
1

av eller otryggt? En undersökksökning avakkl ö aö
n.n

t en fysisk planerare kan beakta vid planeÄr detta någottetta något eakta vid pre kan beaea ering?p p gg fysisk planerare kan beakta vid ppp gg gnåg lr a vid plaaaaaaaaaneraååaa n eedde een fysisk planede ?d dda vid plaaaaaaneraa å o bb tttttttttÄ kta vid plkkkkkkk pl iiifysi rinn beakta vid plannnnrrn fysisk planernnnnr vvfysisk planerare kan beakta vid ppp nnnn fysisk plann loo b ppsisk poo rr n bb ddd a vid plaaaaaaneraa nå ggggg ggga nåÄ eeeeeeen fysisk planeee aaktaaaaaneraååaa eeeeen fysisk planeee ?ro rarr rrr rr gg ysis kk planerare kk vo y ?å f d iiÄ

ttil SvenssonettKe l Svenssone il n nK ttil SvenssKetttil SvenssonK ottil Svenssoensse ee il Svenssonve vK ttil S

? En undersökning av enggt?ryyggt ellererere ootryggt?Try yy ggg e gg n undersökning av engTryggt eller otryggt? En undersökniee ersökning av ee ? En undersökning all n undersökning av enr trTryggt eller otryggt? En undt ell tryg t ersökning av ee sökll ererrr n undersökning av enll unr öoooTryggt eller otryggt? En undersööo at ell tr gg g öooo undersökninggt ell otryg ökningggt ell trygggg ggg gggt ell trygg ersökning av ee e o ersökning av ee e io n undersökning av enryggt eller otryggt? En undersökninr r sökning avyyggt eller otryggt? En undersökningundersökning avr rryggt eller otryggt? En underg ? En undersökning avt ell tr g t??T t ll t t? E d öll d ök ill
offentlig plats i Karlshamn.fentlig plats i Karl aats i Ka mfe i i hamn.a a aa hlig lats i K lffentlig plats i Karlshamnn rt t ssp lshamnenff nn l lo naats i Kaoffentlig plats i Karlsso g pla ss ae a a me i i mnn p r shaa artlig plats i Kff hl l t K lffff i i K l hlff

Kandidatarbete i fysisk planering, 15 hpfKandidatarbete i did b i fysisk planering, 15 hpanerinandidata nn ee e ,i aa a a 5a d d a aa isk planering, 15 hi i fysisk planering, 1K n ardd t t sisk planering, 15 hpfysiskf nering, 15 hpKanddKK nn hk plidatarbete i rd datarbd b aandidatarbet sisk planering 15 hpb gsisa aa a ering 15e e ee e ii ii nering 15 hn planering 15 hpr ysisk planerr fy aKandidatarbet 1K k l i 15 hd d b f i k l iiiii k l

f MöllerHandleedadadaddarrre: RolfHand a e ee ra d da : R Mölll l rH nd d r : f lllf erHandlHH : l öo Möllerd d Mand a : Ro öand ee a : Ro Möa aaa ee e endle re rHandle a : R rr rn lldl d R lfff

ka Högskolakinge TekniskBleking ggge e gsgekinge Te a HögskolaB Högskollekinge Tekniskekinge Te slekinge Teknis lk kkinge Teknisk lakinge Tekn kakBBlekinge Tek i ögskoTB a Högskolaögskos gg ss sg ögskog gg gg gss a Högskolaekinge TeBlekinge Tekni öHB ögskolak kl k k li T k i
2110500000005-21215-25-20552-0121201012012-05-21100220122-02200002012-0522



2

1. Innehållsförteckning

2. Förord 4

3. Sammanfattning 4

4. Inledning 5
4.1 Trygghet respektive otrygghet som ämnesval 5
4.2 Allmän bakgrund 5

5. Syfte 6

6. Frågeställningar 6

7. Avgränsning 7

7.2 Teoretisk 7

8. Metod 7
8.1.0 Teoretiska utgångspunkter  7
8.1.1 Carina Listerborns tre rum  8
8.1.2 CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design 8
8.1.3 Varis Bokalders 9

8.1.4 Planeringsförutsättningar 10
8.1.5 Belysningsstrategi, delprogram om stadsmiljö i Karlshamn 10
8.1.6 Strategins utgångspunkter och fokus på trygghet 10
8.1.7 Grönområden i strategin 10
8.1.8 Mieån och dess gångstråk i strategin 11
8.1.9 Detaljplaner 11
8.2.0 Karlshamns översiktsplan       12

8.2.1 Inventeringsmetod  12

8.2.2 Analysmetod 13

9. Offentlig plats 13
9.1 Användning av offentlig plats 14
9.2 Stråk 14

10. Upplevelsen av trygghet 15

10.2 Manlig och kvinnlig 15
10.3 Trygghetsvandring                    16 
10.4 Social kontroll          16
10.5 Underhåll          16

11. Trygghet utifrån fysisk planering 16
11.1. Belysning  16
11.2 Hur stråk kan belysas 17
11.3 Parkering 18
11.4  Storskalig bebyggelse 18
11.5 Avskiljda platser och avgränsningar mot omgivningen 19

11.7 Detaljplanering                     20
11.8 Översiktlig planering         20

12. Intervjuer 20
12.1 Analys av intervjuerna med nyckelpersoner 21
12.2 Analys av intervjuer i arbetsområdet 22

13.  Analys brottsstatistik                                             23

15. Platsanalys och inventering av arbetsområdet 26
15.1 Analys av Gehls aktiviteter 29



3

16. Förändringsförslag 30

18. Bildkällor 36

19. Litterära källor 36

20. Elektroniska källor 37

21. Bilaga 1 Intervjuer med människor på arbetsområdet 38

22. Bilaga 2 Brottsstatistik  47

23. Bilaga 3 Intervjuer med nyckelpersoner 55

24. Bilaga 4 Fältanteckningar 58



4

2. Förord

Detta är kandidatexamen i fysisk planeringen på Blekinge Tekniska Högskola, 
BTH, och omfattar 15 högskolepoäng.
Examen behandlar ämnet trygghet respektive otrygghet på offentlig plats och 
appliceras på en offentlig plats i Karlshamn.

Jag vill först tacka min handledare, arkitekt Rolf Möller, som alltid varit 
engagerad och ställt upp under arbetets gång. Ett tack riktas också till alla 
personer som har medverkat och gjort att detta arbete har kunnat genomföras; 
Bo Olsson, närpolischefen i Karshamn, Emina Kovacic, stadsarkitekt i 

på Ljusarkitektur AB i Stockholm, Toomas Randsalu, GIS och kartsamordnare 
på samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamn, Lars Jönsson, bohandläggare 
på Karlshamnsbostäder samt alla personer ute på och i anslutning till mitt 
arbetsområde som varit tillmötesgående och svarat på mina frågor både under 
dagen och under de senare timmarna på dygnet.

Karlshamn i maj 2012
Kettil Svensson

3. Sammanfattning

I detta examensarbete ska jag behandla ämnet trygghet respektive otrygghet 
och studera vad som kan göras genom fysisk planering för att skapa ökad 
trygghet på en offentlig plats i Karlshamn. 

användning. (Teknisk rapport SIS-CEN/TR 14383–2:2 008 Brottsförebyggande 
genom stadsplanering och byggnadsutformning – Del 2: Stadsplanering, 2007, 
s 12) Detta innebär gata, väg, park, torg eller ett annat område som enligt en 
detaljplan är ämnad för en gemensam behövlighet (www.boverket.se). 

Tryggheten är något som idag börjat växa fram och uppmärksammats 
från olika håll, samhället har intresserat sig för detta utifrån ett 
bebyggelseperspektiv. Även media har spelat roll då människors otrygghet 

, 2000, s 7). Att Tryggheten är ett 
ämne som är aktuellt bekräftar Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamns 
Kommun, (mail 2012-03-08). Ämnet kan också lyftas till en högre nivå, då 
grundläggande rättigheter för europeiska medborgare i form av ett säkert och 

och lokala program över Europa. Europarådets kongress för lokala samt 

och rädslan för brott samt otrygghet i städer i Europa är stora problem som 
påverkar allmänheten. Att hitta tillfredställande lösningar på sådana problem 
är en väldigt viktig faktor för att skapa medborgerlig fred samt stabilitet 
(Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 5).
 

Trygghet kan framställas som något som upplevs av människor, det är en 

behövs en förmodan om att vara säker. Detta kan innebära att människor hittar 

(Nattens ljus, belysningsstrategier i tätort – från vision till verklighet, 2005, s 
4). Trygghet och säkerhet är därmed tätt sammanlänkade.  

uppdelning göras då känsla av rädsla berör det fysiska rummet, som innefattar 
staden och bebyggelsens sammansättning och utformning. Det berör det 
mentala rummet, vilket är den erfarenhet och uppfattning människor har 
som individer och det berör även det sociala rummet som är människor och 
gruppers samspel och relationer (Listerborn, 2000, s 8). 

öka antalet poliser, vakter och använda portlås. Detta är dock ett sätt som 
inte skapar någon förbättring utan snarare motsättningar mellan grupper och 
ökar rädslan hos människor. Istället ska staden vara tillgänglig med cykel 
och gångvägar som är bra samt fungerande platser för möten mellan olika 
samhällsgrupper. Andra sätt att utforma platser är genom att motverka dåliga 
siktlinjer, trånga utrymmen och blinda vinklar. Det går dock aldrig att helt och 
hållet åstadkomma en helt trygg stad (Listerborn, 2000, s 13,18, 52). 
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Enligt Wirén (Wirén, Erik, ) är risk ett sätt att formulera mänsklig 
osäkerhet, vilket är ett oönskat mentalt tillstånd. En total säkerhet utan någon 
form av risk är ouppnåeligt.
Slutsatsen av detta är, även enligt Wirén, att en absolut säkerhet inte kan 
uppnås. Eftersom trygghet är starkt kopplad till känslan av förväntad säkerhet 
går det inte heller att uppnå en total trygghet för människor. 

Det här examensarbetet har som mål att beakta Listerborns fysiska, 
mentala samt sociala rum då samtliga berör vår upplevelse av rädsla 
(Listerborn, 2000, s 8). Det fysiska rummet kommer att beaktas genom det 
förbättringsförslag som skall göras på den offentliga platsen i Karshamn. 
Intervjuer skall genomföras med nyckelpersoner såsom närpolischefen för 
västra Blekinge, stadsarkitekt och planarkitekt i Karlshamns kommun, arkitekt 
på Ljusarkitektur AB samt bohandläggare på Karshamnsbostäder för att 
höra vad nyckelpersoner har att säga. Även människor med olika kön och 
ålder intervjuas ute på arbetsområdet under varierande tider på dygnet för att 
tillgodose det mentala rummet, med den förståelse och erfarenhet människor 
bär med sig. Det sociala rummet ska beaktas med hjälp av Jan Gehl som 
delar upp den offentliga platsen i aktiviteter i form av valbara, nödvändiga 

användas för att få reda på vilken aktivitet människor ägnar sig åt i området. 
Detta för att kunna få insikt i hur människor och gruppers samspel och relation 

Intervjuerna ligger därmed till grund för att ta reda på hur det mentala och 

och fysiska planerare kan det vara svårt att förstå och få en uppfattning om 
hur ett område upplevs genom att endast använda sig av kartor och modeller 
(Listerborn, 2000, s 8). Därför ska platsinventering och platsanalys tillämpas 

och visar därför upp en karaktärsvariation och en stor komplexitet.  
I slutet av arbetet ska en sammanfattning och diskussion hållas för att 
tydliggöra vad som har åstadkommits och presterats i arbetet. Vad jag själv 
har lärt mig gällande ämnet i jämförelse med den tidigare kunskapen kommer 
också att framhållas.

4. Inledning

4.1 Trygghet respektive otrygghet som ämnesval

Mitt ämnesval blev inte tydligt för mig förens drygt ett år innan detta arbete 
skulle påbörjas. Det har ändå legat någonstans i bakhuvudet och grott under 
många år utan att jag egentligen har funderat särskilt mycket över det. 
Bidragande orsaker har förmodligen varit många cykelturer och promenader 
tillbaka hem efter sena kvällar med vänner. Även om jag nästan alltid känt 
mig lugn och trygg är det ändå något jag har funderat på ibland, vid möte med 
människor jag inte känner på offentlig plats, vad de kan känna under en sådan 
situation. Media har också bidraget eftersom det pratas och skrivs mycket om 
hur människor blir överfallna, rånade, misshandlade och våldtagna. Inte enbart 
överfall i grönområden och en bit utanför staden men också i nära anslutning 
till den och i den. Det har ofta funnits en irritation att mer borde göras åt saken 
och det är delvis ur detta som jag nu fått möjligheten att ge mitt bidrag, genom 
den fysiska planeringen.

4.2 Allmän bakgrund

När det gäller otrygghet är det viktigt att satsa på lokala resurser i arbetet 
med trygghetsfrågor enligt Brottsförebyggande rådet. I Sverige har 
Brottsförebyggande rådet under de senaste åren, med hjälp av lokala krafter, 

, 
2000, s 7).
Städer över hela världen brottas med problem vad gäller trygghet och 
säkerhet. Dessa tar sig i uttryck på många olika sätt i form av gatuvåld och 

antisocialt beteende på offentliga platser. Detta är svårigheter som är märkbara 

lokala och regionala myndigheter motstånd genom större brottsbekämpning 
i form av poliser och privata säkerhetsbolag (Teknisk rapport SIS-CEN/
TR,
har tillsats de senare åren. Sedan år 2000 har poliserna ökat i antal per 
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minska brottsligheten. I enlighet med honom är faktorer som fattigdom och 
arbetslöshet något som påverkar brottsutvecklingen snarare än ökat antalet 
poliser (www.polisen.se). Många experter runt om i Europa är dock överens 
om att ingripanden mot brottslighet och de otrygghetskänslor detta skapar 
måste vara integrerade och ha en tvärvetenskaplig natur. Det är många som 
berörs i denna process, såsom personer inom det kommunala underhållet men 

valt verktyg som antingen direkt eller indirekt styr planerings, bygg och 
stadsförvaltningsprocessen. Detta kan vara kommunfullmäktige (Teknisk 
rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 7-8) som används i Sverige. 
Dock kan två stycken olika strategier urskiljas för hur bebyggelse ska 
utformas säkert och på ett tryggt sätt. Den första innebär att bostadsmiljön är 
mer eller mindre en stängd miljö vilket gör att en stark social kontroll skapas 
över genomströmningen av obehöriga. Denna strategi används och har sitt 
starkaste fäste i USA. Den andra strategin innebär att bostadsmiljön är öppen 
och att främmande människor kan passera, men där trygghet skapas genom 
att många människor är i rörelse på platsen och därmed kan övervaka den. 
Ett sammanhängande gatunät utan några återvändsgator och med kvarter som 

när det gäller denna strategi, där forskare visat på liknande tankesätt om den 
öppna tryggheten, där det stora antalet människor skapar en övervakande 

då önskemål utifrån stadsplaneringen inte enbart pekar mot en av strategierna. 

och uteplatser kan motiveras av trygghetsskäl och där säkerheten löses med 

är något som påverkas från olika håll i form av den information som når 
oss. Människors sätt att handla fördelas i samhället. Goda cirklar kan skapas 
genom att människor i större utsträckning vågar gå ut, vilket bidrar till att 

en plats och dess människor känns igen skapas också en medvetenhet om vad 
som är farligt. Dock har massmedia en stor genomslagskraft på tryggheten där 

missförstånd och felaktigheter kan uppstå och händelser förstoras upp. Det 
skapar negativa spiraler. Då undermineras tryggheten lätt och människor vågar 
inte längre vistas ute, vilket är en vanlig företeelse främst utomlands. Men om 

5. Syfte
 
Att undersöka om fysisk planering kan vara ett verktyg för att öka tryggheten 
på den utvalda offentliga platsen i Karlshamn. Denna plats uppvisar en 
komplexitet utifrån en grov platsanalys i början av arbetet samt omnämns även 
i Karlshamns belysningsstrategi som otrygg (2010, s 7). 
  

6. Frågeställningar

I mitt arbete ska jag försöka svara på följande frågeställningar, där 
huvudfrågan är:

Känner sig människor trygga/otrygga på den utvalda offentliga platsen? 

