och effektivt kunna bedöma och planera för fotgängares behov i det 
offentliga rummet (Mattan & Newman 2012:30,31). 
 
Metoden har ett tydligt fokus mot vikten av fotgängares kvalitéer i det offentliga rummet. Med 2000-
talets utveckling mot ett bilfriare centrum bedömdes metoden än mer aktuell för arbetet.  
Anledningen till valet av metoden är på grund av dess aktualitet i dagens samhälle, där utvecklingen 
går mot mer gångtrafikanter och mindre biltrafikanter i stadens centralare delar. För att ett centrum 
för gångtrafikanter ska fungera behöver staden vara trygg. Med hjälp av denna form av 
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platsinventering, finns en möjlighet att identifiera enskilda problem som kan ha en påverkan på den 
upplevda tryggheten. 

 
Gehl Architects (Perth 2009) beskriver hur förväntningarna på det offentliga rummet har förändrats. 
Idag finns det ett större behov av det offentliga livet, att kunna vara ute och motionera och umgås i 
en trivsam miljö är ett något som inte var lika aktuellt i den tidigare planeringen. De beskriver hur det 
behövs offentliga ytor som alla kan utnyttja, unga som gamla. I en genomförd PSPL undersökning 
gjord av Gehl Architects (Perth 2009) beskrivs hur de har gått tillväga vid undersökningen. De 
presenterar vad platsen, som undersökts, har för kvalitéer och möjligheter på grund av stadskärnans 
geografiska placering. Därefter återger de hur stadens centrum faktiskt ser ut och hur staden 
förslagsvis bör utvecklas för att kunna uppnå de möjligheter för fotgängare som finns på platsen. 
Gehl Architects ger förslag i en punktlista rörande de möjligheter för utveckling som staden har. 
Arkitektbyrån återvände till staden fjorton år senare för att göra en ny utvärdering av vad staden har 
gjort för framgångar för gångtrafikanter. 
  
Under detta arbete finns det inte möjlighet att använda oss av hela PSPL undersökningen då det inte 
finns möjlighet att återkoppla till platsen eftersom förbättringsförslagen inte kommer att verkställas. 
Den del som kan utnyttjas är de granskande PSPL frågorna. Frågorna ställs till den fysiska miljö som 
vårt gestaltningsförslag innefattar. Anne Mattan och Peter Newman (2012:38–40) presenterar i sin 
artikel exempel på ett flertal frågor som kan användas vid bedömning av framkomlighet på en lokal 
offentlig plats. Dessa två har tidigare deltagit vid en PSPL undersökning gjord av Gehl Architects år 
2009 (Perth 2009). Frågorna är till för att ställas till platsen som undersöks. De är uppdelade under 
olika tolv olika ämnesrubriker. 
 
Användning 
Under rubriken ställs frågor som berör hur mycket området används, vilket sätt det används på, vilka 
som använder det samt hur lätt området är att använda sig av. Exempel på frågor kan vara: Hur 
många människor är det som färdas i det offentliga rummet? Vilka är de huvudsakliga stråken som 
används i området? Sammankopplar gång- och cykelbanorna viktiga punkter och destinationer i 
staden? 

 
Barriärer 
Handlar om vilka olika former av barriärer som kan finnas i det offentliga rummet, skräp på gatan 
eller staket och vägar som försvårar framkomlighet.  

 
Korsningar 
Under rubriken undersöks bilvägens påverkan på framkomligheten. Frågorna handlar om gång- och 
cykeltrafikanters möjlighet att ta sig över vägen. 

 
Kollektivtrafikssamband 
Frågorna fokuserar på kollektivtrafikens samband i staden och hur trygga och hur god kvalité 
väntplatserna har i samband med kollektivtrafiken.   

 
Markanvändning 
Under rubriken markanvändning undersöks vad de olika offentliga rummen används till, vilka som är 
de primära destinationerna i området samt bor/jobbar i området. 

 
Nöje 
Vid undersökning av nöjet i det offentliga rummet är fokus på aktiviteter och visuella kvalitéer. 
Frågor kan vara: Är det intressant att promenera i området? Finns det intressanta utblickar? Är 
området anpassat för barn/äldre/ungdomar i staden?  
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Gatubild 
Gatubilden handlar om byggnaders möte med gatan, om det enkelt går att skilja på vad som är 
offentligt och privat och om entréer och fönster är riktade mot och integreras med det offentliga 
rummet. 

 
Infrastruktur:  
Rubriken infrastruktur fokuserar hur kvalitén och placeringen av sittplatser är i området och om det 
finns platser att stå eller luta sig mot. Frågorna undersöker också om det finns soptunnor, offentliga 
toaletter eller fontäner. Kartor eller annan skyltning för att enklare hitta utreds också. 

 
Bekvämlighet och trevnad: 
Gällande bekvämligheten och trevnaden i det offentliga rummet undersöks, om det finns tillräckligt 
med skydd från olika väder eller från negativa aspekter av biltrafik, om det finns möjlighet att se vart 
man är på väg och om gångbanor och byggnader hålls rena och hela. 

 
Trygghet och säkerhet: 
Frågor om trygghet och säkerhet berör många aspekter i det offentliga rummet och frågorna är 
relevanta för både daglig och nattlig användning av ytan. Centralt är bland annat aktiviteter och liv i 
det offentliga rummet eller om platsen är säker eller upplevs som säker.  

 
Fordonstrafiken: 
Gällande fordonstrafiken inspekteras trafikens mängd, hastigheter, antalet filer samt trafiklugnande 
åtgärder, för att se vad det har för påverkan på gångtrafikanter. 
 
Uppfattningen av området:  
Under den avslutande rubriken ska undersökaren fråga sig själv om området upplevdes tryggt och 

behagligt. 

Vid genomförandet av platsinventeringen finns det rubriker som har avlägsnats för att det inte finns 

svar att finna i området gällande de frågorna som undersökts. Vissa av rubrikerna har presenterat 

liknande svar och har därför grupperats för att underlätta presentationen av undersökningen.  

Vid undersökningen av platserna som de gestaltande förslagen innefattar används frågorna (Bilaga 1) 
för att skapa en bild och kunna bedöma vilka kvalitéer som platsen hade och vad som till viss del 
saknas eller inte finns alls. 
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Gestaltningsprinciper 
Trygghet och säkerhet, säkerhets påverkan på tryggheten 
För att undersöka olika sätt att se hur säkerheten påverkar tryggheten så har länders olika strategier, 
för att motverka otryggheten, undersökts. Ur detta går det att avläsa om metoderna eller teorierna 
länderna använt är inriktade på att öka tryggheten eller öka säkerheten.  
  
USA är ett land med mycket brottslighet. Enligt Boverket (1998:39) har USA skaffat ett synsätt att 
brottsligheten kommer från “omoraliska individer” i samhället, vilket visas i det nordamerikanska 
samhället med satsningar på metoder såsom ökade fängelsestraff och fler poliser. Problemet med 
brott ska alltså skötas av lagen. Övervakningsindustrin har också vuxit fram i en stor utsträckning i 
USA. Dessa övervakningar och säkerhetsåtgärder är inbrottslarm, övervakningskameror och andra 
tekniska lösningar för att förhindra att någon okänd obemärkt ska kunna vistas på ens ägor. Denna 
typ av säkerhetsutveckling sträcker sig också över samhällen och både handelsområden och 
bostadsområden byggs in i ett “gated community”. Vissa delstater, eller städer, i USA satsar på ett 
samarbete mellan medborgare och myndigheter samt fysisk och social förändring i samhället istället 
för tekniska lösningar. En av dessa är staden New York (Boverket 1998:40). 
  
New York modellen ”Noll Tolerans” (Listerborn 2000:73) beskrivs som ett svar till stadens stora 
mängd mord den hade på 90-talet och gick ut på att polisen skulle ingripa på alla typer av brottsligt 
beteende utan åtanke om orsak. Nolltolerans mot brottslighet får effekten att brott som är 
obetydliga på samhällets trygghet ska straffas utefter lagen. New york modellen beskrivs av Boverket 
(1998:40) ha resulterat i att offentliga platser har försetts med bättre renhållning, kontroll mot 
skadegörelse och borttagande av alkoholiserade från den offentliga miljön. Listerborn (2000:73) 
påpekar utefter kriminologer George Kelling, James Wilson och Catherine Coles att polisen ska 
fokusera mer på mindre brott och ordningsstörningar som kan finnas. Det är småbrotten och 
skadegörelsen som får folk att känna sig otrygga och kriminologerna påpekar att det finns en 
koppling mellan samhällets oordning, rädsla, allvarliga brott och det urbana förfallet. Denna 
oordnade miljö är det som skapar känslan av otrygghet för miljöns besökare. En förfallen miljö, 
påpekar Kelling m.fl (Listerborn 2000:73), är det som skapar känslan av otrygghet lika så som att en 
ökning av störningar ökar risken av brott. Med dåliga miljöer sänker befolkning sin uppfattning om 
hur miljön ska se ut och bidrar till dåligt beteende. En bra miljö leder till att folk höjer sin skala på hur 
en ordnad miljö ska vara. Nolltolerans metoden betyder däremot inte att effektiviteten av polisen är 
det viktigaste. Listerborn (2000:73) påpekar att New York föredrar gående gatupatruller av poliser 
istället för bilkörande just för att polisen då enkelt kan göra ett ingripande mot ordningsstörningar. 

 
Kritik mot nolltolerans metoden är att det framförallt är medelklassen som blir tryggare och med att 
polisen som vill uppnå ordning hamnar i konflikt med andra klasser av samhället. Det påpekas att 
polisbrutaliteten har ökat på grund av denna metod (Listerborn 2000:74). 
  
I Storbritannien har tekniska lösningar emot brottslighet förespråkats och även polisen har gått in i 
samverkan med samhället. Det är krav på att planeringsbestämmelser att inkludera 
brottsförebyggande aspekter och den engelska regeringen har fastslagit att trygghet och säkerhet i 
samhället är en av de viktigaste uppgifterna planeringen har (Eriksson 2010:23). En metod som 
används av Storbritannien kallas ”Secured by Design” eller även förkortat SBD, som är en 
kvalitetsmärkning som görs av Storbritanniens polis. Kvalitetsmärkningen ges av polisen till områden 
som uppfyller vissa fysiska och tekniska krav på hur brottslighet förhindras i både själva bostaden 
samt halv-privata utrymmen såsom trapphus och som leder till semi-privata eller halvoffentliga 
entréer. De tekniska åtgärderna är larm och framförallt övervakningskameror. Storbritannien är ett 
av de länder som har mest kameror över sina centrum (Listerborn 2000:80). Det är en skillnad från 
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New York metoden där istället för att straffa brott i så stor utsträckning, genomförs tekniska 
satsningar för att förhindra brottsmöjligheter i samhället. Dessa aspekter har även integrerats och de 
har skapat ett samarbete med poliser och samhällsplanerare för att utforma trygga miljöer. 
  
I Nederländerna finns det en teori som kallas för Secured housing. Metoden går ut på att i ett tidigt 
stadie ta hänsyn till säkerhetsåtgärder och att fysiska åtgärder som förbättrar trygghet ska blandas 
med en social insats av övervakning (Boverket 1998: 41). Några av dessa åtgärder som gjordes på 
stadsmiljön som Boverket redovisar (1998:42), utefter Nederländernas Secured Housing, var 
minskningar på nybebyggelse och rivningar på byggnaders storlek samt minskningar av antalet 
entréer. Eriksson (2010:24) redovisar utefter Colquhoun ett antal effekter såsom att en variation i 
hustypernas storlek, design, prisklass och äganderätt är viktigt för att ha en stor målsättning vilket 
har en positiv effekt på tryggheten. För de offentliga platserna behövs aktiviteter som kan intressera 
olika målgrupper, exempelvis lekverksamheter och andra typer av mötesplatser. För de yngre behövs 
det även bänkar och fönster från hus som är vinklad mot lekplatsen så att äldre kan ha uppsikt och 
bevaka platsen (Eriksson 2010:25). För att se till att det offentliga rummet hålls i skick behövs någon 
typ av tillsyn och handledning, vilket kan vara en anställd vaktmästare eller en överenskommelse 
mellan olika residenter och användare av det offentliga rummet. Den nederländska metoden av 
Secured Housing går att se likheter med den brittiska, men med mindre tillförlit till tekniska 
säkerhetslösningar såsom larm, grindar och kameror, istället har landet använt sig av en strategi som 
har en större påverkan på hur allmänheten använder platsen.  
  
Enligt Boverket (1998:75–76) kan metoderna som det engelska synsättet och även delar av den 
nederländska isolera medborgare ifrån varandra. Boverket (1998:76) refererar till Matz Franzen som 
påpekar att med små, nästan, obemärkta beslut kan klyftor i samhället skapas. Med installation av 
fler och fler tekniska säkerhetsåtgärder som portkoder och kameror så skapas en bild av det normala 
folket som bor i sin bostad och de ”konstiga” som finns på utsidan. Besluten kan sedan påverka 
människan när den går ut i det offentliga rummet och en riskbedömning på alla som personen möter 
på gatan, samtidigt som personen själv inte vill bli bedömd som en främling från gatulivet. Boverket 
(1998:76) påpekar att om övervakningssystemet, som görs med små ändringar i taget, blir alltför 
vanlig kan en negativ påverkan ske på samhället. En sådan negativ effektspiral riskerar att leda till att 
medborgare väljer att stanna inne på grund av deras upplevda otrygghet när de i egentligen är säkra. 
Många av dess säkerhetsåtgärder av som till exempel galler, portkoder och kameror är enligt 
Boverket (1998:76–77) pådrivna, eller påtvingade av försäkringsbolag eller fastighetsägare, vilket 
visar att det finns en utomstående ekonomiska faktor som leder till att samhället utvecklas med 
enbart säkerhet i åtanke. 
  
