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Förord 

Detta är ett examensarbete på programmet 
Fysisk planering på Blekinge Tekniska 
Högskola. Utbildningen i Fysisk planering 
är på 180 poäng, examensarbetet omfattar 
20 poäng. Examensarbetet har arbetats 
fram från oktober 2005 till maj 2006. 
 
Arbetet har avsikten att undersöka den 
upplevda tryggheten och säkerheten på 
Trossö. I boken ”Stadsliv och grannskap” 
tar författarna upp Ricard Sennet. Ricard 
Sennet har en benämning på vad en stad är, 
en stad är; 

”en plats där främlingar och 
obekanta möts.”1 

 
Detta är en återkommande tanke i arbetet, 
då det i arbetet framhålls att det behövs fler 
människor i rörelse för att människor ska 
känna sig trygga och säkra. Det behövs en 
social kontroll i staden. Examensarbetet tar 
upp olika faktorer i staden som inger obe-
hagskänsla. Faktorer som mörker, till-
gänglighet till platser i staden samt upple-
velser av grönområden tas upp i arbetet. 
 
Under arbetets gång har jag fått mycket 
hjälp av människor i min omgivning. Jag 
vill ge ett tack till mina handledare Anette 
Andersson och Anita Larsson. Jag vill även 
tacka Jessica Larsson som varit ett stort 
stöd och hjälpt till med korrekturläsning 
samt vid enkätundersökningen som gjorts. 
Jag vill även säga tack till Blekingepolisen 

                                                 
1 Bergman, Bosse, Hjärne, Lars & Olsson, Sören 
(1991). Stadsliv och grannskap. s. 30. 

samt alla människor som varit med i min 
enkätundersökning och därmed hjälpt mig 
framåt i mitt arbete. 
 
Karlskrona 2006-05-15 
 
 
Yvonne Larsson  
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Sammanfattning 

Examensarbete undersöker hur tryggheten 
och säkerheten upplevs på Trossö. Efter-
som människor upplever olika saker i 
staden på olika sätt ska denna upplevelse 
som människor får beaktas av oss planera-
re. 
 
Arbetet är uppdelat i ett antal olika ”kapi-
tel”; mina definitioner och viktiga begrepp, 
planområdet, åtgärder och arbete mot en 
tryggare och säkrare stad, inventering, en-
kät och sammanställning, åtgärder för 
Trossö och därefter en avslutning. 
 
I texten kan man läsa om olika faktorer i 
staden som kan göra att en plats upplevs 
otrygg och osäker och hur dessa faktorer 
kan förbättras för att inge en trygghet för 
en människa som passerar platsen. I arbetet 
framställs även hur olika städer och länder 
har gjort för att öka tryggheten och säker-
heten i en stad.  
 
En stad bör planeras för alla, alla har lika 
rätt att vistas i ett offentligt rum utan att 
behöva känna sig utelämnade. En stad bör 
planeras för en god social kontroll, dvs. 
människor i rörelse som kan se och höra 
om något sker med en annan individ. Den 
sociala kontrollen bör byggas upp med att 
fler människor använder sig av gaturum-
met och detta kan genomföras genom att 
det finns ett flertal olika aktiviteter i staden 
för alla åldersgrupper.  
 
Under arbetets gång har en inventering 
samt en enkätundersökning genomförts. 
Enkätundersökningen har gjorts för att få 

en uppfattning av vad folket som rör sig på 
gatorna anser om sin stad och hur de upp-
lever den. Inventeringen har gjorts på 
grund av att en inventering ger en själv en 
uppfattning om hur miljön kan upplevas av 
en själv samt av andra. Dessa två arbetssätt 
har visat på olika orsaker till varför vissa 
platser upplevs otrygga exempelvis på 
grund av att de är mörka, har dåliga siktlin-
jer, platsen har en obehagskänsla m.m. 
 
Under rubriken ”Åtgärder för Trossö”, 
finns förslag på olika åtgärder som kan 
genomföras för att förbättra Trossös offent-
liga rum. Det har getts förslag på hur 
belysning kan förbättras, hur olika områ-
den kan förändras för att ge en människa 
en trygghetskänsla m.m. Arbetet har riktat 
in sig på att förbättra Trossös otrygga och 
osäkra platser, men de olika åtgärderna 
som exemplifieras i arbetet fungerar lika-
väl i en annan stad. 
 
Arbetets intention är att ge en förståelse för 
hur vissa platser kan upplevas mer otrygga 
än andra på grund av dess utformning och 
dess användning av människor.  
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Inledning 

Bakgrund 
Hur ser tryggheten och säkerheten ut i cen-
trala Karlskrona? Detta examensarbete har 
intentionen att undersöka dessa aspekter. 
Arbetet utreder hur säkerheten och trygg-
heten upplevs i den offentliga miljön och 
fokuserar på människors upplevelser i sta-
den. 
 

Planområdet 
 
I dagens Sverige dyker trygghets- och sä-
kerhetsfrågor upp allt oftare. Antalet 
polisanmälda brott ökar och människor kan 
bli rädda för att vistas i sin närmiljö. Sä-
kerheten har även uppmärksammats 
politiskt i Karlskrona kommun. Modera-
terna i Karlskrona lade 2003 fram en 
motion till kommunfullmäktige om kom-
munens otrygghet (motionen finns som 
bilaga 2). Ett intresse finns för att något 

bör göras i kommunen för att skapa ett 
tryggare samhälle. 
 
Är Trossö en stadsdel med otrygghetskäns-
lor bland befolkningen? För att utforska 
detta har en enkätundersökning och en 
inventering av Trossö genomförts. Det 
finns många faktorer som kan åstadkomma 
otrygghet och osäkerhet i staden.  
 
Problemformulering 
Problem som undersökts under arbetets 
gång är; Hur är säkerheten till olika mål-
punkter utformad? Vilka är målpunkterna i 
staden? Vilka vägar använder sig männi-
skor sig av för att undvika obekväma 
platser för att nå sitt mål? Hur är bostads-
områdena utformade? Vilka trygghets-
åtgärder har gjorts vid parkeringar? Hurdan 
är tryggheten överlag på Trossö, hur god är 
belysningen, öppenheten, livet och rörel-
sen? 
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att redovisa 
hur säkerheten och tryggheten upplevs på 
Trossö, samt att utifrån dessa aspekter ut-
arbeta förslag på förbättringar.  
 
För sträckor som inte uppfyller de krav 
människor har för att känna säkerhet och 
trygghet i staden ges förslag på hur de kan 
förbättras. Genom de utarbetade förslagen 
ska Karlskrona kunna kännas som en trygg 
och säker stad att vistas i. 
 
Metod 
Genomgående i arbetet har litteratur om 
trygghet och säkerhet samt litteratur om 
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gestaltningsutformning används. En inven-
tering har utförts av centrala Karlskrona. 
För att få fram Karlskronabornas uppfatt-
ning har det gjorts en enkätundersökning. 
Metoderna redovisas i mer detalj i sam-
band med att materialet presenteras. 
Därefter har en sammanfattning av resulta-
ten från inventering och enkätunder-
sökning utarbetas. Baserat på det material 
som samlas in ska förslag samt åtgärder 
utarbetas på förändringar i centrala Karls-
krona.  
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Definitioner och vikti-
ga begrepp



 10

Definitioner och viktiga be-
grepp  

Det offentliga rummet 
Det offentliga rummet är platsen där män-
niskor vistas varje dag. Det är den 
gemensamma ytan som alla människor i en 
stad får ta del av, det utgör allmän plats. 
 
Det offentliga rummet tas upp i Planver-
kets bok, Hela gatan. Där kan det läsas att 
det offentliga rummet bör ha samma om-
sorg som våra bostadshus och arbets-
platser. Det offentliga rummet bör även ha 
en estetisk utformning, ögat behöver inspi-
reras av olika upplevelser i rummet. I ett 
offentligt rum kan många olika saker ske. 
Det enda krav som finns är att de männi-
skor som använder sig av rummet följer de 
regler och bestämmelser som finns för att 
skydda hälsa, miljö, egendom, liv och all-
män ordning.2  
 

 
Människor som njuter av solen. 
 
 
                                                 
2 Planverket (1987). Hela gatan. 

Carina Listerborn3 skriver att något som är 
av stor vikt för en stad är att den lockar 
människor så att det skapas liv och rörelse. 
Finns det liv och rörelse i staden är det 
färre offentliga rum som står öde och 
tomma. En stad med många byggnader 
som har verksamheter etablerade på bot-
tenvåningen och resterande av byggnaden 
består av bostäder har ett gott socialt liv.  

                                                 
3 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. 
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Staden 
Boverket4 skriver att stadens utformning 
kan vara en viktig faktor i hur en stad upp-
levs av befolkningen. En stad som är 
uppdelad med olika funktioner som bo-
stadsområden, industriområden, köp-
centrum etcetera kan individuellt vara fulla 
av liv och rörelse. Ska en person passera 
mellan två olika områden kan dessa rum 
upplevas som ödsliga ingenmansland som 
är svåra att orientera sig genom. För att 
skapa ett tryggt område bör ett område 
planeras med bostäder, verksamheter och 
arbetsplatser, detta ger variation och folk-
liv på gatorna. Det är också viktigt att det 
finns en god kommunikation med kollek-
tivtrafik och trafiknät i dessa områden samt 
en god belysning, översiktliga gång- och 
cykelstråk etcetera. 
 
Det finns två typer av stadsplanemönster. 
Den ena är baserad på rutnätsstruktur (rut-
nätsplan) och den andra på en trädstruktur 
(trädstrukturplan). 
 

 
Rutnätsplan 

 

                                                 
4 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och planering. 

 
Trädstrukturplan 
 
Rutnätsplanen har många noder (korsning-
ar), detta ger möjlighet till att träffa 
människor och få en säker miljö genom det 
sociala livet. En trädstrukturerad plan har 
endast en nod och detta gör att det är här 
butiker ofta etablerar sig. Det är just denna 
gata som blir befolkad dagtid, när butiker-
na sedan har stängt ligger gatan öde.5 
Rutnätsplanen ger en lätt orientering av 
staden och det är lätt att ta sig fram. En 
stad som är uppbyggd på trädsystemet är 
mer svår att orientera sig i samt att den är 
svårare att tyda.6  
 
I boken Boverket7 skrivit talar Bo Grön-
lund om att en stad måste vara trygg, 
spännande och trivsam. Att vistas i staden 
bland anonyma människor ger för en del 
människor en känsla av spänning. En trygg 
stad är en plats där alla kan känna sig säkra 
och vågar använda sig av det offentliga 
rummet. Grönlund anser att om en stad 
skulle göras 100 % trygg, skulle staden 
tappa sitt liv och de upplevelser som finns i 
staden anser Grönlund. En trivsam stad är 
då anonyma människor möts på stadens 
gator och det finns en tillit mellan de mö-
tande människorna. 

                                                 
5 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och planering. 
6 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. 
7 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och planering. 
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Den trygga staden 

Den spännande staden Den trivsamma staden  
 
I texten nedan har Jane Jacobs och Oscar 
Newman tagits upp, då båda arbetar med 
olika brottsförebyggande åtgärder i staden. 
 
Boverket8 refererar till Jane Jacobs syn-
sätt med att byggnader måste planeras så 
den informella övervakningen görs lättare 
och tillgängligare. Genom en stor ökning 
av människor på ett område minskar 
brottsligheten och därmed ökar trygghets-
känslan. Carina Listerborn9 refererar även 
hon till Jane Jacobs. Listerborn skriver att 
Jacobs säger att en stad ska ha främlingar, 
variation och mångfald. Staden ska ha en 
skiftande och spännande miljö med liv och 
rörelse. Jacobs har fyra kriterier för en väl-
fungerande stad i trygghets- och säkerhets-
aspekt:  

o Det ska ständigt finnas människor 
i rörelse. 

o Stadens kvarter och gator ska 
vara korta och många, dvs. det 
finns en valmöjlighet för vilken 
gata/kvarter som ska användas. 

o Stadens byggnader ska ha en va-
rierande ålder och kondition, dvs. 
en estetisk tilltalande miljö där 
folk vill vistas och umgås. 

                                                 
8 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och planering. 
9 Listerborn, Carina (2002). Trygg stad. 

o Stadens offentliga miljöer ska er-
bjuda ett gott liv av människor i 
rörelse. 

Jacobs10 säger att en trygg och säker gata 
utformas med tre kvaliteter. Stadens gator 
ska ha tydliga gränser mellan offentligt och 
privat. Det ska alltid finnas ögon som ser 
om någon typ av brottslighet sker, stadens 
byggnader ska vara vända mot gatan så 
befolkningen tittar ut mot gatan. Det ska 
även finnas en god användning av det of-
fentliga rummet, det bör finnas något som 
folket i staden vill titta på. En person tittar 
sällan ut genom ett fönster där inget sker. 
 
Boverket11 tar upp Oscar Newmans syn-
sätt på staden. Han förespråkar att stadens 
rum ska vara slutna. Newman förklarar att 
byggnader måste planeras för att lätt kunna 
beskyddas. Newman menar att stadens 
brottslighet kan förklaras genom att staden 
är uppbyggd på ett för öppet sätt. Detta gör 
att människor inte kan använda den sociala 
kontrollen som krävs för att ett samhälles 
brottslighet ska minskas. Newman menar 
att alla människor vill visa upp sin stad 
samtidigt som en individ vill försvara sitt 
område mot all typ av kriminell verksam-
het. Newman menar att människor i ett 
samhälle ska ansvara för byggnaderna, se 
efter varandra samt att den fysiska utform-
ningen av samhället ska ha en god översikt 
över samhället. Desto större bostadsområ-
de det handlar om desto större blir 
anonymiteten.  

                                                 
10 Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storsta-
dens liv och förfall.  
11 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 



 13

Trygghet 
Trygg förklaras enligt Nationalencyklope-
din; ”fri från oroande eller hotande inslag 
om företeelse som utgör en del av männi-
skans omgivning 12.”  
 
Trygghet kan för människor ha betydelsen, 
att det finns en garanti om att inte behöva 
oroa sig för ekonomi, att det finns tak över 
huvudet och att ens barn får en god utbild-
ning.  
 
Min definition av trygghet i arbetet är att 
människor ska kunna känna sig trygga i sin 
omgivning. En individ ska våga använda 
sig av sitt offentliga rum oavsett tid på 
dygnet. Faktorer som inger otrygghet och 
osäkerhet bör minimeras. Tryggheten och 
säkerheten kan finnas genom att olika fy-
siska faktorer finns i staden.  
 
Tryggheten kan förbättras och ökas genom 
att ett antal åtgärder genomförs i ett områ-
de; 

o Platsen bör utformas så den an-
vänds av stadens alla invånare.  

o Det bör finnas en god kommuni-
kation, tillgängligheten ska vara 
bra utformad, omvägar bör utebli 
i staden. 

o Staden ska ha en god överblick-
barhet. Staden bör vara en plats 
som en person återkommer till. 

o Stadens estetik ska vara god, en 
vacker stad är en välbesökt stad.13 

                                                 
12 Nationalencyklopedin (2005). Trygg. (2005-10-
20). 
13 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 

Säkerhet 
Enligt Nationalencyklopedin betyder sä-
kerhet; ”i allmän betydelse resultatet av 
åtgärder eller egenskaper som minskar 
sannolikheten för att olyckor eller andra 
oönskade händelser skall inträffa 14.”  
 
Säkerhet kan för en människa innebära att 
det finns hjälp att få vid fara (krig, brand), 
att utryckningsfordon finns tillgängliga vid 
skador etcetera.  
 
Min definition av ordet säkerhet i arbetet 
har betydelsen att, en individ ska känna sig 
skyddad från brott. En individ ska även 
känna att han/hon ska kunna vistas utom-
hus utan att känna sig hotad av andra ting, 
exempelvis hotfulla människor och ödsliga 
platser. För att en säkrare miljö ska kunna 
skapas och fungera måste alla invånare i 
staden vara med och påverka samt ingripa 
vid faror. Ingripandet behöver inte vara 
fysiskt, det kan vara genom att tillkalla på 
hjälp. 

                                                 
14 Nationalencyklopedin (2005). Säkerhet. (2005-
10-20). 
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Social kontroll 
Med social kontroll menas att det finns 
människor i rörelse som kan se och höra 
om något sker i staden. Genom att männi-
skor skapar social kontroll, utmynnar det i 
att staden känns trygg att vistas i. Det finns 
någon som kan ropa på hjälp, ringa efter 
hjälp eller själv ingripa vid ett brott. Svag 
social kontroll är då exempelvis ett område 
urbaniseras och detta leder till att det finns 
färre människor som kan vaka över plat-
sen.15 
 
För att den sociala kontrollen ska fungera 
krävs det att det finns människor i rörelse 
till fots eller på cykel. Städers utveckling 
går däremot mot ett mer bilburet samhälle 
och detta kan sluta med att det sociala livet 
försvinner från stadens gator. Det försvin-
ner på grund av att fler ytor krävs för 
bilisterna och dessa ytor tas från gående 
och cyklister. Denna nedgradering av 
stadsrummet gör att många stadsrum dör 
ut. För att undvika dessa typer av städer 
bör kommunen tidigt planera staden för 
fotgängare och cyklister. I vissa städer är 
det bara de mest centrala delarna som fort-
farande tillhör fotgängare och cyklister.16  

                                                 
15 Malm, Ulf (2000). Trygghet och säkerhet i boen-
det. 
16 Lagerqvist, Gunnar (2000). Trafik på stadens 
villkor. 

Rädsla 
Vad är rädsla? Nationalencyklopedins be-
nämning av ordet lyder som följande; 
“stark negativ känsla som uppkommer av 
att ngn eller ngt upplevs som hotande 
e.d.”17 Rädsla är någonting som successivt 
kan växa och skapa oro hos en människa. 
En människas rädsla kan lätt påverkas av 
media, rykten och egen missuppfattad fak-
ta. Ytterligare en rädsla som finns hos en 
del människor är möten med andra männi-
skor. En faktor till rädslan är att individen i 
fråga inte vet vem eller vilka som kan ha 
en dold misstanke med mötet som upp-
står.18 
 
Boverket19 tar upp viktiga faktorer som 
ligger till grund för rädslan. En faktor är 
var folk bor och hurdant grannskapet är, 
om det finns kännedom om brott som tidi-
gare skett i området, om det fortfarande är 
risk för brott etcetera. På kvällen är rädslan 
större hos människor som bor i bostadsom-
råden som är uppbyggda på flerbostadshus 
jämfört med personer som bor i småhus.  
 