Härefter ska jag undersöka:

Kan tryggheten på platsen beaktas genom att använda teorier i fysisk         
planering? 

Var någonstans känner sig människor otrygga? 

Finns det något gemensamt för trygga respektive otrygga platser? 

Kan platser upplevas som otrygg/trygga men inte vara det i förhållande              
till brottsstatistik?
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7. Avgränsning

Efter övervägande har bedömningen gjorts tillsammans med handledare, 
planarkitekt samt stadsarkitekt och belysningsstrategin i Karlshamn att detta 
arbete ska avgränsas till området utmed Mieån, en offentlig plats i Karlshamn. 

yta. Arbetet är tänkt att avgränsas genom dess relevans till tryggheten 
respektive otryggheten i den fysiska planeringen och gestaltning av denna 

uttryck i form av stråk, bebyggelse, parkeringar  samt Mieån och är kopplad 
till belysningsstrategins utpekande av området i Karshamn. En fallstudie 
skall göras för att lägga fokus på en djupare redogörelse av förhållanden och 

metoder för att kunna undersöka den komplicerade verkligheten. Nackdel är 
att det är svårt att uppnå avsikten att undersöka situationer som de naturligt 
uppstår utan att personens 

7.2 Teoretisk

Eftersom det inte går att analysera alla problem djupgående skall jag ha målet 
att utveckla ett förhållningssätt till de problem som inte kan beaktas i arbetet 
och istället skapa ett sunt förnuft till dem. Teorin avgränsas och bedöms. 
Arbetet begränsas till Listerborns tre rum, det fysiska, mentala och sociala 
rummet (Listerborn, 2000, s 8) och Varis Bokalders hjul för den hållbara 

(Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 
2007, s 5). 

8. Metod

8.1.0 Teoretiska utgångspunkter 

Relevanta teorier för hur en plats kan göras tryggare kommer att användas 
i arbetet. Teorierna skall framhävas under arbetets gång för att understryka 

Enviromental Design, (Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 5), för att visa 
att ett internationellt tillvägagångssätt kan användas lokalt. Samt Listerborns 
tre rum som berör vår rädsla (Listerborn, 2000, s 8) och Varis Bokalders 
hållbarhetshjul för att visa att genom trygghet kan en social hållbarhet uppnås 
i en kommun. Detta hjul har använts i den tidigare kursen stad och land. Dessa 
teorier kommer att påverka arbetssättet i den meningen att de ska beskrivas 
och tillämpas genom arbetets gång. I slutet av arbetet kommer en diskussion 

för teoriernas omfattning och deras antal. Med anledning av avgränsningsskäl 
har bedömningen gjorts att de nämnda teorierna kan tillämpas och är relevanta 
för detta examensarbetes ämne. En medvetenhet om att andra teorier kan 

Arbetsområdet markerat i rött. Karlshamns rutnätmönster syns öster om platsen.

N
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8.1.1 Carina Listerborns tre rum 

Trygghet i staden är något som är ett problem, ett invecklat sådant dessutom 

och för att enklare förstå problematiken kan denna upplevelse delas in i tre 
stycken rum. Det fysiska rummet inbegriper staden och dess bebyggelse, 
hur strukturen och gestaltningen uppfattas. Arkitektur och utformning kan 
upplevas som skrämmande för människor och har att göra med vad som 
upplevts på ungefär likadana platser tidigare. En plats kan uppfattas som 
trevlig på dagen men behöver inte nödvändigtvis förbli så även under de 

när det blivit mörkt (Listerborn, 2000, s 8). Områden med aktiviteter som 
prostitution eller drogmissbrukar som drar till sig personer som andra kan vara 
rädda för, blir förmodligen en plats som frammanar rädsla. Det går med hjälp 
av stadsplanering att undvika områden som är ensidiga, där verksamheter i 
form av en blandning mellan bostäder, butiker och nöjen ökar den sociala 
kontrollen och minskar därför inverkan av de faktorer som framkallar känslan 
av rädsla (Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 32).
Att bebyggelse ska planeras med blandat innehåll som är levande över dygnets 

Det mentala rummet är den förståelse och erfarenhet vi har som enskilda 
individer, vilket vi bär med oss i staden (Listerborn, 2000, s 8). Äldre personer 
råkar ut för olika sorters olyckor som fall och snubbelolyckor vilket gör att 
de känner sig veka och utsatta i förhållande till unga människor (SKL, 2005, 
s 5). Kvinnorna är de som uttalar att de har en större rädsla för våldsbrott 
i jämförelse med män, även om männen har erfarenheten av att vara mer 
utsatta för dessa typer av brott enligt BRÅ’s rapport, Rädslan för brott. Detta 
kan förklaras genom den uppfostran och inlärning vi bär med oss, då pojkar 

generell rädsla (Listerborn, 2000, s 11). 
En förståelse kan därför skapas. Eftersom kvinnor är räddare än män men 
ändå blir utsatta för färre våldsbrott, borde rädslan vara obefogad i förhållande 
till hur mycket de utsätts för. Dock hävdar Listerborn att om slutsatsen dras 
att kvinnors oro är överdriven gentemot de reella hoten förenklas problemet 

förstärks eftersom kvinnor har som vana att inte röra sig ute lika mycket som 
männen, de har inte samma erfarenhet. Människor som är ute på kvällarna 
lär känna staden de bor i och dess kvarter och blir därför mindre rädda 
(Listerborn, 2000, s 11-12).
Det sociala rummet är människors och olika gruppers relationer och de 
samspel som existerar mellan dem (Listerborn, 2000, s 8). Desto större en 

sociala livet på allmän plats. Heterogeniteten i en befolkning påverkar hur 
det sociala livet kan se ut i ett område och därigenom graden av kontakt och 
möten mellan olika människor. Ett områdes sociala liv påverkas av faktorerna 
heterogenitet, folkmängd och folktäthet. Dessa faktorer har också att göra med 
hur mycket som  stjäls men också antal möjligheter till konfrontation mellan 
människor som eventuellt kan leda till våld.Områden med en svag social 
integration samt svag social övervakning är platser där potentiella brott och 
upplevelsen av otrygghet är större (Malm, 2000, s 11-12). 

8.1.2 CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design

Detta 
innebär att med god design och en effektiv användning av den byggda 
omgivningen kan leda till en minskad oro och rädsla för brott,  vilket 
förbättrar livskvaliteten. Den här teorin används i länder över hela världen. 

I Japan utförs forskning inom bostadsbyggande och transportering och i 

grunder som är naturlig kontroll över tillgängligheten, naturlig övervakning 
samt territoriellt beteende. Det betyder att designen främst riktas mot att 
åstadkomma en minskning i möjligheten att begå brott då tillgängligheten 
ska försvåras gentemot ett brottsoffer. I planeringen innebär detta att rum 

observationsmöjligheten ska främjas genom design, som kan ta sig i uttryck 
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Bokalders hållbarhetshjul visar att tryggheten som är gulmarkerad bidrar till att 
uppnå den hållbara kommunen (Bokalders, Varis, Block, Maria, 2009, s 399).Att tydligt urskilja rumsbildningar ingår i CPTED tillvägagångssätt.

många som bär ansvaret för den offentliga tryggheten i form av de lokala 

använda den i planeringsprocessen. Av vikt är att en formell relation skapas 

lagstiftning och förfaranden som kräver en brottsförebyggande genomgång 

vanligare med krav på estetisk utformning, vattenomhändertagande och 
parkeringsmöjligheter. 

påverkan på brottsligheten och säkerheten. Oavsätt människors kulturella 
eller politiska olikheter reagerar folk i stort sätt lika på vad de upplever och 
ser i en miljö. Vissa platser gör att människor känner sig trygga och säkra, 
medan andra platser gör att en känsla av utsatthet och sårbarhet uppkommer. 
Kriminella studerar miljön och dess egenskaper och hur folk beter sig i denna 
miljö. Det här gör att de kan göra en bedömning av situationen, om den är 
kontrollerbar eller ej, eller om de själva är kontrollerade och under bevakning 

8.1.3 Varis Bokalders

Enligt Varis Bokalders behövs ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet 
för att åstadkomma den hållbara kommunen. Dessa tre övergripande 
hållbarhetsmålen delas sedan upp i mindre delmål.  
Bokalders visar i sitt hjul över den hållbara kommunen att det under det 

mål. Därför kan social hållbarhet uppnås om delmålet trygghet tillsammans 
med de andra delmålen tillgodoses.    
Genom att ta hänsyn till tryggheten är detta en bit på vägen mot en socialt 
hållbar kommun.
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8.1.4 Planeringsförutsättningar

8.1.5 Belysningsstrategi, delprogram om stadsmiljö i Karlshamn

I Karlshamn har en belysningsstrategi (godkänts för antagande av 

dygnet vilket ska ge bättre folkhälsa, ökad trygghetskänslan samt bättre 
möjligheter för handeln och kulturlivet. Strategin har som syfte att även 
förbättra livskvaliteten för människor som bor i staden men även för de 
som besöker Karlshamn. Denna strategi agerar som ett komplement till det 

Belysningsstrategi Delprogram om stadsmiljö i 
Karlshamn, 2010, s 3). 

8.1.6 Strategins utgångspunkter och fokus på trygghet

Utgångspunkten är att med ljusets hjälp lyfta fram och förtydliga de kvaliteter 

trygghetskänsla, hela staden ska vara en plats som är attraktiv att vara i under 
kvällen. Hela centrala Karshamn ska konsekvent belysas på samma sätt där 
belysning sker på byggnader, träd och detaljer som ska ge staden en varm och 

stråk som ska belysas på ett trevligt sätt för att få människor att vilja vistas där 
även på kvällstid. Den utvalda platsen längs Mieån poängteras som ett område 
som har god potential att utvecklas och att få människor att söka sig dit.
Enligt strategin är ”Känslan av trygghet en viktig aspekt av belysningen i 
staden” vilket kan jämföras med Sveriges Kommuner och Landsting som 
säger att trygghet handlar om en känsla, där ljuset är en av de viktigaste 

känsla, och där belysningen spelar en viktig roll för tryggheten.
Det understryks att genom ljuskällor som har en god färgåtergivning återges 
miljön utomhus på ett bra och naturligt sätt. Detta gör att människor känner 

du är bidrar till känslan av trygghet (Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 33). 

belysningen kan en attraktiv miljö utomhus genereras vilket kan få människor 
att i större utsträckning vistas utomhus på kvällstid. Strategin menar att bara 
för att en plats är välbelyst betyder detta inte att brott inte kommer att begås. 
Däremot gör känslan av trygghet att en positiv spiral skapas. Detta innebär att 

enligt Karlshamns belysningsstrategi (2010, s 3). Detta nämner även Sundborg 

8.1.7 Grönområden i strategin
 
En prioritet av områden i och runt de centrala delarna av staden har gjorts då 

till tre, där arbetsområdet längs Mieån får första prioritet enligt Karlshamns 
belysningsstrategi (2010, s 31). Denna plats är också utmärkt som grönområde 

stämning menar belysningsstrategin. Detta eftersom belysning saknas helt 
på vissa platser medan annan belysning har en bländande effekt samt dålig 
färgåtergivning. Ljuset bör spridas väl utan att blända (Sundborg, 2010, s 58).

onaturlig ut. Det är på en sådan här plats viktigt att kunna se ansikten och 
ha möjligheten att möta människors blick, vilket enligt belysningsstrategin 
bara kan göras i undantagsfall (2010, s 7). Att ha möjlighet att se bra ökar 

rekommenderas en varm samt en kallvit färgåtergivning för att markera 
växlighetens grönska. Dock poängteras det att alla gångstråk inte behöver 

tryggheten är det nödvändigt att belysningen skildrar landskapsrummet och 
parkens uppbyggnad. Tanken är främst att få människor att vistas i de upplysta 
grönområdena under kvällen (2010, s 20).
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Bild tagen mot nordväst längs gångstråket.Bild tagen mot norr utmed Mieån och dess stråk.

.

Bild tagen mot sydöst längs Mieån. Bild tagen längs trottoar som löper jämsides 
med Mieån.

8.1.8 Mieån och dess gångstråk i strategin

Ambitionen är att platsen ska vara en mötesplats i staden och ett attraktivt 

och kulturbyggnader längs kajen. Enligt strategin räcker inte enbart god 

området. Därför föreslås en ny landskapsplan där planteringar, längsgående 
stråk samt att vattenkontakt med bryggor och trappor ska ses över. 
Angående belysning ges förslag på lägre stolpar samt belysning som är 

broar som korsar Mieån ska belysas för att öppna upp rummet mot vattnet 
och skapa fri sikt (2010, 25). Enligt Listerborn skapar platser med dålig 

Belysningen ska vara tilldragande och vara utöver det vanliga för att försöka 
locka människor att vistas på platsen som ett upplevelseområde och en 
rekreationsplats kvällstid. Exempel ges då belysningen kan placeras antingen 

också anpassas så variationer över året kan skapas (2010, s 25). Detta innebär 
att säsongsbelysning skall användas såsom till exempel julbelysning samt 
upplysning av löv under hösten (2010, s 30).

8.1.9 Detaljplaner

Detaljplan har studerats för att se på ägoförhållanden och vem som står som 

En detaljplan är en passande beslutsform då förändring ska genomföras. I en 
detaljplan ges en sammanförd bild av markens användning och om miljön 
ska förändras alternativt bevaras. I denna plan anger lagen ett obligatoriskt 
innehåll där det ska framgå hur olika intressen vägts samman och hur 
gemensamma frågor lösts. Användning samt utformning av allmänna platser 
ska precis som användningssättet för kvartersmark och vattenområden 
redovisas. Genomförandetiden ska också anges i en detaljplan vilket är 
en förutsättning för att planen också kommer att genomföras (Boken om 
detaljplan och områdesbestämmelser, 2009, s 11-12).   
Hela det aktuella arbetsområdet, Mieån med dess gångstråk, överlappas 

är huvudman för allmän platsmark är också den som har ansvaret för marken 

tillgänglighet men även användbarheten ska utföras. Till dessa föreskrifter 

se). Kommunen är dock inte huvudman för hela området, den norra delen 
har en större grad av bebyggelse och här är det privatpersoner samt ett privat 



12

8.2.0 Karlshamns översiktsplan      

Karlshamns översiktsplan har använts för att förstå vad kommunen har för 
idéer om den framtida planering av platsen som arbetsområdet är beläget i. 

ska ge en riktning för hur mark och vattenområden, men även den byggda 
miljön är tänkt att användas på lång sikt. Den innehåller kommunens politiska 
vision och används som strategiskt dokument för att utveckla den fysiska 
miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men dock vägledande 
för det fortsatta arbetet med planering, till största delen för detaljplaner. 
En redovisning av riksintressena ska göras och hur kommunen ska följa 
miljökvalitetsnormer samt hur kommunen tar hänsyn till nationella och 
regionala mål. Innebörden och konsekvenserna av planen ska vara tydliga 
vilket gör den lättare att förstå och den förstärks som beslutsunderlag (www.
boverket.se). 
I Karlshamns översiktplan pekas det aktuella arbetsområdet ut som ett 
användningsområde med nyetablering för sextio till åttio nya bostäder. 
Hela området är detaljplanelagt med kommunen som ägare av marken samt 

Delar av platsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård samt riksintresse 

potentiell översvämningsrisk. Även markföroreningar efter verkstadsindustri 

8.2.1 Inventeringsmetoder 

Trygghet på offentlig plats är något som upplevs av människoroch handlar 
om en känsla 

egenskaper. Därför kommer dessa människor att intervjuas liksom även 
nyckelpersoner i Karshamns kommun De människor som ingår i urvalet som 
har gjorts har en tendens att på ett medvetet sätt väljas med anledning av att 
de har något speciellt att bidra med, en unik inblick eller en särskild ställning 

(Denscombe, 
Intervjuerna kan komma att föranleda frågor som tidigare inte kunde uttydas i 
arbetet vilket ska beaktas.
Intervjuer med människorna ute på området  äger rum både under dagtid 
och kvällstid för att kunna urskilja eventuella skillnader i svaren och därmed 
kunna få en så bred undersökning som möjligt. Intervjuerna kommer också 
att försöka spridas över olika åldergrupper samt mellan könen. En intervju 
har en ytlig likhet med att enbart konversera. Dock kan den helt och hållet 
fallera om inte en noga planering och ordentliga förberedelser görs innan. Det 
krävs också en lyhördhet under intervjun. Den lämpar sig även bra när subtila 
och komplexa fenomen ska utforskas (Denscombe,
lämpar sig också bra då datainsamling ska ske av bland annat åsikter och 
uppfattningar men även känslor och erfarenheter (Denscombe,

att genomföras på området och dessa ska vara så objektiva som möjligt. 