Sambandet som kan observeras i den tidigare diskussionen över de amerikanska och engelska 
metoderna för säkerhet är deras syn på att brottsförebyggande åtgärder är trygghetsskapande 
åtgärder. En uppskattning som Eriksson (2010:48) gör är att en åtgärd som är brottsförebyggande 
inte behöver relatera till att åtgärder skapar trygghet. Istället kan det vara tvärtom att åtgärden 
skapar otrygghet, eller att något som har en effekt på ökad trygghet har ingen effekt på minskning av 
brottslighet och kan till och med öka brottslighet. Detta förklaras av Eriksson (2010:48) att det som 
sker är att när en trygghetskänsla som är större än den säkerhet en person känner skapas betanden 
som utnyttjas av brottslingar. Boverket (1998:18) förklarar att en känsla av trygghet spelar en stor 
roll på hur mycket grova brott som begås och rapporteras i samhället samt personens ekonomiska 
status. Även om samhällsutvecklingen i större upplevs som negativt kan det bidra med ökad 
otrygghet för den enskilda bosatta individen. Till skillnad från Eriksson (2010:48) beskriver Boverket 
(1998:19) att det tydligt går att se rädslan i en person och det i sig skickar budskapet om att de är 
enkla offer för att bli utsatta av brottslighet. 

 
Detta blir en paradoxal uppgift om båda författarnas orsaker av brottslighet och dess samband med 
trygghet ska tas till vara på. Att en för otrygg människa bidrar till brottslighet, men en för trygg också 
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ökar brottsligheten blir det svårt att bestämma vilken riktning som ska tas för att nå trygghet. För 
detta hade det behövts en mer konkret undersökning av hur säkerheten i samhället är och att inte 
överstiga den upplevda tryggheten om det hade funnits ett mätbart sätt att jämföra de två. 

Det semi-privata och halvoffentliga  
Att ett offentligt rum är ett rum eller gata som flera kan utnyttja är något de flesta är medvetna om. 
Likaså, att en privat yta är ett område som någon eller några har äganderätt till och kan bestämma 
vem som får vistas där. Men hur sker övergången mellan det offentliga till det privata? 
 
Gehl (2001:185–186) beskriver ett begrepp kallat ”soft-edges” vilket handlar om en stads förmåga att 
skapa utrymmen framför hus som används gemensamt av de boende. Dessa ytor ska lämpas för att 
boende enklare motivera till diskussioner med förbipasserande stadsinvånare och ska underlätta för 
folk att visa sig och interagera i utemiljöer utan att behöva lämna sin privata sfär. Större bostadshus, 
eller hus där det saknas en övergång till det offentliga, eller om det inte finns någon aktivitet att vidta 
påpekar Gehl att det blir svårt att få folk att ta sig ut och att de istället väljer att stanna inomhus. 
Gehl (2001:89) beskriver för att skapa en mjuk övergång mellan rummen så ska portar och dörrar 
vara vända mot det offentliga rummet, likt stolar som är placerade runt ett bord. 

 
Dessa koncept av övergångar kan vidare fördjupas med begreppen ”semi-private and semi-public”, 
semiprivat och halv offentligt. Dessa begrepp visar på rummen som kan användas som en grad av 
övergång mellan det privata och offentliga. Om en individ får sig att känna en tillhörighet över det 
semi-privata, eller även halv-offentliga utvecklas det en känsla av tillhörighet till platsen och kan vara 
långt ifrån den privata bostaden. Tillhörigheten till platsen gör att de kan börja skydda området från 
brottslighet och annat typer av störningar (Gehl 2001:61-62). Samtidigt dock får dessa semi-privata 
och halvoffentliga gårdar inte vara för stora. Det kan då ske att området får för lite aktivitet och blir 
ett ingenmansland istället för den befolkade och integrerade yta den hade potential till att bli (Gehl 
2001:63). 
 
Boverket (1998:16) ger ett argument att bygget som utfördes under miljonprogrammets verkan i 
Sverige uppgav till mycket identiska miljöer. De stora höghusen med hissar gjorde att människor inte 
kände en tillhörighet och försvårade bildningen av sociala nätverk för de boende. De visste inte vem 
som var granne eller inte. Denna splittring av även samhällssektorer kom att leda till att folk tappade 
en känsla av tillhörighet och blev isolerade från andra delar av samhället (Boverket 1998:16). 
 
En förklaring till varför folk känner sig isolerade från sina grannar trots tätbebyggelse görs av 
Newman (Creating Defensible Space 1996:9) med hans teori “Defensible Space”. Defensible space 
säger att en bosatt behöver känna en viss typ av tillhörighet till sin värld som den har ansvar för. Att 
de ska ha ett område som de, eller tillsammans med likasinnade grannar kunna försvara sitt revir. 
Detta kan ske enligt Newman (1996:11–12) genom att bygga mindre våningshus inom mindre kvarter 
i en större skala eftersom de större komplexen med flera familjer blir det svårare att bevaka sitt 
territorium. Det finns även olika tekniska lösningar Newman har tagit upp (Listerborn 2000:59), 
såsom att fönster ska vara riktade både mot ens halv-privata gård som delas med ens grannar och 
mot den offentliga gatan som ska löpa bredvid dessa kvarter. Newman kom att få mycket kritik av 
andra författare och planerare, som syftade på att han var kortsynt i sitt sätt att försöka enbart bygga 
bort brotten och inte såg de som ett socialt problem. Ytterligare har Newman fått kritik för att han 
inte bemärkt hur den sociala strukturen i ett bostadsområde kan skilja sig från olika typer av boende 
grupper vilka kan ha en olik syn på vad som räknas som deras försvarbara miljö vilket kunde leda till 
att Newmans semi-privata rum blev mer lämpliga för brottsplatser än offentliga miljöer (Boverket 
1998:17, Listerborn 2000:60–61). 
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Hillier redovisar ett begrepp (2007:141) som han kallar för “Virtual Communities”. En virtual 
communitiy är mönster där människor har en samnärvaro och uppmärksamhet med varandra utifrån 
ett utbyggt nät av rum och vägar. Ur detta samband ska den boende och främlingen kunna få en 
positiv interaktion med varandra men det räcker inte bara att bygga rum och gator i ett nät, utan det 
måste också göras på ett visst sätt, vilket förklaras av Hilliers teori om att offentliga miljöer måste ha 
bra siktlinjer. Om rummet görs fel så kommer den naturliga närvaro med sin granne att inte ske och 
då blir rummet utnyttjat för illa mål och kan även bli en källa av otrygghet (Hillier 2007:141–142). 
Hillier förklarar (2007:334–335) också att människan visar en tendens på att skapa egna sociala 
spelregler där de balanserar relationen med sina grannar. Om interaktionen görs för frekvent i den 
semiprivata eller halv-offentliga miljön så riskeras det att ta bort interaktioner som sker i det 
offentliga och kan då sluta med att aspekten av kontroll förstärks för sitt område och undvikande av 
främlingen och blir ett avstängt grannskap (Hillier 2007:334–335). 
 
Ett sätt att få en bättre semi-privat och halv-offentlig miljö är att skapa samarbete i ett grannskap. 
Boverket beskriver (1998:124-125) att olika typer av grannsamverkan där ett samarbete sker mellan 
grannar, poliser, försäkringsbolag och även kommunen kan skapa en  förbättring av både tryggheten 
och säkerheten i ett bostadsområde. Då dessa är mest vanliga i villaområden så kan de också 
förekomma i andra typer av bostäder. Dessa samarbeten kan vara att sätta upp skyltar och hjälpas åt 
med varandras dagliga behov såsom sophämtning (Boverket 1998:125). Det kan finnas en risk att om 
området är för homogent och det är en allmän rädsla för brottslighet så kan området bli för instängt 
och avskräckande för andra och möjligtvis kan tekniska lösningar implementeras successivt hårdare 
vilket kan leda till gated communities där ingen förbipasserande eller främling vågar sig in. 

Överskådlighet i det offentliga rummet.  
Något som många av de granskade författarna uttrycker är hur viktigt det är att kunna se och ha 
uppsikt över det offentliga rummet vid vistelse i det (Gehl 2001: 151-153). Människans syn används 
som mest vid insamling av information, om det inte finns möjlighet att ha en god överskådlighet i det 
offentliga rummet minskar informationen och ovissheten och otryggheten ökar (Gehl 2001: 67-69). 
Det är därför viktigt att undvika ett offentligt rum får mörka nischer eller hörn, där det inte går att se 
vad som händer. 

 
Hiller har fokuserat mycket tid på överskådlighetens betydelse, berättar om hur rum bör kopplas 
genom siktlinjer i ett större perspektiv. Genom att koppla offentliga rum med siktlinjer blir det 
enklare att orientera sig i staden (Listerborn 2000a:65). 

Hillier (2007: 70, 94) har utvecklat en teori och praktik på hur rörelsen i det offentliga rummet kan 
räknas ut med hjälp av program som examinerar överskådligheten i offentliga rum. Med hjälp av 
teorin, Space Syntax och programmet med samma namn räknar han ut hur god överskådlighet det 
finns på en gata eller i ett offentligt rum och översätter detta till att rummet även har god rörelse. 
Faktorer som spelar in vid programmets beräkningar är bland annat gatans längd, antalet anslutande 
gator samt antalet kurvor gatan har. Ju fler kriterier som en gata uppfyller och hur väl de uppfylls 
indikeras av en färgskala och linjetjocklek på en karta. Där rött är färgen som ett offentligt rum har 
om det uppfyller kriterierna väl och blå när de inte uppfylls. Med hjälp av att skapa ett ”isovist” 
diagram över en stad går det att avläsa vilka offentliga ytor som troligtvis används mest och 
korrelationen de har med varandra. Vid skapandet av nya gatustrukturer och områden kan ”isovist” 
diagram användas för att dra slutsatser om den potentiella användningen av offentliga ytor (Hillier 
2007: 116). 

När Gehl (2001:103) resonerar om vikten av att koppla funktioner samman beskriver han hur 
offentliga ytor inte behöver kopplas samma med betydelsen att ytorna är lokaliserade nära varandra. 
Istället förespråkar han en sammankoppling, av viktiga funktioner i staden, med gemensamma 
offentliga rum som är lätta och trivsamma att färdas igenom.  
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Det lättframkomliga och enkla rummet att färdas igenom består ofta av goda siktlinjer där det är 
möjligt att se destinationen eller delmål på vägen till det. Med en variation i utformningen av det 
offentliga rummet upplevs det som att långa sträckor inte är lika långa att färdas (Gehl 
2001:103,143–144). Det är också viktigt att kunna lokalisera alternativa vägar som leder till samma 
mål och med hjälp av skyltar och med enkel igenkänning lätt kunna orientera sig igenom staden och 
dess offentliga rum. Om det finns alternativa vägval och offentliga ytor som delmål, upplevs inte 
sträckor lika långa och enformiga att färdas på, vilket inte skapar samma känsla av otrygghet. 

I det offentliga rummet, speciellt på handelsgator eller på torg, kan det finnas objekt av olika slag 
som är utplacerade i det offentliga rummet för att antingen utgöra reklam eller en restaurangs 
uteservering. Även sämre placeringar av träd eller cykelparkeringar kan uppgöra hinder. Föremål av 
detta slag riskerar att skymma sikten och skapa vrår som normalt sett inte skulle finnas i det 
offentliga rummet. Detta leder till en ökad otrygghet, speciellt för personer med viss synnedsättning 
(Meyer, et al. 2013:25).  

När Gehl (2001:165) beskriver betydelsen av människans informationsupptagning med synen 
berättar han om hur det finns vissa avstånd där detaljer blir svårare att avläsa.  Han återger att 
människan kan avläsa ansiktsuttryck och detaljer i den skalan inom 25 meter, en gräns som han 
rekommenderar att de flesta offentliga rum inte tjänar på att överstiga. Det går fortfarande att avläsa 
händelser på ett torg eller liknande upp till 70 meter men det går inte att avläsa detaljer av 
händelsen.  För att en person ska kunna ha uppsikt över vilka människor som möts i det offentliga 
rummet rekommenderar Gehl därmed att offentligt rum inte bör överstiga 25 meter, i mån om att 
hålla det till ett tryggare offentligt rum. Gehl skriver alltså inte bara om siktlinjernas betydelse mellan 
rum utan också om överskådligheten inom ett offentligt rum. Ett offentligt rum med största avstånd 
av 25 meter bidrar till en intimare miljö, där folk inte lika lätta kan gömma sig eller passera obemärkt. 
En person som befinner sig i ett sådant rum kan ha förhållandevis god uppsikt om sin miljö och vilka 
personer som befinner sig där. Gehl återkopplar flera gånger till de tidigare Europeiska medeltida 
städerna. Där färdades städernas befolkning nästan enbart till fots vilket ledde till att offentliga gator 
och rum inte planerades så överdimensionella som det kan förekomma i dagens planering.  