En annan faktor som kan ge en osäkerhets-
känsla, är hur byggnader är utformade. Ett 
bostadshus med fönster högt uppe på fasa-
den eller en fönsterlös fasad kan ge en 
osäkerhetskänsla, då en person som går 

                                                 
17 Nationalencyklopedin (2005). Rädsla (2005-11-
07). 
18 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
19 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
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nedan kan känna att det inte finns någon 
som kan se om något skulle hända.20  
 

 
Stängda fasader. 
 
Birgitta Andersson21 skriver att det är både 
män och kvinnor som upplever rädsla och 
därmed undviker platser som inger obehag. 
Både män och kvinnor är rädda för andra 
män. Rädslan de har är att bli rånade och 
misshandlade, kvinnor är även rädda för 
sexuellt våld.  Boverket22 skriver att grup-
pen i samhället som har den största rädslan 
för brott är kvinnor över 75 år, de med 
minst rädsla är män i åldern 16-24. Statis-
tiskt sett är det männen som är den utsatta 
gruppen för våldet.  
 
Listerborn23 skriver om staden och dess 
otrygga platser. Listerborn refererar till 
Elizabeth Stanko som skriver att våld, hot 

                                                 
20 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring.  
21 Andersson, Birgitta (2005). Risk –Om kvinnors 
erfarenhet och fysisk planering. 
22 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
23 Listerborn, Carina (2001). Rädslans geografi – 
om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män. Kvin-
novetenskaplig skrift. 

och andra kriminella handlingar är något 
som vi dagligen tar itu med: 

”Denna risk och rädsla lever vi 
ständigt med och vi hanterar den 
på ett omedvetet, kontinuerligt 
och på ett nästan rutinartat 
vis.”24 

 
Rädsla kan uppkomma av olika faktorer. 
Olika orsaker till rädsla kan det läsas om 
på nästkommande sidor; rädsla i det offent-
liga rummet, gated communities, klotter 
samt oordning i den fysiska miljön.  
 
Rädsla i det offentliga rummet – i stads-
miljöer där folkmängden är betydligt större 
än på landsbygden är den traditionella 
brottsligheten som stöld, rån, skadegörelse 
och misshandel störst, detta kan leda till att 
människor upplever en plats otrygg och 
osäker.25 
 
Många människor är även rädda att använ-
da det offentliga rummet kvällstid/under 
mörker på grund av att det är under denna 
tid (framförallt helger) som många alko-
holpåverkade människor finns ute i staden. 
De flesta brottshandlingar och skadegörel-
se som sker, har en närhet till restauranger, 
klubbar, barer etcetera.26 
 
Lokaltidningen Sydöstran skrev en artikel 
om   

                                                 
24 Listerborn, Carina (2001). Rädslans geografi – 
om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män. Kvin-
novetenskaplig skrift. s. 85 
25 Malm, Ulf (2000). Trygghet och säkerhet i boen-
det. 
26 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
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ett antal olika ungdomsgäng på Trossö. 
Dessa gäng har gjort Trossö stadskärna till 
en av Sveriges farligaste och mest våld-
samma platser. Till polisen har det rapp-
orterats en mängd misshandelsfall som 
skett runtomkring Ronnebygatan (se Ron-
nebygatans lokalisering på bilaga 3). 
Förövarna har ofta bestått av stora gäng 
som har angripit ensamma eller en mindre 
grupp människor.27 
 
Tidigt i planeringen ska trygghetsskapande 
och brottsförebyggande åtgärder finnas 
med. Kriminaliteten är något som kan ska-
da enskilda människor ekonomiskt, psyk-
iskt och fysiskt.28 
 
Gated communities – Lina Martinsson29 
skriver i sin bok om de amerikanska s.k. 
”gated community”. Ett gated community 
är ett bostadsområde som är inhägnat med 
olika typer av hjälpmedel som vakter, mu-
rar, stängsel, larm eller annat hinder för 
obehöriga. Människor med stor rädsla bor i 
dessa områden då de känner att polisens 
skydd inte är tillräcklig. Ordets betydelse 
då det delas upp är att gated har den svens-
ka betydelsen inhägnad/stängd och den 
svenska översättningen av community är 
grannskap/samhälle/gemenskap, ett stängt 
grannskap. 
 
Klotter – ofta kan klotter ses i den offent-
liga miljön. Denna skadegörelse ses ofta på 

                                                 
27 Tagesson, Eric (2004). Gäng sprider skräck i 
stan. Sydöstran. 
28 Malm, Ulf (2000). Trygghet och säkerhet i boen-
det. 
29 Martinsson, Lina (2000). Gated Communities – 
framtidens boende? 

byggnader som är ljusa, där klottret fram-
hävs, det kan även finnas på byggnader 
med hög grund eller på byggnader som 
ligger på en folktom plats. Klotter kan ge 
människor en känsla av otrygghet i staden, 
då klotter kan utföras obemärkt finns en 
risk att ingen ser ett annat brott utföras.30 
 
 

 
Klotter i den offentliga miljön, som kan skapa 
otrygghet. 

 
 
Tabellen ovan visar hur många anmälning-
ar det har gjorts för klotter i staden under 
en fem års period. 
 

                                                 
30 Planverket (1987). Hela gatan. 

Statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet.
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Oordning – ett samhälle kan upplevas som 
stökigt och ovårdat bl.a. på grund av dålig 
skötsel. Är det oordning på en plats i sta-
den kan den upplevas som okontrollerad 
och därmed kan den inge känslan att vara 
farlig att vistas på under den mörka tiden 
på dygnet. 
 

 
Nedskräpning i det offentliga rummet. 
 
En otrygg plats undviker människor och 
detta bidrar till att platsen blir folktom. En 
folktom plats lockar andra människor som 
kan vandalisera platsen.31  
 
Ytterligare en faktor som kan framkalla 
oordning i staden är cykelparkeringar. Sta-
dens invånare låser fast sin cykel i 
närmaste stolpe då ett cykelställ är fullt 
eller saknas. En del cyklar vandaliseras och 
hämtas aldrig av sin ägare. Detta ger ett 
kaotiskt intryck eftersom cyklar kan ligga 
fastspända med förvrängda däck eller dy-
likt. Vad kan göras åt cykelparkeringar 
som ger staden ett kaotiskt intryck? Det 
bör finnas cykelparkeringar lite varstans i 
staden. Har en planerare redan i plane-
ringsstadiet planerat in cykelställ vid 
bostadshus kommer människor att använda 
sig av dessa. Finns det däremot inga cykel-
                                                 
31 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. 

ställ, kommer människor att ställa sin cykel 
lättillgängligt och oordning uppstår.32  
 

 
Här finns inget cykelställ, därför har cyklar place-
rats nära entrén. 
 
En stad ska kontinuerligt hållas ren genom 
att den städas genom sopning, rengöring av 
byggnaders väggar, lagning av gatan etce-
tera. Genom att åtgärda trasig belysning, 
söndersparkade soptunnor, bänkar, fönster, 
klotter, vandaliserade staket, räcken och 
stolpar, skapas en gemytligare och triv-
sammare miljö. Det är inte bara kommunen 
som är den huvudansvarige för att staden 
hålls fräsch, även staden medmänniskor 
måste engagera sig.33  
 
Föremål i ett offentligt rum kan ha en dålig 
placering och kan ge intryck av rörighet 
och kaos. För att undvika oordning i sam-
hället kan en planerare tänka på att; 

o Undvika stora föremål, som gör 
att siktlinjen framåt bryts. 

                                                 
32 Planverket (1987). Hela gatan. 
33 Planverket (1987). Hela gatan. 
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o Hålla mitten av ett planerat om-
råde som ska användas av många 
fritt. 

o Framträdande platser bör ha fö-
remål som är grundligt anpassade 
för platsen samt att det ska vara 
intressant att se föremålet. 

o Om det finns många föremål på 
en plats bör dessa placeras este-
tiskt och underlätta framkom-
ligheten.34 

                                                 
34 Planverket (1987). Hela gatan. 
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Planområdet 

 
Översiktskarta. 
 
Trossö, som är planområdet, är Karlskro-
nas stadskärna. Denna ö är omgiven av 
vatten förutom i norr där förbindelsen med 
fastlandet finns. Denna förbindelse består 
av Österleden, Borgmästarekajen samt 
järnvägsspåret. Planområdet består mesta-
dels av bostäder, handel samt det militära 
området (Varvet) i söder.  

Trossö kvällstid 
Den kommersiella servicen lockar männi-
skor till staden och ger staden en social 
kontroll Stadens butiker och köpcentrum 
stänger emellertid mellan 18-21 och efter 
det är det endast restauranger, barer och 
kiosker som är öppna i centrum. Detta ger 
ett intryck av en folktom stad, dessutom är 
aktiviteterna och funktionerna få söder om 
torget och detta medför mindre rörelse av 
människor. De människor som syns på 
gatorna är människor på väg till eller från 
sitt hem eller människor som tittar i butiks-
fönster.  
 

 
Folktom gata - Stenbergsgränd. 
 
Vad som har betydelse i centrumetable-
ringar som Trossö, är att människor som 
bor och vistas i staden ska ge sin närvaro 
till förbipasserande individer.  Boende på 
Trossö lyser upp stadens gator med ljus 
från deras hus, ljuset ger staden en känsla 
av säkerhet och trygghet.35  

                                                 
35 Karlskrona kommun (2005). Stadsliv i Karlskro-
na. 
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Gång- och cykelnäten 
Idag finns gång- och cykelförbindelse på 
norra delen av Trossö samt längs de östra 
och västra kustområdena. På den centrala 
och södra delen finns inget gång- och cy-
kelstråk, utan här får cyklister använda sig 
av den befintliga gatan tillsammans med 
bilister. Fotgängarna får använda sig av de 
trottoarer och parker som finns tillgängli-
ga.  
 
På många ställen längs gång- och cykelba-
norna är belysningen dålig. Därför blir 
många gång- och cykelbanor blir alltmer 
ödsliga när människor väljer att ta långa 
omvägar istället för den genare vägen ge-
nom exempelvis skogen.36 En cyklist eller 
fotgängare vill ha alternativa gång- och 
cykelvägar till målpunkten under mörker. 
Finns inte alternativa gång- och cykelvägar 
undviker många att ta de befintliga gång- 
och cykelstråken och cyklar istället längs 
en bilväg även om det finns en risk att 
olyckan är framme då en del cyklister inte 
är försedda med lampa. Människor använ-
der vägar som har människor, är väl 
upplysta och har fria siktlinjer.37 

                                                 
36 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
37 Andersson, Birgitta (2005). Risk – Om kvinnors 
erfarenhet och fysisk planering. 

Karta över gång- och cykelnätet. 
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Hamnområdet 
På Trossö finns ett kontorsverksamhets-
område på norra delen, längs hamnen och 
Östra Hamngatan. Då området mestadels 
består av arbetsplatser är platsen väldigt 
öde kvällstid då arbetsdagen tagit slut. Idag 
består kajområdet av ett fåtal verksamhe-
ter, exempelvis kustbevakningen samt sto-
ra parkeringsytor. Längs hela kajområdet 
finns en gång- och cykelväg. Något som 
saknas i hamnområdet är kommunikation 
med kollektivtrafiken. Då hamnområdet 
ofta är ödsligt och tomt vill få personer 
vistas där ensamma.  
 

 
Hamnområdet med kontorsverksamhet i norr. 

Kollektivtrafik 
Från de mest närliggande stadsdelarna till 
Trossö går det idag nio olika busslinjer 
till/genom centrum. Detta ger en god för-
sörjning av kollektivtrafik till och från 
centrum. (karta kan ses på sid. 23). 
 

 
Busstorget. 
 
Enligt Blekingetrafiken går det dagtid ett 
flertal bussar inom de centrala delarna av 
Karlskrona. Under helgerna finns nattbus-
sen som ska försörja alla de centrala omr-
ådena från Trossö sett och börjar köra sina 
turer från ca 23:30 till 03.30 med 45 minu-
ters intervall. Dessa nattbussar har det 
skrivits mycket om i de lokala tidningarna. 
Det har handlat om bråk, busschaufförer 
som känner sig hotade och inte vill köra 
vissa sträckor etcetera. En del människor 
anser att bara det finns en chaufför med i 
transportsättet, så känner de en trygghet. 
Tryggheten är att det finns en annan person 
närvarande som utför sitt arbete och som 
därmed hjälper andra att ta sig hem tryggt. 
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Karta över kollektivtrafiken på Trossö. 

Busslinjerna 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 och 24 

Busslinjerna 
2, 3, 4, 5, 6 
och 8 

Busslinje  
1 

Busslinje 
7 
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Parkering 
Parkeringshus är ofta utformande för att 
uppfylla en funktion och därmed har ofta 
aspekter som säkerhet och trygghet gått 
förlorad. Parkeringshus kan för många 
människor ge en känsla av otrygghet då det 
finns stora pelare som skymmer sikten, 
dunkelt ljus samt att väggarna kan vara 
mörka. Även hissar och trappor kan kännas 
skrämmande att passera eller använda.38 
 

 
Mörkt parkeringshus. 
 
På Trossö finns idag fyra parkeringshus, 
öppna parkeringsytor som Stortorget samt 
obebyggda tomter. Stortorget är en mycket 
attraktiv parkeringsplats på grund av sitt 
centrala läge mitt på Trossö39.  
 
Det finns tillfällen som torget kommer till 
användning för större attraktioner. Under 
dessa attraktioner samlas många människor 
till platsen. Exempel på attraktioner är en 
cirkus, ett framträdande (stadskampen so-

                                                 
38 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
39 Karlskrona kommun (2005). Stadsliv i Karlskro-
na. 

mmaren 2005) eller en temporär ishall vin-
tertid.  
 
Då torget är stort blir det mycket fort öds-
ligt efter att de parkerade bilarna och den 
lilla torghandeln försvinner. En person som 
passerar över det centrala torget kan känna 
sig utsatt, genom att bli sedd utan att själv 
se.  
 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

Karta över parkeringar på Trossö. Urmakaren (1), under 
Hemköp på Stenbergsgränd finns ett parkeringshus (2), 
under köpcentrumet Wachtmeisters finns ett annat parker-
ingshus (3) och under Affärshuset Kronan finns parkering-
shuset Kronan (4). Stortorget (5) har 260 parkeringsplat-
ser. Det finns även parkeringar längs gatorna samt att 
människorna i staden använder sig av obebyggda tomter 
att parkera på, exempelvis Gasverkstomten (6).  
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Torget samt Klaipedaplatsen (ligger intill 
gågatan) har en stor variation av armaturer. 
I mitten av torget runt statyn av Karl XI 
har kommunen etablerat fyra lägre armatu-
rer (bild 1), denna belysning är anpassad 
för de gående. 

Torget har sedan långa höga armaturer, 
denna belysning är anpassad för biltrafiken 
(bild 2). Klaipedaplatsen har en annan låg 
armatur som är av samma sort som den 
resterande möbleringen på Ronnebygatan 
(bild 3). Längs torgets långsidor finns en 
armatur (bild 4) som belyser gatan för bil-
trafiken. Med denna blandning av armatur 
är torget till större delen väl belyst kvälls-
tid. 
 

Bild 1. Armatu-
ren runt statyn. 

Bild 2. Armatur i 
ytterområdet av 
torget. 

Bild 3. Armaturen 
på Klaipedaplatsen. 

Bild 4. Armatur i yt-
terområdet av torget. 
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Parker 
Parker är ofta svåra att överblicka på grund 
av all vegetation. Belysningen som finns 
ger ofta dåligt ljus eftersom träd och 
buskar absorberar ljuset. Även om belys-
ningen klassas som god, kan människor 
ändå känna sig utelämnade. Denna känsla 
uppstår då det finns risk att någon finns 
gömd bakom en buske och sedan förföljer 
den förbipasserande.40 
 
På Trossö finns det två större parker (se 
karta sid. 27), Hoglandspark i norr och 
Amiralitetsparken i söder. De är centralt 
belägna och utnyttjas mestadels av hund-
ägare samt barnfamiljer som tar barnen till 
lekplatsen i parken. 
 

 
Rastning av hund i Amiralitetsparken. 
 
Amiralitetsparken skapades i samband med 
att det tunnelbelagda järnvägsspåret anla-
des. Detta järnvägsschackt är djupt, mörkt 
samt nedskräpat. Parken är även omgiven 
av bilvägar.41  
 

                                                 
40 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
41 Karlskrona kommun (2002). karlskrona.se 

 
Lekplats i Amiralitetsparken. 
 
Hoglandspark i norr består av över 100 år 
gamla träd. I parken har det planterats ett 
30-tal olika sorters träd för att utgöra varia-
tion och representera de olika sorter som 
finns. Kommunen diskuterar att sätta upp 
ett järnstaket runt parken för att undvika 
slitage.42 Även denna park har en lekplats.  
 

 
Utseendet på det föreslagna järnstaketet. Staketet 
finns idag runt parken vid Drottninggatan och 
Östra Köpmansgatan. 
 
 

                                                 
42 Karlskrona kommun (2002) karlskrona.se 
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Karta över parkområden på Trossö. 
 
Intill gymnasieskolan vid Drottninggatan 
finns det en liten park. Denna park är den 
gamla platsen för stadskyrkan Hedvig Ele-
onora kyrka. Denna kyrka var byggd i trä 
och den revs i mitten av 1700-talet, det 
som idag återstår av den är dess kyrkogård 
som idag har blivit en park.43 Parken an-
vänds idag som passage till gymnasie-
skolan och därmed slits den hårt. 

                                                 
43 Blekinge Museum (2005). Karlskrona Världsarv.  

 
Kyrkogården som blivit till en park. 
 
De åtgärder som kommunen har gjort för 
att minska slitaget på parken är att de har 
satt upp ett järnstaket (bild på staket finns 
sid. 26). Kommunen har även lagt ut en 
stenbeläggning genom parken som har i 
uppgift att styra gångtrafiken.44  
 

 
Stenbeläggningen som ska leda en fotgängare. 
  
På Stumholmen öster om Trossö finns det 
gångstråk som kan nyttjas av alla. Dragsö 
och Saltö (väster om Trossö) är andra po-
pulära grön- och rekreationsområden.  