Under fältarbetet kan ytterliggare frågor framkomma som i dagsläget inte kan 
skönjas. Dessa kan användas som bidrag till intervjufrågorna.

upplevelse och förståelse av platsen för att kunna förstå platsens struktur, 
uppbyggnad och sammanhang.  Detta för att bidra ytterliggare med förståelse 
till arbetet. 
Även fältanteckningar skall användas och innebär att studenten i fråga 
dokumenterar de observationer som görs så snart som möjligt på ett mer 
bestående sätt. Dessa anteckningar görs i form av bandinspelning eller 
anteckningar. I detta fall kommer anteckningar att tillämpas. Detta för att 
examensstudenten ska kunna styrka sina observationer på ett beständigt 
vis. Nackdelen med att föra fältanteckningar är att den naturliga miljön kan 
störas och observatören avslöjar därmed sin roll (Denscombe,
287). I arbetet med fältanteckningarna har de genomförts både på dagen och 
under mörkrets inbrott för att kunna urskilja eventuella skillnader i platsens 
uppbyggnad.
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8.2.2 Analysmetod

De analysmetoder som använts för kandidatexamen är litteraturstudier, där 
studenten ska läsa in sig på relevanta böcker, artiklar, rapporter och forskning 
för att kunna bidra till att arbetet blir välskrivet. Detta kommer även att 
användas för att kunna motivera beslut och ställningstagande i arbetet. 
Även en metodisk analys av de frågor och svar som intervjuerna genererar 
kommer att genomföras. Ute på arbetsområdet görs en platsanalys med 
upplevelser för att få en uppfattning om platsens struktur och hur människor 
men även jag förhåller mig till området. Ett meningsfullt deltagande av 
observationer kräver att studenten disponerar avsevärd tid åt fältarbetet. Detta 
avses att göras. Anledning är att skapa en tillit och för att utveckla insikter om 
platsen (Denscombe,
Hinder förväntas i arbetet såsom tidsmässiga faktorer då vissa delar i arbetet 
inte kommer att få möjlighet att beaktas på samma sätt som andra. Även en 
snedvriden bild förväntas med anledning av uteblivna svar. Svaren kan utebli 
med anledning av en vägran att delta (Denscombe,
som förväntas uppkomma i arbetet. 
Jan Gehl delar in den offentliga platsen i de tre kategorier, vilka är 
nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer att 
analyseras. Detta för att kunna tillgodose och undersöka hur Listerborns 
sociala rum är uppbyggt på platsen, då rummet har att göra med människors 
och gruppers relation och samspel och berör vår rädsla (Listerborn, 2000, s 8). 
Dessa utomhusaktiviteter påverkas av olika faktorer där Gehl menar att den 
fysiska omgivningen påverkar dessa aktiviteter på olika sätt. De aktiviteter 
som är nödvändiga är sådana som att gå till skolan, arbetet, göra ärenden och 
vänta på bussen. Det är sådant som behöver utföras och kräver ett deltagande 
från människor. De här aktiviteterna påverkas endast lite av den fysiska 

att vara med och kan innebära att sola, sitta någonstans och njuta av livet eller 
gå en promenad. Enbart när de fysiska förhållandena utomhus är gynnsamma 

till den fysiska planeringen. De sociala aktiviteterna kräver närvaro av andra 
människor på den offentliga platsen vilket innebär barn som leker, hälsa på 
varandra och prata samt olika kommunala aktiviteter. Sociala aktiviteterna 

plats. Det här gör att de indirekt blir förstärkta när de nödvändiga och valbara 
aktiviteterna ges bättre förhållanden på den offentliga platsen. Enbart att 
se och höra människor runt sig räknas som en social aktivitet även om 
kontakten är passiv. Gehl understryker att arkitekter och planerare kan påverka 

9. Offentlig plats

En allmän plats kan vara parker och naturmark (Boken om detaljplan 
och områdesbestämmelser, 2009, s 78). Det är alltså en plats för allmän 
användning och kan även vara gator, torg och offentliga trädgårdar (Teknisk 
rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 12). Utifrån detta kan förståelsen skapas 
att allmän och offentlig plats har samma innebörd. Dock hävdar Mitchell 

övervakning och kontroll har ökat. 

Det är kommunen eller en fastighetsägare som kan vara huvudman för en 
allmän plats. Om kommunen är huvudman måste alltid användningen samt 

samt krav på en god stadsbild. Med anledning av detta har gatusystemet delats 

områden. Den allmänna platsen är enbart ämnad för den användning som 
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9.1 Användning av offentlig plats

Mitchell menar att den offentliga platsen är materiell och består av en faktisk 
plats varifrån politik sprider sig. Det är här olika rörelser kan uppkomma 

offentligt liv är en företeelse som äger rum utomhus eller i närheten, medan 

i staden med sina trottoarer och gator är de allra viktigaste delarna av en stad 
hävdar Jane Jacobs (Johansson Thomas, Sernhede Ove, 2003, s 37). Att gator 
och trottoarer spelar roll hävdar också Sundborg då uteaktiviteter gärna ska 

mest betydande offentliga platsen i en stad. Om den är befriad från rädsla är 
många gånger hela staden fri från rädsla (Jacobs, Jane, 2005, s 51).  En urban 
offentlighet är ett motmedel gentemot brottslighet men även som ett verktyg 
för trygghetsskapande. I en stadsdel som fungerar väl går det att känna sig 
trygg och säker enligt Jacobs. Den offentliga sämjan upprätthålls i första 

(Listerborn, 2000, s 52). Genom en stads offentlighet öppnas möjligheten 
för möten mellan människor och en gemenskap skapas, även om det sker på 

platser kan försvinna om rörelser knyts till dem. Genom detta blir platsen ett 
område som människor rör sig igenom snarare än att vara i (Sennet, Richard, 

nämligen privatisering av den. Orsakerna till varför ett hot som privatisering 
uppkommer är förändringar i balansen hos de offentliga och privata 
sektorerna. Detta skapar ett hot mot offentlig plats och dess användning och 

platser blir ogästvänliga. Genom den ökande brottsligheten blir den offentliga 
platsen istället något som undviks istället för att vistas och trivas i. Genom 
en diffus rumslighet i kombination med en liberal ekonomi skapar det här 
segregation. Denna segregation och polarisering skapar i sin tur spänningar 

där fattiga känner sig bortstötta och de rika känner sig sårbara. Säkra 
enklaver skapas samt stängda grannskap vilket är en del i privatiseringen 
av den offentlig plats (Madanipour, Ali, 2005, s 12). Mitchell menar att det 
länge existerat en utestängdhet från den offentliga platsen oavsett mängden 

och hoten mot offentliga platser där folk kan vistas och trivas är djupgående. 

förståelsen skapas genom det tidigare förda resonemanget att problemen går 

roten till problematiken.

Hoten mot den offentliga platsen är mångfasetterade konstaterar Madanipour, 
där sätten att tillmötesgå dem också är av mångsidig art. Att förbättra den 
offentliga platsen skulle leda till förbättrad kvalitet av stadslivet. Detta skulle 
därför leda till en ökad social integration i ett allt mer splittrat samhälle. Det 
har även på senare tid skapats ett nytt intresse för offentlig plats som tar sin 
grund i den globala ekonomin, där städer tävlar mot varandra för att dra till 
sig investerar samt locka till sig turister för att använda den offentliga platsen 
(Madanipour, 2005, s 13, 15).
Sammantaget har den offentliga platsen historiskt sett använts till mycket, 
som fritidsaktiviteter samt som en politisk roll. Men genom den ökande 
globaliseringen i världen har en urban omstrukturering börjat ta form. Städer 
växer och den sociala splittringen har orsakat att dessa platser har privatiserats 
och skapat utestängdhet och otrygghet för människor (Madanipour, 2005, s 

9.2 Stråk

väg där personer 
ofta går eller färdas” (Nationalencyklopedin, tredje bandet, 
Det är en anslutning mellan två punkter där människor rör sig, antingen 
till vardags eller vid speciella tillfällen. Stråk kan ta sig uttryck i form av 
en gångväg genom en park, kajen, gågatan i staden, grusvägen till skolan 
eller upprepad användning av en gata eller cykelväg in till stadens centrum 
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att gångvägar länkar samman staden och dess platser, men också genom 

upprätthållas. Vägar som används för motorfordon har mindre betydelse för 

och kontor men det är nödvändigt att gångvägarna binds samman till en helhet 

Stråket som stadselement är enligt Kevin Lynch av största betydelse för 
människors uppfattning av den byggda miljön. Om staden är igenkänlig ger 
nätverket av stråk bilden av stadens uppbyggnad, framför allt då ett stråk 
kan förfoga över ett speciellt innehåll och får därför en särskild betydelse 
för människors medvetande. Människor blir medvetna om vilken typ av 

växtligheten i omgivningen, fasader samt belysningen. Allt detta sammantaget 
gör att människor bildar sig en uppfattning om funktion och karaktär. Ett stråk 
har också potential att dra till sig nya former av verksamheter. Genom att 
använda belysning går det att framhäva och förstärka ett stråk, men även hålla 
ihop en splittrad gata för att kunna erbjuda människor bättre orienterbarhet. 
Genom en god belysning kan ett stråk göras mer dramatiskt om omsorg läggs 
ner på arbetet med detaljer (SKL, 2005, s 11-12).

10. Upplevelsen av trygghet

fri från oroande eller hotande inslag”, 
om företeelser som utgör en del av människans omgivning” 

detsamma som säkerhet utan handlar om en känsla där människor har en 
som inte medför eller 

innebär fara”  kan Sveriges 
kommuner och landstings resonemang om trygghet stämma, då något som inte 
medför eller innebär fara också leder till att frihet från hotande inslag skapas.

10.2 Manlig och kvinnlig

Kvinnor är de som i jämförelse med män uttalar en större oro för att vistas på 
offentliga platser. Upplevelsen av staden och dess rum är olika där kvinnors 
erfarenheter skiljer sig ifrån männens. Det ska dock sägas att kvinnors tillgång 
och möjlighet till att påverka utformningen av staden har varit små. Det är inte 
bara kvinnor som känner sig otrygga, det gör även män. Enligt Listerborn är 
det möjligt att anta att män känner ett liknande obehag som kvinnor. Samtidigt 

komplext och något som kan variera, både från kvinna till kvinna men även 

visar att män och kvinnor upplever samt förhåller sig till trygghet på olika sätt 
(Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling, 2010, s 8). Att ha kunskap 
om brottsligheten i ett område kan leda till att otryggheten åsidosätts som ett 
problem för äldre kvinnor menar Malm. Ofta är rädslan för brott obefogad 
men den är dock ett stort problem för kvinnor. Den leder till försämrad 

sig. Då kan brottsligheten få fritt utrymme att verka (Malm, 2000, s 32). Detta 
kan ses i förhållande till vad Sundborg hävdar. Om tryggheten återskapas 

för tryggheten. Gemensamt är människorna och att de genom sin handling, 
nämligen genom att gå ut eller inte, därmed påverkar tryggheten samt 
brottsligheten, då denna inte får samma utrymme att verka om folk är i rörelse.
Kvinnorna är i jämförelse med männen de som är mest rädda för att bli utsatta 

ofta försöker undvika situationer där risken är stor att de utsätts för brott. I 
jämförelse med de unga männen känner dessa sig trygga och utsätter sig för 

risker, hade också antalet brott de råkat ut för med all sannolikhet ökat. Malm 
drar slutsatsen att kvinnor är fysiskt svagare än männen samt löper större 
risk att drabbas av våldtäkt. Därför är deras rädsla för brott befogad (Malm, 
2000, s 32). Kvinnors rädsla innebär att många väljer att stanna hemma men 

Hur ett stråk kan se ut.
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läggas på brottsoffret, snarare än på gärningsmannen. (Malm, 2000, s 32-33). 
Tryggheten har olika innebörd för män och kvinnor men även för unga och 
gamla. Unga män är den grupp som är speciellt utsatta för fysiskt angrepp 
samtidigt som kvinnor oroar sig mest för att råka ut för överfall eller någon 
typ av våld, vilket bekräftas av Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt den 
undersökning Göteborgs Universitet gjorde för Vägverket visade det sig att 
var tredje kvinna i förhållande till var fjärde man undviker antingen ofta eller 
alltid platser som parker, gångtunnlar samt gångbroar när det är mörkt (SKL, 
2005, s 5).

10.3 Trygghetsvandring

Dessa vandringar kan tas till för att undersöka den existerande fysiska miljön 
i en stadsdel och agerar underlag för förbättringar. Många olika parter deltar i 
trygghetsvandringar såsom boende, bostadsbolag och kommunala planerare. 
De genomförs på platser som är otrygga där förbättrad belysning kan vara 
en av lösningarna till ökad trygghet. Även om belysningen har en betydande 

används som grund då orsaker och åtgärder diskuteras för att öka tryggheten 
(SKL, 2005, s 25).

10.4 Social kontroll

Genom den sociala kontrollen blir det svårare att begå inbrott, skadegörelse 
eller våldshandlingar. Det innebär att boende i ett område organiserar sig 

kontrollen ska kunna fungera och utvecklas krävs det att bostadsmiljön 
fungerar på ett bra sätt genom att människor trivs ihop och gärna träffas. 

en gemenskap i områden är tomtföreningar, samfälligheter samt 
bostadsrättsföreningar viktiga. Att arrangera städdagar och fester skapar 

innebär att ingrepp i miljön görs i form av att belysning anläggs eller att 
fönster placeras på tomma väggar på byggnader. Detta skapar övervakning 

övervakningen kan också innebära att användningen av utomhusmiljön ökar. 
Det innebär att använda verandor, olika gårdsuppgifter eller trädgårdsarbete i 

10.5 Underhåll

En miljö som inte underhålls ordentligt framkallar många gånger klotter 
och förstörelse i jämförelse med en plats som underhålls. Det är en bra 
lösning att betala den detaljomsorg som krävs av byggnader och mark 
eftersom detta lönar sig ekonomiskt. Regelbundet underhåll behövs för 
att kunna upprätthålla en trivsam miljö, därför bör klotter tas bort innan 

på Karshamnsbostäder spelar god skötsel en stor roll för tryggheten (intervju 

11. Trygghet utifrån fysisk planering

11.1 Belysning 

Kommuner och Landsting. Ljuset kan tillvarata en plats identitet och bidra 
till en bättre orienteringsförmåga. En god belysning kan också bidra till 
att utelivet blir större samt att förbipasserande turister vill stanna. Idag är 
många av belysningsanläggningarna uttjänta och behöver bytas. Av all statlig 
belysningen är det drygt sjuttio procent som behöver bytas eftersom de har 

med en överblick över passager och ytor där människor uppehåller sig. Genom 
att använda en asymmetrisk armatur längs med gator samt parkvägar kan 
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betydelse då en alltför nära position, i förhållande till bebyggelse, kan göra 
att människor bländas inomhus. Av väsentlighet är även att mellanrummet 
inte blir för stort mellan belysningsarmaturen för då skapas ett mindre upplyst 
område som kan uppfattas som skumt. Belysningen har också möjligheten att 
försvåra brott då belysning som tänds av rörelser kan installeras vilket skapar 
uppmärksamhet om någon besöker platsen tillfälligt (Sundborg, 2010, s 57-

som sprids jämnt över gatan och har en lägre ljusintensitet gör att siluetter 
skapas från olika objekt vilket i sin tur kan tolkas av ögat som en eventuell bil 

tolka siluetter måste hela gatan vara belyst och det får inte förekomma några 
obelysta områden. En noggrannhet måste eftersträvas eftersom avståndet 

av nödvändighet att belysningen görs i skala med gatan och dess omgivning. 
Om inte skalan är lämplig kan detta resultera i att enbart belysningen drar 
uppmärksamheten till sig och omgivningen med dess byggnader känns 
obehagliga. Samtidigt kan belysningens skala bli för liten och därmed 
fallerar den till att bidra till platsen genom att uppfattas som alltför liten och 
obetydlig. Belysning ska skapa en enhetlig rörelse, eftersom mycket belysning 
är lokaliserad i gatan skapas därmed enbart rörelse i en rak linje efter gatan. 
Dock består staden av olika inneslutningar som torg och knutpunkter samt 
andra inramade utrymmen som skapar en stillastående känsla . Det är viktigt 

Dock poängteras det att siluetter som skapas genom belysning kan vara 
otillfredsställande och även utgöra en fara. Denna fara kan uppstå då två 
siluetter överlappar varandra. Då den ena siluetten hamnar över den andra kan 
det bli svårt för motorister att förstå och förutse människor som passerar en 
gata. Belysningen måste ses som en helhet. Det går inte att se installationen 
som en separat del av en konstruktion, eftersom detta skapar ett sterilt 

till platsen. Även trivsamheten i enskilda byggnader ökar med belysning.
Dock kan belysningsinstallationer på gångvägar och andra offentliga platser 
göra att brottsligheten ökar vilket måste beaktas vid planering av belysning. 