Variation i det offentliga rummet 
I trygghetsaspekten i samhället har variationen betydelse i flera olika aspekter. Den ena 
trygghetsaspekten som variation har en god påverkan på är det sociala samhället, det offentliga livet. 
Med en variation av personer med olik ställning i samhället som delar samma offentliga rum är något 
positivt som bidrar till ett tryggare samhälle. Den andra trygghetsaspekten där variation är positivt är 
den fysiska aspekten. En varierad fysisk miljö bidrar till en tryggare miljö (Gehl 2001: 104, 143-144).  

Under en längre tid har städer planerat för monofunktionella områden vilket bidrar till en segregerad 
stad och ett segregerat samhälle. Det har planerats för en gruppering av olika samhällsgrupper 
genom att arrangera lika användningar på samma plats. Industriområden, universitetsområden, 
flerbostadshusområden eller villaområden är alla exempel på sådana grupperingar (Gehl 2001:104). 
Boverket (1998:64) beskriver det som att staden består av olika separata öar med olika 
användningsområden. Med en planering som motiverar segregering umgås folk endast med andra 
som tycker och tänker lika, det skapar ytterligare klyftor i samhället.  

Fanghanel (2016:63–64) undersöker i sin forskningsartikel bland annat begreppet ”dem” eller ”de 
andra” som uppstår vid ett segregerat samhälle. En sådan gruppering kan uppstå från massmedia 
eller rykten som sprider sig i samhället. Fanghanel presenterar delar av flera intervjuer hon gjort. I 
intervjuerna uttrycker ofta den intervjuade personen en rädsla för en viss plats, där anledningen till 
rädslan för platsen ofta är människorna som bor där ”de andra”. Den gemensamma faktorn av 
intervjuerna verkar vara en okunskap om ”de andra” och där stereotypa drag och rykten presenteras 
som orsaker till rädslan.  
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Segregationen skapar en otrygghet som grundas i ”vi och dem”, där konflikter och otrygghet uppstår 
av okunskap om dem och en bristande integration. Det bidrar också till att aktiviteterna i de olika 
offentliga rummen skiftar, där bostadsområden ofta står tomma under dagarna och handel och 
verksamhetsområden ligger öde på kvällar och nätter (Boverket 1998:6). Ett problem likt detta kan 
vara svårt att endast lösa med fysiska åtgärder.  

Det den fysiska planeringen kan bidra med är att planera för ett varierat samhälle där olika 
användningar blandas och olika samhällsgrupper möts till vardags i det offentliga rummet. Gehl 
(2001:109) beskriver ett lyckat exempel som motverkar denna form av segregation. 
Flerbostadshusområden har renoverats för att kunna innefatta nya former av användning, till 
exempel kontorsverksamheter eller lättare industriverksamheter. En variation av 
byggnadsanvändningen i områden bidrar också till att det under större delen av dygnet finns en 
rörelse i området (Boverket 1998:64). I en av Fanghanels (2016:64) intervjuer, intervjuas en dotter 
som har en mor som jobbar i ett område som dottern tycker är obehagligt. Av intervjun att döma 
verkar dock inte mamman, som vistas i området betydligt mer än sin dotter, uttrycka någon rädsla 
för området eller personerna som bor där. Det visar på hur erfarenhet och kunskap om varandra kan 
påverka känslan av trygghet. 

Variationen i den fysiska miljön är också en viktig del i det offentliga rummet. Gehl (2001:143–144) 
beskriver hur gångsträckor genom staden med bör variera. Han tycker att det ska hända något extra 
med jämna mellanrum, ett torg, en park eller offentligt rum av något slag. Med en variation och olika 
händelser i det offentliga rummet bidrar det till att långa gångsträckor inte upplevs som lika långa.  

Detta faktum bidrar både till en ökad trygghet men också till en livligare stad, där gångtrafiken 
motiveras och det blir inte lika jobbigt och otryggt att färdas längre sträckor till fots genom staden. 
Gehl skriver om variationens betydelse i en mer detaljerad nivå. Han återger hur fasadmaterial och 
variation i en byggnads fasad gör det offentliga rummet blir spännande att vistas i. En spänning i det 
offentliga rummet bidrar till att mer folk väljer att röra sig i det. Om det inte finns några intressanta 
fasader eller offentliga rum att integrera med, utan bara avskalade odetaljerade fasader med öppna 
tomma ytor intill, upplevs det som tråkigt och färre kommer att välja att röra sig till fots i den 
offentliga miljön (Gehl 2001:97,155). Under nästkommande rubrik kommer fler exempel på 
gestaltande egenskaper som har en positiv eller negativ effekt på det offentliga rummet presenteras. 

Främlingen i det offentliga rummet (betydelsen av utevistelse) 
Främlingen uttrycks för många som en positiv aspekt i den fysiska miljön. Enligt Listerborn uttrycker 
sig Hillier väldigt kritiskt till tomhet i det offentliga rummet, en tom yta bidra till rädsla och otrygghet 
(Listerborn 2000a:63-65). Hillier förhåller sig kritiskt till Newmans ståndpunkter om att dela upp 
bostadsområden i mindre områden för att lättare kunna ha en uppsikt och motverka att någon 
upplevs som främling.  Hillier (1988:64, 2007:334–335) menar istället att även främlingar bidrar till 
att en plats inte är tom och medverkar därmed till en tryggare upplevelse.  

 
Jacobs delar Hillier åsikt om att det offentliga rummet skulle vara tomt utan främlingen. Hon 
beskriver hur främlingen och gatan har en samhörighet, främlingen gör det offentliga rummet 
intressant att vistas i. Främlingens närvaro i den offentliga miljön bidrar också till en omedveten 
övervakning (Eriksson 2010:51–52). 

Newman som presenterade sina åsikter om tryggheten i det offentliga rummet och livet, tyckte sig 
hålla med om Jacobs åsikter. Listerborn (2000a: 51-52) pekar dock på många uttalanden eller åsikter 
som tyder på att de inte menade lika. Listerborn återger hur Alice Coleman beskriver deras skillnader 
med att Jacobs var mer deskriptiv i sin samhälls- och trygghetsplanering medans Newman 
förespråkar en mer kvantitativ metod.  
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Newman beskriver hur tryggheten hos en människa grundar sig i samhörigheten med andra 
människor inom sitt avgränsade grannskapsområde. Inom detta område är det enkelt att känna igen 
vilka som bor i området och vilka som inte hör hemma där, främlingen. Främlingen blir en inkräktare 
på det semi-privata granskapsområdet (Listerborn 2000a:59; Eriksson 2010:53).  

Gehl (2001:79) värdesätter också främlingen, men ser det också från utevistelsens betydelse. Mer 
utevistelse är bra för det offentliga livet, det innebär att offentliga ytor inte riskerar att stå tomma då 
antalet personer som rör sig i rummen är fler. Det är inte vad folket gör när de är ute utan tiden som 
de befinner sig utomhus som spelar roll. Om varje människa är ute en längre tid varje dag innebär det 
också mer möten med främmande och bekanta människor. Detta bidrar till en ökad trygghet (Gehl 
2001:79). För att motivera att mer personer befinner sig utomhus och i stadens offentliga rum 
behövs många sittmöjligheter. Om det inte finns någon plats att sitta blir vistelsen i det offentliga 
rummet ytterst kortvarig och inget offentligt liv uppstår. Det är viktigt att har många och bra ställen 
att sitta på (Gehl 2001:157). Andra sätt som Gehl (2001:113) beskriver motiverar eller manar folk till 
att öka tiden för utevistelse är lokaliseringen av parkeringsplatser i förhållande till destinationen. 
Genom att lokalisera parkeringsplatser längre bort från destinationen, men ändå inom behagligt 
gångavstånd, ökar rörelsen och mötena med främlingen. Till exempel genom att flytta parkeringen 
100 meter bort från centrum skulle antalet fotgängare i centrum öka, det skulle bidra till mer rörelse 
vilket bidrar till en tryggare publik miljö.  

En undersökning gjord av Foster et al. (2014:700), undersöks om oro för brott avskräcker folk från att 
färdas till fots. Något som skulle ha en negativ påverkan på Gehls samhälle för fotgängare. 
Forskningsartikeln vänder sig till Perths medborgare som har deltagit för att få fram ett resultat. 

Resultatet visade på att medborgarna, som hade möjlighet att färdas med bil, blev avskräckta från att 
färdas till fots och valde istället bilen, när den fanns tillgänglig. Annorlunda var det hos de deltagare 
som bodde i områden där det fanns färre transportmöjligheter. I områden som dessa fanns inte alls 
samma relation mellan oro för brott och minskad utevistelse till fots, eftersom de ofta inte hade 
något annat val än att färdas till fots (Forster et al 2014:709).  

I resultatet av Forsters forskning går det att avläsa hur bilen som ett alternativt färdmedel skapar en 
otrygghet hos användarna när de inte färdas med bil. För att skapa mindre otrygghet i samhället 
behövs det alltså en avvänjning vid bilanvändningen. Ett exempel på en sådan avvänjning är Gehls 
(2001:13) exempel på att lokalisera parkeringsplatser längre bort för att öka antalet som rör sig till 
fots. Ju mer folk det är som rör sig till fots ju tryggare upplevs miljön. Främlingen och möten i det 
offentliga rummet är något positivt som bidrar till en ökad känsla av trygghet.  

Gestaltningsegenskapers påverkan 
Tidigare har flera större och mer övergripande frågor som kan påverka tryggheten i det offentliga 
rummet lyfts fram. I denna del ligger ett större fokus på mer detaljerade åtgärder som kan påverka 
tryggheten. Det kan vara olika utformningsprinciper eller konkreta förslag som bättrar den offentliga 
miljön. 

 
Boverket (1998:88) presenterar flera generella utformningsprinciper som är möjliga att applicera och 
tänka på i alla miljöer. De tar bland annat upp överblickbarhet, synlighet, orienterbarhet och 
tillgänglighet och andra viktiga aspekter som har tagits upp tidigare i dokumentet. Förvaltningen av 
en plats presenterar de som en viktig aspekt för att miljön ska upplevas som trygg. Det gäller att 
ansvariga sköter om offentliga platser för att hålla de hela och rena. En nerklottrad eller trasig miljö 
skickar tydliga signaler på att området kan vara otryggt. 

Foster et al. (2014:710) visar på ett mönster av att fastighetsägare och bostadsbyggare möjligtvis 
överskattar rädslan för brott. Vid utformningen av nya miljöer kan det ligga ett för stort fokus på att 
förhindra brott än att utforma den optimala offentliga miljön. Kanske är det så samhället inte riktigt 
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förstår kopplingen mellan trygghet och säkerhet. Ökad säkerhet är inte lika med ökad trygghet. Även 
om brott och oron för brott har många gemensamma nämnare behöver det inte vara så att bara för 
att det finns en oro för brott så begås det brott i området. 

Boverket (1998:87) har arbetat med att skapa en lista utefter deras undersökningar som gjorts på 
andra författare och forskares undersökningar och intervjuer, samt andra länders arbete på att 
uppnå tryggare och säkrare offentliga platser. Denna lista har nio stycken utformningsprinciper som 
Boverket anser viktiga för alla miljöer. Dessa principer har kategoriserats vidare utefter dess mål. 

Överblickbarhet, synlighet och belysning är tre principer som har en effekt på sikten av ett rum och 
göra den så bra som möjligt. Detta görs genom att ha överskådliga rum och vägar där sikten är god, 
organiserad och överblickbar. Viktiga funktioner som entréer ska kunna ses och inte vara 
undangömda i mörka vrår och andra såsom busshållplatser och fönster på bottenplan ska vara 
genomskinliga så att så lite saker som möjligt ska kunna döljas. Överhängande element ska undvikas 
och det ska finnas aktiviteter längs gångvägarna. Belysningen ska vara bra i området men inga 
bländande ljus (Meyer et al. 2013: 47-49). 

Orienterbarhet och tillgänglighet är att platsen ska vara enkel att hitta och navigera. Detta kan ske 
genom att ha landmärken som är synliga från flera håll och att staden blir lätt att orientera sig 
igenom ett tydligt gångnät och inte ha många återvändsgränder. I detta orienterbara system ska 
entréer och hållplatser också vara enkla att finna. Samt att ha nära väg från bilparkering till målet. Ett 
utvecklat gångnät behövs så att inte folk tvingas gå sträckor som de känner sig otrygga på (Boverket 
1998: 100). 

Rumsliga ansvarsförhållanden, förvaltning, livfulla platser och tidsanvändningmönster är principer 
som Boverket (1998:125,131)presenterar för att platsen ska ha en användning på flera tidpunkter. 
Att ha ett diversifierat typ aktiviteter gör att den offentliga platsen har en varierad målgrupp och 
aktiviteter för mer av dygnets timmar. Platserna kan också ha en tydlighet i sin utformning till vem 
som äger marken. Genom att bättre utforma semiprivata och halvoffentliga ytor så kan det uppstå en 
klarhet på hur marken ska skötas och användas. Det behöver även vara någon typ av förvaltning över 
större offentliga platser som ser till att de är välskötta, då detta ger impression att någon bryr sig om 
platsen. 