                                                 
44 Karlskrona kommun (2002) karlskrona.se 
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Våldet på Trossö 
Drygt hälften av de inrapporterade vålds-
brotten till polisen sker på Karlskronas 
gator, parker och torg i nära anslutning till 
nöjeslokaler. Det är längs Ronnebygatan 
som nöjeslivet är etablerat och detta resul-
terar i att det är där som större delen av all 
misshandel sker. Mycket av våldet som 
finns på Ronnebygatan utlöses av ”baga-
tellhändelser”, såsom bråk, trängsel och 
knuffar i köer. Större delen av allt våld 
sker under tiden 22-04 på natten mellan 
fredag till lördag samt lördag till söndag.45 
 
Det centrumrelaterande våldet (misshandel 
utomhus i centrummiljö samt i restau-
rang/nöjeslokal) utövas mestadels av 
personer i åldern 15-23. Ofta återfinns off-
ret och den/de misstänkta för brottet i 
polisens register sedan tidigare. Många 
brott rapporteras aldrig in till polisen, en 
orsak till detta kan bero på att offret känner 
gärningsmannen.46  
 
Den vanligaste brottshandlingen är enligt 
Per Arne Strandh47 på polisen i Blekinge, 
misshandel. Han anser att omgivningen har 
stor betydelse till om ett brott sker eller 
inte. Ett exempel han tog upp var Piraten. 
Denna nöjeslokal har sin entré något avsi-
des från Ronnebygatan samt att det ligger 
en bilparkering i nära anslutning till plat-
sen. Detta betyder att det är en plats något 
avsides där brott kan ske. Strandh berättade 
                                                 
45 Polismyndigheten i Blekinge (2004). Projekt 
”Centrumrelaterat våld 2004”. 
46 Polismyndigheten i Blekinge (2004). Projekt 
”Centrumrelaterat våld 2004”. 
47 Per Arne Strandh polisen i Blekinge, intervju den 
15 februari 2006. 

att Piraten stod för en stor del av den in-
rapporterande misshandeln både inne på 
krogen samt utanför. Han sa även att under 
helger har polisen större beredskap för 
olika händelser. Poliserna som arbetar helg 
ska patrullera på de platser som statistiskt 
sett är värst drabbade. Sker ett större brott i 
någon av de andra kommunerna i länet 
läggs beredskapen på den orten för tillfäl-
let. Under helgen har polisen även en 
större beredskap med bilar. 
 
Strandh anser att genom ett samarbete mel-
lan krögare, polisen och väktare kan 
brottsligheten minskas. Idag går polisen in 
på krogarna och granskar åldern på kun-
derna i baren samt att de granskar om 
någon kund på krogen fått för mycket al-
kohol m.m. Han säger också att en bättre 
belysning vid entréerna skulle förbättra 
möjligheterna till minskat våld. Det som 
har förbättrats genom årens gång är samar-
betet mellan polis, krögare och vakter. 
Krögare har även erhållit en utbildning på 
hur de ska hantera alkoholpåverkade män-
niskor. Han berättar att den grova 
misshandeln har minskat under åren, me-
dan misshandeln har ökat.48 Med grov 
misshandel menas; om gärningsmannen 
har vållat offret livsfara, svår kroppsskada, 
allvarlig sjukdom eller visat hänsynslöshet 
och råhet.49 Med misshandel menas; om 
gärningsmannen vållar ett offer kroppsska-
da, sjukdom eller smärta.50 Strandh 

                                                 
48  Per Arne Strandh polisen i Blekinge, intervju 
den 15 februari 2006. 
49 Brottsbalk (1962:700) (2005). Om brott mot liv 
och hälsa. 6§ 
50 Brottsbalk (1962:700) (2005). Om brott mot liv 
och hälsa. 5§ 
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berättade även att det är en bedömnings-
fråga, som är olika från fall till fall, om 
rubriceringen av ett våldsbrott blir miss-
handel eller grov misshandel.51  
 
Strandh52 svarade även på frågan om vad 
som kan vara en orsak till att Trossös be-
folkning har en rädsla för att vistas 
utomhus när det är mörkt.  Han svarade att 
media har en del i detta. Genom att media 
skriver om de brottshandlingar som sker 
under helgerna leder detta till att männi-
skor förvärrar situationerna, som vatten-
ringar på vattnet. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Per Arne Strandh polisen i Blekinge, intervju den 
15 februari 2006. 
52 Per Arne Strandh polisen i Blekinge, intervju den 
15 februari 2006. 
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Åtgärder och arbete mot en 
tryggare och säkrare stad 

Hinder som motverkar brott 
Boverket53 diskuterar tre olika typer av 
bebyggelseinriktade hinder som motverkar 
kriminaliteten: fysiska, symboliska och so-
ciala.  
 

 
Ett fysiskt hinder i staden.  
 
Fysiska hinder – är hinder som gör att 
brottslingar får det svårt att komma till sina 
brottsobjekt. Exempel på fysiska hinder är 
stängsel, låsta dörrar/portar, murar etcetera. 
Ett fysiskt hinder har inte alltid en positiv 
verkan på staden. Höga murar, tråkiga 
stängel m.m. kan göra den offentliga mil-
jön ful, och platsen får en mindre upp-
skattning av stadens invånare. Fysiska hin-
der behöver inte alltid minska krimin-
aliteten, det kan minska i området som 
hindret satts upp i, medan brottsligheten 
flyttas. 
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ring. 

 
Ett symboliskt hinder; staket som avgränsar. 
 
Symboliska hinder – är exempelvis grän-
ser. Genom att visa i staden vad som är 
privat och vad som är offentligt skapas 
zoner som kan utgöra hinder för brottslig-
heten. Genom dessa zoner kan kriminella 
människor känna att de inte har tillträde till 
platsen samt att de lättare kan bli upptäckta 
av boende i området. Andra hinder kan 
vara staket, rabatter, skyltar, markbelägg-
ningen etcetera.  
 
Om en stad har vackra utformningar som 
skapar trygghet och säkerhet blir dessa 
platser svåra att inta för en kriminell per-
son, då folk gärna vistas i dessa rum. Om 
det däremot finns platser som ger ett sämre 
intryck genom att inte vara lika estetiska 
och folktomma kan det inbjuda till skade-
görelse.  
 
Sociala hinder – är hinder som består av 
patrullerande vakter eller att befolkningen i 
området ser över sitt bostadsområde/all-
männa plats. Då det konstant är människor 
i rörelse som kan upptäcka all typ av ska-
degörelse gör detta att kriminaliteten min-
skar eftersom risken att bli upptäckt ökar.  
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Åtgärder som finns i närmiljön 
Någonting som har stor betydelse i staden 
är dess planering och arkitektur. Det finns 
många byggnader i en stad som kan ha en 
skrämmande effekt. Det kan finnas dunkla 
och mörka portar, långa och otrevliga kor-
ridorer med stora pelare som skymmer 
sikt.54 
 

  
Dunkel gång med bruten siktlinje samt hinder. 
 
Det är inte bara det arkitektoniska som kan 
kännas otryggt, utan även den offentliga 
miljön. I den offentliga miljön finns det; 
platser som är mörka, ödsliga gångstråk 
samt platser som grupper av människor 
samlas på. Åtgärder kan vara att ljusa upp 
byggnader och dess portar, placera in be-
lysning som aktiveras av rörelser, detta för 
att skapa en uppmärksamhet bland invå-
narna. Platser som passeras, som kan 
utgöra samlingsplatser för vissa grupper, 
kan upplevs otrygga och bör omstrukture-
ras i sin utformning. Görs platser mer till-
gängliga för resterande av stadens befolk-

                                                 
54 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. 

ning samt görs ljusare kan det bli en triv-
sam och trygg plats.55 
 
Genom att trygghet och säkerhet har blivit 
en stor del i stadsplaneringen, har städerna 
blivit bättre utformade. Folk vill bo i trev-
liga och gemytliga städer, och en planer-
ares uppgift blir att skapar dessa miljöer. 
Städer som har en kvalitativ livsmiljö (som 
fås genom trygghet) ger också unga män-
niskor en chans till en god uppväxtmiljö.56 
En planerare/kommun bör utveckla sin 
förståelse för en individs levnadsvillkor för 
att kunna tillgodose behoven en människa 
har av välfärd, trygghet och frihet.57 Det 
som krävs är att det bara finns permanenta 
inslag av besökare och verksamheter ut-
ifrån. Att det alltid är någon eller några på 
väg förbi eller på besök.58  
 
Planeringen i samhället har några hörnste-
nar som planerare arbetar med; historian, 
nutiden och framtiden. Dessa aspekter 
måste finnas med i alla typ av planering, 
oavsett om det handlar om ny etablering, 
restaurering eller om det handlar om åtgär-
der. Hörnstenarna handlar om att värdera 
stadens historia samt att förbättra stadens 
utgångspunkter i trygghet och säkerhet.59 
 

                                                 
55 Boverket (1998): Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
56 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
57 Nyström, Jan (1999). Planeringens grunder. 
58 Bergman, Bosse, Hjärne, Lars & Olsson, Sören 
(1991). Stadsliv och grannskap. 
59 Strömgren, Mattias/ Räddningsverket (1997). 
Riskhantering och fysisk planering. 
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Allmänna åtgärder i staden 
Belysning: Stadens befolkning är mycket 
mån om att staden ska ha en god belysning, 
dvs. en säker och trygg miljö. Många plat-
ser har en armatur anpassad för bilisten och 
fotgängaren har då kommit i skymundan. 
Dålig belysning kan också finnas på platser 
där miljön blivit nedgången och bort-
glömd. Parker är platser som invånare i en 
stad gärna undviker då det är mörkt, män-
niskor anser att belysningen inte till-
godoser deras behov av ljus. Andra platser 
som kan ha dålig belysning är gång- och 
cykelvägar. Dessa platsers belysning kan 
vara av en punktbelysning, dvs. det är ljust 
runt armaturen sedan blir det ett mörkt 
stråk fram till nästa armatur osv.60 
 

 
Dåligt exempel på belysning – punktbelysning. 
 

 
Exempel på en välutformad belysning som ger ljus 
även till omgivningen. 
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Åtgärder för att förbättra otrygga och osäk-
ra miljöer kan göras genom att sänka 
belysningen så den anpassas för en fot-
gängare. Genom att sänka armaturen 
undviks de mörka områden som lätt upp-
står på grund av att ljuset inte når fram. 
Genom en god belysning och skapande av 
bättre gångvägar för fotgängare börjar 
rummen i staden befolkas. Parkers belys-
ning bör uppmärksammas mer, detta kan 
göras genom att etablera en armatur som 
ger mer ljus till närmiljön och en överskåd-
lighet i parken. Med en jämn belysning 
skapas en ljus atmosfär och människor kan 
känna sig trygga. Det är inte bara belys-
ningen som har en stor effekt på dessa 
platser utan även omgivningen och hur den 
ser ut.61  
 
När belysning planeras bör en planerare 
tänka på att all typ av belysning inte är 
optimal. Om det exempelvis finns en stark 
och tät belysning längs en gång- och cy-
kelväg, behöver detta ljus inte utge en 
garanti för att det inger säkerhet och trygg-
het. Individen som vistas på platsen kan 
känna att den står på en scen, att personen 
blir sedd men kan själv inte se. Belysning 
bör därför placeras så den belyser upp om-
givningen samtidigt som det ger en god 
belysning på gång- och cykelvägen.62 Be-
lysningen i en stad gör det även svårare för 
kriminaliteten att breddas ut, eftersom det 
finns en risk att bli upptäckt. Genom att 
införskaffa en belysning som reagerar på 

                                                 
61 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
62 Tryggare och Mänskligare Göteborg (2005). 
Manual, Trygghetsvandring – såhär gör man. 
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rörelser och därmed tänds, blir folk i om-
givningen mer uppmärksamma.63  
 
Gång- och cykelvägar: Stor del av en stads 
befolkning förflyttar sig genom att gå eller 
cykla. Därför är det viktigt att stadens ut-
bud av gång- och cykelstråk är bra. En 
planerare måste alltid tänka sig för var en 
gång- och cykelbana etableras. Människor 
använder sällan gång- och cykelbanor som 
har dåliga siktlinjer, mycket buskage samt 
dålig/bländande belysning. De används 
heller inte om det är folktomt eller om de 
går igenom mörka skogsdungar eller dy-
likt. Åtgärder för att skapa en bättre och 
tryggare gång- och cykelmiljö är att etable-
ra dem vid väl använda områden. Under de 
mörka timmarna ska det finnas alternativa 
vägar att välja. En gång- och cykelbana ska 
ha en god belysning, dvs. armaturen ska ge 
ett behagligt ljus, som även ger ett ljus till 
omgivningen. Längs dessa stråk ska även 
siktlinjerna och överskådligheten arbetas 
fram, dvs. det ska läggas mer tid på att 
förbättra miljöerna med att klippa buskar, 
ta bort överflödigt sly etcetera. Många 
människor vill att ett gång- och cykelstråk 
ska gå längs en trafikerad led, det ger en 
trygghet med att det finns social kontroll 
(förklaring av social kontroll finns på sid. 
14).64 
 
Gång- och cykeltunnlar/broar ska även de 
ha en god utformning. En person kan kän-
na obehag att använda en tunnel som är  
 
                                                 
63 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
64 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 

  
Gång- och cykelbana som har dolda sittytor samt 
att en fotgängare eller cyklist kan känna sig trängd 
av vattnet intill. När mörkret lägger sig blir det 
även mörkare av vattnet. 
 
krökt samt har dålig belysning. Är tunneln 
krökt vet personen ifråga inte vad som 
kommer efter tunnelns slut och om belys-
ningen är dålig känns tunneln mer otrygg. 
En tunnels åtgärder kan vara att; inte ha en 
bruten siktlinje, dvs. det ska bl.a. inte vara 
en trappa ner/upp till själva tunneln, den 
ska även göras bred och kort. En bro har 
likartade problem som en tunnel. Åtgärder 
för en bro är att göra den bred och kort, då 
blir bron lättöverskådlig och det går snabbt 
att passera.65 
 
Kollektivtrafiken: Många människor kän-
ner en otrygghet med att använda kollek-
tivtrafiken. Vägen från busshållplatsen, till 
och från bostaden/arbetsplatsen kan vara 
lång, ödslig och mörk. En otrygg hållplats 
kan vara placerad intill en mörk park, en 
hög mur eller att den bara är placerad på en 
plats där inga människor vistas. En åtgärd 
för att skapa en trygg miljö från och till 
                                                 
65 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
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bostaden/arbetsplatsen, är att nya hållplat-
ser etableras. Därmed blir det fler buss-
hållplatser samt att avståndet från hållplats 
och bostad/arbetsplats blir kortare. Längs 
gångbanan som en person måste använda 
sig av för att ta sig till hållplatsen ska det 
finnas en god belysning. Åtgärden för 
busshållplatsens utformning är att en per-
son ska kunna se åt båda håll och ha god 
uppsikt, dvs. all skymmande buskage ska 
klippas ner/ansas samt att hållplatsens väg-
gar ska vara genomskinliga. Hållplatsen 
ska inte ha en placering som gör att en per-
son känner sig inträngd och den bör inte 
vara etablerad vid ett krön eller liknande. 
En hållplats ska stå synligt, helst på en 
raksträcka, och det ska vara en plats där 
människor rör sig. Hållplatsen ska gärna ha 
en utformning som är inbjudande. Bussar-
nas turtäthet är även en viktig faktor, en 
individ väntar inte gärna på bussen, den 
vill heller inte vänta om platsen är obehag-
lig.66  
 

 
En ödslig busshållplats intill en stängd fasad. 
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Parkeringsanordningar: Ofta undviker folk 
parkeringshus, då många känner en obe-
hags känsla där. Känslan för osäkerhet 
uppkommer genom att parkeringshus ofta 
är ödsliga, har stora skymmande pelare, är 
mörka med dålig belysning m.m.  
 

 
Parkeringshus med pelare och dunkel belysning. 
 