Utanför Stockholm, i en förortskommun, satsades stora investeringar 
på gatubelysning längs med en skogsväg. Resultatet blev att överfallen 

och därför uteblev den naturliga övervakningen från människor som rörde sig 

11.2 Hur stråk kan belysas

Stråk som går längs med vattnet i form av en kaj har behov av ett ljus som 
skapar säkerhet likväl som orienterbarhet. Låg belysning på stolpar kan 
användas för att inte blända människor. Genom täthet mellan belysningen kan 
ljuspunkterna upprätthålla stråkkänslan som skapar riktning. Högre stolpar kan 
även placeras för att ge kajen ett allmänt ljus. Detta ljus gör att platsen får en 
offentligare prägel. I händelse av att kajen har en lägre mur kan både en lodrät 
och vågrät yta belysas, vilket ger rumskänsla och säkerhet. Även parkarmatur 
kan användas längs kajen som förtydligar stråket där det är av vikt att ljuset 
inte bländar då det kan bli svårt att se vart kajkanten går. Längs med en gata 

upplevs som otrygg kan tydligt förändra den till en tryggare plats att vistas på. 
Ljuskällornas styrka behöver anpassas efter rådande situation och bländande 
ljus ska undvikas enligt Boverket (2010, s 73).
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Belysning längs kajstråk med lägre mur. Parkarmatur förtydligar stråket.

Stråk kan skiljas åt med olika belysning.

Storskalig bebyggelse skapar anonymitet och minskar tryggheten.

11.3 Parkering

till parkeringen är även den många gånger otrygg men går att göra tryggare 
genom att planera staden i ett rutnät med kvarter. Då blir parkeringsplatserna 
inte lika stora och antalet människor möts i rutnätsstaden och ökar därför 
tryggheten. Om parkeringarna sprids i bostadsbebyggelse blir det tryggare 

Garage kan utformas med ökad insyn för att insynen och tryggheten ska öka 

Boverket ( 

11.4 Storskalig bebyggelse

den sociala kontrollen mer effektiv. När bebyggelsen däremot bli storskalig 
och tätheten ökar, ökar också anonymiteten vilket får följden att den sociala 
kontrollen minskar och därför också tryggheten. Där bebyggelsen är försedd 

människor i mellan. Hemkänslan är viktig och kan uppnås genom variationer 
som olika kännetecken för lägenheter och trapphus. Dessa identitetsskapande 
detaljer är färre i storskalig bebyggelse. Konsekvensen av detta blir att 
varsamheten om miljön minskar vilket kan innebära att det börjar uppkomma 

rengöring kan inte nog understrykas. Känslorna och attityden hos människor 
påverkas av en plats renhet och hur ofta den repareras. Det är konstaterat att 
avsiktlig skadegörelse och misskötsel minskar då kvaliteten och underhållet på 
platsen höjs (Teknisk rapport SIS-CEN/TR, 2007, s 32).
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Rutnätsstruktur samt trädstruktur med vändplan i slutet av vägarna.

11.5 Avskiljda platser och avgränsningar mot omgivningen

till brottslig aktivitet. Husknutar kan passeras på lämpligt avstånd men om 
en passage är trång mellan två byggnader bör husknutarna vara rundade eller 
jämnade. Olika typer av förråd och sopstationer kan skapa skymda gömslen. 
Dessa platser får en otrygg känsla och framför allt när det blivit mörkt. Det 
kan lätt ske överfall här och eventuella buskage som är stora ska undvikas. 
Grönytor som är trygga kan avgränsas med murar och staket, men enbart 
förändring i markbeläggningen till särskilda markstenar fungerar också 
enligt Sundborg. Andra element som är avgränsande är höjdskillnader och 

att behovet för avgränsning ändras (Sundborg, 2010, s 52).

När gator, gångvägar samt cykelvägar ska utformas bör detta inte göras med 

inte ska gå intill mörkt buskage hävdar också Listerborn (Listerborn, 2000, 

Bänkar har använts och placeras ut, färgade gatstenar samt ställen på gatan 
som smalnat av med hjälp av blomlådor. Genom dessa lösningar sänkts 

trygghetsaspekterna är sekundära men ändå inte får glömmas bort (Sundborg, 

långa och raka siktlinjer vilket ger god överblick. Om gator istället anpassas 

människor ökar många gånger tryggheten Boverket ( 

däremot är folktom är det ofta förenat med risker att vistas där (Jacobs, 2005, 

Kvartesbebyggelsens rektangulära nät gör att trygghet kan uppnås. När 
gångstråken är långa och raka krävs ett varierat gaturum för att det inte ska 

gator genom att böja dem i oregelbundet formade gatunät. Dock minskar 
sikten när gatorna böjs vilket också minskar tryggheten. Om böjningen görs 
måttlig blir det oftast tillräckligt tryggt. Böjda gator kan också anläggas för att 

sig på en hierarkisk ordning av vägarna och organiserat dem som ett träd, 
där de större vägarna förgrenar sig till sekundärleder som i sin tur delar upp 

argumenterar för en kvartersstad med strukturen av ett trädnät. Dock hävdar 
Sundborg att valet mellan ett rutnät och det organiska trädnätet ändå inte är 
självklart.

till ett annat. Rutnät lämpar sig bättre för den täta stadsbebyggelsen medan 

gångväg anläggas bortom vändplanen. Detta innebär att antalet människor 
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11.7 Detaljplanering 

Listerborn menar att det sociala rummet är ett rum som berör vår rädsla. 
Rummet innefattar grupper och människors relationer och samspel (Listerborn 

allmänna intressena vid planläggning. Denna planläggning ska främja en god 

som att det sociala rummet ska tillgodoses, eftersom rummet berör vår rädsla 
ska även vår trygghet främjas.
En detaljplan är ett instrument för kommunen att genomföra sina sociala 

och tolkas som att tryggheten därför ingår i de sociala ambitionerna som 
kommunen har. Boverket anger att om kommunen är huvudman medför 
huvudmannaskapet en skyldighet att ställa i ordning samt underhålla de 
allmänna platserna (www.boverket.se). Eftersom en god skötsel har med 
tryggheten att göra, enligt bohandläggare Lars Jönsson på Karlshamnsbostäder 

skyldighet att åstadkomma tryggheten. 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika 
intressenter vilka är lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och kommuner som 
berörs. Även sakägare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget i fråga 
ges möjlighet till samråd. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att få 
förfogande över synpunkter och kunskaper inom området. Detta ger berörda 

lokalkännedom kan då användas som bakgrund då åtgärder kan diskuteras för 
att öka tryggheten (SKL, 2005, s 25).  

11.8 Översiktlig planering 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är trygghet en känsla om förväntad 

förväntas för att uppnå trygghet. Därför kan det uppfattas som att en förväntad 

översiktplanen kan ange grundregler som ska tillgodoses vid förrättning, vilket 

trygghet. 

I en översiktsplan klargörs hur kommunen ser på förändringar som ibland inte 
ryms inom planbestämmelserna. Det bör vara lättare att besluta vad som kan 

som ligger till grund för syftet. Det kan vara om kommunen är positiv till 
att integrera verksamheter i ett bostadsområde. Om detta har utretts och 
förankrats i översiktsplanen ska varje enskild mindre förändring kunna prövas 

Eftersom rena arbetsområden är aktiva under dagen, medan bostadsområdena 
till stor del är tomma, har en blandad bebyggelse med aktivitet under dygnets 

blandad bebyggelse är trygghetsskapande menar även stadsarkitekt Emina 

skapas, om kommunen har förankrat en generell målsättning som att integrera 
verksamheter i ett bostadsområde i sin översiktsplan, ska detta kunna prövas 
som mindre avvikelse. Genom denna handling med blandat innehåll i 
bebyggelsen kan kommunen, med sin översiktsplan, visa att de vill tillgodose 
tryggheten. 

12. Intervjuer

Motiveringen till intervjuer baseras på värdet av att ha kontakt med 
nyckelpersoner på fältet som kan ge särskild information. Djupet som 
intervjuerna erbjuder är värd tiden om informanterna är beredda att ge 
information som andra saknar, denna information grundar sig på att det 
är människor i en speciell position. Intervjuer som datainsamlingsmetod 
används även bättre när komplexa och subtila fenomen ska undersökas. 
Då insikt behöver fås angående människors åsikter och uppfattningar samt 
erfarenheter och känslor är intervju en lämplig metod (Denscombe, 
232-233). Intervjuer har också behövt göras för att kunna beakta och ta reda 
på Listerborns mentala rum, vilket innefattar den förståelse och erfarenhet 
människor har med sig som individer då de rör sig i staden. Samt det sociala 
rummet som har att göra med människor och gruppers relationer och samspel 
(Listerborn, 2000, s 8). En analys av detta rum skall göras med Gehls 
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rums uppbyggnad. 
Intervjuerna ger insikt om vad människor har för ärende på platsen och en 
förståelse för deras relation och samspel kan därför fås. Genom intervjuerna 
har denna information kunnat samlas in. Enligt Boverket kan trygghet 

(2010, s 12).
De människor som ingår i det urval som gjorts har en tendens att på ett 
medvetet sätt väljas med anledning av att de har något speciellt att bidra 
med, en unik inblick eller en särskild ställning (Denscombe, 
bedömning har gjorts att de intervjuade nyckelpersonerna har en sådan unik 
inblick.
I de intervjuer som genomförts har studenten försökt att använda sig av 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Anledning är att kunna 
låta den intervjuade säga sin mening, vilket ger ett bättre sätt att upptäcka 

I den semistrukturerade intervjun har intervjuaren en färdig lista med ämnen 
som ska behandlas samt frågor som ska besvaras. Denna typ av intervju 

samt att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala utförligt om de 
ämnen som tas upp. Betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 
synpunkter.
Den ostrukturerade intervjun går längre när det gäller att betona den 
intervjuades tankar. Intervjuaren ska ingripa så lite som möjligt. Detta kan ske 
genom att introducera ett ämne och sedan låta den intervjuade fullfölja sina 

skala och rör sig fram och tillbaka under intervjuns gång. Att låta den som 
blir intervjuad få säga sin mening rakt ut är ett bättre sätt att upptäcka saker i 
komplexa frågor. Upptäckt snarare än kontroll är strävan (Denscombe, 

det för att försöka beakta personer som möjligen undviker det på grund av 
otrygghet. Genomförandet har gjorts både på dag och kvällstid samt varit 
spridda över olika åldrar och kön. Detta för att få en så bred undersökning som 
möjligt (se bilaga 1). Intervjufrågorna har försökt att likna frågeställningarna 
eftersom dessa ska undersökas. De har även grundats på att få möjligheten 
att höra vad människor har för förtståelse och erfarenhet, vilket har med det 

mentala rummet att göra (Listerborn, 2000, s 8). Dessutom har dessa frågor 
grundats i att ta reda på vad människor gör på platsen, för att kunna analysera 

aktiviteter analysera för att skapa förståelse för vilka relationer och samspel 
männsikor har vilket innefattar det sociala rummet (Listerborn, 2000, s 8).
I arbete med intervjuerna har jag även intervjuat nyckelpersoner och 
använt sig av frågeställningarna, eftersom det är dessa som ska undersökas. 
Intervjupersonerna är närpolischefen Olsson för västra Blekinge, stadsarkitekt 

Ljusarkitektur AB i Stockholm, för att kunna få inblick i ljusets påverkan på 
otryggheten och tryggheten. 
Ljuset är bland de viktigaste faktorerna för att kunna uppleva trygghet (SKL, 

inte kan svara på vad fysisk planering kan göra åt otrygghet på offentlig plats. 
Dock har frågeställningarna försökt efterlevas i så stor utsträckning som 
möjligt vid varje intervju.  

12.1 Analys av intervjuerna med nyckelpersoner

Otrygghet kan uppkomma genom att belysningen är dålig. Belysningen är 
något som är viktigt för att en plats ska kunna kännas trygg utan någon oro. 
Genom att klippa ner buskage och annan form av växtlighet kan siktlinjerna 
förbättras och då ökar tryggheten. Detta har också delvis gjorts utmed Mieån. 
Människorna kan öka tryggheten men det är samtidigt en tudelad fråga. 

påverkade av alkohol eller droger. Människor är därför gemensamt för både 

vilket ses som en orsak till varför platsen upplevs som otrygg. Tidpunkten har 
också betydelse för om en plats upplevs som trygg respektive otrygg och när 
det blivit mörkt är det därför viktigt att installationer fungerar som de ska som 
exempelvis belysningsarmatur. 
Brott framhävs som en faktor som orsaka till att människor känner sig otrygga 
och oroliga. Utmed Mieån har det begåtts brott som orsakat otrygghet. 
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Känslan av trygghet varierar dock mellan män och kvinnor. Även hur en 
människa är till sin personlighet har att göra med om känslan av trygghet eller 
otrygghet uppkommer.
Den fysiska planeringen kan skapa förbättringar för tryggheten om olika 
skalor används. Gatans utformning är av vikt då den inte ska vara för bred. 
Om det planeras för blandstäder där olika verksamheter blandas skapar detta 

verksamhets placering går det att påverka tryggheten eftersom ett läge som 
ligger närmare centrum minskar människors otrygghet. Genom detaljplaner 
går det att lyfta fram och tydliggöra trygghetsproblem. Det är av vikt att det 

kan lyftas fram. Genom att planera för belysning kan otryggheten minska då 
ljuset främst ska fungerande som rumskapande och estetiskt tilltalande för 
att öka antalet människor på platsen. Även identitetsbelysning kan användas 
då en speciell karaktär på en plats belyses som associeras med något positivt. 
Ljuset behöver nödvändigtvis inte skapa något positivt. Om ett stråk är 
inramat av buskage och belyses starkt medan resten av omgivningen ligger 
i mörker, gör detta att otrygghet skapas eftersom en utsatthet bildas för dem 
som går längs stråket. Detta blir då en plats där människor känner sig otrygga. 
Genom belysning kan en den motsatta effekten uppstå än vad som var tänkt. 
En vis form av brott kan minska på en plats, samtidigt som ett annat brott kan 

där otrygghet uppkommer eftersom det skapar hinder för ny planering och 
förändring. Stora platser som torg gör att otrygghet upplevs, samtidigt kan 
gångtunnlar och parker vara otrygga då sikten kan vara dålig och det inte går 

försöker också arbeta för att förbättra tryggheten genom att brottsstatistiken 
ska förbättras och genom att öka människors upplevda trygghet. Ökad närvaro 
på gatorna är en del i detta arbete. Dock stämmer den upplevda tryggheten 
inte alltid ihop med vad statistiken visar. En plats kan upplevas som trygg 
eller otrygg medan brottsstatiken visar på det motsatta. Det är dock svårt 

sysselsättningsnivån kan vara en aspekt (se bilaga 3).