Gehl (2001:157) förespråkar vikten av sittplatser och pauser i det offentliga rummet. Genom att ha 
folk som sitter i det offentliga rummet skapas det offentliga livet. Om det inte finns någon plats att 
sitta blir vistelsen i det offentliga rummet ytterst kortvarig och inget offentligt liv uppstår.  Därför är 
det viktigt att har många och bra ställen att sitta på. Men sittplatsen kan inte vara varsomhelst eller 
se ut hursomhelst. Gehl (2001:155) påpekar att det måste vara ett behagligt och detaljerat ställe att 
sitta på. En människa vill inte sitta eller stanna i en tom, öppen yta i det offentliga rummet utan sitter 
eller står helst vid föremål. Dessa nödvändiga stopp platserna behöver också vara för flera 
målgrupper. Yngre kan sitta på olika material till exempel fontän kant och liknande. Äldre personer 
har å andra sidan högre krav på sittplatsen. De vill ha en bekväm bänk som det är bekvämt att sitta 
på en längre stund, de vill också ha en bänk som är lätt att både ta sig upp och ner från (Gehl 
2001:161). Sittplatsen måste heller inte vara en bokstavlig bänk. Gehl (2001:164) förespråkar att 
sittplatser kan inkluderas eller byggs in i redan befintliga funktioner i staden. Det kan vara 
mångfunktionella områden, som fasader eller bredare kanter till fontäner kan vara exempel på 
designer som kan användas som sittplatser. Gehl (2001:164) refererar till Venedig där många detaljer 
i det offentliga rummet har dubbel användning. Det kan vara flaggstänger, lyktstolpar, statyer med 
mera. För att få folk att integrera med varandra kan också bänkarna placeras i grupper, men Gehl 
(2001:180–181) menar att dessa måste utformas på ett speciellt sätt. Det exemplet som visas är att 
använda sig av bord och bänkar i en “L” formning, vilket gör att användarna av bänken kan interagera 
med varandra men blir inte tvingade till det lika mycket som om de hade suttit tvärsemot varandra. 
Nu presenteras två gestaltande förslag som är grundade i varsin PSPL undersökning och de framtagna 
gestaltningsprinciperna. 
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Karlskrona Stortorg – Hugo Håkansson 
 

Karlskrona Översiktsplan 2030 
Karlskrona översiktsplan (2010:25) redovisar att tryggheten kommer att utökas i staden utefter målet 
att öka funktionsblandningen. Översiktsplanen argumenterar för att en ökning av funktionsblandning 
kommer bidra till att fler funktioner används under flertalet timmar av dygnet och utifrån detta även 
skapa en större rörelse av individer i staden. Karlskrona (Översiktsplan 2010:25) redovisar också en 
vilja att utveckla ett tryggare gång- och cykelnät och påpekar (Översiktsplan 2010:50) att 
stadsbygden behöver ett säkrare GC-vägnät, men ger inga klara argument till hur detta ska uppnås. 
 

Karlskrona Stortorg 
Stortorget ligger på den centrala delen av Trossö uppe på en höjd och inritades redan i de tidigaste 
stadsplanerna från 1680-talet. Torget planerades med stora dimensioner och skulle förbindas med 
stadens planerade rutnät av gator och en stor paradgata, som idag är en del av södra Kungsgatan. 
Torget hade och har kvar några av stadens stora publika attraktioner såsom Fredrikskyrkan och 
rådhuset som ligger tvärs emot varandra på varsin sida av torget (Abrahamson 1999:123,126). 
Fredrikskyrkan och rådhuset är inte inkorporerade i torgets ”ram” utan ligger på torget och är 
omringade av gator. Några förändringar har kommit att ske på torget under senare tid. Eftersom 
torget var väldigt gropigt och svårframkomligt var det inte förrän slutet på 1800-talet som staden var 
fullt belagd med kullersten. Kungsgatan blev delad under två år från 1887, när en järnväg drogs rakt 
igenom berget under Stortorget. Kungsgatan förlorade då sin karaktär som paradgata med direkt 
koppling till Hoglands park, istället anlades då Amiralitetsparken söder om stortorget (Abrahamson 
1999:129). Många av de historiska byggnaderna finns kvar idag och måste tas till hänsyn när ett 
planförslag ska göras på platsen så att man inte skadar eller förstör platsens kulturhistoriska värde. 
 

PSPL undersökning på Stortorget Karlskrona 
Torget har undersökts utefter Public Space Public Life-metoden, som är ett sätt att se hur väl 

området lämpar sig för användningar och gång. I metoden som använts förekommer tolv rubriker 

som inkluderar ett flertal frågor som ställts i förhållande till platsen med målet att kontrollera de 

befintliga förutsättningarna för att ta sig fram till fots. Detta för att kunna se hur platsen som helhet 

kan förbättras, för att skapa ett välfungerande offentligt område. Utifrån det som framkommer ur 

PSPL undersökningen leds arbetet vidare in i och fokuserar på tio avgränsade punkter på det utvalda 

området. 

Två diagram har gjorts, en med dagens användning av torget och en utefter denna undersöknings 

planerade användning av stortorget utefter PSPL ambition att förbättra tryggheten i området. 
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   Bild 1: Dagens användning och rörelse av platsen. Bilvägarna omringar nästan torget och flera verksamheter är lokaliserade i hörnen 

med få kopplingar till platsen.  

© Lantmäteriet 

Bild 2: Planerad användning och rörelse av platsen. Bilvägar och parkeringar har tagits bort för att öka framkomligheten på torget 

och förbättra kopplingen mellan offentliga vistelseytor.  

© Lantmäteriet 
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Public Space Public Life undersökning  

Användning av platsen 
Stortorget täcker en betydande yta av staden Karlskronas absoluta centrum och har flera 

användningar. Dessa användningar eller funktioner är väldigt utspridda vilket också gör att de 

personer som utnyttjar torget också är utspridda. I den norra delen av torget finns den största 

aktiviteten av människor, med koncentreringar i de gatukorsningar som har knytningar till 

Ronnebygatan, som ligger norr om stortorget. Därför är de största ingångarna och aktiviteterna 

förlagda till den nordliga delen av torget. Andra frekventa gångvägar är till Fredrikskyrkan som ligger 

centralt på torget och den så kallade Spanskatrappan som ligger på torgets sydvästra sida. Stor del av 

den resterande delen av torget har lite att erbjuda i förhållande till aktiviteter och har därför mycket 

lite gångtrafik. 

Barriärer och vägkorsningar 
Stortorget har en stor höjdskillnad, med den centrala delen som platsens högsta punkt och med 

lutningar åt alla håll som utgår från mitten av torget. Mycket av området är stenbelagt vilket gör det 

svårt för funktionsnedsatta att korsa platsen. Alternativa vägar för att ta sig till platser på torget blir 

att ta en omväg runt torget på dess asfalterade vägar, men även detta kan vara svårt på grund av 

höjdskillnaderna som finns på den centrala ön Trossö i Karlskrona, där Stortorget är förlagt. Det finns 

flera former av barriärer och hinder på Stortorget. Rådhuset och Fredrikskyrkan är två stora 

byggnader som ligger vid torgets ram, men framförallt finns även flera parkeringar som ligger helt 

centralt mitt på torget samt vid torgets ram vilka skapar hinder för de gående.  

 

Området har en stor del bilvägar som skär igenom torget samt parkeringar för bilar att stanna på. Det 

finns få övergångställen, men det finns däremot stenbelagda områden som skiljer sig från den vanliga 

vägmarkeringen och ger en uppfattning om vart det lämpar sig att gå över gatan. Det stenbelagda 

torget och dess nyttjande av gående kan ge ett intryck av att det är de gående som prioriterats. Detta 

motsägs dock av de mycket breda bilbanorna och de stora utrymmen för parkering som är så 

frekventa i området och försvårar framkomligheten för de gående. Detta speciellt när gående 

behöver korsa körfält på väg till olika torgfunktioner. 

Kollektivtrafik 
Det finns ingen kollektiv till eller ifrån området. 

Markanvändning 
På dagtid, med hög frekvens på sommaren, används platsen för avkopplande funktioner, vid 

restauranger och caféer. Det finns även torghandel som lockar med stor variation i utbudet av varor 

på Stortorget. Nattetid är det ett antal restauranger och en Pub som lockar till aktivitet i det nordliga 

hörnet, där de är belägna. Förutom i de allra västligaste och östligaste delarna av stortorget finns inte 

mycket bostäder runt torget. 

Nöje 
Många av de rum som lockar till sig stor folkmängd är just de mer privata restaurangerna och deras 

uteserveringar. De varierar i både storlek och kvalité, men har en hög grad av aktivitet soliga 

sommardagar. Dessa privata eller semi-privata ytor markeras i torget med utplacering av bord och 

stolar samt med låga inhägnader. 

Tre monument finns på torget som används som offentliga rastplatser och mötesplatser. Dessa är de 

två fontänerna, en vid spanska trappan i väster och en vid korsningen till Ronnebygatan i norr. Den 
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tredje är en kungastaty alldeles i mitten av torget. Genom att ha en viss grönska i området skapas en 

variation som ökar kvalitén och utökar målgrupperna inom det offentliga rummet. Stortorget har 

idag en grönmatta runt Fredrikskyrkan, samt flera blomplaceringar utsatta med viss variation i 

området, oftast med användningen att avspärra biltrafik från gångutrymmen, eller i unison med 

bänkplaceringar. De gräsmattor som finns kan användas för fysisk aktivitet men är små i sina 

dimensioner och passar endast för enkla och stillsamma aktiviteter. Olika typer av bollspel är till 

exempel helt uteslutna. Förutom torghandeln, vilken i stor utsträckning utökas på lördagar, finns det 

även en viss förekomst av gatuartister som uppträder. Dessa artister förhåller sig till den mest 

befolkade delen av området, vilket är i den nordliga utkanten av torget. 

Gatuförhållanden 
Många områden på torget går det direkt från privat till offentliga med lite övergång. Denna övergång 

upplevs som att den sker väldigt plötsligt och det finns sällan ett utrymme som är semi-privat eller 

halv-offentligt i mötet mellan dessa båda olika rum. 

Sitt- och ståplatser 
Utspritt på torget finns det ett antal sittplatser. Flera av dessa är i form av vanliga bänkar, men det 

finns också andra ytor som används som sittplatser, även om det inte är deras enda funktion. 

Exempel på detta är de olika trappstegen till Fredrikskyrkan, kungastatyn Karl den XI och 

Spanskatrappan. Även kantstenar till rabatter och fontäner inom torgområdet används som 

sittplatser. Det finns en del utplacerade bänkar som används i väldigt liten grad, dessa är de bänkar 

som placerats mitt i det öppna rummet, eller som är så vinklade att de känns instängda. Dessa 

utspridda och isolerade sittplatser gör det också svårt att skapa spontana möten med andra. De 

bänkar som används i större utsträckning är de som är placerade nära verksamheter, eller de som 

har ett ryggstöd nära en vägg eller vid slutet av torgrummet. Väldigt få av bänkarna som finns på 

Stortorget har skydd från dåligt väder, som blåst eller regn.  

Bekvämlighet och trevnad  
För att skapa bekvämlighet behöver det finnas en variation i väderskydd. Stortorget har dålig 

variation i skydd mot vind, kyla eller sol. Eftersom en större del av torgets utrymme tillåter bilkörning 

finns inte heller många områden som är skyddade från motorljud och avgaser. 

Trygghet och säkerhet 
För att skapa säkrare gångstråk behövs närvaro av människor. Denna närvaro behövs under flera av 

dygnets timmar. Som nämndes tidigare är det framförallt bara de nordliga delarna av platsen som 

har denna nattaktivitet, torgets andra områden blir då mörka och livlösa.  

Stortorget har dagtid ett någorlunda varierat utbud av aktiviteter som flera olika individer kan 

utnyttja och inte bara en definierad grupp. Det finns däremot mycket få aktiviteter för barn och unga 

förutom glass och fikabutiker. 

 

Uppfattning av området 

I sin helhet upplevs större delen av torget som otryggt, på grund av sin koncentration av aktiviteter 

till torgets norra hörn. Biltrafik och parkering förekommer på en större del av torget och barriärer 

uppkommer då på olika sätt över en större del av torget, även i den aktiva nordliga delen av 

Stortorget.  

På natten försvinner många av caféaktiviteterna och måldestinationerna såsom kyrka och bibliotek. 