Åtgärder för att förbättra miljön i parker-
ingshus är bl.a. att det finns patrullerande 
väktare, att byggnadens väggar målas ljusa, 
samt att det ska finnas ett kontinuerligt 
underhåll av väggarna, för att undvika att 
väggarna blir svarta av avgaser. Förbätt-
ringar sker även genom att det blir en 
bättre överblickbarhet över parkeringen 
från trappor samt att belysningen förbätt-
ras. Ett parkeringshus bör upprättas i när-
het till bostäder, så att det finns en uppsikt 
på byggnaden från de boende.67 
 
Grönområden: Många människor (främst 
kvinnor) känner sig otrygga i miljöer som 
parker. En park är ofta en plats som obe-
hagliga personer samlas på. De samlas där 
för att det är en plats de får vara för sig 
                                                 
67 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
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själva samt att det är lite i skymundan. 
Många parker har en dålig belysning an-
tingen för att armaturen är glest utplacerad 
eller för att armaturens belysning absorbe-
ras upp av parkens grönska. Parkers över-
skådlighet och siktlinjer är ofta begränsade 
på grund av träd, höga buskar m.m. En 
person kan istället välja att passera utanför 
parken för att därmed känna sig trygg. Åt-
gärder som kan göras i en park är att 
exempelvis ta bort stängsel som hägnar in 
området. Parker bör göras lättöverskådliga 
och lätta att ta sig ur om rädsla skulle upp-
stå. Belysningen i en park bör göras bättre, 
dvs. omgivningen i parken får ljus. Arma-
tur kan sättas vid trädstammar, detta ger en 
belysning som inte absorberas av grönskan 
på en gång. I en park kan även olika ting 
belysas upp, exempelvis en staty. Genom 
att belysa olika saker i en park blir det en 
annan belysning, som gör att uppmärk-
samheten riktas mot det upplysta före-
målet. Med belysningen försvinner de 
mörka vrårna och skrymslena som obehag-
liga människor kan gömma sig i.68 
 

  
Förslag på vad som kan göras i grönområden. 
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Ytterligare en åtgärd kan vara att etablera 
en aktivitet i parken, detta leder till att par-
ken får liv och rörelse. I en park ska även 
gångstråken vara placerade så folk utanför 
parken kan se in på dem.69 
 
Tillgänglighet: Överlag vill människor ha 
en god tillgänglighet till stadens alla områ-
den. Med tillgänglighet menas att det ska 
vara lätt och det ska gå fort att nå sitt mål. 
Om en gata upplevs stökig och kaotiskt 
undviks den och kan bidra till att sträckan 
till målet blir längre och mer omständlig. 
En god och säker/trygg tillgänglighet till 
olika målpunkter gör att fler människor 
stämmer träff i det offentliga rummet. 
Möts fler människor leder detta till en ökad 
mängd människor i den fysiska miljön. 
Åtgärderna för att en stad ska kännas trygg 
och säker är bl.a.: att entréer ska vara lätta 
att nå, målpunkterna i staden bör kunna nås 
genom alternativa vägar, därmed kan obe-
hagliga områden undvikas.70  
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 38

Malmö  
Kommunen har startat ett projekt som he-
ter ”Välfärd för alla”, detta projekt arbetar 
med olika områden varav ett är ökad 
trygghet. För att förbättra Malmös trygghet 
har mycket fokus lagts på att arbeta med 
kriminella ungdomar, samt åtgärder för att 
förbättra de offentliga miljöerna. De som 
samarbetar för att skapa en bättre miljö för 
stadens befolkning är polisen, åklagare och 
socialtjänsten.71 
 
Polisen i Malmö har gjort en enkätunder-
sökning om tryggheten. Enkäten visar att 
tryggheten har förbättrats i vissa stadsde-
lar. Två stadsdelar med hög brottslighet i 
Malmö är Rosengård och Södra Innersta-
den. Det är i dessa två stadsdelar som 
människor upplever att brottsligheten min-
skat och tryggheten har ökat.72 
 
Malmö kommuns tanke med enkäten är att 
få fram fakta om platser som människor 
upplever som otrygga. Kommunen menar 
att om människor känner sig otrygga blir 
deras livskvalitet influerad. Känner en in-
divid sig otrygg kan det utmynna i att olika 
vardagsaktiviteter som att gå på bio, åka 
buss eller utöva fritidsaktiviteter går förlo-
rade. Kommunen är rädd för att invånarna 
ska sluta bry sig om sitt bostadsområde på 
grund av att det finns stora problem i det. 
Kommunen arbetar med att få befolkning-
en mer mån om sin stad. Om invånarna 
rapporterar in till kommun och polis om 

                                                 
71 Malmö stad (2005). Trygghet och säkerhet i 
Malmö.  
72 Malmö stad (2005). Trygghet och säkerhet i 
Malmö.  

olika sorters kriminella handlingar, kan 
brottsligheten motverkas i ett tidigt skede. 
Brottsligheten motverkas genom att kom-
munen sätter in resurser på rätt ställen i 
staden.73 
 
Åtgärder som Malmö kommun använder 
sig av i det brottsförebyggande arbetet är: 

o Ökade resurser till Malmöpolisen. 
o Initiativ tas till lokala program för 

trygghet. De engagerade är boen-
de, sociala myndigheter, polis, 
föreningar, fastighetsägare samt 
näringsliv. 

o De inrapporterade brotten be-
handlas snabbare. 

o En samverkan mellan myndighe-
ter och agerande mot svartklubbar 
är utvecklad.74  
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74 Malmö stad (2005). Trygghet och säkerhet i 
Malmö.  



 39

Göteborg 
Göteborgs kommunstyrelse fattade beslutet 
att starta ett brottsförebyggande råd år 
2000. I januari året därpå gick förslaget 
igenom och det brottsförebyggande rådet 
Tryggare och Mänskligare Göteborg var 
ett faktum. Arbetet mot en tryggare och 
säkrare stad sker i samverkan med Göte-
borgs stadsdelar, polisen, föreningar, 
universitetet, näringsliv och enskilda indi-
vider. Stöd ges från rådet samt att initiativ 
tas till strategiskt arbete och konkreta in-
satser för att öka tryggheten, säkerheten 
och trivseln i staden.75 
 
Samhällena som folk bor i har i större ut-
sträckning blivit en riskzon för brottslighet. 
Folk är medvetna om detta och ropen efter 
bättre larm, lås, poliser, säkerhet och bättre 
kontroll på den offentliga miljön ökar. Men 
blir det en ökning av lås stängs staden ute. 
Det blir en ökning av kriminalitet i staden 
eftersom inga människor vågar vistas i 
dessa miljöer. Brottsligheten ökar på grund 
av att det inte finns någon social kontroll 
och de kriminella får fritt spelrum att utfö-
ra olika sorters brottshandlingar.76  
 
På Tryggare Mänskligare Göteborgs hem-
sida kan man läsa: 

” … där vi måste gå för att ta oss 
till jobbet, till spårvagnshållplat-
sen, till affären eller till 
vårdcentralen, där har vi rätt att 
känna oss trygga och säkra un-
der alla tider på dygnet. På 
många ställen i vår stad känner 

                                                 
75 Göteborgs stad (2005). Trygghet & Beredskap 
76 Göteborgs stad (2005). Trygghet & Beredskap 

sig människor otrygga. Många 
gångtunnlar, spårvagnshållplat-
ser, gångvägar och bostads-
miljöer runt om i stadsdelarna 
uppfyller inte de krav på en trygg 
miljö som vi kan ställa. Det 
handlar ofta om dålig belysning 
och skymmande växtlighet men 
också om brister i själva stads-
planestrukturen.”77 

 
Åtgärder som Göteborgs kommun använ-
der sig av i det brottsförebyggande arbetet 
är: 

o Stödcentrum – här kan en individ 
prata ut och få rådgivning angå-
ende brott som skett individen 
eller för att en anhörig kan vara 
medlem i en kriminell grupp. 

o De utför trygghetsvandringar i 
staden, för att på så vis lokalisera 
otrygga och osäkra platser. 

o Det finns olika sorters aktiviteter 
för att motverka brott. Aktivite-
terna är seminarier, konferenser, 
möten, utbildningar och mässor. 

o Varje stadsdel i Göteborg har en 
person som ansvarar för frågorna 
angående brott och trygghet. 

o Föräldrar som nattvandrar.78 

                                                 
77 Tryggare Mänskligare Göteborg (2005). Trygghet 
i den fysiska miljön. 
78 Göteborgs stad (2005). Trygghet & Beredskap 
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Helsingborg 
Kommunen arbetar för att alla invånare i 
staden ska uppleva en trygghet och säker-
het när de vistas i den fysiska miljön. 
Kommunen är aktiv i att följa samhällsut-
vecklingen för att kunna motverka 
otrygghet. Det är medborgarutskottet och 
Brottsförebyggande rådet som samarbetar 
mot ett tryggare och säkrare Helsingborg.79 
 
Helsingborgs kommun anser att en trygg 
stad byggs upp på ett rikt folkliv, folklivet 
är den billigaste åtgärden en stad kan 
åstadkomma. Fler människor i rörelse ska-
par trygghet hos andra människor.80 
 
Helsingborgs kommun vill att befolkning-
en ska engagera sig i att förändra den 
fysiska miljön. Kommunen vill att folk ska 
se sig omkring i sin omgivning och peka ut 
vilka faktorer som finns i staden som inger 
otrygghet och osäkerhet. Kommunen vill 
engagera människor med att förbättra sta-
den.81 
 
Åtgärder som Helsingborgs kommun an-
vänder sig av i det brottsförebyggande 
arbetet är: 

o Nattvandrare – social aktivitet i 
staden. 

o Trygghetsvandringar. 
o Förändringar i den fysiska miljön 

med inriktning på Helsingborgs 
invånares synpunkter.82 

 

                                                 
79 Helsingborgs stad (2005). Risk och säkerhet. 
80 Helsingborgs stad (2005). Risk och säkerhet. 
81 Helsingborgs stad (2005). Risk och säkerhet. 
82 Helsingborgs stad (2005). Risk och säkerhet. 

Olika länders lösningar 
Boverket83 skriver om olika brottsförebyg-
gande åtgärder som gjorts i olika länder. I 
USA har rädslan för att utsättas för brott på 
egendom och liv blivit en stor inkomstkälla 
för tillverkarna av brottsförebyggande ting. 
I USA har rädslan hos människorna skapat 
ett flertal gated communities. För en sum-
ma pengar kan den senaste tekniken 
installeras med funktionen att hålla brotts-
ligheten utanför hemmet. USA har även 
börjat ingripa vid brott med små företeel-
ser, exempelvis urinering på offentlig plats 
Genom att ingripa redan vid små brott, 
minskar andelen större brott anser USA. 
 
I början av 1970-talet skapade USA ett 
program för brottsförebyggande åtgärder: 
Crime Prevention Through Enviromental 
Design (CPTED). Programmet innebär att 
säkerhet och trygghet inte nås genom lås 
och övervakning, istället ska omgivningen 
utformas för att minska brottsligheten. Det 
finns fyra principer i detta program som 
verkar för ett säkrare och tryggare samhäl-
le: naturlig övervakning (inkräktare 
avslöjas tidigare), lokal förstärkning (tydli-
ga gränser), tillgång till en naturlig 
övervakning (tydliggöra vad som är privat 
och vad som är offentligt) samt förstärk-
ning av bostadens säkerhet (lås).84 

                                                 
83 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
84 Listerborn, Carina (2002). Trygg stad. 
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Storbritannien har även de brottsförebyg-
gande åtgärder i sina städer. Deras 
tyngdpunkt i arbetet mot kriminaliteten 
ligger i utformningen av den fysiska miljön 
och bostäderna. Utformningen i staden ska 
försvåra för gärningsmännen genom att 
olika hinder etableras i hissar, parkerings-
hus, entréer, trapphus etcetera. Hindren är 
inbyggda i byggnaderna exempelvis; larm, 
väl utformade dörrar och fönster som kan 
stå emot inbrottsförsök. En byggherre läm-
nar in sina ritningar till polisen som får 
granska ritningarna. Är ritningen av god 
standard kan polisen utmärka byggnaden 
med kvalitetsmärkningen Secured By De-
sign. Denna märkning visar utåt att 
bygganden är godkänd i brottsförebyggan-
de syfte.85 
 
I Nederländerna lade justitieministern 
1985 fram en plan för att minska kriminali-
teten. Planen som lagts fram menade att 
staden från start skulle byggas med brotts-
förebyggande åtgärder samt att människor 
ska se efter varandra och ingripa vid fara 
för en annan individ. Med en god samver-
kan mellan människorna i staden, polisen, 
myndigheterna och verksamheter kan ett 
tryggare och säkrare samhälle byggas upp. 
Även holländarna har en kvalitetsmärkning 
(sedan 1996) på sina byggnader, The Poli-
ce Label Secured Housing. Märkningen 
har tanken att minska brottsliga handlingar. 
För att byggnader ska kunna få en kvali-
tetsstämpel av polisen gäller det att 

                                                 
85 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 

byggnader, miljöer etcetera uppfyller 50 
krav som är brottsförebyggande.86  
 
Danmark tror inte på det amerikanska 
sättet att motverka brott genom att stänga 
in sig i egna samhällen. Danmarks synsätt 
på att förhindra brott i staden är att låta 
staden vara öppen för alla. Genom att 
danskarna har detta synsätt är deras filosofi 
för att motverka brott att lära sig att leva 
intill brottsligheten. Danmark har ett flertal 
rekommendationer för att förebygga kri-
minalitet; 

o Staden ska vara en blandning av 
bilister och fotgängare, för att 
hela tiden ha rörelse i staden, 
dygnet runt. 

o Det ska finnas tydliga gränser i 
staden som inger en känsla av att 
vilja bevara och se efter sin stad. 

o De allmänna platserna i staden 
ska vara översiktbara och platser 
som människor möts på. 

o Stadens ska ha en estetisk ut-
formning, det ska finnas saker att 
titta på. 

o Dessutom ska det finnas hinder i 
miljön som motverkar till skade-
görelse och annan brottslighet.87 

 
Finlands synsätt på att motverka krimina-
liteten är att integrera staden och dess 
invånare. Deras synsätt på brottsförebyg-
gande åtgärder ligger inte i planerings-
utformningen med inriktning på att försva-
ra stadens rum. De menar att staden ska ge 
                                                 
86 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
87 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
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invånarna möjligheten att träffas på gator-
na oavsett om de känner varandra. Genom 
att det blir mycket människor i rörelse 
inger detta en trygghetskänsla menar fin-
ländarna. I en stad ska det finnas många 
platser som ger möjlighet till kontakt män-
niskor emellan.88 
 
I Toronto, Kanada har det utvecklats en 
grupp som arbetar mot ett tryggare samhäl-
le; The Safe City Committee. Det var en 
grupp kvinnor som startade arbetet med att 
skapa en tryggare och säkrare stad genom 
att förbättra stadens belysning samt genom 
förändringar i den fysiska miljön.89 
 
Syftet med arbetsgruppen är att stoppa våld 
i hemmet, på arbetsplatser och i den offent-
liga miljön. I Toronto sätts människan i 
centrum och i andra hand kommer egen-
domar och andra materiella ting. Projektet 
skiljer sig från andra trygghetsprojekt. Pro-
jektet har formats för att förhindra att våld 
uppstår. Detta har gjorts genom att invol-
vera medborgarna i beslutfattande åtgärder, 
utbildningar samt att förstärka medborgar-
nas kännedom om trygghetsåtgärder i 
urbana miljöer. Projektets byggstenar byg-
ger på en faktasammanställning utifrån 
människors upplevelser till en tryggare 
stad.90 
 

                                                 
88 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 
89 In Toronto, planning is the best defense. (1994). 
Planning. 
90 Listerborn, Carina (2001). Rädslans geografi – 
om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män. Kvin-
novetenskaplig skrift. 

Den fysiska miljön har en stor faktor i ris-
ken med att bli offer för en kriminell 
handling, detta på grund av stadens funk-
tionsuppdelning. Mellanrummen mellan 
bostadsområden, handelscentra och större 
infrastrukturer blir tomma och ödsliga. Det 
är i dessa mellanrum som större delen av 
övergreppen sker. I Toronto har ett antal 
åtgärder utförts och många av åtgärderna 
har varit väldigt framgångsrika. En del av 
åtgärderna som gjorts i Toronto är dessa: 

o I kollektivtrafiken har ”rörliga 
hållplatser” införts, dvs. en per-
son får stiga av var de vill på 
sträckan. Chauffören har även i 
uppgift att se efter att ingen följer 
efter den avstigna personen. 

o På tunnelbanestationerna har det 
utformats en plattform där en ho-
tad person kan få direkt kontakt 
med personalen i biljettluckan. 
Direktkontakten utgörs genom en 
kamera och en telefon, kameran 
fungerar här som ett kommunika-
tionsmedel.  

o Hissar har även utformats på ett 
tryggare och säkrare sätt. Hissar-
na består av ett genomskinligt 
material och har placerats på en 
öppen plats, långt ifrån mörka 
och trånga utrymmen.91 

                                                 
91 Listerborn, Carina (2001). Rädslans geografi – 
om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män. Kvin-
novetenskaplig skrift. 
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Inventering, enkätunder-
sökning & sammanställning 

Genom att utföra en inventering ges det 
indikationer till hur Trossö ser ut och upp-
levs, inte bara av tillfrågade människor 
utan även av mig själv. Huvudtanken med 
inventeringen är att den ska visa på platser 
som kan upplevas otrygga och osäkra. Ge-
nom att vandra på Trossö och uppleva de 
olika rummen i staden kan en förståelse till 
varför vissa människor tycker det är obe-
hagligt på vissa områden i staden fås. 
Genom inventeringen kan också andra 
platser som kanske inte kommer upp i en-
kätundersökningen ses. Genom att utföra 
en enkätundersökning ges det svar från 
människor som rör sig på stadens gator. 
Enkätundersökningen har tanken att visa 
på upplevda otrygga och osäkra platser i 
staden. Genom enkäten får en del av 
Trossös invånare vara delaktiga i trygg-
hets- och säkerhetsarbetet då de berättar 
vad som är otryggt och osäkert. De får 
även påpeka vad de anser skulle kunna 
förbättra den offentliga miljön. 
 
Inventeringen och enkätundersökningen 
leder till en slutsats av den upplevda käns-
lan av Trossö. Utifrån dessa resultat kan 
sedan åtgärder föreslås till förbättringar i 
den offentliga miljön. 

Inventering 
Under arbetet har en inventering utförts av 
Trossö. Inventeringen har utförts under 
vinterhalvåret och under dag- samt kvälls-
tid då mörkret lagts sig. Inventeringen har 
även utförts under helger för att ge en upp-
fattning av hur Trossö används av dess 
befolkning. Inventeringen har gjorts till 
fots. Genom att gå ges en upplevelse samt 
att man hinner uppfatta hur saker och ting 
ser ut. Hela Trossö har inventerats gata för 
gata, detta för att inte missa en plats som 
kan för en individ upplevas som otrygg. 
 
Det som iakttagits under inventeringen är 
olika otrygga och osäkra platser som mör-
ka portar, innegårdar, folktomma platser 
eller om en plats har mycket folk och rö-
relse, så har detta också registrerats. Olika 
platsers placering i staden och hur placer-
ingen kan orsaka att en plats upplevs 
otrygg har noterats. Inventeringen har även 
visat att det finns många platser i staden 
som har höga och stängda fasader, vilket 
kan upplevas skrämmande. Ytterligare en 
faktor som lagts märke till under inventer-
ingen är gatubelysningen på Trossö och 
hur den är utformad.  
 
Inventeringen visar på platser på Trossö 
som upplevts som otrygga och osäkra, en 
karta visar vart de upplevda osäkra och 
otrygga platserna är (sida 47). En kortfat-
tad text skrivs därefter om vartdera 
område/tema som har upplevts obehagligt. 
Varför upplevs en del platser otrygga och 
osäkra? Förklaring på detta kan vara att 
platsen är mörk, ligger avsides, det saknas 
liv och rörelse, platser kan ha dålig över-
skådlighet och dåliga siktlinjer m.m.  
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Först ska Trossö jämföras med Jane Jacobs 
och Oscar Newmans (mer om dessa perso-
ner sid. 12) synsätt på hur en stad ska vara 
utformad för att den ska inge trygghet och 
säkerhet. 
 
Jacobs förespråkar rumslig öppenhet och 
Oscar Newman står för slutna rum. Jacobs 
anser att en stad, måste planeras för att 
skapa miljöer som är lätta och tillgängliga 
att överskåda. Hon tycker även att ett 
stadsrum ska befolkas, det ska finnas främ-
lingar, variation och mångfald i staden. 
Staden ska erbjuda en spännande miljö 
med liv och rörelse. Newman menar att en 
stads rum bör vara slutna så att det är lätt 
att beskydda. Han anser att med slutna rum 
kan människor ansvara för byggnaderna, 
varandra samt den fysiska utformningen. 
 