12.2 Analys av intervjuer i arbetsområdet

Enligt de intervjuer som genomförts i arbetsområdet och i anslutning till 
det, har det framkommit att nästan samtliga anser platsen vara trygg. Trots 
att intervjuer även gjorts i anslutning till området för att kunna urskilja om 
människor undviker det för att de anser det vara otryggt, så går det inte att se 
någon skillnad gällande detta. Det ska dock understrykas att av dem som blivit 
intervjuade är det inte samtliga som anser platsen vara trygg. Det handlar 
om att människor upplever otrygghet eftersom missbrukare ibland håller 
till i området. Det har även förekommit bråk och misshandel. Människor 
upplever en rädsla för detta och att någon okänd följer efter dem. Samtidigt 

hävdar att det har varit svårt att svara på intervjufrågorna. Motiveringarna till 
varför en trygghet upplevs har varierat från person till person. Det kan handla 
om att människor aldrig upplevt otrygghet i området och att det därför inte 

personerna på kvällen hävdat att platsen är trygg eftersom det är lite 

enligt dem har ökat tryggheten eftersom hunden varit med. Intervjuerna har 
genomförts både under dagtid samt när det blivit mörkt. I svaren går det inte 
att urskilja någon markant skillnad mellan dag och kvällstid. Mellan könen 
kan en viss skillnad uttydas då kvinnorna känner sig otryggare i förhållande 
till männen. Kvinnorna känner en otrygghet i förhållande till andra människor 
som eventuellt följer efter dem, vilket gör att de är försiktiga och ser sig över 
axeln ibland. 
Hos de intervjuade går det inte att utläsa någon skillnad mellan åldern.
I allmänhet känner sig folk otrygga på platser som är mörka, där siktlinjerna 

trygghet upplevs eller inte.

ska anläggas. Denna ska ha en god funktion genom att lysa upp området väl, 
samtidigt som en estetisk prägel ska användas för att göra området tilltalande. 
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Att ta bort buskage för att öka siktlinjerna är också önskvärt. En ny bro över 
Mieån föreslås också för att kunna öka de alternativa vägarna i området. Av 

platsen vilket gör den tryggare.

13. Analys av Brottsstatistik

”Att bygga stadsdelar som är skräddarsydda för att underlätta kriminalitet är 
idiotiskt. Ändå är det just det vi gör.” (Jacobs, 2005, s 53).

inte vara det i förhållande till brottsstatistiken, har statistik över de brott som 
innehar störst påverkan på tryggheten beaktats (se bilaga 2). 
Enligt närpolischef Bo Olsson är dessa tre brottskategorier skadegörelse, 

med i statistiken men har inte någon påverkan på tryggheten enligt Olsson. 
Därför har statistiken avgränsats till enbart dessa tre brottskategorier. Den 

och de som angränsar till det. Detta för att kunna bilda en uppfattning om vad 
som sker i området och i direkt anslutning till det samt om det förekommer 
några eventuella skillnader. Dessa gator är av vikt att undersöka (mail 2012-
05-03). Olsson hävdar att trender kan urskiljas hos brott om en femårsperiod 

tre första månaderna av året 2012.
Olsson hävdar att gatorna i och direkt anslutning till arbetsområdet inte är 

får många påringningar från allmänheten om berusade människor enligt 

Det går att urskilja trender för tillgrepp utan brott mot kafé och restaurang, 
tillgrepp av cykel och moped, annan skadegörelse och skadegörelse av 
motorfordon. Den tydligaste trenden som går att se är misshandel utomhus 
mot man som är arton år eller äldre och som är obekant med offret. Detta 

under hela den undersökta perioden, tillbaka till år 2007. I jämförelse med 

Sveriges Kommuner och Landstings förklaring då män, framför allt unga män, 
är mest utsatta för fysiskt våld medan kvinnor oroar sig mest för våld (SKL, 
2005, s 5). Enligt Listerborn uttrycker kvinnor en större rädsla för våldsbrott 
än män, trots att männen är mer utsatta för våld utomhus än vad kvinnor är 
(Listerborn, 2000, s 11).
Eftersom arbetsområdet enligt Olsson inte är tungt belastat av brott (mail 

tryggheten hos människor i området (se bilaga 1) stämmer överens med 
varandra. Dock menar Olsson att brottsstatistik och den upplevda tryggheten 
respektive otryggheten nödvändigtvis inte behöver vara kopplade till varandra. 
Olsson påstår att ett historiskt perspektiv samt sysselsättningsnivån kan vara 
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kan se olika ut beroende på platsen. Genom att bygga tillgängliga stadsmiljöer 
skapas trygghet för människor enligt Boverket (2010, s 18). 

som existerar privatiseras de offentliga platserna och skapar utestängdhet för 
människor. Detta är en del i privatiseringsprocessen enligt Madanipour som 
även menar att om den offentliga platsen förbättras, leder detta till en bättre 

I det utvalda arbetsområdet har det framkommit att denna offentliga plats 

kvinnor säger, samt unga och gamla. Dock går det att urskilja mer oro hos 

känner sig trygga då hunden är med eller för att de inte har upplevt något 

platsen i form av att den behöver underhållas bättre då buskar behöver klippas 
ner samt med anledning av missbrukarna. Det är bara ett fåtal som hävdar att 
platsen känns otrygg då en övervägande mariotet anser den trygg (se bilaga 1).

Tryggheten är en upplevelse som varierar, även om skillnaden är tydligast 
mellan män och kvinnor menar Boverket (2010, s 13). Däremot hävdar 
Listerborn att det är möjligt att anta att män känner ett liknande obehag som 

och äldre människor, eftersom olyckor som fall gör att gamla människor 

på offentlig plats behövs bra belysning eftersom belysning har en stor 
påverkan på tryggheten respektive otryggheten. Att skapa förutsättningar för 
goda siktlinjer är också av vikt då buskage tas bort. 
Bebyggelsen kan utformas så att hörn rundas för att förbättra sikten 
(Sundborg, 2010, s 52). Det är även viktigt att en plats är befolkad vilket kan 
främjas genom planering då kombination av olika verksamheter med boende 
görs. Då är folk i rörelse på platsen vilket bidrar till att öka tryggheten enligt 

rörelse och trygghet menar även Boverket (2010, s 20). Det ska dock nämnas 

skapa trygghet. Trygghetskänslan är beroende av vilka sorts personer som 
rör sig i området hävdar bohandläggare 

Genom att arbeta för att minska brottsligheten och rädslan för brott kan 
tryggheten öka. Det kan innebära i planeringen att byggnaders entréer vänds 
mot ett huvudstråk samt att fönster placeras i marknivå för överblickbarheten 
Dessa möjligheter till naturlig övervakning och överblickar används inom 

i den fysiska miljön inte alltid kan skapa trygghet vilket är av vikt att komma 
ihåg (2010, s 32). Människor känner sig otrygga på platser där belysningen 

platser kan ta sig i uttryck i gränder och gator som har en avskiljd position 
vilket innebär att de används mindre. Även platsen där folk är berusade och 
påverkade av droger är otrygga (se bilaga 1). Ett återkommande underhåll 

samt enligt bohandläggare 
intervjuerna framkommit att vilka platser som upplevs som otrygg även är 
individuell från person till person (se bilaga 1). 

Gemensamt för trygga respektive otrygga platser är människorna själva. 

kan skapa otrygghet om de är berusade och påverkade av droger. Varje individ 
uppfattar omgivningen på sitt eget sätt vilket gör att belysning kan vara 
trygghetsskapande för en individ men vara otrygg för en annan enligt Olsson 

Angående platsens upplevelse i förhållande till brottsstatistiken kan dessa 
skilja sig åt. Detta har visat sig i de undersökningar som polisen gjort. Orsaker 
till att den upplevda tryggheten och brottsstatistiken skiljer sig åt kan vara 
sysselsättningsgraden även om frågan är komplex menar Olsson (intervju 

dock visat sig att den upplevda tryggheten (se bilaga 1) och brottsstatistiken 
(se bilaga 2) stämmer överens med varandra. Enligt Olsson är brottsligheten 
låg i området (mail 2012-05-03) och människor upplever för det mesta 
trygghet (se bilaga 1). 
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Bild tagen mot norr. Utblick från bro mot ån. Bild tagen mot norr. Samma läget är 
samma fast under kvällen.

Bild tagen mot sydöst. Polisen på parkering 
som löper längs med Mieån.

Bild tagen mot norr. Outnyttjade gräsyta 
längs Mieån.

15. Platsanalys och inventering av arbetsområdet

Arbetsområdet innefattar Mieån med dess gångstråk som löper på vardera 

viss del avsedda för Karlshamns stadsbibliotek, som ligger i den norra delen 

I södra delen, precis intill Mieån, har en ny galleria byggts med ny 
markbeläggning, nya sittplatser utmed ån samt ny belysningsarmatur i form 

passerar utanför gallerian men även för de människor som går längs med 

och även kajkanten längs Mieån. Markbeläggningen består av betongplattor 
i olika gråa kulörer och det blir därför tydligt när asfalten börjar lite längre 

det inte går att se över den. Markbeläggningen består här av asfalt och den är 
gammal och börjar därför resa sig och spricka sönder. Belysningen består av 
armatur som är anpassad till stråkets storlek men ger ett svagt gult sken som 

återvinningsstation som syns dåligt när det blivit mörkt. Med anledning av 
buskagen och återvinningsstationen är siktlinjerna dåliga och det går enbart 
att se framåt samt över ån. Här korsar den första bron Mieån och den är inte 
upplyst.
Efter bron fortsätter de båda stråken på sin respektive sida om ån där det på 

av en gräsyta med mindre träd. Här passerar den andra bron Mieån och den är 
avsedd både för bilar, cyklister och gående då den har en trottoar på vardera 

även en busshållplats. Stråket leder vidare till en gräsyta som inte används 

två större parkeringar som ramas in av buskage och några mindre träd vilket 

då belysningen inte klarar av att täcka de stora ytorna. Stråkets belysning 
består av armaturer som ger ett gult sken, vilket gör det svårt att se asfaltytan 
och vattnet. Efter parkeringarna tar en större gräsyta vid. Den används inte 

belyses inte med någon form av armatur. Stråket fortsätter förbi denna yta 
och svänger till väster där det förbinds med det västra stråket. Här består 
omgivningarna av äldre bebyggelse och en parkering som är gemensam för 
byggnaderna. Den avskärmas med buskage och ett par träd från en större gata 
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Plan i skala 1:2000 över hur det ser ut i 
dagsläget.

Meyers plan belyses i dagens läge med enbart en gatulykta.
Buskage skiljer av platsen mot vägen. Mellan bebyggelsen är 
belysningen svag.

Denna gräsyta är i dagens läge outnyttjad och helt obelyst.

Tre parkeringar upptar stora delar av området och har en 
svag belysning på kvällen. De är stora till sin yta och ligger 
öde på kvällen utan människor i rörelse.

Här ligger en återviningsstation som är avskiljd och mörk.

Avskiljd grönyta bakom bebyggelse som även är obelyst.

Mörk trottoar och gata på kvällen som belyses med äldre armatur.
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Vatten

Bilar

Bilar

Träd

Sektion A-A över hur det ser ut idag. Skala 1:400.

Gångstråk utmed Mieån.

Mieån

Hela denna ytan är idag parkering för Karlshamns 
bibliotek och boende i området.

Trottoar som följer 
parkeringen.

Trottoar 
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15.1 Analys av Gehls aktiviteter

Utifrån de intervjuer som gjorts med människor ute på arbetsområdet (bilaga 
1) går det att sluta sig till att många ägnar sig åt nödvändiga aktiviteter, 
eftersom Gehl menar att vardagssysslor hör till nödvändiga aktiviteter (Gehl, 

på dagis och gå ut med hunden. Människor ägnar sig också till viss del av 
valbara aktiviteter i form av att gå en promenad för att få frisk luft samt 
sociala aktiviteter. I intervjuerna omnämns vissa aktiviteter som orsak till 
varför platsen känns otrygg för en del av de intervjuade människorna, även 

människorna som ofta sitter längs Mieån (bilaga 1). Enligt Gehl uppkommer 
dessa valbara aktiviteter, som att uppehålla sig och sitta ner då platsen och 

Enligt stadsarkitekt Kovacic har åtgärder vidtagits i form av att klippa ner 
buskage för att öka sikten och förhindra att platsen bjuder in till otrygga 

nödvändiga aktiviteter. Generaliserat går det därför att sluta sig till att det 

rum med människors och gruppers relation och samspel är detta förutom 
det fysisk och mentala, det rum som berör vår rädsla (Listerborn, 2000, s 8). 

skapas att Listerborns sociala rum brister och därför kan vara bidragande 
till att människor inte har en god relation vilket skapar rädsla. Dock ska det 

utgått ifrån Gehls aktiviteter på den offentliga platsen.
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16. Förändringsförslag

trygghetskänslan.

förstärks genom belysningsarmatur som gör att platsen belyses väl och att 

Listerborns rum, det fysiska, mentala och sociala (Listerborn, 2000, s 8) 
beaktas genom att platsens struktur och gestaltning förbättras för att minska 
rädslan. Människors erfarenheter och upplevelser tas till vara i förslaget 

råder mellan människors relation och samspel på platsen när förslaget skapas.

Genom att tryggheten tillgodoses är detta ett steg mot att uppnå den hållbara 

I förslaget planeras det för bokaler vilket är en blandning av boende och 

är utformad för att inte hindra siktlinjerna på platsen då sikten är betydande 

området vilket främjar den naturliga övervakningen. 

breddas trottoarer samtidigt som vägar smalnas av då detta är av vikt (intervju 

enligt Boverket ( 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings princip om hur stråk längs kaj 

stråken åt. Även broarna över Mieån och parkeringen i norr belyses för att 
öka sikten. De alternativa vägarna ökar genom att en ny bro förläggs i den 

Detta är även något som önskats under intervju i arbetsområdet (se bilaga 1). 

Bebyggelsen i norr belyses också med fasadbelysning för att skapa sikt och 
öka rumskänslan. Även detta är något som efterfrågats under intervjuerna i 
området samt bättre belysning i hela området. Människor har också efterfrågat 
att buskagen minskas för att förbättra sikten (se bilaga 1). Buskagen tas 
därför bort och ersätts med träd för att förbättra sikten men samtidigt vara 
rumsskapande. Därmed tas människors upplevelse och erfarenheter tillvara 
som innefattar det mentala rummet (Listerborn, 2000, s 8).
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Teckenförklaring

Kvartersstruktur
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Trottoarer och gator
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Grönytor

Träd
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A

A

Planförslag i skala 1:2000. De röda markeringarna visar var närbilderna visas.

Bokaler planeras för att åstadkomma naturliga utblickar i 
området, samt gör att människor rör sig mer på platsen då 
affär och bostäder kombineras. Byggnader anpassas för 
att inte minska siktlinjerna.

På Meyers plan tas buskagen bort och 
ersätts med träd för att möjliggöra för 
siktlinjer mellan trädens stammar.

Gaturum skapas där träd 
och bokaler ramar in platsen 
för att skapa rumskänsla.

Träd planteras som 
skiljer av gentemot 

ökar genom att inga 

Flöden samt grönstruktur i planförslaget.

Gatan smalnas av för lägre 
hastigheter och trottoaren breddas 
för att beakta fotgängarnas vilkor 
vilket ger mer folk i rörelse.
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Närbild av planförslaget. I gaturummet ges möjlighet till mindre 
parkeringar och intré till bokalerna. Skala 1:500

Närbilden visar parkering och entréer. Byggnaden närmast ån är anpassad till gångstråket för att 
behålla siktlinjerna. Skala 1:500

Teckenförklaring
Mark

Vatten

Bokaler

Bilar

Bilar

Sektion A-A över förändringsförslaget. Skala 1:400.

Gångstråket längs Mieån.

Mieån

Gångstråket på östra sidan om Mieån

Bokalerna som planeras för att skapa folkliv 
och utblickar.

Trottoar breddas för öka närvaro av människor.
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Grönytor

Träd
Bokaler

Ljusplan som visar hur det kan se ut när det är mörkt i arbetsområdet. Skala 1:2000.

Stråken belyses enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting råd för hur kajstråk belyses.

Rumskänslan och utblickarna försöker ökas 
med belysning som ramar in gaturummet 
för att främja utblickar och nden naturliga 
övervakningen.