Det mesta av rörelse och ljud i området blir knutna till verksamheterna i det nordöstra hörnet som till 

exempel puben ”Fox and The Anchor”. Platsen är mestadels väl upplyst med ett fåtal utplacerade 
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högt uppsatta lampor som lyser över torget. Men ett flertal av dessa lampor är inte i funktion och 

eftersom de är i fåtal blir det stora områden som ligger i mörker. Lamporna vid kyrkan är också 

vridna åt endast ett håll, vilket gör att det blir mörkt bakom dem. Bilarna skapar en tydligare barriär 

och en liknande känsla när mörkret faller, på grund av att det blir svårare att se om torgytorna är 

befolkade eller tomma. Kyrkogården runt Trefaldighetskyrkan samt ett område mellan 

Trefaldighetskyrkan och vattentornet är mörkare än andra och har ingen aktivitet nattetid, vilket gör 

att det känns otryggt. Flera av byggnaderna som har ingångar och fönster mot gatan har inga ljus 

eller synliga aktiviteter i sig. Detta skapar en mörk och oanvänd känsla av platsen och byggnaderna 

på natten. 

Stortorgets områden idag och hur de kan förändras för att bli tryggare 

 Storleken på Stortorget gör det svårt att vissa förklara åtgärderna så för att få en bättre förståelse av 

stortorgets utseende och användning har tio stycken intressepunkter pekats ut. Dessa punkter har 

valts som intressanta utefter att de kan ha en eller flera attribut, som kan påverka en persons 

säkerhet eller känsla av trygghet utefter intressepunkternas koppling till PSPL metodens 

undersökning. Dessa kan exempelvis vara objekt som obstruerar sikten, frekvens av viloplatser, 

funktionsanvändningar och vissa korsningar av olika trafikslag på torget.   

 

Det har även gjorts beräkningar på hur många som passerar och/eller utnyttjar en fysisk aktivitet vid 

korsningar på några av de undersökta punkterna. Denna beräkning har gjorts genom att räkna ut hur 

många folk som kommer och passerar vid ett område över en femton minuters period, vilken 

fyrdubblats för att få ett mått i timmar. Undersökningen skedde en solig och varm vardag i Maj 

mellan klockan 13:00 till 15:20. 

 

Bild 3: Tio intressepunkter på Karlskrona Stortorg. Punkt 8, 9 och 10 har separata in zoomade gestaltningsförslag. Se 

sida 33, 35 respektive 36. 
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Spanska trappan leder upp till Karlskrona Stortorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakom rådhuset klockan 22:30. 

 

 

 

 

 

 

1. Spanska trappan, sydvästra delen av torget 
 Spanska trappan är ett område som har en fontän 

och ett flertal målpunkter. Både trappstegen och 

fontänkanten kan användas som en vilo- och/eller 

rastplats. Det finns även bänkar vid trappan. Utsikten 

upp till torget är begränsad, på grund av 

höjdskillnaden och parkerade bilar längs med 

rådhusets södra sida. Detta gör att endast en del av 

Kungastatyn och toppen av Fredrikskyrkan kan ses 

nerifrån spanska trappan. Efter en uträkning av 

rörelse under en varm vår eftermiddag i maj månad 

är det ca 950 personer som passerar platsen på en 

timme, och ca 70 bilar kör förbi trappan. Flera av de 

passerande kommer från stortorget till 

borgmästaregatan eller tvärtom. Spanska trappan 

uppfyller i dagsläget flera funktioner som Gehl (2001:164) redovisar, såsom att ha en intressant 

multi-funktionell miljö. Trappan har också en ramp så att funktionshindrade har lättare att nå 

biblioteket som ligger på höjden bredvid spanska trappans södra sida.  

2. Bakom rådhuset, västra delen av torget 
En mindre väg går bakom rådhuset från Spanska-trappan ner mot Ronnebygatan. Direkt bakom 

rådhuset finns det relativt lite aktivitet, med en skuggad väg på rådhusets östra sida, med några färre 

bostäder på den västra sidan. Fler butiker och aktiviteter finns vid den öppnare delen av gatan som 

ligger nordväst om Rådhuset. Bilar finns på Rådhusets västra sida utmed bostäderna. Denna plats blir 

svår att se, då lutningen av platsen samt bilarna skapar en obstruktion av synfältet. Detta gör att folk 

som går denna bakgata inte ser ett möte med en person förrän individerna är relativt nära varandra. 

Om detta skulle vara ett oönskat möte finns det heller ingen flyktväg och enda valet är att gå tillbaka 

och ta en annan väg. Däremot, vid gatans absoluta högsta punkt är det god och lång sikt som sträcker 

sig ända ner till Hoglands park. Även om platsen är 

trång och har hindrade siktlinjer och därför blir 

något otrygg, blir det svårt och kostsamt att göra 

stora förändringar av platsen.  Att jämna ut 

marken eller riva byggnader såsom det 

nederländska planeringsidealet, Secured Housing 

hade kunnat förespråka (Boverket 1998:42) blir en 

omöjlighet, eftersom platsen dessutom har ett 

kulturhistoriskt värde som bör tas hänsyn till. Att 

göra sådana större ändringar, om de betraktas 

vara nödvändiga, kan behöva en egen 

undersökning så att de inte försämrar för andra 

bevarande värda kvalitéer, och då får en motsatt 

effekt på trygghetsperspektivet.  

 

Kvalitéer som kan förbättras är ljuset på platsen, som kan få platsen att kännas tryggare när mörkret 

faller. Detta föreslås ske med lampor som lyser upp den stora rådhusbyggnaden, eftersom en upplyst 

byggnad skapar en tryggare gata. Även kan det inkorporeras med ljus från byggnadens fönster i sig, 

vilket ger intrycket av en ”levande bevakning” av gatan (Boverket 1998:97). Eftersom den trånga 

gatan har svårt att bli förbättrad med endast estetiska medel, som kan öka trygghetskänslan, kan det 
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vara en plats som är lämplig för tekniska säkerhetsåtgärder, såsom kameror enligt det engelska 

planeringsidealet Secured by Design (Listerborn 2000:80). Med tekniska åtgärder som kameror, 

påpekar boverket (1998:76) är det viktigt att vara uppmärksam på reaktionerna när dessa åtgärder 

implementeras, så att inte det inte blir säkerhetsåtgärder som leder till negativ effektspiral i hopp om 

att uppnå säkerhet. 

3. Konserthusteatern, nordöstra delen av torget 
Vid konserthuset går det en kort- men bred 

gata, som med parkering till för rådhusets 

anställda. Det finns en uteservering och en 

variation av butiker närheten. Direkt utanför 

södra sidan av konserthuset finns det en 

kombinerad lågstenmur och en grönplantering. 

Denna mur tar upp mycket av området utanför 

konserthuset och blir till ett hinder som får 

gångvägen att bli smal och fungera som en 

barriär. 

 

Planförslaget föreslår att bygga ut trottoaren 

framför konserthuset och koppla ihop den med 

mitten av torget. Med denna åtgärd görs en 

bättre rak koppling, vilket förenklar gångvägen samt ger en klarare siktlinje över torgets norra del och 

då kopplar det offentliga rummet med det mer privata området. Detta gör så de gående enklare kan 

se verksamheterna och destinationerna som torget erbjuder och skapar en integrering av rummen 

och dess användare, vilket Gehl (2001:103) påpekar är en viktig detalj för att känna trygghet i ett 

offentligt rum. 

4. Östra sidan av Rådhuset 
Framför rådhuset är det en bra utsikt över torget och 

flera av aktiviteterna är synliga, men bilarna som är 

uppradade i en parkeringssträcka kan dölja de lägre 

placerade målen, såsom bänkar och gör även att en 

gående måste gå runt bilparkeringen, för att komma 

fram till centrala delar av torget. 

 

På grund av mycket rörelse från platsen som går igenom 

eller bredvid den stora parkeringsytan vid kungastatyn i 

torgets mitt, så föreslås det förminska parkeringsytan. 

Detta kan då ha effekten att fler individer utnyttjar 

platsens centrala del som gångsträcka. Vilket skapar en 

alternativ gångsträcka för att traversera över torget, som 

då inte avbryts lika mycket av bilparkeringen och skapar 

en tryggare gångsträcka mer gående kan föredra (Gehl 2001:139). 

  

 
Den tomma uteplatsen framför Konserthuset. 

 
Bilparkering på centrala delen av torget. 
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Galler framför fönster fasad vid 

gamla vattenborgen. 

5. Statyn centrala torget  
Statyn är omringad av en förhöjd fyrkantig 

granitplatta med trappsteg. Ett antal bänkar finns 

riktade mot statyn vid bilparkeringen. Dessa bänkar 

har låg användningsfrekvens. I stället väljer folk att 

använda sig av stenplattan att luta sig mot eller sitta 

och vila sig på. Vid statyn syns större delar av torget, 

men västra och södra sidan avskärmas på grund av 

bilparkeringen. En beräkning gjordes hur många som 

passerar centrala delen av torget på dagen och den 

visade att utav dem ca 816 personer i timmen som 

passerar centrala torget går endast 108 av dessa förbi 

statyn.  Många av dem som går förbi statyn är på väg 

till en parkerad bil. 

 

Eftersom bänkplatserna har väldigt liten användning i 

sin nuvarande placering, så föreslås några av dem att flyttas till en placering intill statyn. Gehl (2001: 

161) beskriver att personer med funktionsnedsättning som har svårt att sitta på obekväma 

sittplatser, såsom stenplattan, och de väljer att inte använda platsen. För att motverka detta placeras 

nya bänkar närmar statyn så att flera personer ska kunna utnyttja platsen. 

6. Södra delen av torget 
Både buss och bilparkering finns i en nedförsbacke i riktning mot den åt 

söder belägna amiralitetsparken. Där finns även en äldre kyrkogård 

placerad, samt andra funktioner och aktiviteter längs gatan, såsom dagis 

och det gamla vattenborgen. Denna vattenborg är omringat av ett högt 

galler och är även inringat av en glasfasad. 

 

Kombinationen av galler och ingen aktivitet på platsen får marken att 

kännas avspärrad och livlös, vilket är varför förslaget uppmanar att 

någon typ av aktivitet eller verksamhet bör etableras här, eftersom det 

saknas en större publiklockande aktivitet i denna södra del av torget. 

Enligt Gehl (2001:143–144) skapas det tryggare miljöer genom att sprida 

ut attraktionerna i ett offentligt rum, eftersom det då blir rörelse till flera 

platser och att det skapas nya och fler gångstråk. 

7. Väster om Fredrikskyrkan 
Framför kyrkan finns det ett gångstråk till en stor del av 

torget och kyrktrappan kan användas som en sittplats. 

Det finns sittplatser även runt om kyrkan inom den 

grönyta byggnaden står på. På natten blir byggnaden 

väldigt mörk och får samma problem som 

rådhusbyggnaden. Samma lösning som vid Rådhuset 

föreslås, nämligen att ljus placeras som kan lysa upp 

kyrkan på natten, så den inte upplevs som ett stort mörkt 

hinder och istället behåller sin centrala karaktär och 

närvaro på Stortorget även nattetid. 

 
Bilparkering och oanvänd bänk i riktning mot biblioteket. 

 

 

 
Lamporna på platsen lyser inte upp Fredrikskyrkan. 
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8. Nordöst om Fredrikskyrkan 
Bakom Fredrikskyrkan finns det en krökning av gatan 

eller torget som sträcker sig utefter bebyggelsen och 

bilvägen. I den norra delen finns besökspunkter med 

mycket aktivitet såsom glassbaren Glassiären på dagtid 

och puben Fox and The Anchor på kvällen. Utsikten 

över torget från denna del är begränsad eftersom 

kyrkan blockerar större delen, men i riktningar som 

sträcker sig bort från torget går det att se långt ner 

över närliggande gator. Ett antal bänkar finns 

utplacerade bakom kyrkan och används bland annat av 

besökare från Glassiären. Bänkarna flyttas även i kring 

av besökarna för att passa det sällskap som använder 

dem. Parkering och bilväg finns runtom detta område. 

En välanvänd bilvägsträcka är i Norra Smedjegatans 

riktning. En beräkning visade att 360 bilar i timmen kör 

denna sträcka för att antingen parkera eller som passerande trafik. I samma vägsträckning är det 

ungefär 950 personer som går förbi, eller nyttjar en aktivitet vid denna korsning. 

 

Eftersom platsen har stort antal besökare, men samtidigt avgränsas från resterande delar av torget 

med barriärer av olika slag är det viktigt att få bort dessa barriärer, så det kan leda till mer rörelse ut 

mot de andra delarna av torget. Meyer, et al. (2013:25) påpekar att barriärer och hinder är dåligt för 

rörelse, samtidigt som de också försämrar siktlinjerna. Därför har förslaget valt att stänga av denna 

bilväg som korsar dessa två gångbanor och att anslutande parkeringsplats tas bort, för att öppna upp 

området och prioritera gångtrafikanterna och gånghandel. 

För att anpassa platsen till sin nya karaktär av att vara gågata så ändras också miljön i och runtom 

vägen. Till detta har förslagen som Gehl presenterat (2001:164) använts för att kombinera olika 

funktioner, vilket i detta fall är sittplatser och planteringslådor. Dessa sittplatser med nya 

utplacerade bänkar har även gjorts i åtanke med PSPL-metoden så att dessa är placerade för att 

kunna skapa spontana möten. 

 
Bilvägen framför verksamheterna i nordöstra delen av torget. 
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A 
B 

Se Bild 3 sida 28, för områdets lokalisering. 