Vilket synsätt passar Trossö bäst in på? 
Genom den utförda inventeringen har en 
upplevelse för hur staden används av be-
folkningen fåtts. Längs Ronnebygatan och 
Borgmästaregatan (lokalisering ses under 
bilaga 3) finns Jacobs synsätt med att be-
folka gatan. Hon anser att genom en 
variation av människor och händelser be-
folkas gaturummet. Ronnebygatan och 
Borgmästaregatan befolkas dagtid av en 
stor mängd människor som utför olika sor-
ters ärenden och ger därmed staden liv och 
rörelse. Människorna som bor i husen 
längs dessa gator har därmed alltid något 
att se utanför sitt fönster. På Ronnebygatan 
är det ständigt liv och rörelse, staden får en 
spännande miljö tack vare den etablerade 
handeln. Längs gatan finns ett flertal bän-
kar, dessa bänkar är ofta upptagna av 

människor som tittar på de förbipasserande 
människorna. 
 
Många av Trossös andra och mindre gator 
med bostäder har som Jacobs förespråkar 
fönster som vetter mot gatan. Men en fak-
tor som Jacobs tar upp som viktig är livet 
på gatan, på de mindre gatorna saknas det-
ta liv. Detta leder till att människor inte 
tittar ut genom sitt fönster, det finns inget 
att se på gatan nedanför. Därmed har den 
sociala kontrollen gått förlorad i den of-
fentliga miljön. 
 
I och med att det inte finns mycket liv på 
gatan utanför fönstret kan människor istäl-
let vända sina blickar mot bostadshusets 
innergård (om sådan finns). I och med in-
nergården kan ett slutet rum skapas. Detta 
förespråkar Newman, i och med att det kan 
ske saker på innergården riktas istället 
blickar ditåt. Eftersom en person ofta kan 
titta på innergården kan den lära sig att 
känna igen olika människor. Personen vet 
vilka människor som använder sig av går-
den och vet därmed vilka som inte hör 
hemma där när nya ansikten dyker upp. 
Detta leder till att det skapas en social kon-
troll för människor på en mindre yta, just 
som Newman förespråkar. 
 
Med den folkrika Ronnebygatan och de 
mindre gatorna som har lite liv och rörelse 
ses Trossö som en blandning av Jacobs och 
Newmans synsätt. 
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Hamnområdet 

 
Verksamheter i hamnområdet. 
 
På norra delen av Trossö längs hamnen och 
Östra Hamngatan, finns det kontorsverk-
samheter. Området består mestadels av 
arbetsplatser och kvällstid blir platsen öde. 
Området är i dagsläget endast en målpunkt 
för de arbetande i området, dvs. det är en 
målpunkt dagtid. Över själva kajområdet 
finns idag endast ett fåtal verksamheter 
samt tomma ytor som används till parker-
ing för de arbetande i området.  
 

 
Parkeringsytor i hamnområdet som står öde efter 
att arbetsdagen är över. 
 

Den armatur som finns längs kajen ger inte 
en tillräckligt god belysning för hela kajen, 
utan flera partier ligger i mörker. Längs 
Östra Hamngatan finns det en gång- och 
cykelväg, denna används till största delen 
av de arbetande i området samt förbipasse-
rande. Det är endast ett fåtal människor 
som rör sig på denna sträcka kvällstid. När 
det är mörkt kan denna gång- och cykelväg 
kännas väldigt osäker då det är lite folk i 
rörelse längs sträckan. Det finns heller ing-
en kommunikation med kollektivtrafiken 
på denna sträcka. En person vistas inte 
gärna i området själv på grund av den sva-
ga sociala kontrollen, då det inte finns 
många människor i rörelse. Hamnområdet 
är idag ett tråkigt område, det finns ingen 
aktivitet där, det finns inget att se, det finns 
ingen anledning för Trossös invånare att ta 
sig dit. 
 
På Östra Hamngatan är det gärna många 
bilister som gasar på. Eftersom gaturum-
met är storskaligt med en ointressant 
omgivning finns det inget som gör att tra-
fiken sänker hastigheten. 
 

 
Trist landskap i hamnområdet. 
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Platser som upplevs otrygga och osäkra på Trossö, framtagna genom inventering. Platser kan upplevas otrygga 
och osäkra på grund av mörka områden, att platser ligger avsides, dålig överskådlighet osv.
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Parker 
Amiralitetsparken: Parken känns under 
mörkrets timmar inte trygg att passera ige-
nom då belysningen är vag. Detta leder till 
att människor väljer att gå omvägen runt 
parken istället. Den norra delen av parken 
kan passeras på grund av att den är omgi-
ven av trafik. Den södra delen av parken 
består av en kulle som gör att det inte finns 
någon siktlinje genom parken. Kullen gör 
att en person endast kan se en kortare 
sträcka. I den södra delen av Amiralitets-
parken är det dessutom fler träd än vad det 
är i den norra, detta leder till att den södra 
delen med lekparken blir väldigt mörk 
samt har dåliga siktlinjer. På grund av all 
grönska samt järnvägsspåret som går rakt 
igenom parken begränsas sikten.  
 

 
Järnvägsschaktet sett från söder till norr, som är 
omgivet med tät grönska. 
 
Upplevelser som fås är att om en människa 
är på ena sidan av järnvägsspåret i parken, 
kan denne individ inte se om det sker något 
med en annan individ på andra sidan av 
järnvägsspåret. En förbipasserande person 
utanför parken kan heller inte se om något 
sker i parken. 

 

 

 
Hoglandspark: Dagtid finns det männi-
skor i parken, men när det är mörkt är 
parken i stora drag övergiven. Att sätta upp 
staket runt en sådan park som kommunen 
föreslagit i översiktsplanen skulle bara 
innebära att ännu färre människor vill ta 
den vägen hem på kvällen. 
 
Inventeringen visade att Hoglandspark har 
ett flertal träd i nord-sydlig riktning, detta 
ger siktlinjer i den riktningen, men från öst 
och väst blockeras siktlinjerna av vegeta-
tionen.  
 

Karta av Amiralitetsparken, bilden visar järnvägs-
schaktets dragning (röda linjen) samt den norra 
(blågrå) och södra (orange) delen av parken. 
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Hoglandspark sett från norr till söder. 
 
På grund av alla rykten om överfall i Hog-
landspark kan det finnas ett flertal männ-
iskor som upplever parken otrygg och und-
viker därmed den. Belysningen är i parken 
punktvis och ger inte tillräckligt ljus till 
omgivningen. På grund av alla grönska i 
parken blir det även svårt för ljuset att 
tränga sig genom grenar, löv och buskar.  

Parkering 
Inventeringen visade att det på Trossö inte 
finns några givna utformningar av trygghet 
och säkerhet vid parkeringsplatser. 
 
De flesta parkeringshus i staden har en 
dunkel belysning, pelare, mörka skrymslen 
och vrår. Parkeringshuset Urmakaren har 
en god belysning på kvällen, men efter ett 
visst klockslag blir det även här ett dunkelt 
ljus.  
 
Stortorget som har öppna parkeringsytor 
har en god belysning. Armaturen är av stor 
variation, men det ger en god belysning till 
större delen av torget. Gasverkstomten är 
ingen etablerad parkeringsyta, men har 
blivit det genom tiden. Denna plats har inte 
samma belysning som Stortorget, Gas-
verkstomten ligger något avsides samt att 
belysning är svag och ger platsen en 
otrygghets känsla.  
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Varvsmuren 
Längs södra Trossö går Varvsmuren som 
skiljer den militära verksamheten från sta-
den. Denna mur är hög på grund av att det 
inte ska finnas någon insikt till området. 
Muren är även väldigt enformig och trist i 
allmänhet. 
 

 
Varvsmuren. 
 
Kvällstid kan platsen upplevas inträngd på 
grund av begränsningen av muren på ena 
sidan och en bilväg på den andra. Dessut-
om är trottoaren som används trång och ger 
inte mycket utrymme till att gå två perso-
ner i bredd. Dessa faktorer kan göra att 
människor inte vill vistas på platsen och 
detta kan leda till att platsen inte blir någon 
attraktiv målpunkt i staden. 

Gång‐ och cykelvägar 
Intill Österleden går det en gång och cy-
kelbanan som leder till en tunnel till 
Pantarholmen (lokalisering av Pantarhol-
men kan ses på kartan på sid. 20). Gång- 
och cykelleden delar på sig på ett ställe och 
cyklister ska cykla längs bilvägen. Fot-
gängarna ska gå längs en mörk väg som 
skyms av ett högt buskage samt att gång-
vägen har en stängel på sin ena sida. Denna 
plats är mycket öde samt att gångbanan 
saknar belysning. Folk föredrar att gå på 
cykelbanan för att få ljuset från biltrafiken. 
 

 
Gång- och cykelbana intill Österleden. 
 
Längs Borgmästarekajen (lokalisering kan 
ses på bilaga 3) finns det mörka och osäkra 
gång- och cykelstråk. Dessa gång- och 
cykelstråk som går på båda sidor av gatan 
är mörka, med dålig belysning eller ingen 
belysning alls. Trädallén som är planterad 
längs Borgmästarekajen absorberar upp 
ljuset som armaturen till biltrafiken ger och 
leder därmed till att gång- och cykelbanor-
na blir utan ljus. Den ena gångbanan är 
dessutom i mycket dåligt skick. Trädrötter 
har gjort att gångbanan har spruckit och 
gör därmed att fotgängare och cyklister får 
en ojämn yta att gå/cykla på. Denna 
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sträcka har även en hög och tät häck som 
utmynnar i en mur, gång- och cykelvägen 
upplevs väldigt trång och mörk. 
 

 
Mörkt gångstråk med en hög mur som skymmer. 
 
Längre söder ut på Borgmästarekajen längs 
vattnet har gång- och cykelvägen ingen 
armatur utplacerad, vilket gör sträckan 
väldigt mörk samt att det är svårt att identi-
fiera människor i rörelse. Sträckan är även 
försedd med ett buskage som ger mörka 
skuggor längs gång- och cykelbanan. På 
motsatt sida av buskaget är havet som un-
der mörker ofta är svart och ger heller 
ingen trygghets- och säkerhetskänsla. 
 

 
Den mörka gång- och cykelbanan längs Borgmäs-
tarekajen. 

Mörka vrår och gränder 

 
Mörk gång. 
 
Någonting som ofta kan ge människor 
rädsla är då en person måste passera mörka 
vrår, gränder och baksidor av byggnader 
som är dåligt upplysta. Dessa platser utger 
osäkerhet och rädsla då möjligheten finns 
att en person står i en sådan uppgång. En 
person i en uppgång kan ha sett en person 
som kommer gående/cyklande mot gången 
långt innan personen ska passera platsen 
och kan då förbereda ett övergrepp.  
 
En plats som kvällstid har många mörka 
vrår och skrymslen är Hoglandspark. Hog-
landspark har med sin utformning av höga 
buskar och inklippta sittplatser ingett en 
otrygghet i staden. Överskådligheten är 
begränsad i Hoglandspark på grund av 
parkens planteringar av träd. Siktlinjer 
finns ej i väst-östlig riktning endast i mit-
ten av parkens nord-sydliga riktning.  
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En annan plats är Amiralitetsparken. Efter-
som parken ligger något avsides på Trossö 
kan den upplevas obehaglig. Som sagts 
tidigare är den nordligaste delen omgiven 
av bilväg, och denna del upplevs tryggare 
än den sydliga delen av parken. Eftersom 
parken ligger på södra Trossö är det endast 
ett fåtal människor som passerar/rör sig 
där. Järnvägsspåret genom parken är väl-
digt mörk och kan kännas skrämmande för 
en förbipasserande människa, möjligheten 
finns att människor kan gömma sig i bus-
karna. 
 
Många portar upplevs som obehagliga då 
de är mörka, djupa m.m. Det är endast på 
ett fåtal platser som det setts en belysning 
intill en port som även belyst omgivningen.  
 
Under inventeringen upptäcktes innegårdar 
som ansågs ge en otrygghetskänsla, på 
grund av att en del gårdar hade skrymslen 
och brutna siktlinjer. En del av gårdarna 
hade även höga fasader och stängde där-
med gården inne. Gårdar i staden är ofta 
något som är halv privat och halv offentligt 
(privat i den bemärkelsen att det är mesta-
dels de boende i området som använder sig 
av gården, men förbipasserande människor 
får även gå där). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En innergård med bruten siktlinje. 
 

 
Portar som upplevs skrämmande att passera, då de är mörka. 
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Kollektivtrafik 
Större delen av Trossös busshållplatser är 
utformade för att inge trygghet och säker-
het. De flesta busshållplatserna är väl upp-
lysta. Långsidan är i glas och kan ses ige-
nom beroende på busshållplatsens plac-
ering. Den ena kortsidan på hållplatsen är 
även den i glas och går därmed att se ige-
nom, den andra kortsidan har oftast en 
upplyst reklamskylt. 
  
Men inte alla busshållplatser är säkra ur 
människors synvinkel. Busshållplatser med 
endast en pinne med hållplatsens namn kan 
beroende på lokalisering på Trossö kännas 
ensamma och osäkra.  
 

 
En skymd och ödslig busshållplats. 
 
Ytterligare en faktor som kan skapa rädsla 
på Trossö är att det är ett mindre antal bus-
sar som försörjer Trossö. De flesta 
bussarna passerar endast de centrala delar-
na. Med endast ett fåtal bussar som 
trafikerar hela Trossö blir det väntetider. 
Bussarnas intervall blir längre för de män-
niskor som vill åka kollektivt från 
exempelvis Varvet i söder.  

Belysning 
För att människor ska kunna använda sig 
av staden under de mörka timmarna bör det 
finnas en god belysning på Trossö. Idag är 
det en stor variation av belysning på Tros-
sö. I norr kommer Österleden in i staden 
och där är det den vanliga armaturen som 
ska belysa biltrafiken. In mot själva cent-
rum sjunker armaturens höjd och längs 
Hoglandspark absorberas mycket av lam-
pornas ljus av den täta grönska som buskar 
och träd utgör. Hoglandspark känns kvälls-
tid mörk och obehaglig och ljuset från 
gatorna runtomkring når inte in till parken. 
 
Stortorgets och parkernas belysning på 
Trossö är inte anpassad till deras plats och 
karaktär. Belysningen kan ge vackra och 
trygga rum i staden kvällstid, om det görs 
på rätt sätt. Stortorget har ett varierat utbud 
av armaturer och ger då ett osamordnat 
intryck.92 Sträckan ner till Amiralitetspar-
ken har dock inte samma goda belysning 
som övriga platser på torget. 
 

Dålig belysning ner till Amiralitetsparken från 
Stortorget. 

                                                 
92 Karlskrona kommun (2005). Stadsliv i Karlskro-
na. 
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Längs gågatan finns det en låg armatur 
samt en linspänd gatubelysning. Merparten 
av Trossös gatorna har linspänd gatubelys-
ning för att ge ett direkt ljus ner på gatan. 
På vissa gator finns det en armatur på ena 
sidan av gatan, denna typ av lampor ger 
även den ljus åt biltrafiken och inte till en 
fotgängare. 
 

 
Belysning för biltrafiken. 
 

 
Belysning för biltrafiken. 
 
Ljuset lamporna ger är anpassad för en 
bred gata. Ljuset är därför riktat mot vägen 
och detta kan leda till att det blir ett mörkt 
stråk längs fotgängarnas del av gatan. Ef-
tersom en del av gatorna på Trossö är så 
breda blir det på vissa platser inget ljus på 

trottoarerna, exempelvis Kyrkogatan (se 
bilaga 3 för lokalisering av gata).  
 

 
Kyrkogatan – en bred gata på Trossö. 
 
Det finns inte mångas platser i staden som 
har en belysning anpassad för fotgängare. 
Längs gågatan finns en låg armatur, i par-
kerna finns en lägre armatur etablerad och 
sedan är det gång- och cykelbanorna i de 
yttre områdena på Trossö som har en låg 
armatur. 
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Målpunkter och tillgänglighet 
Målpunkter och dess tillgänglighet är vik-
tiga faktorer i en stad. En målpunkt är 
något som en individ går till för att möta 
vänner, handla etcetera. Det är något som 
är beständigt i en stad. Målpunkten kan 
vara av olika karaktär, det beror helt på vad 
personens ärende är. För att nå sin mål-
punkt i staden är det av stor vikt att det är 
lätt att ta sig till platsen (karta med olika 
målpunkter finns som bilaga 4). 
 
En del av människors målpunkter på Tros-
sö är Ronnebygatan med dess handelsstråk 
samt inomhus-köpcentrum.  
 

 
Inomhuscentra. 
 
Tillgängligheten till Trossö centrum från 
kollektivtrafiken sett är god, då alla linje-
bussar stannar intill det ena köpcentrumet 
som ligger längs Ronnebygatan. 
 

 
Busshållplats intill köpcentret ”Kronan”. 
 
Tillgängligheten för cyklister och fotgäng-
are kan upplevas som om den hämmas och 
kan kännas omständligt. Det finns bara ett 
gott utbud av gång- och cykelnät i de yttre 
områdena på norra, östra och västra Tros-
sö. På centrala och södra Trossö finns 
endast trottoarer samt att cyklister får sam-
sas om gatan med bilisten. 
 
Ronnebygatan som är handelsstråket samt 
gågata kan med sin etablering i V-form 
tyckas vara ologiskt utformad. Ett bra ut-
format gångstråk är när handeln och rörel-
sen följer rutnätsmönstret tydligare. Det 
skapas mer liv och rörelse samt staden 
känns mer trygg att vistas i eftersom det 
blir fler korsande gator i miljön. 
  