Träden längs stråket belyses för att skapa siktlinjer på kvällen.

Gata och trottoarer belyses enligt Sveriges Kommuner och 

Belysning mellan bebyggelsen rustas upp med fasadbelysning för ökad sikt och rumskänsla.
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Detta arbete har haft som syfte att undersöka om fysisk planering kan 
förbättra tryggheten på arbetsområdet. Att trygghet respektive otrygghet 
var ett komplicerat ämne gick till viss del att förstå när ämnesvalet gjordes 
vilken bidrog till att intresse väcktes. Dess komplexitet och variation gick 
dock inte att förutse då detta framkom allt mer när människor intervjuades 
på dag och kvällstid samt vid läsning av litteratur. Jag har lärt mig under 
arbetet att mycket kan göras för att förbättra tryggheten fysisk men även 
att känna trygghet eller otrygghet förändras och förklaras olika beroende 
på vem som frågas. Det handlar inte enbart om den fysiska tryggheten utan 
alltså även om både en mental och social trygghet som Listerborns rum berör 
(Listerborn, 2000, s 8). Om den naturliga övervakning i form av belysning 

människor till stor del är trygga på den offentliga platsen i Karlshamn. Detta 
har kunnat analyseras utifrån de intervjuer som bidragit till arbetet. Genom 
att försöka åstadkomma trygghet till den graden att privatisering och säkra 
enklaver genomförs, skapas plats enbart där några får vistas, vilket leder till 

Vad fysiska planeringen genom teorier kan göra åt tryggheten på offentlig 
plats belyses i arbete  samt där översiktsplanen för Karlshamn och de 
detaljplaner som berör den offentliga platsen i Karlshamns studeras. Även 
vad översiktlig och detaljplaneringen som instrument kan göra för att beakta 
tryggheten tas upp. Att ta fram program för att öka tryggheten går att göra. 
Detta har gjorts i Karlshamn genom deras belysningsstrategi där inventering 

trygghet. Detta har dock inte varit möjligt i detta arbete med anledning av 
tidsskäl såväl som avgränsningsskäl.

om trygghet. Den fysiska omgivningen har betydelse för om trygghet kan 

byggnaders hörn skapar rädsla och otrygghet (se bilaga 1) och där människor 

samt (se bilaga 1). Beslutet att arbeta med den valda platsen togs tillsammans 
med handledaren och i samtal med stadsarkitekten i Karlshamn. Detta med 
anledning av Karlshamns belysningsstrategi som omnämner platsen som 

jämföras med varandra för att om möjligt ytterliggare komma fram till vilka 
platser som upplevs otrygga. Detta har dock inte kunnat beaktas då det 
granskade området besatt en sådan komplexitet vilket krävde ett obevekligt 
engagemang och därför ett stort tidsutrymme. 

Att underhålla och vårda en plats genom att ta bort skräp, klotter och 
underhålla växtligheten visar att platsen används och detta förbättrar 

färgåtergivning i belysningsarmaturen och belysa detaljer skapar karaktär och 
 

Människorna är en viktiga fråga gällande trygghet. Samtidigt är människor 
något tudelat eftersom deras uppförande och tillstånd har betydelse. De är 
gemensamma både för trygga respektive otrygga platser då de kan verka för 
ökade trygghet men samtidigt för ökad otrygghet (se bilaga 1 samt intervju 

sätta sig in i hur människor kan påverka tryggheten respektive otryggheten.

Under examensarbetets tid har en kontinuerlig kontakt med polisen funnits. 
Genom deras engagemang och hjälp har förståelsen kunnat skapas att en 
plats kan upplevas som trygg eller otrygg men inte vara det i förhållande till 
brottsstatistiken. Den faktiska och den upplevda tryggheten har inga band och 
behöver nödvändigtvis inte hänga ihop enligt närpolischefen Olsson (intervju 

Karlshamn. Den upplevda och faktiska tryggheten hänger ihop i området. 
Eftersom tryggheten är komplex och individuell är det svårt att skapa trygga 
miljöer. Enligt Listerborn går det inte att skapa en stad som är helt trygg 
(Listerborn, 2000, s 13). Dock går det att förbättra tryggheten genom fysisk 
planering vilket detta arbete också har försökt belysa. 
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18. Bildkällor
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Alla illustrationer är gjorda av Kettil Svensson om inget annat anges.

Ortofoton med tillstånd från Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun.
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21. Bilaga 1 Intervjuer med människor på arbetsområdet

Jag har valt att benämna intervjuerna med bokstäver istället för med namn för 
att ta hänsyn till deltagarnas integritet. Intervjusvaren följer intervjufrågornas 
uppställning.

Intervjufrågor 

Vad är ditt ärende här?
Känner du/ni er trygga respektive otrygga på den här platsen? Varför?
Vilka platser känner du/ni er otrygga på och varför?

tryggheten på platsen, vad skulle då kunna förbättras?

Intervju AA, tre män i åldern 64, 62, 59, en kvinna 48 år. 2012-04-12 KL 
14:11-14:25

De tre männen och kvinnan arbetar med att hålla rent och städa platsen ifrån 
skräp.

sig känna människorna som brukar sitta på bänkarna. Dock tror de att andra 
människor kan känna sig otrygga.

Kvinnan säger att hon känner sig otrygga när hon ska hem till sin bostad som 

närheten. Samtliga intervjuade hävdar att tiden 00:00-03:00 på natten är värst 
eftersom detta är då människor är aktiva vid krogarna. De intervjuade menar 
att människor som är berusade lätt kan bli rånade och är lätta offer. En av 
männen menar att attityden är hårdare nu än för två till tre decennier sedan. 

Alla intervjuade vill minska buskarna och se mer poliser som patrullerar, 

Intervju AB, man och kvinna, 75 och 76 år. 2012-04-12 KL 14:29:14:34
Mannen och kvinnan ska och handla kläder.

De känner sig trygga men på kvällen tycker kvinnan att det kan vara lite 
obehagligt på grund av skrämmande människor.

Mieån med dess gångstråk är bra som det är enligt paret. De poängterar dock 

Intervju AC, man 24 år. 2012-04-12 KL 14:40-14:46

Mannen tar det lugnt genom att sitta och dricka öl på en bänk.

Han anser att det är tryggt på platsen, åtminstone för det mesta. Anledningen 
är att han har den personligheten enligt honom själv.

honom vilket han understryker att han inte gillar.

I arbetsområdet menar mannen att människor kan bli påkörda eftersom bilarna 

placeras för att kunna se bakom hörnen på byggnaderna.

Intervju AD, kvinna 71 år. 2012-04-12 KL 14:50-14:57

Hon är på en liten gångpromenad hävdar hon.

Dock poängterar damen att hon är lite mer försiktig på kvällen och kollar extra 
mycket.

Mest på kvällen känner hon sig otrygg, dock spelar platsen ingen större roll. 
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De som dricker är dock obehagliga.

damen pekar på honom lite försiktigt när han gått förbi och säger att varken 
honom eller hans hund vill hon möta en sen kväll. 
 

Intervju AE, man 38 år. 2012-04-12 KL 15:03-15:08

mycket att göra.

Inga direkta platser är otrygga, han är trygg i sig själv menar han.

Mannen säger att han är arbetslös och menar att om han hade haft ett jobb 
skulle han bli mer trygg i sig själv. Belysningsarmaturen anser han vara god 
både på kvällen och på dagen.

Intervju AF, man 57 år. 2012-04-12 KL 15:10-15:16

ofta öl på östra sidan om Mieån längs stråket, fast det är inte tillåtet menar 
han.

Han känner sig trygg och är hemmastad och känner människor i området.

trygga dock, eftersom attityden hos unga människor har förändrats med tiden 
och blivit hårdare.

Mannen föreslår att ett räcker ska sättas upp längs Mieån eftersom människor 
är berusade på platsen. Dock skulle detta förstöra miljön tycker han. 
Vegetationen borde vara högre och han kan inte förstå varför buskarna var 
tvungna att klippas ner så mycket.

Intervju AG, man 54 år. 2012-04-13 KL 14:10-14:15

Mannen har varit inne i staden och lämnat in sina glasögon för reparation.

Otrygga platser kan vara vissa hyreshusområden på grund av kulturkrockar 
som skapar kriminalitet som misshandel.

Belysningen anser han vara bra och det är något som är viktigt för honom. 
Därmed bli det trygg när han promenerar. Människorna på platsen skapar 
otrygghet eftersom de dricker menar mannen.

Intervju AH, kvinna 43 år. 2012-04-13 KL 14:14-14:23

Hon är på väg hem från jobbet och parkerat bilen i närheten.

bilar och cyklar.

Hon tycker instängda utrymmen på offentliga platser är otrygga, som områden 
i och runt offentliga toaletter. 

fortare och vara bekvämare att ta sig över Mieån. Häckarna som är nerklippa 
gillar hon och gör att det går att ha uppsikt över sin bil. En öppen miljö 

bilparkeringar vilket gör att sträckan till fots blir mindre.

Intervju AI, kvinna 83 år. 2012-04-13 KL 14:26-14:31

Damen är ute och går för att få frisk luft.

Hon känner sig trygg eftersom hon känner sig hemma och kan platsen väl.
Hon menar att hon inte tänkt på vilka platser som känns otrygga på, men 
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nämner ändå områden där folk är berusade som i anslutning till krogmiljön.

Damen har ingen idé för vad som kan göra platsen tryggare.

Intervju AJ, kvinna 17 år, 2012-04-13 KL 14:41-14:45

Hon är på väg hem till fots.

Hon säger att hon känner sig lite otrygg längs Mieån med alkoholisterna som 

istället för att det ska vara en plats där människor dricker.

Intervju AK, kvinna 25 år, 2012-04-13 KL 14:51-14:55

Kvinnan ska åka iväg med bilen för att hämta sina barn på dagis.

Hon tycker det är ganska tryggt men ändå inte helt, då barnen kan trilla i vid 
broarna.

otrevliga människor som är berusade.

restaurangerna i anslutning till Mieån.

Intervju AL, kvinna 16 år, 2012-04-13 KL 15:03-15:07

alkoholister vid Mieån och på dagarna är det i allmänhet mycket folk i rörelse 
i området vilket är bra.

Över huvud taget är det otryggt längs med Mieån men beror också på vilka 

bilar där och dåligt lyse.

löper på västra sidan om Mieån. Mer belysning kan också iordningställas.

Intervju AM, kvinna 59 år, 2012-04-14 KL 14:25-14:31

Kvinnan har varit och promenerat i staden.

Hon är trygg eftersom hon inte varit med om något och inte heller hört något 
rykte om platsen.

vanliga fall brukar hon har någon med sig när hon är ute och går, som sin 
man. Annars cyklar hon. Kvinnan menar att hon tror klockan 02:00-03:00 på 

pubbarna. Hon anser också att pubbarna och krogarna inte borde ha öppet 
längre än till 02:00 på natten.

Intervju AN, kvinna 35 år, 2012-04-14 KL 14:45-14:48

Kvinnan är på väg hem 

Hon gillar inte människorna som sitter utmed Mieån för det är dåligt för 
turismen anser hon. Kvinnan säger att hon själv jobbar med turism och hävdar 
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att det är pinsamt att människorna som sitter vid Mieån får göra det. Annars är 

människor.

Mieåns belysning hade kunnat vara bättre, både till kvantitet och också 
kvalitet.     

Intervju AO, kvinna 82 år, 2012-04-14 KL 14:54-14:58

Kvinnan är ute och går med hunden

en man följde efter henne och det var obehagligt.

Hon ser gärna att belysningen blir bättre, det är även folktomt på kvällen.

Intervju AP, man 30 år, 2012-04-14 KL 21:14-21:18

Mannen är på väg till sitt arbete.

Han känner sig trygg och har alltid gjort det menar han. En kännedom om 

Intervju AQ, kvinna 40 år, 2012-04-14 KL 21:23

Hon känner sig trygg på platsen eftersom det är ganska väl upplyst.

Mörka platser med mycket buskage gillar hon inte. Detta eftersom en dålig 
sikt skapas.

borde vara bättre och den stora vägen på västra sidan om stråket som vid 
Mieån kan vara farlig.

Intervju AR, man och kvinna 79 och 76 år, 2012-04-14 KL 21:33-21:40

De känner sig relativt trygga längs stråket vid Mieån. Hunden är med och det 
gör att det känns tryggare, det är även kanska bra belyst.

De menar att de anpassar tiden eftersom de är äldre för att kunna undvika 
otrygga situationer. Stråk där människor skränar och är berusade är 
obehagliga.

dessa människor ska vara där. Mannen ger förslag på att fasadbelysa en av 

skulle behövas.
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Intervju AS, man och kvinna, 26 och 27 år, 2012-04-14 KL 21:44-21:51

Mannen känner sig trygg och kvinnan relativt trygg, de anser att det är ganska 
bra belyst. Kvinnan vill dock ha mer belysning och anser att det är bra att 
buskarna längs stråket har klippts ner. Anledningen är att det tidigare satt 
skumma människor där men annars är det tryggt överlag.

kvällen menar kvinnan. Det är inte så stor chans att något händer på en 

menar att någon gång kan en polisbil rulla förbi och kolla så allt är bra med en.

De vill se mer belysning längs stråk vid Mieån och även i marken. En snygg 
och funktionell belysning kan användas. Även fasadbelysning hade varit bra 
anser de. Kvinnan föreslår växtlighet och utsmyckning i vattnet. 

Intervju AT, kvinna 45 år, 2012-04-14 KL 21:55-21:59

Kvinnan är ute och rastar sin hund

Hon känner sig trygg eftersom hon aldrig upplevt otrygghet på platsen.

Kvinnan tycker inte några speciella platser är otrygg, hon nämner dock att hon 
inte vill träffa några otäcka människor.

hon efterfrågar.

Intervju AU, man 48 år, 2012-04-14 KL 22:00-22:20

Mannen är på väg till en pubb som ligger i närheten av stråket utmed Mieån.

Han är trygg på platsen bor i närheten och gjort det väldigt länge. Torget är 
otryggt eftersom mycket dåliga saker händer där menar mannen. Stråket är 
bättre än torget för att det inte är lika mycket folk i området i jämförelse med 
Karlshamns torg. 

Karlshamns torg är den otrygga platsen för det händer så mycket där, mannen 
undviker att gå på torget och går därför hellre längs Mieån

obehagliga.

Intervju AV, man och kvinna, 50 och 45 år, 2012-04-15 KL 22:10-22:23

Mannen och kvinna är på väg hem.

De känner sig trygga eftersom det är upplyst och inte så mycket folk ute.

De tycker att det är bra att buskarna har blivit nerklippta på platsen eftersom 
detta skapar trygghet Dock är de medvetna om att häckarna har betydelse 
för andra människor säger paret. De vill inte se att det byggs bostäder utmed 
Mieån eftersom det då inte blir en plats för allmänheten. Att göra platsen mer 

Intervju AW, man 73 år, 2012-04-15 KL 22:31-22:48

Mannen är ute och går med sin hund.
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eftersom de är störande hävdar mannen. Han anser att de har förstört platsen 
för andra medborgare och deras närvaro gör att det är en otrevlig plats.

Han menar att Mieån med dess stråk är en plats han känner sig otrygg på med 
på grund av alkoholisterna.

lägger han till att poliserna inte kan göra något eftersom böter inte har någon 
effekt på alkoholister. De kan enligt honom inte betala de böter som de får. 
Han har själv stora problem med alkoholister och missbrukar och säger att han 

problem med missbrukare funnits eftersom de inte kan bli av med dem när de 

slapphet ifrån myndigheterna och de skyller problemen på varandra. 

Intervju AX, kvinna 21 år, 2012-04-16 KL 21:11-21:16

Kvinnan är ute och går med sin hund.

Hon känner sig trygg eftersom hunden är med. Hon är även uppvuxen i 
området och har lokalkännedom.

hänt i den parken och det är också dåligt upplyft på den platsen.

Kvinnan vill gärna ha bättre uppsikt och mer belysning längs stråket.

Intervju AY, man 42 år, 2012-04-16 KL 21:24-21:31

Den intervjuade mannen är på väg till sitt arbete.