34 
 

9. Gågatan nordväst om Fredrikskyrkan 
 I en nordlig del av torget längs husfasaderna finns ett 

antal bänkar. Gångvägen som knyter butikerna vid 

nordöstra sidan av torget och den centrala delen av 

torgdelen hindras av en parkering och en tillbyggnad av 

puben Fox and the Anchor. Här finns ett kluster av 

bänkar, där de som är placerade mot fasadväggen av 

husen har en frekvent användning. De bänkar som står 

mer öppet en bit från fasaden har väldigt liten eller ingen 

användning, trots att de är i flertal och tar mycket mer 

plats i anspråk än de bänkar som är placerade vid 

fasaderna. Verksamheterna placerade vid denna sträcka 

är av kontorstyp och har relativt lite 

användningsfrekvens av torgets besökare. 

 

Eftersom bilvägen tas bort får parkeringsytan ingen koppling till vägbana och görs även den om till 

gångväg. Detta leder till en minskning av barriärerna och ger en bättre koppling till de mer centrala 

delarna av torget. För att anpassa denna del av torget till ett större flöde och se till så att mer 

individer är aktiva, vare sig de är gående eller sittandes, föreslås det utefter Gehls (2001:109,164) 

förslag att anpassa platsen med mer attraktioner och verksamheter, samt ytterligare ett antal 

sittplatser, i form av bänkar eller multifunktionella monument. Gehl (2001:155) påpekar också att ett 

rum måste vara intressant för att folk ska använda rummet och därmed göra det tryggt. Därför har 

ett konstmonument placerats på illustrationsplanen vid den norra delen av torget. Detta monument 

ska vara som ett intresseobjekt i sig att skåda, samt ska kunna vara tillgängligt och öppet för alla. Det 

är även tänkt att barn ska kunna använda monumentet eller att skulpturen ska kunna ha en 

lekfunktion. Runt denna del så har därför även bänkar och planteringsytor, som också kan fungera 

som sittplatser placerats. Dessa har placerats så att en förälder kan ha uppsikt från sittplatsen om 

barnen skulle leka vid eller på statyn. Detta har en positiv påverkan av tryggheten både för en 

variation av målgrupper och skapa möjlighet för övervakning (Eriksson 2010:25). Ett ytterligare 

monument i närheten av statyn är en fontän som placerats i hörnet av gräsmattan vid kyrkan, som 

också är dimensionerad så att det går att sitta på dess kant, eftersom mer multifunktionella saker 

förser platsen med en bredare användning (Gehl 2001:164). Bänkarna längs med husfasaden förlängs 

så att de kopplas samman med det verksamhetsområde som finns beskrivet i punkt 8. Denna sträcka 

lämpar sig också bra för nya verksamheter att uppföras på, så att ett gatuhandelstråk kan bildas som 

leder in till det centrala Stortorget. 

 
Använda och oanvända bänkar mot torgets solsida. 
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På gatan från Ronnebygatan till stortorget finns det få offentliga 

sittplatser. 

 

10. Klaipedaplatsen 
Ett stort antal människor passerar korsningen vid 

Ronnebygatan och den väg som leder upp till 

torget. Där finns flera verksamheter, såsom 

caféer, restauranger och butiker att besöka. Flera 

av dessa restaurangers uteserveringar som är 

belägna i riktning mot torget är inhägnade med 

staket med grindar på båda sidorna av 

gångstråket. Caféerna har mycket besökare 

dagtid och på kväll eller nattetid så har 

restaurangerna längs denna sträcka mer aktivitet. 

Det finns även allmänna sittplatser, som längs 

stenkanten vid en fontän kallad Fisken. Här finns 

även blomplanteringar samt ett antal bänkar. Det 

uppstår ibland gatuaktiviteter där sångare eller 

instrumentalister kan nyttja ett offentligt el-uttag. 

I en beräkning som gjordes för att mäta antalet 

förbipasserande, så visade det sig att så många som 1344 personer i timmen kan passera denna 

korsning på dagen. 

 

Verksamheter som lockar till sig stora mängder människor har grindar som sträcker sig långt ut på 

gångvägen och kan skapa hinder för dem som färdas från Ronnebygatan till Stortorget igenom denna 

korsning. Detta gör att en stor yta upptas av de sittplatser i området som är till för kunderna av dessa 

affärsdrivande verksamheter. Detta planeras att förändras genom att minska lite på den yta som 

verksamheterna utnyttjar och införa fler offentliga sittplatser. Torgscenen som ligger mitt i 

Se Bild 3 sida 28, för områdets lokalisering. 



36 
 

korsningen flyttas längre söderut, in på torget så att den inte blockerar korsningen lika mycket och 

kan utnyttjas av de nya offentliga sittplatserna. Dessa sittplatser ska också sättas i formationer och 

på ett sådant vis att spontana möten ska kunna ske (Gehl 2001:180-181). 

 

  Se Bild 3 sida 28, för områdets lokalisering. 
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Karlskrona sammanfattning 
Efter att ha undersökt Stortorget i Karlskrona centrum så är de mest markanta problemen torgets 
barriärer som bryter siktlinjer. Dessa barriärer består framförallt av bilparkeringar eller bilvägar, vilka 
också försvårar framkomligheten för gångtrafikanter. Barriärerna har orsakat undermåliga 
förbindelser mellan de mest frekvent använda vistelseytorna på Stortorget, vilket kan leda till att folk 
väljer alternativa vägar. 

De tidigare redovisade förslagen som gjorts för Stortorget i Karlskrona har gjorts utefter de 
undersökta nämnda författarna och enligt PSPL-metoden. Detta för att möjliggöra ett förslag som ska 
vara tryggt för de individer som besöker det offentliga rummet. För att öka tryggheten i det beskrivna 
förslaget föreslås förändringar både genom större grepp och förändringar i mindre detaljer grundat i 
att försöka få fram siktlinjer och förenkla gångvägar för att motverka de barriärer som finns på 
torget. Det skapades även sittplatser och andra möjliga mötesplatser för att kunna göra uppehåll i 
rummet och som på så sätt skulle kunna skapa en ökad närvaro av individer och en bredare 
användning av den offentliga platsen. Framförallt har den norra delen av torget fått en utveckling i 
form av sittplatser, besöksutrymmen och gågator. Detta för att den norra delen av torget är där den 
mesta aktiviteten och rörelsen återfinns. Förslaget har med sitt fokus på norra delen av torget 
försökt skapa så att rörelser enklare ska kunna ledas ut till olika delar av torget och därmed skapa 
förbindelser med andra delar av Stortorget. Med de presenterade förslagen har fler delar av 
Karlskrona Stortorg blivit en tryggare miljö att vistas på och färdas igenom, samtidigt som förslaget 
sett till att behålla torgets specifika karaktär som användningsområde och som kulturminne. 
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Ronneby torg. 

Ronnebys offentliga rum – Henrik Vik 

Torget  
Ronnebys tidigare medeltida stadsstruktur förändrades efter en stor brand i staden år 1864. Den 

gamla gatustrukturen övergavs och staden planerades med en ny rutnätsstruktur, som kännetecknar 

staden idag. I samband med den nya strukturen trädde Ronnebys nya torg fram. Torget delade 

staden i två och skulle även fungera som en brandgata (Ronneby 2018). Norr om torget finns 

munktrappan som leder upp till helga kors kyrka, en kyrka vars äldsta delar byggdes på 1100-talet 

(Svenskakyrkan 2017). Den medeltida kyrkan torna upp sig över torget och ger torget en viss 

karaktär.  

 

Torget har under en längre tid varit uppdelat i två delar. Den nordliga delen är en öppen torgyta som 

är tillgänglig för torghandel. Handeln täcker torget under helgen, men även under vardagar finns det 

viss handel på torget. I torgets nordöstra del 

ligger gallerian Diamanten. Torgets två delar 

separeras med gågatan samt en stenmur med en 

fontän på södra sidan. Södra delen av torget har 

också en central öppen yta, men det händer mer 

längs med kanterna på nedre delen av torget. Det 

finns sittplatser runt om och en upphöjning i form 

av en scen. Söder om torget sträcker sig 

Strandgatan och på andra sidan gatan finns en 

brygga.  

Rådhusparken 
Rådhusparken är anlagd i centrumets östra del. 

Parken ligger söder om Ronnebys gamla rådhus 

och anlades på början av 1900-talet. Parken 

anlades med syfte att verka som en entré till 

Ronneby stad och stadskärnans koppling till 

resecentrum (Svensson 2000:238–239). Längs 

parken norra delar är flerbostadshus, 

Borgmästargården, gamla rådhuset, samt en 

byggnad som används av LK-kläder. Parkens södra 

sida avgränsas av strandgatan som leds parallellt 

med Ronneby ån.  Parken är avlång med en 

fontän i östra hörnet och en lekplats, samt 

parkering i västra. 

Användning och rörelse i Ronneby 
Vid platsbesök av Ronneby stad har bilvägar, gång-och cykelbanor, parkeringsplatser samt 

vistelseytor observerats. Dagens gång- och cykelbanor är dåligt sammanhängande med biltrafik och 

parkeringsytor som delar dem. Vistelseytorna i de undersökta områdena är begränsade, med rörelse 

och aktiviteter mindre i delar av områdena. Den planerade användningen och rörelsen prioriteras 

gång- och cykelbanor högre än biltrafiken för att möjliggöra ett sammanhängande gång-och 

cykelrörelsenät i staden.  

 
Ronneby Rådhuspark. 
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Bild 4: Dagens användning och rörelse i det offentliga rummet. Biltrafiken är dominant med osammanhängande gång-

och cykelleder. © Lantmäteriet. 

Bild 5: Planerad användning och rörelse i det offentliga rummet. Gång- och cykelbanor är sammanhängande med fler 

aktiviteter i de offentliga rummen. © Lantmäteriet. 
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Public Space Public Life undersökning 

Vid genomförandet av PSPL-undersökningen på de olika platserna har frågorna som presenteras i 

Bilaga 1 besvarats. Några av rubrikerna har grupperats eller tagits bort, antingen för att frågorna inte 

ansågs relevanta på platserna eller för att problemen istället presenteras under en annan rubrik.  

Rådhusparken 

Användning av platsen 

Rörelsen i Rådhusparken skiftar med hur kollektivtrafiken från resecentrum ansluter. Parken används 

still större delen som genväg för gångtrafikanter som rör sig mellan centralare delar av staden och 

resecentrum. Vid genomfart av parken används halva huvudstråket, från östra delen av parken fram 

till rådhuset. Huvudstråket genom parken består av grus, som är underhållet utan gropar. Sidovägar i 

parken består av olika plattläggningar, bland annat av Ölands sten. I östra delen av parken är en 

lekplats lokaliserad med flera olika lekmöjligheter som bidrar till viss aktivitet i parken. 

Barriärer och vägkorsning 

Inom parken finns det inga tydliga barriärer som försvårar framkomligheten. Barriärerna finns istället 

i större uträckning runt parken. Vid södra delen av parken är entréerna begränsade, där finns det 

flera genvägar genom buskar och rabatter som trampats upp, värre är det för funktionsnedsatta som 

endast kan finna en entré, som inte är trappa, på den södra sidan.  

En annan barriär som är påtaglig vid rörelse från Rådhusparken till gågatan är parkeringsplatsen som 

är lokaliserade i öst kombinerat med den breda tvåfilade enkelriktade Nygatan. Det finns ingen 

gångbana som leder från parken till övergångsstället och bilvägen är tätt trafikerad med högre 

hastigheter.  

 

 

 

 

  

Avbrott av gångbana på väg till gågatan. 
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Dålig övergång mellan park och bilväg I västra delen av  

parken. 

 
Parkbänkar i dåligt skick.  

Nöje 

Rådhusparken är en rekreationspark som är 

öppen för allmänheten. Parken består mestadels 

av olika blomsterbuskar, där rhododendronen är 

den mest framträdande. Platsen har en fontän 

och några statyer/monument, för de yngre har 

parken också en lekplats. Huvudstråket i parken 

är det som används mest, då det endast finns ett 

fåtal mindre gångar/stigar att utforska. 

Fasaderna som gränsar till parken är estetiska 

och fina att se på, men det finns inte någon 

möjlighet att varar nära de eller integrera med 

dem.  

Sitt- och stå platser 

I parken finns det 10 bänkar utplacerade. Fyra av bänkarna är placerade i en ”L” form som Gehl 

(2001:172) tidigare beskrivit. Flera av bänkarna är i dåligt skick, antingen nerskräpade eller placerade 

på platser med dålig uppsikt över området, ett par stycken är placerade centralt i en öppen yta. 

Överlag finns det få platser att stanna till vid och samtala med någon man stöter på. Bänkarna som är 

placerade vid fontänen och statyerna är dåligt placerade, med nästintill inga siktlinjer på grund av 

höga häckar som ringar in bänkarna. Fontänen har en låg kant där det inte finns möjlighet att sitta 

ner.  

Bekvämlighet och trevnad 

Delar av parken är avlägsnad med hjälp av buskar 

och häckar från den ständiga biltrafiken som kör på 

Strandgatan. I den västra delen av parken finns det 

ingen tydlig gräns som separerar biltrafiken från 

parkens slut. Bilarna blir därmed betydligt mer 

påtagliga i denna del av parken när bilarna både 

syns och hörs. Parken är överlag förhållandevis ren 

och städad men det förekommer nerskräpning vid 

ett par av bänkarna. I parken finns två utplacerade 

soptunnor.  