Genom att Trossös handelstråk är utformat 
som ett V blir tillgängligheten till staden 
dålig. Eftersom handel endast är etablerad 
här så ser ofta besökare inget annat av sta-
den. Det finns inte några andra aktiviteter i 
staden som lockar samt att en besökare vet 
inte vad som finns längre ner på gatan.  
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Enkät 
Under arbetets gång har en enkätundersök-
ning utförts angående människors upp-
levelser av tryggheten och säkerheten på 
Trossö. Jag har frågat 100 personer, i olika 
åldrar på Trossö hur de upplever deras 
stad. De tillfrågade personerna har frågats 
under julen 2005 i mestadels köpcentrumet 
Wachtmeister. Denna plats valdes på grund 
av att det är många människor som dagli-
gen passerar där. Människor passerar 
denna plats bl.a. för att göra ärenden så 
som handla, eller så kan det vara männi-
skor som använder Wachtmeister som 
genompassage till Borgmästaregatan (ga-
tunamnskarta under bilaga 3) och sedan 
vidare bort till Ronnebygatan. Jag utförde 
enkätundersökningen från åtta till halv 
fem, eftersom Ica finns etablerat i Wacht-
meister öppnar centrumet klockan åtta och 
de resterande butikerna öppnar tio. Genom 
att starta enkätundersökningen klockan åtta 
får jag med de människorna som gör sina 
ärenden på morgonen istället för eftermid-
dagen. Ett flertal av de tillfrågade kommer 
inte enkom från Trossös utan även från 
omnejden.   
 

Enkäten tar upp frågor om hur den befint-
liga miljön upplevs, vad som är bra och 
vad som är dåligt (se hela enkäten under 
bilaga 1). Under undersökningen har jag 
frågat hälften kvinnor och hälften män i 
varje åldersgrupp. Detta är gjort på grund 
av att jag vill ha en jämn fördelning av 
könen och deras upplevelse av Trossö. 
Själva enkätundersökningen ska ge en bild 
av vilka människor som använder staden, 
vad staden används till och dess upplevelse 
inom trygghets- och säkerhetsaspekt. En-
käten ska även visa hur folk tar sig fram i 
staden, om personer går ensamma eller i 
sällskap. 
 
Genom enkätundersökningen kan man 
utläsa var människor på Trossö undviker 
att vistas, på grund av en upplevd otrygget 
och osäkerhet. Alla människor upplever 
inte Trossö som en säker och trygg plats. 
Undersökningen visar likaså var och vad 
som är bra utformat.  
 
En karta över platserna som folk undviker 
enligt enkätundersökningen kan ses på sida 
65. Efter tabellerna som kommer härnäst 
skrivs en kortfattad text om varje områ-
de/tema som upplevs otryggt (sid. 65). 
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Resultatet av enkätundersökning‐
en 
De tillfrågade fick frågan ”Vilka är vanli-
gen dina målpunkter när du vistas på 
Trossö?”, och detta skulle de markera på 
en karta över Trossö. En del av de tillfrå-
gade markerade ut fler målpunkter medan 
andra endast markerade ut en målpunkt. De 
flesta markerade ut butikerna längs Ronne-
bygatan och Borgmästaregatan som mål-
punkt. Annars var det många som sa att de 

besökte vänner och bekanta på Trossö. De 
målpunkter som finns under övrigt i tabel-
len är; utbildning, nöjeslokaler, träning, 
busstorget och järnvägsstationen, olika 
ärenden som hämta barn på dagis, teater 
och andra aktiviteter, biblioteket samt bo-
staden. Meningen med frågan var att ge en 
bild av var människor rör sig på Trossö, 
och resultatet visade att det är de centrala 
delarna som besöks. 
 

 
 

Målpunkter på Trossö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Butiker

Vänner

Restauranger

Promenad

Arbete

Övrigt

Antal människor i procent
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De tillfrågade fick även svara på frågan 
”Hur tar du dig oftast fram till ditt mål?” 
Och alternativen buss, cykel, gå och bil 
fanns att välja mellan. Flertalet av de till-
frågade svarade mer än ett transportsätt. 
Dvs. en person säger att den cyklar, parke-

rar cykeln och sedan går till målet på 
Trossö. Tanken med frågan var att visa 
vilket sätt människor väljer att ta sig fram 
på, på Trossö. Resultatet ses i tabellen 
nedan. 

Färdsätt på Trossö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Gå

Bil

Cykel

Buss

Antal människor i procent

Flertalet av de svarande väljer att gå, och 
transportmedlet som används minst är 
buss, men de som valde buss kommentera-

de att det var ett smidigt sätt att trans-
portera sig på. 
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De tillfrågade fick sedan svara på frågan 
”Varför väljer du detta sätt att transportera 
dig på?” Tanken med denna fråga var att få 
reda på varför människor väljer ett visst 
transportsätt. Flertalet av de svarande gav 
ett svarsalternativ, ett fåtal har gett två 
svarsalternativ. Svaren som gavs visade på 
att valet kunde ha många olika orsaker. En 

slutsats som kan dras är att inget av svars-
alternativen visade på att folk valde 
transportsättet på grund av rädsla för 
otrygga platser. Under övrigt i tabellen 
hittar man faktorer som; arbetet kräver bil, 
promenad med hunden/barn, äger ingen bil 
därför blir det buss/gå/cykel m.m. 
 

Siffrorna med förklaring intill tabellen 
berättar vilket sätt man transporterar sig 
på, exempelvis svaret ”bekvämt” har män-
niskor som använder bil och buss svarat. 

Svaret ”smidigt” har människor som tar 
bilen och sedan går på Trossö svarat.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Bil/buss 
2 Gå/cykel 
3 Gå 
4 Gå 
5 Bil > gå 
6 Bil/buss 
7 Bil/buss 
8 Gå 

Orsak till fordonsval

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Korta avstånd på Trossö

Långa avstånd

Bekvämt

Ingen orsak

Smidigt

Motion

Bor centralt

Billigt

Årstid/väglag/väder

Övrigt

Antal människor i procent

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
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Orsak till val av att gå i sällskap/ensam

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ingen orsak

Känns tryggt och säkert med sällskap

Beror på ärendet på Trossö

Blir att man går själv

Ute med hund/barn

Går med sin respektive

Går i grupp/vänner

Är ensam

Övrigt

Antal människor i procent

Kvinnor
Män

Ytterligare en fråga var ”Om du går har du 
oftast någon med dig som sällskap?”, de 
tillfrågande kunde svara på sällskap eller 
ensam. Många av de tillfrågade svarade att 
det var olika från gång till gång samt att en 

faktor var att det berodde på ärendet, där-
med skapades ytterligare ett svarsalt-
ernativ. Tabellen visar på att flertalet män-
niskor på Trossö väljer att gå ensamma. 

Människors val av att gå i sällskap/ensam

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Går ensam

Går i sällskap

Varierar 50/50

Antal människor i procent

Kvinnor
Män

 
Sedan fick de tillfrågade svara på ”Var-
för?” de väljer att gå i sällskap respektive 
ensam. Tanken med tabellen från start var 
att den skulle visa hur många som väljer att 
gå i sällskap på grund av att det ökar trygg-
hetskänslan. Svaret ”känns tryggt och 

säkert” var det som eftersöktes, men som 
tabellen visar är människor inte rädda för 
att gå ensamma. Under övrigt finns orsaker 
som; man vistas inte utomhus kvällstid, 
trevligare att gå i sällskap, avståndet är 
avgörande etcetera. 
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De tillfrågade fick även svara på frågan 
”Vad tycker du är bra ur trygghets- och 
säkerhetssynpunkt i nuläget på Trossö?” 
De mest förekommande svaren var ”vet 
ej”, ”inget” och ”känner sig trygg på Tros-
sö”. Överlag gav de svarade ett svars-
alternativ, ett fåtal har gett två svarsalter-
nativ. Slutsatsen blir därmed att flertalet 

har inga synpunkter på bra utformade ting. 
Synpunkter som nämndes var belysning, 
socialt liv och polisen. Under ordet övrigt i 
tabellen ligger faktorer som; vakter, tät 
bebyggelse, polisstationens läge i staden, 
julbelysningen samt att det finns koder på 
fastigheter för att nämna en del. 

Bra utformade ting på Trossö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Vet ej

Inget

Känner sig trygg på Trossö

Belysning

Socialt liv

Polisen

Övrigt

Antal människors  i procent
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Frågan ”Vilket/vilka område/områden 
undviker du?” fick de svarade markera ut 
på en karta vilken/vilka platser som de 
undviker samt att de kunde berätta olika 
orsaker till att en plats undveks. Under 
övrigt i tabellen finns svar som; hamnen, 
Trossös ytterområden, långa gator, södra 

Trossö m.fl. Tätt efter svaret inga obehag-
liga platser, svarade man Hoglandspark 
(som är en mycket utpekad plats i de lokala 
tidningarna, då många brott skett där). 
 
 

 

Platser som undviks på Trossö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Inga platser

Hoglandspark

Ronnebygatan

Gränder/bakgator

Amiralitetsparken

Mörka folktomma
platser/gator

Övrigt

Antal människor i procent
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Frågan efter löd ”Varför undviker du dessa 
platser, vad gör att dessa platser utgör obe-
hag?” Ett antal av de tillfrågade gav mer än 
ett svarsalternativ. Människor svarade att 
platser undveks på grund av att de upplev-

des obehagliga, de är mörka m.m. Under 
övrigt i tabellen finns orsaker som; det kan 
vara gömställen för obehagliga människor, 
folk är rädda för våld på platsen, platsen är 
folktom, platsen har dålig belysning m.m.

Orsak till att platser undviks på Trossö

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ingen orsak

Dålig belysning/mörkt

Obehagligt

Rykten

Stökigt och livligt

Inte rädd

Ej ute kvällstid/bor ej på Trossö

Låg social kontroll

Gömställen

Övrigt

Antal människor i procent

Kvinnor
Män

Ytterligare en fråga löd ”Undviker du des-
sa platser både under dagsljus och under 
mörker?”, med svarsalternativen endast 
under dagsljus, endast helger och både och 
eller inte rädd. På den frågan svarade 52 
procent att de undvek platserna under mör-
ker. 44 procent säger att de inte är rädda, 4 
procent undviker platser både under dags-
ljus och mörker och det var ingen som 
undvek platserna under dagsljus.  
 
En annan fråga löd ”Undviker du de obe-
hagliga platserna på veckodagarna eller 
bara helgerna eller både och?”, med svars-

alternativen endast veckodagar, endast 
helger och både och eller inte rädd.  På 
frågan svarade 45 procent att de inte var 
rädda och 44 procent sa att de undvek obe-
hagliga platser både under veckodag och 
helg. 11 procent sa att de undvek obehagli-
ga platser under helgerna och det var inga 
som sa att de undvek en obehaglig plats 
under veckodagarna. Detta betyder att un-
der dagsljus och veckodagar kan de 
tillfrågade röra sig fritt på stadens gator, 
men under helger och kvällar känner de 
tillfrågade obehag och går inte gärna ut. 
 



 64

En annan fråga löd ”Anser du att gatorna 
sköts bra utifrån ett trygghetsperspektiv, 
dvs. anser ni att staden städas upp effektivt 
exempelvis efter någon sorts sabotage som 
klotter eller att lampor lagas snabbt efter 
att de gått sönder?” Och svarsalternativen 
var ja, nej och vet ej. 42 procent av de sva-
rande sa ”vet ej”, 32 procent ansåg att det 
tog tid för att åtgärda skadegörelse och 26 
procent svarade ”ja”, att staden sköts bra 
utifrån ett trygghetsperspektiv (Andelen 
skadegörelse kan ses i en tabell på sid. 16). 
 
Den sista frågan löd ”Vad anser du ger en 
tryggare stad? Vad ska etableras för att du 
ska känna dig mer trygg?”. Många av de 
tillfrågade gav flera svarsalternativ, medan 
en del personer inte gav något svar. Många 
svarande påpekade att de skulle vilja se 

fler patrullerande poliser på gatorna. Andra 
ansåg att belysning i staden skulle förbätt-
ras. Det var även många som påpekade att 
om det fanns fler aktiviteter som höll på 
längre fram på kvällen/natten skulle det ge 
en tryggare stad, eftersom det skulle vara 
fler människor ute i rörelse på kvällen. 
Under övrigt i tabellen ligger säkerhets- 
och trygghetsfaktorer som; bättre belys-
ning i parker, dvs. en park ska ges bättre 
siktlinjer och överskådlighet samt ett bra 
ljus till hela parken så den upplevs trygg, 
gallring av höga buskar och träd i parker, 
åtgärda vandaliserade ting i staden, en 
vägg för klottrare samt öppna platser och 
portar. Ytterligare åtgärder under övrigt 
hittas åtgärder för inbrott i bostad och for-
don, kortare öppettider på nöjesplatserna, 
skapa aktiviteter i parkerna m.m. 

Etableringar som ger ett tryggare Trossö

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Patrullerande poliser

Belysning

Socialt liv/aktiviteter

Vet ej

Föräldrar på stan

Kamera övervakning

Vakter

Övrigt

Antal människor i procent
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På kartan presenteras de utpekade platserna 
som upplevs otrygga av de svarande av 
enkätundersökningen. 

Olika platser som upplevs otrygga och osäkra en-
ligt de tillfrågade under enkätundersökningen. 
 
Ronnebygatan är en gata som nämndes i 
enkätundersökningen. Den upplevdes som 
kaotisk, speciellt helger. Under helger är 
människor i rörelse. Större delen av dessa 
människor är påverkade av alkohol och 
kan därmed utgöra ett obehag för de män-
niskor som ska passera gatan. 
  

 
Ronnebygatan. 
 
Hoglandspark är en park som en antal 
människor av de tillfrågade undviker. Folk 
berättade att de undviker parken då den är 
mörk och folktom. Vad som också kom 
fram i enkätundersökningen var att männi-
skor känner till om de överfall som varit i 
parken, vilket gör att folk inte vill vistas 
där.  
 

 
Hoglandspark. 
 
Amiralitetsparken har samma känneteck-
en som Hoglandspark. Parken används 
dagtid av människor, men när mörkret läg-
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ger sig blir parken tom. Denna park har 
även ett järnvägsschakt som korsar parken, 
järnvägsschaktet bildar ett mörkt hål med 
staket runt i parken. I och med att parken 
delas upp samt att ett mörkt parti skapas i 
mitten blir det svårare att korsa parken. 
 

 
Järnvägsspåret upp mot Stortorget som är omgivet 
av tät grönska. 
 
Människor väljer att gå runt parken efter-
som det inte går att korsa parken som man 
skulle ha velat utan omvägar. Detta kan 
leda till att stadens invånare väljer att ta en 
annan väg hem, som är mindre befolkad av 
människor samt att den kan vara sämre 
upplyst.  
 
Gröna gången som är privat kvartersmark 
(finns längst söder ut på Arklimästarega-
tan, se bilaga 3), har det kunnat läsas om i 
de lokala tidningarna. Gröna gången består 
av en liten väg upp till bostadshuset, denna 

väg är omgiven av grönska och staket. Här 
har en kvinna blivit indragen och närapå 
blivit våldtagen. Denna plats togs även upp 
under enkätundersökningen. Folk känner 
sig osäkra då de passerar denna plats efter 
vad de har läst i lokaltidningen samt att det 
är en liten risk att ett brott upptäcks, efter-
som platsen ligger avsides. 
 

 
Skylten in till området. 
 

 
Entré till gröna gången. 
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Rörelsemönster  
Alla människor har en plats som de 
undviker medvetet eller omedvetet, i 
synnerhet under mörkrets timmar93. 
Vad som skapar ett rörelsemönster är 
hur stadens gatustruktur är uppbyggt. 
En rutnätsstruktur är strukturen som 
skapar flest mötesplatser eftersom det 
är flera gator som korsar varandra, det 
finns alltså flera gatulänkar i staden. 
Dessa gatulänkar som finns i staden är 
av stor vikt för stadens näringsliv, 
sociala kontakt, minskning av krim-
inallitet etcetera.94 
 
I enkätundersökningen ställdes frågan 
”Vilka gator använder du dig oftast av 
när du rör dig i staden?”. Frågan 
ställdes för att visa på vilka gator som 
folk använder sig av på Trossö. På detta 
sätt visas ett rörelsemönster på Trossö.  
 
Kartan visar att den mest använda gatan 
är Ronnebygatan och därefter kommer 
Borgmästaregatan. Något som förvånar 
mig är att genom enkäten framgick det 
att det är många av Trossös gator som 
används, men ändå upplevs stadens 
gator som tomma. Visserligen är det 
inget stort procenttal som använder alla 
gator, men det finns en användning av 
gatorna. 

                                                 
93 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. 
94 Lagerqvist, Gunnar (2000). Trafik på stadens 
villkor. 

Karta över rörelsemönstret som framkommit genom enkätundersökningen. 



 68

Slutsatser 
Efter att ha gått igenom inventeringen samt 
enkätundersökningen kommer nu slutsatser 
av resultaten.   
 
Vilka är de bra utformade platserna på 
Trossö? De tillfrågade fick svara på vad de 
ansåg vara bra utformat i staden (se tabell 
sid. 61). Flertalet svarade att det inte fanns 
några bra platser eller så hade de aldrig 
funderat på det tidigare och hade därför 
inget svar. De platser/faktorer som dock 
framkommit med bra utformning är; god 
belysning, att det finns poliser och synliga 
vakter. En del påpekade även att det fanns 
gott socialt liv på stadens gator, dvs. rörel-
se och liv på stadens gator. Människors 
upplevelser är olika, en person kan uppleva 
att en plats har en god social kontroll, me-
dan en annan individ anser att platsen har 
lite liv och rörelse. Genom inventeringen 
upplevdes det att Trossö har få bra utfor-
made ting i staden. Det som kan sägas är 
bra utformat är; Ronnebygatans sociala liv 
under dagarna och även de synliga vakter-
na som patrullerar på Trossö. 
 
Många av de tillfrågade människorna be-
rättade att de förutom de markerade 
platserna på kartan på sida 69, undviker 
mindre mörka gator. De undviker även 
platser där de ansåg att belysningen inte 
var tillräcklig för att tillgodose deras be-
hov. Andra platser som de även undviker 
är platser som de anser har en låg social 
kontroll. Exempel på folktomma platser är 
ytterområdena på Trossö.  Platserna som 
människor undviker och känner är otrygga, 
undviks endast under mörkrets timmar. 

Människor har inga problem att vistats i 
det obehagliga rummet när det finns dags-
ljus. Under dagsljuset, ansåg de tillfrågade 
att de kunde utnyttja stadens alla gator, 
torg och parker. Att staden inte upplevs 
hotfull under dagsljus beror på att platserna 
som under mörkrets timmar ligger mörka 
är ljusa av solen. Dagsljuset ger även plat-
sen en god överskådlighet, en mötande 
person kan identifieras samt att ljuset ger 
goda siktlinjer över hela omgivningen. 
 