Han känner sig trygg och nämner att han arbetar som fritidsledare och han 
vet därför när han ska gå ut, samt hur han ska bete sig för att slippa otrygga 
situationer. Han försöker undvika berusade människor.

och påverkade människor där. Han menar att av misstag går det lätt att hamn 
mellan bråk, fast det inte var medvetet att hamn i den situationen. Han säger 
att han aldrig känner sig otrygg i sin arbetsroll eftersom han vet hur det är bra 
att bete sig. 

en faktor som kan göra det otryggt att vara på platsen och alkoholisterna 
kan skada sig. Belysningen är hyfsat bra hävdar han och poängterar att 

Intervju AZ, kvinna 15 år, 2012-04-16 KL 21:31-21:38

Hon är ute på en promenad.

Hon känner sig ganska trygg, det är inte så mycket folk ute vilket ökar 

människor i rörelse.

där. Okända platser är också otrygga anser hävdar hon.

som det är.

Intervju AÅ, kvinna 38 år, 2012-04-16 KL 21:40-21:44

Kvinnan är ute och går med sin hund.

människor i rörelse samt mycket byggnader i närheten.
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med dess människor och belysningsarmatur.

Kvinnan ger förslag på att ett räcke hade kunnat sättas upp längs ån för 
säkerhetens skulle, men det hade inte varit så snyggt menar hon. Något mer 
som kan öka tryggheten kan hon inte komma på.

Intervju AÄ, kvinna 60 år, 2012-04-16 KL 21:47-21:53

Kvinnan är på väg hem till sin bostad.

Hon känner sig lite otrygg och har hunden med sig vilket gör att det känns lite 
bättre. Ibland kollar hon bakom så ingen följer efter.

Stråket vid Mieån har blivit bättre eftersom buskarna har klippts.

buskar för att ytterliggare öka sikten.

Intervju AÖ, man 17 år, 2012-04-16 KL 21:52-21:58

Han är på väg hem till en kompis.

bänkarna längs med stråket. Han är också medveten om att andra människor 
känner sig otrygga på platsen.

Generellt känner mannen sig inte så otrygg. Skogar är obehaglig men ingen 
plats i Karlshamn.

längs stråket hade varit bra. Alkoholisterna borde någon göra något åt, i form 

av att ta bort bänkarna ger han förslag på. Han har noterat att människor hellre 
går på trottoaren längs vägen än längs stråket.

Intervju BA, man 24 år, 2012-04-16 KL 21:59-22:06 

Mannen är på väg hem

Han känner sig trygg och tycker staden är lugn. Han känner till platsen väl för 
mannen kan Karlshamn väl.

Det är otäckt folk Mannen vet inte vart han har dem och de kan komma bakom 
en.

allt bättre. Han nämner att det dock kan bli dåligt för dem som ska sova i 
lägenheterna intill Mieån. Det har också gått rykten om att folk gömmer sig 
i det närbelägna parkeringshuset och hoppas på folk som passerar, främst de 
som är berusade och lätta att råna.

Intervju BB, man 69 år, 2012-04-17 KL 21:08-21:15

Han är ute och går en promenad med sin hund

Det är relativt trygg men däremot halt på vintern eftersom stråket inte 
vinterunderhålls. Därför går han längs vägen istället för vid vattnet.

Karlshamn. Det kan dock vara lite stökigt på fredag och lördagskvällar på 
torget.

annars kommer han inte på något mer som kan göras. Han har noterat att det 
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Intervju BC, kvinna 60 år, 2012-04-17 KL 21:35-21:40

Kvinnan har varit på besök hos en väninna en bit från gångstråket säger hon.

Gångstråket längs Mieån är otryggt och damen vill inte gå där påstår hon, 
eftersom en viss typ av människor håller till där.

Det är inte speciellt otryggt på dagtid men på kvällen är det otryggt i hela 
Karlshamn menar hon. Därför brukar det bli bilåkande och inget cyklande.  

Stråket bör bli mer upplyst och bättre sikt, därför vill hon ta bort buskarna. 

Intervju BD, kvinna 35 år, 2012-04-17 KL 21:48-21:55

Kvinnan är ute och går med hunden.

Hon känner sig inte jättetrygg men ändå mer trygg nu när buskarna har blivit 
nerklippta. Hon påstår att de har funnits folk som sovit under broarna som 

innan de klipptes, kändes det som ingen kunde se en hävdar hon.

Stråket längs Mieån är den plats hon känner sig otrygg på, eftersom folk har 
slagits och tagit droger här.

belysningen inte ger något klart sken. I allmänhet hade området kunnat 
snyggas till, som bättre bänkar säger hon.

Intervju BE, man 20 år, 2012-04-17 KL 22:05-22:09

Han är ute och går med sin hund.

säger mannen. Han känner också igen sig vilket gör att han blir trygg.
Torget i Karlshamn är en plats som kan vara otrygg på nätterna, eftersom 
människor kan vara bråkiga.

Intervju BF, man och kvinna, 49 och 46 år, 2012-04-18 KL 20:48-20:53

Mannen och kvinnan är ute på promenad.

De tycker stråket är otryggtseftersom alkoholister och missbrukare sitter där.

otrygga på. Dock kan det vara platser där det är stökigt folk lägger kvinnan 
till, samt mörka skogspromenader.

och en varierad belysning. Markbeläggning kan andras och de vill se att hela 
stråket blir en mötesplats där det går att sola och umgås. Ungefär som i större 
städer menar de.

Intervju BG, kvinna 73 år, 2012-04-19 KL 9:25-9:30

Kvinnan har varit och handlat.

Hon känner sig inte direkt otrygg men tycker stråket är otrevligt. Hon passerar 
inte Mieån i onödan med anledning av missbrukarna hävdar hon. De är ibland 
ganska högljudda.

när hon var yngre utan att vara otrygg. Det ändras med åren. Hon tycker det 
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ligger Ronnebygatan som är en av de större gatorna, den tycker hon är otäck 
på kvällen. 

bara köra runt i sina bilar menar kvinnan. Det går att vända sig till någon då. 
Unga människor gillar hon för de är tillmötesgående, avslutar kvinnan.

Intervju BH, man 67 år, 2012-04-19 KL 9:47-9:51

Mannen bor i området och är ute och rastar hunden.

Han känner sig trygg vid Mieån eftersom området i allmänhet är tryggt.

Inne i centrala Karlshamn på natten är det otryggt, till största del på torget.

Intervju BI, man 45 år, 2012-04-19 KL 10:15-10:19

speciell anledning han tänkt på. Dock gillar han inte riktigt alkoholisterna. 

stad hävdar mannen.

någon nytta menar han. Ingen människa sitter där och det borde vara möjligt 

lägger till att alkoholisterna har stora hundar som en del människor är rädda 
för.

Intervju BJ, man 76 år, 2012-04-19 KL 10:21-10:28

Mannen bor i området och är ute och putsar upp sina sommardäck till bilen.

Han hävdar att han inte vistas så mycket längs Mieån men ändå lite grann. Det 
är en otrygg plats. Ryktet går om nedslagna människor och slagsmål. Detta har 
delvis framkommit genom tidningarna. Han känner sig allmänt otrygg.

Många platser är otrygga särskilt på kvällen då skumma människor kommer 
ut.

Mannen vill se att stråket längs Mieån utrustas med mycket 
övervakningskameror och anser att pratet om den personliga integriteten är 

behöver oroa sig.

Intervju BK, man 72 år, 2012-04-19 KL 9:45-9:49

Mannen bor i området och är ute och går för motionens skull

hastigheten är för hög.

det går för fort där, i övrigt har han inget mer att tillägga. 
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22. Bilaga 2 Brottsstatistik 

 

  

Meyers plan, Postnummer 374 33

Tillgrepp genom inbrott
Brottskod 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Kassaskåp 0810 0 0 0 0 0 0
Läkare/tandläkare 0813 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad-sport 0812 0 0 0 0 0 0
Apotek 0817 0 0 0 0 0 0
Skola 0811 0 0 0 0 0 0
Butik 0818 0 0 0 0 0 0
Kafé,rest 0816 0 0 0 0 0 0
Kulturförem, kyrka m.m0886 0 0 0 0 0 0
Kontor 0820 0 0 0 0 0 0
Garage/bensin 0823 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0821 0 0 0 0 0 0
Biograf 0814 0 0 0 0 0 0
Fritidshus 0826 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0825 0 0 0 0 0 0
Kiosk 0819 0 0 0 0 0 0
Hamn 0829 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0830 0 0 0 0 0 0
Byggarbetsplatser 0822 0 0 0 0 0 0
Militärförl. 0827 0 0 0 0 0 0
Villa/radhus 9801 0 0 0 0 0 0
Försök, villa 0857 0 0 0 0 0 0
Lägenhet 9802 0 0 0 0 0 0
Försök, lägenhet 0874 0 0 0 0 0 0
TOTALT

Tillgrepp utan inbrott
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Läkare/tandläkare 0848 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9819 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9820 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0846 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0853 0 0 0 0 0 0 0
Kafé,rest 0888 0 0 0 0 0 0 0
Kontor 0854 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9817 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9818 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0883 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0849 0 0 0 0 0 0 0
Av kulturföremål kyrka0887 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad och sport 0847 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0860 0 0 0 0 0 0 0
Campingplats 0851 0 0 0 0 0 0 0
Hotell, pensionat 0852 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0850 0 0 0 0 0 0 0
Byggplats liknande 0884 0 0 0 0 0 0 0
Bostad 0859 0 0 0 0 0 0 0
Bostad 0858 0 0 0 0 0 0 0
Militärförläggning 0861 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0880 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 0 0 0 0 0 0 0

Tillgrepp av fordon
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Bil 0801 1 0 0 0 0 0 1
Bil 0802 0 0 0 0 0 0 0
Lastbil 9803 0 0 0 0 0 0 0
Motorcykel 0803 0 0 0 0 0 0 0
Moped 0804 0 0 0 0 0 0 0
Cykel 0807 0 1 0 0 1 0 2
Båt 0805 0 0 0 0 0 0 0
Båt 0808 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0806 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0809 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 1 0 0 1 0 3

Skadegörelse 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Brottskod
1201 Motorfordon 0 0 0 0 0 0 0
1202 Genom brand 0 0 0 0 0 0 0
1203 Annan skadegör. 0 0 0 0 0 0 0
1204 Tagande olovlig väg 0 0 0 0 0 0 0
1205 Kommun 0 0 0 0 0 0 0
1206 Datasabotage 0 0 0 0 0 0 0
1208 Klotter kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 0
1209 Övrigt klotter 0 0 1 0 1 0 2

Totalt antal 0 0 1 0 1 0 2



48

Brottskod Misshandel utomhus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt
9304 Misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9328 Grov misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9309 Misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9333 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9310 Misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9334 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9311 Misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9335 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9312 Misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9336 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9317 Misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9341 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9318 Misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9342 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9319 Misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9343 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9320 Misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9344 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0355 Missh. mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0375 Gr missh.mot kvinna 18 år el.äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0356 Missh, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0376 Gr. Missh mot kvinna 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0357 Missh. mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0377 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0358 Missh. mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0378 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0
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Tillgrepp utan inbrott
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Läkare/tandläkare 0848 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9819 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9820 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0846 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0853 0 0 0 0 0 0 0
Kafé,rest 0888 0 0 0 0 0 0 0
Kontor 0854 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9817 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9818 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0883 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0849 0 0 0 0 0 0 0
Av kulturföremål kyrka0887 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad och sport 0847 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0860 0 0 0 0 0 0 0
Campingplats 0851 0 0 0 0 0 0 0
Hotell, pensionat 0852 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0850 0 0 0 0 0 0 0
Byggplats liknande 0884 0 0 0 0 0 0 0
Bostad 0859 0 0 1 1 0 0 2
Bostad 0858 0 0 0 0 0 1 1
Militärförläggning 0861 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0880 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 0 0 1 1 0 1 3

Tillgrepp av fordon
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Bil 0801 0 0 0 0 0 1 1
Bil 0802 0 0 0 0 1 0 1
Lastbil 9803 0 0 0 0 0 0 0
Motorcykel 0803 0 0 0 0 0 0 0
Moped 0804 1 1 1 1 0 0 4
Cykel 0807 1 0 2 1 0 0 4
Båt 0805 0 0 0 0 0 0 0
Båt 0808 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0806 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0809 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 2 1 3 2 1 1 10

Skadegörelse 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Brottskod
1201 Motorfordon 0 2 2 1 1 1 7
1202 Genom brand 0 0 0 0 0 0 0
1203 Annan skadegör. 0 0 0 1 0 0 1
1204 Tagande olovlig väg 0 0 0 0 0 0 0
1205 Kommun 1 1 0 0 0 0 2
1206 Datasabotage 0 0 0 0 0 0 0
1208 Klotter kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 0
1209 Övrigt klotter 0 0 0 0 0 0 0

Totalt antal 1 3 2 2 1 1 10

Prinsgatan Postnummer 374 38

Tillgrepp genom inbrott
Brottskod 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Kassaskåp 0810 0 0 0 0 0 0 0
Läkare/tandläkare 0813 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad-sport 0812 0 0 0 0 0 0 0
Apotek 0817 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0811 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0818 0 1 0 0 0 0 1
Kafé,rest 0816 0 0 0 0 0 0 0
Kulturförem, kyrka m.m0886 1 0 0 0 0 1
Kontor 0820 0 0 1 0 0 0 1
Garage/bensin 0823 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0821 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0814 0 0 0 0 0 0 0
Fritidshus 0826 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0825 0 0 0 1 0 0 1
Kiosk 0819 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0829 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0830 0 0 0 0 0 0 0
Byggarbetsplatser 0822 0 1 0 0 0 0 1
Militärförl. 0827 0 0 0 0 0 0 0
Villa/radhus 9801 0 0 0 0 0 0 0
Försök, villa 0857 0 0 0 0 0 0 0
Lägenhet 9802 0 0 0 0 0 0 0
Försök, lägenhet 0874 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 1 2 1 1 0 0 5
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Brottskod Misshandel utomhus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt
9304 Misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9328 Grov misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9309 Misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9333 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9310 Misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9334 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9311 Misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9335 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9312 Misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9336 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9317 Misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9341 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9318 Misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9342 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9319 Misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 1 0 0 0 1
9343 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9320 Misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9344 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0355 Missh. mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0375 Gr missh.mot kvinna 18 år el.äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0356 Missh, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 1 0 1
0376 Gr. Missh mot kvinna 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0357 Missh. mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0377 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0358 Missh. mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 1 0 1
0378 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 1 0 2 0 3
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STADSPORTSGATAN POSTNUMMER 37433

Tillgrepp genom inbrott
Brottskod 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Kassaskåp 0810 0 0 0 0 0 0 0
Läkare/tandläkare 0813 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad-sport 0812 0 0 0 0 0 0 0
Apotek 0817 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0811 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0818 0 0 0 0 0 0 0
Kafé,rest 0816 0 0 0 0 0 0 0
Kulturförem, kyrka m.m0886 0 0 0 0 0 0 0
Kontor 0820 0 0 0 0 0 0 0
Garage/bensin 0823 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0821 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0814 0 0 0 0 0 0 0
Fritidshus 0826 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0825 5 0 1 0 0 0 6
Kiosk 0819 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0829 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0830 0 0 0 0 0 0 0
Byggarbetsplatser 0822 0 0 0 0 0 0 0
Militärförl. 0827 0 0 0 0 0 0 0
Villa/radhus 9801 0 0 0 0 0 0 0
Försök, villa 0857 0 0 0 0 0 0 0
Lägenhet 9802 0 0 0 0 0 0 0
Försök, lägenhet 0874 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 5 0 1 0 0 0 6

Tillgrepp utan inbrott
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Läkare/tandläkare 0848 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9819 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9820 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0846 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0853 0 0 0 0 0 0 0
Kafé,rest 0888 0 0 0 0 0 0 0
Kontor 0854 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9817 0 0 0 0 0 0 0
Annan fickstöld 9818 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0883 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0849 0 0 0 0 0 0 0
Av kulturföremål kyrka0887 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad och sport 0847 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0860 0 0 0 0 0 0 0
Campingplats 0851 0 0 0 0 0 0 0
Hotell, pensionat 0852 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0850 0 0 0 0 0 0 0
Byggplats liknande 0884 0 0 0 0 0 0 0
Bostad 0859 0 0 0 0 1 0 1
Bostad 0858 0 0 0 0 0 0 0
Militärförläggning 0861 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0880 0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 0 0 0 0 1 0 1