 
Lekpark i parkens västra del.  

 
En bänk placerade mitt på en öppen yta, med  
aktiviteter bakom. 
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Trygghet och säkerhet 

Som tidigare nämndes skiftar rörelse i parken, där nästan all rörelse kommer specifika tider varje 

timme, när bussar och tåg anländer till resecentrum. Annars är rörelsen i parken knapp, endast ett 

fåtal personer passerar under tio minuter. Det är främst denna rörelse genom parken som bidrar till 

livet. I östra delen av parken, där lekplatsen finns bidrar också till liv och aktiviteter i parken.  

Belysningen i området är bristande, nerhängande träd och långa avstånd mellan lamporna skapar 

mörka vrån och kastar långa skuggor i parken. Fasaderna är stängda nattetid och bidrar inte till att 

lysa upp parken ytterligare. Med detta så finns det inte mycket rörelse när mörkret har lagt sig. 

 

Uppfattningen av platsen 

I delar av parken där sikten är sämre (främst när man sitter ner) upplevs en oro. Längs med 

huvudstråket genom parken finns det många buskar och häckar som står tätt inpå gångbanan, det 

blir svårt att se vad som händer på andra sidan grönskan när man kommer gående, det skapade en 

oro. Även i den västra delen där biltrafiken är påtaglig upplevs parken otryggare. I andra delar av 

parken finns det möjlighet att slappna av och känna ro, bilarna är avlägsnade med häckar och buskar, 

blommorna och fasaderna är estetiskt tilltalande. Under nattetid upplevs parken som väldigt otrygg, 

med dålig belysning, skymmande buskar och ingen aktivitet.  

 

Rådhusparken åtgärder 

För att öka det offentliga livet i parken behövs ting som kan få folk till att stanna till. Som tidigare 

presenterats är variationen viktig. Gehl och Boverket (2001:143,155; Boverket refererar till Bo 

Grönlund 1998:74) beskriver också hur det offentliga rummet behöver vara spännande för att folk 

ska vilja vistas i det. Lekparken i östra delen av parken bidra till detta, men de flest som använder 

parken som genväg går inte förbi lekplatsen. Med fler funktioner som kan få folk till att stanna till 

eller slå sig ner, har goda möjligheter för att motivera ytterligare offentligt liv (Gehl 2001:30).  

För att få folk till att stanna behöver parken sittmöjligheter utvecklas. Sittplatser i dåligt skick 

behöver åtgärdas och antalet sittplatser i området behöver öka (Gehl 2001:27, 157). I parken finns 

det inte någon bänk placerad längs med huvudstråket. Med mycket rörelse och god uppsikt över den 

blir miljön tryggare och behagligare att sätta sig i (Meyer et al. 2013:34–35,41-42). Ett annat område 

som det finns goda möjligheter för sittplatser är den upphöjda ytan framför rådhuset. Där finns god 

uppsikt över större delen av parken. Multifunktionella 

ytor är goda alternativ för att enkelt inkludera mer 

sittmöjligheter, exempelvis att kunna sitta på 

fontänkanten (Gehl 2001:164). För att introducera mer 

variation och nöje planeras en skulptur med, 

multifunktionell användning som har, referens till 

Ronnebys historia. Skulpturen ska representera 

Gribshunden, ett nyfunnet fynd i Ronnebys skärgård. Den 

bidrar till ett historiskt värde för Ronneby, samtidigt som 

utformningen kan vara lekfull och bjuda in till lek. 

 
Gribshundsskulptur. 
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För att göra parken tillgängligare och enklare att ta sig in i från den södra delen av parken kan 

trappor göras om till ramper eller kombineras med ramper. Gehl (2001:147) beskriver hur ramper 

föredras över trappor. En nya alternativ rampentré planeras vid den sydöstra delen av parken.  

Ett stort problem överlag i staden är biltrafikens dominans och hur gångbanor ofta är anpassade 

efter det. Biltrafiken blir irriterande hinder som styckar upp rörelsen i staden (Gehl 2001:141). Ett av 

de bästa exemplen på ett sådant fall är vid rörelse mellan Rådhusparken och gågatan. Vid 

rådhusparkens slut leder gångbanan endast till en bilparkering, där det inte finns någon möjlighet att 

ta sig till gågatan utan att gå ner på parkeringen. Bilvägen som sedan ska passeras är enkelriktad med 

fickparkeringar på båda sidor som skymmer övergångsstället mellan parken och gågatan. För att 

bättra på sambandet mellan stadens olika offentliga rum planeras den enkelriktade Nygatan smalnas 

av samt att fickparkeringarna på höger sida om vägen tars bort. Parkeringsplatsen yta förändras för 

att lämna utrymme till en gångbana norr om den. 

För att motverka att trafiken inte blir så påtaglig i den västra delen av parken planeras en 

avgränsning göras. Avgränsning planeras i form av en häck som ska göra biltrafiken mindre synlig. 

Häcken får dock inte vara så hög att det påverkar överskådligheten i området.  

För att parken ska upplevas som tryggare behöver den belysta ytan i parken förbättras. Skymmande 

objekt, buskar och träd behöver omplaceras eller skymma mindre. Gatlyktor placeras ut med jämna 

mellanrum och med bättre ljussken än dagens lyktor. Träden behöver klippas upp för att inte hänga 

ner över lamporna och skymma ljuset (Meyer et al. 33, 40-41). I parken finns också ett flertal häckar 

som borde klippas lägre för att inte skymma vad som finns på andra sidan (Meyer et al. 2013:40,47). 

Parkens rhododendron buskar bidrar också till sämre överskådlighet. Längs med parkens huvudstråk 

står buskarna tätt inpå gången vilket skymmer kommande händelser bakom buskarna. 

 

 

 

 

 

 

 
Parkbänkar placerade bakom skymmande buskar. 

 
Skymmande buskar längs med huvudstråket. 

 

 



44 
 

 



45 
 

 

  



46 
 

 
Södra delen av Ronneby torg. 

 
Norra delen av Ronneby torg. 

Ronneby torg 

Användning av platsen 

På torget är rörelsen mer frekvent och enhetlig. Södra torget används delvis som genomfart för folk 

som ska till och från centrum, men på torget finns det ett offentligt liv. Det finns olika glassbarer, 

uteservering och butiker som personer stannar till vid, sätter sig och samtalar. På den norra delen av 

torget pågar torghandel nästan var dag. Som mest aktiviteter är det på lördagar och söndagar när 

torghandeln är som aktivast.  

 

Barriärer och vägkorsningar 

Torget är lätt att ta sig fram på och entréerna till 

torget har inga barriärer för funktionsnedsatta. 

Men precis som vid Rådhusparken är biltrafiken i 

området runt om torget en barriär som försvårar 

framkomligheten. Inte minst är Västra Torggatan 

som begränsar framkomligheten till butiker och 

restauranger som är placerade väster om torget. 

Det finns även problem vid den högtrafikerade 

Strandgatan och korsningen över till Söderbro 

och bryggan. 

Nöje 

Ronneby torg är en yta som är öppen för allmänheten. Som nämndes tidigare så finns det varaktigt 

liv på torget, här stannar folk för att utföra aktiviteter som finns på torget. Det kan vara torghandel 

av olika slag, eller sitta i utkanten av torget och bara observera och samtala med någon. Hela torget 

är inringat av träd med planteringar gemensamt placerade. I mitten av torget delas det i två delar, 

där den norra halvan är öppen och ger plats för marknad, medan den södra inbjuder till mer 

sittplatser och samtal, där finns mer plantering och en fontän med sittmöjlighet runt.  

Det som inte är lika estetiskt tilltalande och rogivande är fasaderna som angränsar till torget.  Det 

finns undantag, där det mest framträdande är Heliga Kors kyrka som syns från hela torget. Övriga 

byggnader som gränsar till torget ser gamla och slitna ut vilket får torget att upplevas som ovårdat 

och stökigt.  

 
Biltrafik på Västra Torggatan. 
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Sitt- och ståplatser 

På Ronneby torg finns det bänkar utplacerade 

längs med utkanten runt hela torget. Med bänkar 

placerade i utkanten av torget är sikten god och 

bakom bänkarna finns oftast träd och 

planteringar, så ingen kan närma sig utanför 

siktlinjerna. Bänkarna är ofta placerade i par men 

endast ett fåtal placerade i en ”L” form, runt 

fontänen finns det också möjlighet att sitta. Precis 

som i Rådhusparken finns det få ställen som 

uppmuntrar folk till att stå i det offentliga livet, 

det finns inget att luta sig mot. Då de flesta träd 

har planteringar runt sig är det svårt att stanna till 

under ett träd. 

Bekvämlighet och trevnad 

Med torgets tre av fyra trafikerade sidor är biltrafiken ständigt närvarande, trafiken syns men främst 

hörs den när gatstenensgatorna trafikeras. Genomfartstrafiken på Västra Torggatan är den mest 

påtagliga. I övrigt är miljön trivsam med mycket rörelse en solig dag. Torget är städat med soptunnor 

jämt disponerade över ytan.   

Trygghet och säkerhet 

Med rörelsen som är på torget under dagtid 

upplevs det som en trygg plats att vistas på. 

Belysningen är bättre på torget än i 

Rådhusparken, till viss del går det att återfinna 

problemet med att träd skymmer lamporna men 

inte i lika stor utsträckning som i parken. 

Nattetid är det skillnad. På torgets västra sida 

finns det ett visst nattliv, där två av stadens 

restauranger är lokaliserade, till dessa 

restauranger finns det dock möjlighet att köra bil 

och många parkerar precis utanför för att hämta 

mat. Resten av fasaderna som gränsar till torget 

är stängda på kvällar och nätter.  

Uppfattningen av platsen 

På dagtid upplevs troget som tryggt. Det finns goda siktlinjer, rörelse av folk och aktiviteter på torget. 

Sittplatserna är placerade i kanterna av torget med goda siktlinjer. Fasaderna som gränsar till torget 

är sämre skick och bidrar inte med något till torget, snarare tvärt om.  

  

 
Stopp längs med Västra Torggatan vid hämtning av mat. 

 
Sittplats på södra delen av Ronneby torg. 
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Ronneby torg åtgärder 

Västra Torggatan är orsaken till många aspekter av otrygghet på torget. Gatan avskärmar 

restauranger, butiker och andra entréer på västra sidan av torget. Gehl (2001:37) beskriver hur bilar i 

det offentliga rummet minskar antalet aktiviteter. Mindre biltrafik bidrar till tryggare rörelse i den 

västra delen av torget, där restauranger och butiker är lokaliserade. Det möjliggöra också att 

Karlskrona gatan som gågatan kan fortsätta över torget och vidare väster ut.  

Torgets uppdelning i två ger skilda rum som fyller olika funktioner. Den södra delen av torget är 

rogivande, kanterna av torget är väl utnyttjade med bänkar placerade med jämna mellanrum. Ett 

stopp av genomfartstrafiken i västra delen av torget bidrar till att en ny yta av torget planeras. För att 

skapa en intressant varierande miljö har aspekter som identifieras med Ronneby tagits fram. En 

tydlig aspekt är Ronneby ån som också har arbetats in i gestaltningsförslaget. Tanken är att en å ska 

återbildas i gatsten, med start vid munktrappan i norr.  Ån planeras att slingra sig över torget och ner 

på Västra Torggatan där en ny rekreationsmiljö planeras. Ån ska bidra till en intressant rörelse som 

bryter det annars fyrkantiga mönstret på torget. Längst söder ut på Västra Torggatan, där ån har sitt 

slut, planeras en fontän med referenser till guldgubbsfyndet från västra Vång. Fontänen kombinerat 

med pergola, plantering och sittplatser längs med Västra Torggatan möjliggör för ett nytt offentligt 

rum på torget.  

En ytterligare aspekt som kan göra det offentliga livet på torget trivsammare, är en utveckling av 

fasader och entréer som gränsar till torget. Med en större variation i fasadernas utformning och 

användning, samt mer inbjudande entréer kan torget och fasaderna bilda något gemensamt (Gehl 

2001:97). Med att motivera mer inbjudande och integrerade fasader med varierad användning i 

 
Utsnitt av södra delen av Ronneby torg. 
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bottenplan finns det också goda möjligheter att få mer rörelse på kvällar och nätter i staden (Gehl 

2001: 155). 

Överlag finns det gott om sittplatser i det offentliga rummet, istället behöver det finnas fler behagliga 

ställen att stanna till och stå vid i det offentliga rummet (Gehl 2001: 151-153). Omvandlingen av 

Västra Torggatan kommer bland annat med stolparna till pergolorna bidra till något att luta sig mot i 

utkanten av ytan.  
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Ronneby sammanfattning 

I arbetet med de gestaltande förslagen i Ronneby har bilen varit en ständig faktor som troligtvis 
påverkar det offentliga rummet på många fler än som presenterats i undersökningen. Biltrafiken har 
inte alltid en uppenbar effekt, men de blir mer påtaglig vid längre vistelse och granskning av de 
offentliga ytorna. Det fanns också andra faktorer i Ronnebys rum som påverkade tryggheten, bland 
annat kvalitén av siktlinjer, för lite stå- och sittplatser eller för få aktiviteter. 