På sid. 69 finns en karta över Trossö med 
dess obehagliga platser. Områdena på kar-
tan är markerade på grund av att människor 
antingen känner obehag av platsen under 
de mörka timmarna eller så har inventer-
ingen indikerat till att platsen är dåligt 
utformad. Platserna som enkätundersök-
ningen visade på undviks enligt de 
tillfrågade, bl.a. på grund av att det är en 
låg social kontroll där, platsen utger ett 
obehag på grund av att det är mörkt, plat-
sen upplevs stökig och man vill inte 
passera förbi. Många människor upplever 
att olika typer av aktiviteter som sker dag-
tid är ett trevligt inslag i staden, men när 
mörkret lägger sig kan olika platser upple-
vas mer osäkra än andra och finns det 
individer vid platsen som är högljudda 
m.m. kan platsen ytterligare kännas otrygg.   
 
Uppfattningen som har getts är att folk 
lägger inte märke till en plats om den inte 
upplevs otrygg. Den fysiska miljön är en 
viktig del i trygghetsarbetet, denna infor-
mation kan ha gått många människor förbi.  
 
 



 69

 
Sammanställd karta över osäkra och otrygga platser på Trossö.
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Många kvinnors rädsla för våld och brotts-
lighet, speciellt sexuella våldshandlingar, 
gör att de känner att de inte kan utnyttja 
staden under mörkrets timmar. Sedan kan 
många kvinnor ha en dåligt självförtroen-
de. Genom att ha en dålig självaktning kan 
kriminella handlingar bjudas in till dessa 
människor. Människor med dåligt självför-
troende visar sin osäkerhet utåt genom sitt 
kroppsspråk. Många kvinnor känner sig 
osäkra på vad de är kapabla till att utföra 
och istället för att visa sig starka och säkra 
utstrålar de en svaghet och osäkerhet.95 
Platserna som kvinnorna nämner i enkät-
undersökningen som otrygga och osäkra är 
platser som är mörka, trånga, oöverskådli-
ga och med lite liv och rörelse.  
 
Enligt statistiken som gjorts efter enkätun-
dersökningen visade att kvinnor mer går 
ensamma. Varför blev resultatet på detta 
sätt? En orsak kan vara att kvinnor vill 
utge för sig själva och för andra människor 
att de klarar sig själva och inte är beroende 
av någon annan. En annan orsak kan vara 
att många kvinnor gör olika typer av ären-
den på staden som underlättas om de går 
själva. 
 
Den andel av männen som hade någon 
plats de undvek berodde till stor del på att 
det är; låg social kontroll, vad de hört i 
ryktesväg samt att det är obehagligt och 
stökigt på Trossös gator. Större delen av 
männen svarade att platsen som upplevdes 
som otrygga och osäkra var Hoglandspark. 
Det påpekades av de tillfrågade att platsen 

                                                 
95 Boverket (1998). Brott, bebyggelse och plane-
ring. 

undviks på grund av parkens rykte. Inven-
teringen tyder även på att parken används 
lite. 
 
En annan plats som upplevs otrygg är Grö-
na gången. Denna plats påpekades av de 
tillfrågade att den undviks på grund av 
rykten via lokaltidningen. Mycket av det 
som och sägs i massmedia överdrivs och 
ger ringar på vattnet. Om människor istäl-
let för att undvika platser befolkar dem, 
skulle det kunna leda till att många skulle 
ta det som skrevs i tidningar och dylikt 
med viss reservation. Finns det människor 
i rörelse på en plats, är sannolikheten för 
att ett brott skulle ske där mycket mindre 
än om platsen är folktom. 
 
Många har även påpekat att de tycker att 
det är lite liv och rörelse på stadens gator 
när mörkret lagt sig. Många av Trossös 
aktiviteter slutar mycket tidigare än vad 
många människor som vill ha social kon-
troll önskar. Exempel är biografen, kons-
erter, möten i olika föreningar etcetera, de 
alla slutar oftast innan 24:00. Under vecko-
dagarna är detta en bra tid för avslutade 
aktiviteter, eftersom större delen av all 
rädsla för Trossös gator är under helgerna. 
Detta betyder att det finns liv och rörelse 
under veckodagarna, och folk behöver inte 
känna någon oro. När helgerna dock kom-
mer uppstår brottsliga handlingar som 
misshandel mellan 22-04. Under helgerna 
på denna tid finns en mycket låg social 
kontroll.  
 
Efter den gjorda inventeringen framkom 
ett antal platser som kändes otrygga och 
osäkra. Dessa var bl.a. mörka portar och 
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gångar, hamnområdet, Varvsmuren, små 
gator som ligger lite avsides m.fl. Även 
platser som Hoglandspark och Amiralitets-
parken upplevdes otrygga vilket även ett 
flertal av de tillfrågade ansåg. En stads 
upplevelse har stor betydelse för om den 
känns trygg eller inte. Går en person själv 
längs en gata kvällstid med lite folk på, då 
upplever jag det att man som person är mer 
på sin vakt och försöker se i förväg om det 
kan tänkas hända något på gatan längre 
fram. Inventeringen visade på många mör-
ka platser som det är svårt att utskilja om 
någon står där eller inte och detta skapar 
otrygga platser. Även som tidigare sagt så 
är hamnområdet väldigt öde kvällstid. Ef-
tersom inga ärenden finns till platsen vill 
ingen vistas där i onödan och ger området 
mer obehag. Hade det funnits aktiviteter 
och dylikt i hamnområdet kvällstid, hade 
det kunnat leda till att fler människor hade 
använt sig av området eftersom det skulle 
finnas människor i rörelse. Varvsmuren 
inger även den obehag eftersom den är hög 
och mörk och det finns inget speciellt som 
ger platsen trygghet. 
 
Ett tryggare och säkrare Trossö kan enligt 
människorna i enkätundersökningen åstad-
kommas genom att införa fler patrull-
erande poliser, som exempelvis kvarters-
poliser. Kvarterspoliser ger områden en 
ökad trygghet, dessa poliser känner folk 
igen och poliserna känner igen människor-
na som bor i områdena som polisen 
patrullerar. Genom att folk hälsar på var-
andra känner de att de känner igen varan-
dra och ser efter varandra. En person be-
höver inte personligen känna polisen, men 
vetskapen att veta att någon finns i omgiv-

ningen ger en trygghetskänsla för männ-
iskor. Varför vill människor ha ökade in-
satser från polisen? En orsak som det 
skrevs ovan är att människor vill ha trygg-
heten som en kvarterspolis kan ge ett 
område, då det är någon som är beständig i 
folks omgivning. Ytterligare en orsak är då 
människor upplever att Trossö har en svag 
social kontroll och genom att polisen pat-
rullerar på gatorna känner människor att 
omgivningen är under uppsikt. Folk upple-
ver att stadens gator blir tryggare och 
säkrare med fler poliser. Polisen har i 
människans ögon alltid stått för rättvisa, 
trygghet och säkerhet. Då polisen har fått 
en klassificering som ger samhället ett gott 
intryck vill folk ha fler av dem i sin offent-
liga miljö. Förvisso kan polisen ha en 
viktig del i att skapa en tryggare och säkra-
re miljö på Trossö, men det är inte endast 
polisens insatts som räknas. Alla som an-
vänder sig av staden är lika delaktiga av att 
den utmynnar i en trevlig, säker och trygg 
stad. 
 
De andra etableringarna för att förbättra 
Trossö enligt enkätundersökningen var 
bl.a. bättre belysning samt föräldrar som 
syns och vandrar på gatorna. 
 
Som tidigare sagts i inventeringen har 
Trossö många breda gator som ger ett ljus 
till bilisten. Ett flertal människor påpekade 
att de tyckte att Trossö hade en dålig be-
lysning för fotgängarna i staden och de 
anser att en förbättring av belysningen 
skulle ge ett tryggare Trossö. Folk på Tros-
sö vill ha en bättre belysning på grund av 
att den belysning som är idag är väldigt 
vag. En person kan se en mötande individ, 
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men kan inte på långt håll identifiera per-
sonen.  
 
Idag finns det redan ett fåtal människor 
som frivilligt anmält sig till att vandra på 
stadens gator. Det finns ett femtiotal olika 
föreningar som går på stadens gator, det är 
föräldrar, handikappsföreningar, schackfö-
reningar m.fl. Dessa nattvandrare ger en 
rapport till polisen efter varje vandring 
som de gör.96 Denna typ av åtgärd är 
mycket god, men det har inte hörts mycket 
om dessa vandringar. Skulle fler männi-
skor veta om dessa vandringar på Trossö, 
skulle det kunna leda till fler människor 
som engagerar sig för att skapa ett tryggare 
och säkrare Trossö. 
 
Efter inventeringen av Trossö skulle för-
bättringar kunnas göra om människor 
började använda stadens gator. Om åtgär-
der med fler poliser skulle öka en 
människas trygghet till att gå ut, borde fler 
poliser sättas in i staden. En annan god 
start till att förbättra staden är genom de 
frivilliga nattvandrarna. Sedan har även 
stadens belysning en viktig faktor i om 
stadens känns trygg och säker. 
 
Min slutsats till varför vissa platser upp-
levs mer otrygga och osäkra än andra på 
Trossö är att folks upplevelser är olika. 
Upplevs en plats otrygg och osäker är det 
inget som säger att den inte är det. Ett antal 
åtgärder som kan göras för att förbättra 
upplevelsen på Trossö är som sagts under 
arbetets gång; bättre belysning, poliser, 

                                                 
96 Per Arne Strandh polisen i Blekinge, intervju den 
15 februari 2006. 

socialt liv på gatorna och folk som ser från 
bostäder och butiker m.m. Folk vill att 
staden ska vara tryggt utformad, men de 
inser inte alltid själva att de har en viktig 
del i helheten till att åstadkomma en triv-
sam miljö för alla. Det finns nog ett flertal 
människor som inte inser att stadens fysis-
ka utformning har en viktig del i om 
platser upplevs otrygga eller inte. Ser sta-
dens befolkning inte efter sin egen stad kan 
mycket av säkerheten i staden gå förlorad. 
En stad kan ses efter genom att inte skräpa 
ner, åtgärda skadegörelser, se efter var-
andra m.m. En tryggare och säkrare stad 
kan åstadkommas genom att alla engagerar 
sig. 
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Åtgärder för Trossö 

Vidare i texten kommer nu förslag på åt-
gärder tas upp. Förslagen kommer från 
författaren samt de tillfrågade under enkät-
undersökningen. 
 
Ulf Malm skriver att all typ av förändring i 
en stad kan utmynna i något positiv oavsett 
storleken på förändringen. 

”Att inleda ett metodiskt långsik-
tigt trygghetsskapande arbete 
med en eller ett par snabba syn-
liga åtgärder är inte att börja i 
fel ände. Tvärtom kan det ha ett 
pedagogiskt symbolvärde. Män-
niskor ser att något händer. 
Detta diskvalificerar i sin tur inte 
långsiktigt socialt arbete. På 
samma sätt gäller att små, billiga 
åtgärder inte kan uteslutas på 
grund av att problemen uppfattas 
som väldigt stora.”97 

 
Detta citat visar på att förändringar i staden 
kan vara något positivt, något som kan 
locka människor till att vistas i sitt offent-
liga rum. Blir det mer liv och rörelse på 
stadens gator leder det till att fler männi-
skor upplever sin stad trygg och säker.

                                                 
97 Malm, Ulf (2000). Trygghet och säkerhet i boen-
det. s. 33 

Vad är bra utformat idag? 
Det är inte bara negativa sidor på Trossö, 
det finns delar som även har en god ut-
formning redan i nuläget. Stortorget har en 
god belysning, den är dock inte enhetlig 
och ger ett rörigt intryck. Men blandningen 
av armatur ger inga otrygghets- och osä-
kerhetskänslor. Människor upplever nog 
inte en plats röriga belysningsarmatur, det 
människor reflekterar över är om det är en 
dålig belysning. 
 

  
Ronnebygatan är ljus på grund av belysningen. 
 
Juletid är gatubelysningen väldigt bra 
längs Ronnebygatan och Borgmästarega-
tan. Detta beror på den upphängda 
julbelysningen. Denna armatur ger ett be-
hagligt gult ljus som ger bra över-
skådlighet. Nackdelen är att denna belys-
ning endast finns i de mest centrala delarna 
av Trossö samt att det endast är under ju-
len.  
 
Ytterligare en bra faktor på Trossö är de 
synliga vakterna som patrullerar på stadens 
gator. 



 75

Belysning 
Människor har under enkätundersökningen 
nämnt att de anser belysningen som dålig. 
Då det finns ett flertal breda gator på Tros-
sö, leder detta till att trottoarerna blir 
mörka eftersom ljuset inte når fram till 
trottoaren.  
 

 
Bred gata med mörka trottoarer. 
 
Åtgärd: På Trossö finns ett flertal offentli-
ga platser som behöver bättre belysning för 
att människor ska använda gaturummet. 
Det bör sättas upp fler armaturer som är 
anpassade för fotgängare och cyklister för 
att ge ljus till platser som är mörka idag. 
Breda gator ska få en låg armatur etablerad 
längs trottoarerna, för att ge en säkrare och 
tryggare känsla. Tanken är att ljuset ska 
komma nerifrån och upp på byggnaderna. 
Med denna placering ges en god belysning 
till trottoarerna.  Portar till byggnader ska 
ges en bättre belysning som även ger ett 
ljus till omgivningen. 
 

 
Längs Kyrkogatan har en armatur placerats längs 
fasaderna.  
 

 
En väl upplyst entré som ger ljus till den närlig-
gande omgivningen. 
 
Grönområdenas belysning bör förbättras, 
då mycket av ljuset absorberas upp av ve-
getationen. Genom att belysa olika ting 
som finns i parken ges nya blickpunkter, 
detta leder till att folk inte upplever parken 
mörk. Belysningen ska vara placerad vid 
trädstammen och lysa upp i trädkronan. 
Ljuset som blir då träden belyses ger en 
god och ett behagligt ljus för människorna 
som utnyttjar parken samt att armaturen 
belyser omgivningen. Finns det en belys-
ning vid trädens rot blir det även lättare att 
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se om någon står bakom trädet, eftersom 
det blir fler skuggor från personen på mar-
ken 
 

 
Med belysning nedifrån och upp på träden får par-
kerna en ljusare atmosfär. 
 
Varvsmuren på södra Trossö som idag är 
mörk, hög och obehaglig, ska belysas med 
en stadssiluett så skapas ett trevligt intryck 
längs muren. Med en stadssiluett som 
mönster på muren skapas det variation och 
händelse samt att platsen får en god belys-
ning. Platsens trottoar breddas även något 
för att ge plats för två personer i bredd 
samt en mötande. Blir det något nytt i sta-
den är det fler människor som vill uppleva 
och uppskatta det och platsen kan bli full 
av liv och rörelse.  
 

 
En illustration av Varvsmuren. På muren har det 
etablerats en belysning som ska ge ett sken av en 
stadssiluett. 
 
Gång- och cykelbanornas belysning bör 
även göras bättre för att skapa trygghet och 
säkerhet. En god belysning som ger ett 
behagligt ljus över gång- och cykelbanan 
samt omgivningen ger ett trevligare och 
attraktivare uttryck. 
 
All belysning som sätts upp ska ge ett be-
hagligt ljus som inte bländar. Ljuset ska 
även lysa upp omgivningen och inte endast 
punkten under armaturen. Ljuset som ar-
maturen utger ska göra det lättare att se 
mötande människor. Ljuset ska även un-
derlätta för andra människor i omgivn-
ingen att se. 
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Parkering 
Idag är det en stor trafikbelastning i staden. 
Då folk ska parkera i staden söker de sig i 
första hand till Stortorget, då detta ligger 
centralt och all parkering sker gratis helger 
och efter 18.00 veckodagar. Stortorget an-
vänds lite av stadens invånare eftersom 
denna yta används av bilisterna till parker-
ing.  
 
De flesta andra offentliga parkeringsetable-
ringar på Trossö har en dålig belysning 
vilket ger en otrygg plats. Som tidigare 
skrivits är det inte endast belysningen som 
är den enda faktorn till otrygga parkerings-
hus. En viktig faktor är bl.a. parkerings-
husets utformning, om det finns dolda plat-
ser och oöverskådliga ytor  
 
Åtgärd: För att folket i staden återigen ska 
använda sig av sitt torg rekommenderas att 
en högre parkeringsavgift erläggs än vad 
det är idag. Helger och kvällstid föreslås en 
parkeringsavgift för att få stå på Stortorget.  
Få människor vill betala när de vet att de 
kan stå gratis/billigare någon annanstans i 
staden. Eftersom det idag finns ett flertal 
parkeringsplatser som står tomma finns det 
därmed plats för besökare att använda des-
sa. Platsen kan börja användas i större 
utsträckning, samt att klottret som idag 
finns vid torget kan försvinna. Klottret 
försvinner då det finns människor i rörelse 
som ser om någon skadegörelse utförs. En 
annan åtgärd kan vara att använda torget 
till olika uteserveringar under vår- och 
sommarhalvåret. Idag finns ett flertal re-
stauranger runt torget som skulle kunna ha 
en uteservering, detta skulle leda till att 
torgrummet befolkas. För att folk ska an-

vända serveringarna i torgrummet bör ett 
flertal parkeringsplatser tas bort för att 
skapa ett trevligare rum att vistas i. 
 
Åtgärd för parkeringshus på Trossö är att 
göra dem ljusa samt att det finns patrulle-
rande väktare (eller dylikt) i området m.m. 
Är en plats ljus kan en person som är på 
väg till sitt fordon se hur den mötande per-
sonen ser ut. Genom att en person kan 
identifiera en annan mötande känns platsen 
mer trygg och säker. Blir det fler männi-
skor som upplever stadens parkeringshus 
trygga kan det leda till att fler använder sig 
av dem. Med fler människor blir det bättre 
liv och rörelse. 
 

 
Ett väl upplyst parkeringshus. 
 
Hur kan privata fastighetsägare engageras? 
Ett förslag kan vara att införa en årlig täv-
ling i staden, där parkeringshuset med 
bästa säkerhets- och trygghetsfaktorn (god 
belysning, ljusa väggar m.m.) vinner. Vin-
naren får ett pris som är till fördel, 
exempelvis reklam för hur tryggt och sä-
kert parkeringshuset är. 
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Parker 
Karlskrona kommun har i översiktsplanen 
gett förslag på att sätta upp ett järnstaket 
runt Hoglandspark (se bild sid. 26). Amira-
litetsparken är en park med brutna sikt-
linjer. Siktlinjerna bryts då en person inte 
kan se sitt mål framför sig. I Amiralitets-
parken finns en stor kulle, mycket buskage 
samt ett järnvägsschakt som bryter siktlin-
jerna. Dessa faktorer blir till barriärer och 
en människa kan välja att ta en annan väg 
än genom parken.  
 