Tillgrepp av fordon
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Bil 0801 1 0 0 0 0 0 1
Bil 0802 0 0 0 0 0 0 0
Lastbil 9803 0 0 0 0 0 0 0
Motorcykel 0803 0 0 0 0 0 0 0
Moped 0804 0 0 0 0 0 0 0
Cykel 0807 2 1 0 1 2 1 7
Båt 0805 0 0 0 0 0 0 0
Båt 0808 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0806 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0809 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 3 1 0 1 2 1 8

Skadegörelse 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Brottskod
1201 Motorfordon 1 2 0 1 0 0 4
1202 Genom brand 0 0 0 0 0 0 0
1203 Annan skadegör. 0 2 0 0 0 0 2
1204 Tagande olovlig väg 0 0 0 0 0 0 0
1205 Kommun 0 0 0 0 0 0 0
1206 Datasabotage 0 0 0 0 0 0 0
1208 Klotter kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 0
1209 Övrigt klotter 0 0 0 0 0 0 0

Totalt antal 1 4 0 1 0 0 6
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Brottskod Misshandel utomhus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt
9304 Misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9328 Grov misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9309 Misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9333 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9310 Misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9334 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9311 Misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9335 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9312 Misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9336 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9317 Misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9341 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9318 Misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9342 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9319 Misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9343 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9320 Misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9344 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0355 Missh. mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0375 Gr missh.mot kvinna 18 år el.äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0356 Missh, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0376 Gr. Missh mot kvinna 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0357 Missh. mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0377 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0358 Missh. mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0378 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0
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ÅGATAN POSTNUMMER 37436

Tillgrepp genom inbrott
Brottskod 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Kassaskåp 0810 0 0 0 0 0 0 0
Läkare/tandläkare 0813 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad-sport 0812 0 0 0 0 0 0 0
Apotek 0817 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0811 1 0 0 0 0 0 1
Butik 0818 0 0 1 0 1 0 2
Kafé,rest 0816 0 2 0 0 1 0 3
Kulturförem, kyrka m.m0886 0 0 0 0 0 0 0
Kontor 0820 0 0 0 0 0 0 0
Garage/bensin 0823 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0821 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0814 0 0 0 0 0 0 0
Fritidshus 0826 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0825 4 0 2 0 0 0 6
Kiosk 0819 0 0 0 0 0 0 0
Hamn 0829 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0830 0 0 0 0 0 0 0
Byggarbetsplatser 0822 0 0 0 0 0 0 0
Militärförl. 0827 0 0 0 0 0 0 0
Villa/radhus 9801 0 0 0 0 0 0 0
Försök, villa 0857 0 0 0 0 0 0 0
Lägenhet 9802 0 2 0 0 1 0 3
Försök, lägenhet 0874 0 1 0 0 1 0 2
TOTALT 5 5 3 0 4 0 17

Tillgrepp utan inbrott
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Läkare/tandläkare 0848 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9819 0 0 0 0 0 0 0
Väskryckning 9820 0 0 0 0 0 0 0
Skola 0846 0 0 0 0 0 0 0
Butik 0853 0 1 1 0 0 0 2
Kafé,rest 0888 5 0 2 2 3 0 12
Kontor 0854 0 1 0 0 0 0 1
Annan fickstöld 9817 0 0 0 0 2 1 3
Annan fickstöld 9818 0 0 0 0 0 0 0
Fabrik 0883 0 0 0 0 0 0 0
Biograf 0849 3 0 1 0 0 0 4
Av kulturföremål kyrka0887 0 0 0 0 0 0 0
Idrotts-bad och sport 0847 0 0 0 0 0 0 0
Källare/vind 0860 0 0 0 0 0 0 0
Campingplats 0851 0 0 0 0 0 0 0
Hotell, pensionat 0852 0 1 0 0 0 0 1
Hamn 0850 0 0 0 0 0 0 0
Byggplats liknande 0884 0 0 1 0 0 0 1
Bostad 0859 0 0 0 0 3 0 3
Bostad 0858 0 0 0 0 0 0 0
Militärförläggning 0861 0 0 0 0 0 0 0
Annan stöld 0880 4 4 2 2 2 1 15
TOTALT 12 7 7 4 10 2 42

Tillgrepp av fordon
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Bil 0801 0 1 1 0 0 0 2
Bil 0802 0 0 1 0 0 0 1
Lastbil 9803 0 0 0 0 0 0 0
Motorcykel 0803 0 0 0 0 0 0 0
Moped 0804 0 0 0 0 0 0 0
Cykel 0807 5 7 1 1 5 0 19
Båt 0805 0 0 0 0 0 0 0
Båt 0808 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0806 0 0 0 0 0 0 0
Annat 0809 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 5 8 3 1 5 0 22

Skadegörelse 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Brottskod
1201 Motorfordon 1 0 2 1 0 2 6
1202 Genom brand 0 0 0 0 0 0 0
1203 Annan skadegör. 2 3 3 0 2 0 10
1204 Tagande olovlig väg 0 0 0 0 0 0 0
1205 Kommun 1 1 0 0 0 0 2
1206 Datasabotage 0 0 0 0 0 0 0
1208 Klotter kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 0
1209 Övrigt klotter 0 0 0 0 0 0 0

Totalt antal 4 4 5 1 2 2 18
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Brottskod Misshandel utomhus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt
9304 Misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9328 Grov misshandel mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9309 Misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9333 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9310 Misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9334 Grov misshandel mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9311 Misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9335 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9312 Misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9336 Grov misshandel mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9317 Misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 1 0 0 0 0 0 1
9341 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9318 Misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9342 Grov misshandel mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

9319 Misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9343 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9320 Misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
9344 Grov misshandel mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0355 Missh. mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret,utomhus 0 1 0 0 0 0 1
0375 Gr missh.mot kvinna 18 år el.äldre, obekant med offret,utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0356 Missh, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus 3 0 1 0 0 0 4
0376 Gr. Missh mot kvinna 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

0357 Missh. mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 6 9 7 4 4 1 31
0377 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, obekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0
0358 Missh. mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 1 0 2 0 1 0 4
0378 Gr. Missh mot man 18 år el. äldre, bekant med offret, utomhus 0 0 0 0 0 0 0

Total 11 10 10 4 5 1 41
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23. Bilaga 3 Intervjuer med nyckelpersoner

Intervjufrågor

Känner sig människor trygga/otrygga på den utvalda offentliga platsen? 

Kan platsen förbättras med hjälp av den fysiska planeringen? Vad kan göras 
hos er på polisen för att åstadkomma förbättring? Vad kan göras för att 
åstadkomma en förbättring enligt dig som bohandläggare? 

Var någonstans känner sig människor otrygga? 

Kan platser upplevas som otrygg/trygga men inte vara det i förhållande till 
brottsstatistik?

Intervju stadsarkitekt Emina Kovacic, Karlshamns Kommun, 2012-04-02 
KL 9:59–10:38

Enligt Kovacic känner sig människor otrygga på det utvalda arbetsområdet 
och offentlig plats i allmänhet för att till exempel belysningen kan vara dålig, 
den har en stor påverkan på otryggheten. Den fysiska utformningen spelar 
roll för hur folk känner sig. Kovacic ger exempel på att sikten är viktigt samt 

otrygg, om platsen är tom på folk. Även läget, och de yttre förutsättningarna 
samt boendet påverkar människors otrygghet på den offentliga platsen. 

affärer och boende i kombination, som bokaler där verksamheter kombineras. 

buskagen har klippts ner för att öka tryggheten för människor i området. Detta 

ger bättre siktförutsättningar och kan därför öka tryggheten.

utformning är viktig då den inte ska vara för bred. En blandstad vill Kovacic 
förespråka då hon hävdar att detta ger en kontinuitet eftersom folk jämt är på 
sådana platser. Var olika verksamheter, som var en tågstation placeras, har 
en avgörande roll och som fysisk planering kan göra något åt. Ett läge nära 
centrum ökar tryggheten.
Människor känner sig otrygga på platser som inte har några förutsättningar. 
Det är gammal planering som har satt hinder för dagens förutsättningar. Vissa 
fasader kan vara svåra att göra om. Dock skiljer sig också synsättet mellan 
åldergrupper och det är en social faktor som orsakar detta menar Kovacic. 
Den fysiska planeringen har svårt att göra något åt detta eftersom den sociala 
aspekten spelar in.

respektive otrygga platser.
En plats kan upplevas som trygg respektive otrygg men inte vara det i 
förhållande till brottsstatistiken tror Kovacic. Det poängteras dock att det 
också kan vara slumpen, att det enbart är någon som råkar bråka där (intervju 

Intervju närpolischef för västra Blekinge Bo Olsson 2012-04-10 KL 9:10–
10:06

Människors otrygghet på det utvalda arbetsområdet kan ha olika förklaringar 
menar Olsson. Det kan förekomma många olika brott på offentliga platser som 
skadegörelse, tillgreppsbrott och våldsbrott. Dessa tre kategorier brott bidrar 
till stor del med att skapa otrygghet på offentlig plats. Även hur individer 
är till sina inre egenskaper påverkar tryggheten. Olsson ger exempel på 

med den faktiska tryggheten. De arbetar för att brottsstatistiken ska bli bättre 
och gör det i form av ökad närvaro och bevakning vid krogar, men även 
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och upplevda otryggheten inte alltid hänger ihop. Trygghetsstörningar kan 

att försvåra möjligheterna för ungdomsgäng att störa centrummiljöer. Enligt 
Olsson jobbar de i en prioriterad ordning med de problem som är störst utifrån 
den trygghetsundersökning som görs av polisen. Synlighet poängteras som ett 
viktigt medel för att komma tillrätta med problemen och bidra till tryggheten.

anslutning till systembolagen men också ibland i skolmiljöer. Olsson säger att 
delvis är Karlshamn centrum en otrygg plats där mopeder med ungdomar kör.
Det som är gemensamt för trygga respektive otrygga platser är människorna, 
då dessa vid ett tillfälle kan vara trevliga och vid ett annat berusade. 
Belysningen kan också spela roll och hur den utformas, detta upplevs olika 

Olsson.

förhållande till brottsstatistiken. Ett bra exempel på detta undersökningar som 
gjorts där Olofströms brottsstatistiken är låg men den upplevda tryggheten 
kunde ha varit bättre bland invånarna. I jämförelse med Sölvesborg är den 
upplevda tryggheten bättre men det sker mer brott enligt Olsson. Det är 

Intervju bohandläggare Lars Jönsson på Karshamnsbostäder 2012-04-12 
KL 9:54–10:51

Människors trygghet beror på tiden på dygnet hävdar Jönsson. Det kan också 
orsakas av vilken typ av människor som vanligtvis rör sig i ett område. Olika 
typ av installationer måste också fungera, som belysningen.

parkförvaltningen då allt samarbete är bra för att öka tryggheten. Jönsson gör 
som bohandläggare inventeringar på halvoffentliga platser som innegårdar i 
bostadsområden. Här kan det med hjälp av bra belysning och häckar längs en 
väg skapa så kallade ljusgångar. Detta innebär att vägen är inramad av buskar 
och väl upplyst, medan omgivningen ligger i mörker. Detta skapar otrygghet. 

Distansytor är något som går att arbeta med, vilket innebär att en häck anläggs 
framför en låg balkong så distans till gatan skapas vilket ökar tryggheten.
Människor känner sig otrygga vid stråket utmed Mieån, i det aktuella 
arbetsområdet. Orsaken till detta är att det sitter missbrukare där hävdar 

lockas dit. Även tiden är viktig då många platser blir otrygga under de mörka 
timmarna på dygnet.
Gemensamt för trygga och otrygga platser är enligt Jönsson växtligheten, 
eftersom den kan skapa trygghet för ickemissbrukar men om den tas bort blir 
det otryggt för missbrukarna. Otryggheten för missbrukarna uppkommer då 
de inte kan sitta ifred utan är synliga. Människor brukar ta en annan väg om 

Om platsen kan upplevas som otrygg respektive trygg men inte vara det i 
förhållande till brottsstatistiken vet inte Jönsson. Dock har det genomförts 
brott vid gångstråket längs Mieån och där känner sig människor otrygga. 
Jönsson utgår ifrån att en otrygg plats också har hög brottstatistik (intervju 

KL 13:15-13:40

Orsaken till att människor känner sig otrygga eller trygga på platsen är för 
att den är stor, då rörelserna sker i mitten medan resten av ytan kan vara öde. 

är tvådelad. Det kan både vara tryggt samt otryggt med människor. Antalet 
människor spelar även roll för tryggheten på offentlig plats i allmänhet. 

element som det går att gömma sig bakom som skulpturer. Mörkret spelar 
även in på otryggeten på offentlig plats.

gångtunnlar och gångbroar. Även om trygghetsvandringar inte har speciellt 

användas för att främja tryggheten.
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Människor känner sig otrygga på platser som är stora, som torg hävdar 

sig på olika vis. Trygghet och otrygghet är en känsla och därför känns 

Det kan vara så att en plats upplevs som otrygg respektive trygg men inte är 

plats i tidningar och media vilket kan förvärra saken. Att otryggheten inte fått 
samma uppmärksamhet på en viss plats kan påverka vad människor vet och 

Intervju arkitekt Clara Fraenkel Ljusarkitektur AB 2012-04-26 KL 
17:52-18:40

upplevda tryggheten som ljus skapar, inte vad som kan göras för att förbättra 
brottstatistiken.

Det går att göra något åt otryggheten genom att planera för belysningen. Det 

viktigt för människor, eftersom möjligheten att kunna känna igen sig och ha 
möjlighet att orientera sig ökar tryggheten. Det bidrar rumsupplevelsen med. 
Den andra ljusaspekten är att tillgodose människorna och skapa ett socialt 
ljus som drar till sig folk till den belysta platsen. Då skapas trygghet eftersom 

belysa en detalj som associeras med något positivt gör att en trygg stämning 
skapas. Det ska framgå att platsen präglas av ett omhändertagande.
Människor känner sig otrygga i parker och i gångtunnlar eftersom sikten och 

närvaro på en plats kan få en viss brottskategori att minska, men samtidigt kan 

låter människorna själva välja vad som känns otryggt respektive tryggt för 
individen.

under de mörka timmarna. Mörkret behöver inte nödvändigtvis vara otryggt, 
men då krävs god uppsikt.
Att en plats upplevs som trygg eller otrygg men inte är det i förhållande 

människor känna sig mer utsatta i en park med anledning av en viss typ av 
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24. Bilaga 4 Fältanteckningar

Fältanteckning 2012-04-04 KL 14:10-14:46

en meter längs med Mieån, till armatur på stolpar. En gågata löper längs med 

brantare. En återvinningsstation ligger där och träd samt drygt två meter höga 
buskar och gräsmatta karaktäriserar platsen.
Längre upp i området korsar en bro Mieån, efter den blir gräsytorna större 
och är belägna mellan ån och gatan som löper bredvid den. Det växter träd på 

enstaka träd. Här korsar den andra bron Mieån. Efter den blir buskagen högre 

tar slut och följs upp av en större yta i form av gräs som är outnyttjad. Den 
här ytan löper längs en trottoar och har en trädrad som följer trottoaren. 

Fältanteckningar 2012-04-08 KL 20:52-21:38

mot gatan och gångvägen längs ån är utan armatur. Efter att första bron korsat 
Mieån har västra sidans gångväg blivit försedd med belysning med drygt tjugo 

med en parkering. Belysningen ger dock ett dåligt sken och det är fortfarande 
svårt att se. Det växer höga buskar och det är svårt att se vägen. Längre upp 
i området, vid den tredje bron, är det svårt att se vägen från östra sidan då 
den ligger lägre. Här försvinner siktlinjen i sidled. Ingen armatur existerar 
på den tredje bron och det blir särskilt mörkt efter den på västra sidan. Den 
outnyttjade gräsytan förses bara med lite ljus medan trottoaren har god 