I det gestaltande förslaget har jag försökt att åtgärda de problem som uppmärksammades och skapa 
ett tryggare offentligt rum. Genom att göra skymmande buskar mindre förbättras siktlinjerna vilket 
leder till en tryggare upplevelse att röra sig i området. Med fler och bra placerade sittplatser skapas 
valmöjligheter och uppmuntrar till vistelse, något som är viktigt för att skapa aktivitet i det offentliga 
rummet. För att förenkla rörelsen i staden för gång- och cykeltrafikanter har bilen prioriterats lägre i 
planeringen. Bilvägar och parkeringar som fungerade som förhinder förändrades eller togs bort i de 
gestaltande förslagen. Med det gestaltande förslaget hoppas jag kunna motivera och möjliggöra en 
tryggare vistelse och ett offentligt liv i det offentliga rummet.  
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Avslutande diskussion och reflektion 
I den avslutande diskussionen och reflektionen görs en återkoppling till teorin och hur de gestaltande 
förslagen påverkar trygghetens olika aspekter. De presenterade frågeställningarna diskuteras utefter 
lärdomar från arbetet med gestaltningsprinciperna och jämförelse av de gestaltande förslagen. 
Avslutningsvis genomförs en reflektion över arbetets och platsernas begränsningar.  

Teoretisk återkoppling 

I teorin delades tryggheten upp i tre påverkningsområden. Den fysiska miljöns påverkan, det 
offentliga livets påverkan samt den enskilda individens erfarenheter. Den fysiska planeringen har 
störst inverkan på hur trygg den fysiska miljön utformas. Detta kan ses i de gestaltande förslagen som 
har fokus på att skapa mer överskådliga och enkelt orienterbara områden. I Karlskrona finns det 
parkerade bilar över större delar av torget som försämrar överskådligheten. Samma problem går inte 
att återfinna på Ronneby torg, men det uppmärksammades som ett problem i Rådhusparken. Där 
rododendronbuskar är placerade tätt inpå gångbanorna vilket gjorde det svårt att uppmärksamma 
eventuella händelser bakom buskarna. En åtgärd som gjordes för att motverka detta var att flytta 
eller klippa ner buskarna som stod för tätt inpå gångbanan. På Stortorget i Karlskrona åtgärdades det 
istället med att ta bort en andel parkeringar och göra vissa temporära för att göra det enklare att 
orientera sig på torget.  

Det offentliga livet har den fysiska planeringen också möjlighet att influera. I de gestaltande förslagen 
har det offentliga livet motiverats i form av fler och varierade sittplatser och skulpturer med varierad 
användning. Det offentliga livet motiveras också med bortplaneringen av bilen i delar av städerna, 
det manar fler att rör sig till fots vilket leder till ett offentligt liv. Det offentliga livet i staden blir också 
påverkat av verksamheter och service. Utan användning eller varierad användning av byggnader blir 
det offentliga livet bristande. Variation i marknad och utbud är en aspekt som den fysiska 
planeringen har svårt att påverka. Det blir svårt att planera för en varierad användning av 
bebyggelsen i den centrala staden, då detta beror på marknaden och politiska beslut.  

Den personliga erfarenheten, är svårt för den fysiska planeringen att påverka. Det kan handla om 
tidigare upplevelser om brott, massmedias nyheter eller rykten som sprider sig i staden.  

Vad är skillnaden mellan trygghet och säkerhet? Vad innebär trygghet och 
säkerhet? 

Denna fråga var något som berördes redan under framtagningen och formuleringen av teorin, 
trygghet och säkerhet. Där konstaterades att trygghet var en personlig känsla medan säkerhet var 
något konkret och mätbart.  Som beskrevs i den teoretiska återkopplingen finns det flera olika 
aspekter som påverkar en persons känsla av trygghet. Säkerhet är istället något som konstateras när 
olika säkerhetsåtgärder används för att övervaka eller skydda ett område. 
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Hur uppnås en högre grad av trygghetskänsla? Vilka effekter har säkerhet på 
trygghetskänslan? 

Under arbetet med gestaltningsförslagen uppmärksammades också en annan påverkan 
säkerhetsåtgärder kan ha på tryggheten. Inte den påverkan som diskuterats tidigare, om att fler 
övervakningskameror kan indikera på kriminella aktiviteter i området, vilket leder till otrygghet. Men 
det som blev tydligt vid skapandet av olika åtgärder för en tryggare miljö, var svårigheten med det. 
Åtgärderna behöver vara väl genomtänkta och inte riskera orsaka nya problem. Åtgärderna är ofta 
övergripande och varaktiga och har en stor påverkan i det offentliga rummet. Tekniska åtgärder är å 
andra sidan ganska enkla att använda sig av. Med en utplacering av säkerhetskamera och galler för 
fönstren blir den offentliga miljön mätbart säkrare. Det är ett enklare ingrepp med resultat som är 
förutspått, istället för att försöka skapa andra lösningar där följderna är svåruträknade. 

Tryggheten är svårare att planera för men ger bättre och långvarigare påverkan på trygghetskänslan 
än vad tekniska säkerhetsåtgärder gör. Tekniska säkerhetsåtgärder kan vara en tillfällig lösning för 
problemet men påverkar i få fall trygghetskänslan till det bättre. Med diskussionen ges inget konkret 
svar utan endast observationer som gjorts vid arbetet med det gestaltande förslaget.  

Tryggheten i det offentliga rummet är något som är svårt att planera för, men behövs för att folk ska 
vilja röra sig i det. Åtgärderna som föreslagits i Ronnebys offentliga rum, följer flera av de undersökta 
författarnas teorier om hur den offentliga miljön ska upplevas som tryggare. Men som diskuterades 
innan är trygghetskänslan svår att planera för och många åtgärder behöver inte ha den effekt som 
förväntas. Det går inte att garantera ingreppens effekt förens de faktiskt är applicerade.   

Säkerheten i planeringen har oftast bestått av att mindre åtgärder implementerats, exempelvis 
grindar, lås, portdörrar och vakter. Sådana åtgärder är enklare att implementera och det är även 
enklare att mäta den direkta effekt de har på säkerheten. Men samtidigt kan ofta de metoder som 
ska öka säkerheten hamna i konflikt med de metoder som ska öka framkomligheten inom ett 
område. Det är ur denna konflikt som säkerheten kan komma att påverka tryggheten på ett negativt 
sätt. I ett tidigt planeringsstadium borde planeraren inte, eller åtminstone ska vara ytterst försiktig 
med att implementera säkerhetsåtgärder på offentliga platser. Boverket (1998:76-77) beskriver hur 
privata aktörer kan ställa krav på verksamheterna och få dem att implementera säkerhetsåtgärder 
som galler och kameror. Ett beslut som underlättats om kommunen redan har gjort 
ställningstagandet att platsen är osäker och behöver säkerhetsåtgärder. 

Trygghetskänslan är svårare att uppskatta. En observation under arbetets gång är hur känslan av 
trygghet i ett område till viss del kan mätas med hur många människor som använder platsen, vare 
sig det är för att stanna i området, utnyttja verksamheter eller endast passera igenom. Ett fokus i de 
planerade förslagen är att underlätta och locka till ökad gångrörelse, för att öka känslan av trygghet i 
det offentliga rummet. Förslag som ett utökande av multifunktionella bänkar och sittplatser, såsom 
monument och fontäner, samt borttagning av barriärer i det offentliga rummet, ger också en direkt 
påverkan och möjlighet för fler människor att vilja stanna på platsen för att skapa en närvaro. Detta 
vilket i sin tur ska öka platsens trygghet. Samma  gäller för de förslag som syftar till att öka 
diversifierade verksamheter, eftersom flera verksamheter ökar intresset för fler av stadens olika 
målgrupper och därmed en större mängd av stadens invånare lockas till det offentliga rummet. 

Säkerhet kan alltså ha olika sorters påverkan på känslan av trygghet, effekten som säkerhet har är 
dock oftast förknippad med en ökad känsla av otrygghet. Även om området blir säkrare upplevs det 
inte som det. Trygghetskänslan varierar och är svårare men bättre att planera för, med mer folk som 
använder sig av staden upplevs ytorna tryggare.  
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Vilka gestaltande egenskaper gör ett offentligt rum tryggare? 

Vad gäller frågan om gestaltande egenskapers påverkan på trygghet i det offentliga rummet, finns 
det inget enkelt svar. Slutsatsen som kan dras efter de genomförda gestaltningsarbetena är att varje 
plats är unik och har olika krav och olika användningar vilket påverkar typen av åtgärder som behöver 
implementeras. 

Vid analys av Ronneby torg och Rådhusparken presenteras liknande problem som båda orsakas av 
vältrafikerade gator i närområdet. På torget planeras en avstängning av Västra Torggatan. I 
Rådhusparken fortsatte istället ett arbete med avskärmning av vägen, något som till viss del redan 
fanns i parken. Att stänga av en av huvudlederna genom staden var inte ett alternativ i detta fall. 
Stortorget i Karlskrona har däremot både trafik runt om och inuti torgplatsen vilket komplicerar vad 
ytorna kan få för funktioner. Den södra halvan av stortorget mycket mindre användning och är 
nästan endast genomfart för gående eller bilar och gör att det blir svårt att placera ut offentliga 
mötesplatser utan att göra en större förändring på södra delen innan. Den frekventa användningen 
av vägarna och parkeringen gör processen av att avveckla dessa försvårad och därför har endast ett 
visst antal parkeringsytor på torget och en del av Norra Smedjegatan fått åtgärder mot trafiken. I 
Ronneby är problemet bullret som uppstår från Västra Torggatans genomfartstrafik. På stortorget är 
det inte bullerstörningen som åtgärdas med att stänga av gatan utan dess brytning av gångflödet. 

Även om problemen härstammar från biltrafiken, varierar lösningarna till problemet. Alla geografiska 
platser har olika förutsättning, det innebär att lika problem inte nödvändigtvis behöver har 
överensstämmande lösningar. 

Begränsningar 

I det gestaltande förslag som innefattar Ronnebys olika offentliga rum är tre rum inkluderade. Något 
som hade kunnat vara bra och kanske resulterat i en bättre slutprodukt är att endast fokusera på en 
eller två av dessa platser. För att kunna arbeta med båda Ronneby torg och Rådhusparken valdes 
även gågatan för att kunna arbete med sambandet mellan rummen. Detta blev bristande då tiden 
inte räckte till att undersöka och skapa tre rimliga gestaltande förslag. Istället föll Karlskronagatan ur 
fokus och mer arbete lades på torget och parken.  

Karlskrona stortorget och angränsande gator var på en sådan stor markareal att kunna undersöka 
alla rummens användning, yta och typ av människor som använde platsen hade behövt mer tid för 
att kunna komma fram till i vilken utsträckning rummets erbjudna aktiviteter användes och vilken tid 
på dygnet de brukades. Rum som upplevdes tomma kan ha stor användning på andra tider av dygnet, 
eller under andra årstider. En utförligare undersökning på vilken effekt borttagning av parkering kan 
ha på andra områden eller parkeringshus hade också behövts genomföras, även om konsekvensen 
inte hade blivit en ökning av otrygghet.  

För att genomföra en så bra PSPL-undersökning som möjligt behöver det också läggas mer tid än den 
som fanns tillgänglig, på att undersöka platserna vid olika tillfällen, på olika årstider, vid olika 
väderslag, helg, vardag, morgon, kväll och natt. Det hade också varit intressant med fortsatt studie 
att kunna göra ett grundligt arbete med flera närliggande offentliga rum för att undersöka rörelsen 
och kopplingen mellan dem.  

En likhet med förslagen är deras frånvaro från att skapa semi-privata och halvoffentliga rum, trots att 
det behandlats inom arbetet, blev inte denna diskussion aktuellt under framtagandet av 
gestaltningsförslagen. Anledningen till det var avgränsningen av att fokusera på städernas offentliga 
rum, där det inte fanns någon rimlighet att planera semi-privata och halvoffentliga ytor.  
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Även tekniska säkerhetsåtgärder är frånvarande i de gestaltande förslagen. En anledning varför det 
har fått ett mindre fokus inom arbetet, är för dess nödvändighet av specifika detaljer för att 
implementera åtgärderna, för annars riskeras platsen att göras otryggare. En annan anledning till 
varför säkerhetsåtgärder inte har använts i arbetet är för att fokus har varit att åtgärda 
trygghetskänslan i området och inte implementera säkerhetsåtgärder.   

Avslutningsvis är det värt att påpeka att trots arbetets fokus på definitionen trygghet och säkerhet, 
samt vilka effekter som påverkar trygghetskänslan varierar från individ till individ. Det göra det 
svårare att planera för ett tryggt offentligt rum. Det är också värt att poängtera att trygghet och 
säkerhet i samhället påverkas av fler variabler än bara den fysiska miljön. Men med en god fysisk 
miljö finns det goda förutsättningar att skapa ett tryggt samhälle. 
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