Åtgärd: Den första åtgärden är att inte tillå-
ta att ett järnstaket sätts upp runt Hoglan-
dspark. I Amiralitetsparken bör något gö-
ras åt järnvägsbarriären. Åtgärden blir att 
ta bort staketet som är uppsatt samt att 
bygga över själva järnvägsspåret. Genom 
att bygga över järnvägsspåret skapas över-
skådliga siktlinjer i parken. En person 
behöver inte längre bryta sin passage, utan 
kan gå rakt igenom parken. 
 
Byggs järnvägsrälsen över försvinner även 
den nedskräpade och mörka dalen i parken. 
Då Karlskrona är en världsarvsstad byggs 
järnvägsschaktet över med ett genomskin-
ligt material, så insyn till rälsen finns kvar. 
De överbyggda delarna av parken ska även 
belysas, så när en person blickar ner i 
gången ska det upplevas varmt och trev-
ligt. Ges möjligheten att se spåret bevaras 
en del av Trossös historia. Parken bör även 
gallras på buskage runt järnvägsschaktet, 
detta är idag ett mycket tätbevuxet område. 
 
För att locka fler människor till grönområ-
dena kan aktiviteter utökas. Exempel på 
aktiviteter är; fik som är öppna längre, is-

bana vintertid i Hoglandspark, aktiviteter 
som sker vissa veckodagar (tipsrunda ge-
nom staden och därmed parkerna) m.m. 
 

 
Med ett överbyggt järnvägsschakt blir tillgänglig-
heten mycket bättre och omvägar runt parken 
utesluts. 
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Kartan visar vart sektionen är tagen i Amiralitets-
parken. 
 
 
 
 
 

Sektion över befintligt järnvägsschakt. 

Sektion på det överbyggda järnvägsschaktet. 

Illustration hur det kan se ut i Amiralitetsparken med en genomskinlig överbyggnad över järnvägsschaktet. 



 80

 
Ronnebygatan 
Många människor använder sig av Ronne-
bygatan, då det är gågatan med etablerad 
handel. Rörelsen och livet på gågatan är 
begränsad, då mycket av livet försvinner 
när butikerna längs gatan stänger. De män-
niskor som använder sig av Ronnebygatan 
när mörkret lagt sig är de som ska till re-
stauranger och dylikt. Ett antal människor 
påpekade under enkätundersökningen att 
de ogärna går på Ronnebygatan. En mins-
kad mängd människor på Ronnebygatan 
kan leda till att folk upplever en otrygg-
hetskänsla genom att det inte finns en 
blandning av människor. Invånarna på 
Trossö tycker det är obehagligt samt att det 
blir mycket skrik och skrän längs gatan.  
 
I lokaltidningarna har det kunnat läsas om 
olika brottshandlingar. Brottshandlingarna 
vill polisen få ett stopp på och sedan 1 de-
cember 2005 ökade polisen polisstyrkan 
under helgerna och några månader framåt 
under 2006 för att minska de brottsliga 
handlingarna. I och med att det finns poli-
ser ute kan detta leda till att fler människor 
använder sig av det offentliga rummet.98 
 
Ronnebygatan utgör en barriär. Där gåga-
tan tar slut och biltrafiken tar vid, blir det 
ett kaotiskt möte. Handelstråket fortsätter 
ner mot korsningen Borgmästarekajen/ 
Ronnebygatan samt att detta är gatan som 
leder biltrafiken.  
 

                                                 
98 Blennow, Mats (2005). Här är de farligaste plat-
serna i stan. BLT. 

Åtgärd: Det som kan göras är att locka fler 
människor till Ronnebygatan efter stäng-
ning av butikerna. Genom enkätunder-
sökningen har de tillfrågade fått ge förslag 
på åtgärder som kan förbättra stadens 
trygghet och säkerhet. Förslag som upp-
kommit under arbetets gång är att: 

o Ha föräldrar vandrande på Tros-
sö. 

o Fler patrullerande poliser (närpo-
liser/kvarterspoliser) som känner 
till området och de boende. 

o Bättre belysning året om. 
o Skapa miljöer som alla vill vistas 

i med olika sorters aktiviteter. 
 
Åtgärden för att få bort det kaotiska mötet 
mellan fotgängare och bilister är att utöka 
gågatan. Från den södra delen av Hog-
landspark upp till torget föreslås gatan att 
vara avstängd för biltrafik under tiden som 
butiker har öppet i staden. Trafiken för-
svinner även på Ronnebygatan fram till 
korsningen Ronnebygatan/ Borgmästarega-
tan. När butikerna har stängts ska bil-
trafiken återigen tillåtas. Genom att biltra-
fiken finns under kvällen ger det en ökad 
social kontroll, bilarna skapar ett liv i sta-
den. Den trafik som ska finnas kvar under 
dygnets alla timmar är busstrafiken, på 
Ronnebygatan skapas närmare bestämt 
bussgator (förslag ses på sid. 81).I försla-
get har det lagts in inslag av vatten i gatan, 
detta för att återknyta till havet runt Tros-
sö. Mitt i gatan har det lagts in sittmöj-
ligheter, för att skapa mer rörlighet och liv 
i stadsrummet. Folk ska mötas här, sitta 
och titta på de förbipasserande människor-
na. I och med att dessa människor finns på 
platsen får platsen ett bättre socialt liv.  
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Planförslag över hur Ronnebygatan kan få en bättre social kontroll, då det inrättats ett flertal sittmöjligheter 
samt att det är en plats där folk kan träffas och umgås. 
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Varför utöka gågatan? Staden används till 
att handla, träffa på bekanta, utföra olika 
rekreationsaktiviteter m.m. Olika aktivite-
ter i staden skapar strömmar av människor. 
Människors rörelsemönster är mycket på-
verkat av stadens utformning. Finns det 
hinder, barriärer etcetera kan staden förlora 
sin livskraft och attraktivitet. För att skapa 
platser utan hinder ska staden planeras för 
människor till fots.  
 

 
Illustration över hur Ronnebygatan skulle se ut ner 
mot Hoglandspark.  
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Vrår och gränder 
Människor kan uppleva platser olika obe-
hagliga. Många portar och gränder har en 
negativ verkan på människor. Efter inven-
teringen framkom ett flertal platser på 
Trossö som upplevs otrygga och osäkra. 
En del portar på Trossö (se sid. 52) upp-
levs otrygga att passera då det finns en risk 
att någon gömmer sig där. Finns rädslan 
för att utsättas för ett brott hos människor, 
leder detta till att människor slutar att vis-
tas på platser som inger ett obehag. Slutar 
folk att vistas i det offentliga rummet ska-
pas det fler mörka vrår. 
 
Åtgärd: Trasiga lampor och klotter bör 
åtgärdas för att ge befolkningen trygghets- 
och säkerhetskänsla. Klotter som tas bort 
skapar ett rum som blir trevligt att vistas i, 
det finns ingen oordning i rummet längre. 
För att ytterligare förbättra situationen med 
nedklottrade väggar etableras en vägg som 
klottrarna kan klottra på lagligt. Många 
ställen på Trossö finns mörka portar och 
innegårdar, dessa bör lysas upp. En ljus 
plats ger en bättre överskådlighet, en per-
son syns tydligare på avstånd och kan 
identifieras tidigare samt att människor i 
omgivningen ser om ett brott sker.  
 

 
 

 
Illustration på en annan port. 
 

Illustrationen visar på två väl upplysta portgång-
ar. Dessa gångars ljus ska inte bara ge ett bra 
ljus till gången utan även till trottoaren som leder 
utanför porten. 
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Hamnområdet 
Hamnområdet är idag ödsligt och tomt 
under mörkrets timmar. Ett område fullt av 
verksamheter som hamnområdet är dör när 
arbetsdagen är över eftersom alla männi-
skor lämnar platsen. Idag består området 
närmast vattnet av stora ytor som används 
till parkeringsplats samt ett fåtal verksam-
heter. Dagtid är gång- och cykelbanan 
mestadels tom, på grund av att området har 
biltrafik med hög hastighet och tråkiga ytor 
med parkerade bilar, detta ger inte något 
intryck för en passerande människa. De 
som mestadels använder gång- och cykel-
stråket är de som cyklar/går till arbetet. 
Kvällstid blir det ännu mindre rörelse i 
området. Eftersom det inte finns några 
ärenden till området kvällstid finns det 
heller inga människor där.  
 
Åtgärd: Hamnområdet på Trossö bör pla-
neras för att inge en trygghet och säkerhet. 
Förbättringar av hamnområdets miljö kan 
göras genom olika etableringar i området. 
Verksamhetsområden föreslås etableras 
tillsammans med bostäder och annan typ 
av aktivitet, därmed får området liv fler 
timmar under dygnet. Förslaget erbjuder 
bostäder av olika karaktär (radhus, flerbo-
stadshus samt studentboende) och 
byggnaderna närmast Östra Hamngatan får 
på bottenplan en verksamhet etablerad, 
exempelvis; frisör, café, dataföretag, re-
staurang, kiosk m.m. Genom att etablera 
verksamheter och bostäder blir det liv och 
rörelse i området. Liv och rörelse skapar 
trygghet och säkerhet hos människor.  I 
förslaget har studentbostäder planerats in, 
för att ge området en variation av männi-

skor, som rör sig ute en längre tid på 
dygnet. Go-karten i området föreslås vara 
kvar eftersom det är en aktivitet som kan 
dra människor till platsen. När lokalen inte 
används till go-kart skulle den kunna an-
vändas till någon annan aktivitet. Gatu-
utformningen har jag utformat med inspi-
ration från boken Lugna gatan! Gatu-
utformningen bör dras ner i skala med en 
låg armatur samt vegetation som inger en 
känsla av ett trångt rum för bilisten som 
därmed sänker hastigheten. Genom en väl-
planerad och god gestaltningsutformning 
kan en trivsam miljö skapas. Folk sänker 
hastigheten på grund av att det är en vacker 
miljö som passeras och inte tomt, grått och 
trist som det är idag.  
 

 
Illustration över Östra Hamngatan, sedd från gång- 
och cykelbana. 
 
För att dra in kollektivtrafiken i området 
förlängs resvägen för linje 1 med två kvar-
ter. Dvs. bussen passerar Östra Hamngatan 
och svänger sedan in på Drottninggatan, 
för att sedan ansluta till den vanliga linje-
sträckningen. 
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.
 

Planförslag över hamnområdet. Det inrättas bostadshus med handel och kontorsverksamhet i bottenplan för att 
ge området liv och rörelse under fler timmar av dygnet. Längs kajkanten har en strandpromenad etablerats för 
att ge människor i staden en fortsatt tillgång av havet 
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Gång- och cykelnätet 
Längs Österleden delas gång- och cykel-
stråket upp under en sträcka. Denna strä-
cka är för fotgängare mörk då ingen belys-
ning finns och siktlinjerna täcks av ett högt 
buskage.  
 
Åtgärd: De höga buskarna samt all hög-
vuxen sly längs gång- och cykelbanan ska 
ansas ner och ge siktlinjer och en god 
överskådlighet av platsen. Det etableras en 
armatur längs stråket för att ge fotgängaren 
mer säkerhet. Buskaget som idag finns 
mellan gångvägen och cykelvägen är i för-
slaget omplanterad och ger öppenhet samt 
överskådlighet till platsen. En cyklist ska 
kunna se ner på gångbanan och en fot-
gängare ska kunna se upp på cykelvägen. 
Folk måste våga använda sig av platserna i 
staden. 
 

 
Gångbanan med dålig överskålighet. 
 

 
Illustration över den nya gångvägen längs Österle-
den.  
 

 
Slyn har blivit bortröjd och platsen har blivit lätta-
re att överblicka. 
 
Gång- och cyklestråket längs Borgmästare-
kajen har inte någon belysning för fot-
gängare och cyklister. Gång- och cykel-
banan är smal samt att asfalten är spruck-
en. Längs hela gång- och cykelstråket finns 
en hög och tät häck som utmynnar i en hög 
mur. Häcken och muren ger platsen ytter-
ligare en otrygghetsfaktor eftersom det inte 
går att se över samt att platsen känns trång. 
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Mörk gångbana vid Borgmästarekajen. 
 
Åtgärd: Gång- och cykelbanans bredd ut-
ökats och ny asfalt föreslås läggas. Längs 
gång- och cykelbanan har det etablerats en 
belysning som är bättre anpassad till cyk-
lister och fotgängare. Den ena av armat-
urerna är placerad längs trädstammarna 
och den andra på marken i den intilliggan-
de häcken. Med att vara omgiven av ett 
behagligt ljus känns inte platsen mörk eller 
trång. 
 

 
Illustration över den nya gång- och cykelbanan vid 
Borgmästarekajen.  

 
Illustration över det nya välbelysta gång- och cy-
kelstråket start/slutpunkt. 
 
Gång- och cykelnätet längre söderut på 
Borgmästarekajen intill vattnet har ingen 
belysning. Platsen har ett mörkt buskage 
samt att vattnet ger en mörk och ödslig 
känsla.  
 

 
Mörk gång- och cykelbana längs Borgmästare-
kajen. 
 
Åtgärd: Platsen föreslås belysas upp, en 
armatur placeras längs gång- och cykel-
banan. Det ska även finnas en armatur som 
ger ett ljus ut mot havet, detta på grund av 
att havet inte ska upplevas svart och 
otryggt. Med en belysning mot havet samt 
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en belysning längs gång- och cykelstråket 
upplevs platsen mycket bredare och den 
känns trygg. Nu kan människor på denna 
sträcka se varandra mycket tidigare än vad 
det har gjort tidigare. 
  

 
Illustartion över den upplysta gång- och cykelba-
nan.  

Stadens användning 
Staden används av olika människor under 
olika tider på dygnet. Dagtid är det många 
olika typer av människor i den offentliga 
miljön. Kvälls- och nattetid är det en annan 
typ av personer ute på stadens gator. Under 
en viss tid kan det vara lugnt på gatan, men 
i en stad kan lugnet försvinna när klockan 
slår ett visst slag. Ett exempel är då kro-
garna stänger, de stänger oftast samtidigt 
och detta resulterar med att ett antal fulla 
människor stöter ihop på gatorna och kan 
starta bråk och dylikt. Vad finns det för 
åtgärd till detta? En åtgärd är att det under 
hela kvällen finns en rytm av människor i 
rörelse, denna rytm skapas genom att det 
finns olika aktiviteter i staden. En annan 
åtgärd med att skapa en säkerhet och 
trygghet i staden under dygnets mörka 
timmar är att få föräldrar och eldsjälar 
(personer som brinner för något, exempel-
vis att hålla sin stad trygg och säker) att 
vandra på gatorna och se efter befolkning-
en. Det kan även finnas fritidsgårdar för 
stadens ungdomar som de kan mötas och 
umgås på.  
 
En miljö, som upplevs vara omskött och 
omtyckt lämnas ofta ifred från skadegörel-
se m.m. Med minskad vandalisering blir 
fler människor mer trygga i sin närmiljö. 
Människor måste börja bry sig om sin stad. 
Jag kan av egen erfarenhet berätta att på 
gatan där jag bor har det funnits en lampa 
som varit trasig i över två månader. Jag 
skickade in en anmälan på den trasiga 
lampan och dagen därpå var lampan lagad. 
Bara en människa lägger manken till och 
vill förbättra sin stad kan den bli så mycket 
bättre
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Avslutning
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Avslutning 

Examensarbetet förklarar hur Trossö ser ut 
och hur Trossö upplevs av sina invånare. 
Under arbetets gång har det genomförts en 
inventering samt enkätundersökning som 
visat på ett antal platser som upplevs 
otrygga och osäkra. 
 
Under arbetet har metoder som inventering 
och enkätundersökning utförts. Dessa me-
toder har gett en distinkt insyn på hur 
platser kan upplevas av människan. Inven-
teringen samt enkätundersökningen visade 
på platser som folk upplever som otrygga 
och osäkra. Dessa arbetsmetoder har varit 
en stor del av arbetet och det är värt att 
poängtera att metoderna varit av stort vär-
de för arbetet. En annan del av metod-
arbetet är litteraturen, litteratur har i större 
delen använts i början av texten. Något 
som kan vara värt att notera är att det fanns 
gott om litteratur om ämnet trygghet och 
säkerhet.  
 
Det som varit viktigast i arbetet är att tyd-
liggöra vilka olika sorter av åtgärder som 
kan göras i staden för att skapa en tryggare 
och säkrare stad. I texten kan det läsas om 
hur en plats eller objekt (exempelvis buss-
hållplats) bör vara utformad för att skapa 
en trygghet och säkerhet. Det har även 
getts förslag på vad som kan åtgärdas på 
Trossö för att ge olika platser och områden 
liv och rörelse, och därmed en social kon-
troll. Platser utan eller med svag social 
kontroll upplevs ofta otrygga och osäkra på 
grund av att platsen är folktom. Får platser 
och områden en bättre belysning, över-

skådlighet, god tillgänglighet kan det leda 
till att fler människor använder sig av plat-
sen. Folk känner att platsen inger en känsla 
av trygghet, då den har fått en bättre ut-
formning.  
 
För att åstadkomma trygghet och säkerhet 
bör alla människor i staden vara delaktiga i 
arbetet med att skapa en trygg stad. Det 
bör även finnas aktiviteter av olika slag i 
staden. Aktiviteter lockar människor till 
olika platser och kan leda till att en plats 
befolkas och används. 
 
Med detta arbete förhoppas jag att ni som 
läsare har fått en bättre inblick och förstå-
else i hur viktiga trygghets- och säkerhets-
faktorerna är i staden. 
 
I ”Tryggare stad – kan man förändra räds-
lans platser?” skriver Carina Listerborn 
om den levande staden: 

”En tryggare stad måste bygga 
på att fler människor vill vistas i 
det offentliga stadsrummet och 
det innebär en stad som lockar 
människor med olika intressen 
och livsstilar.”99 
 

 

                                                 
99 Listerborn, Carina (2000). Tryggare stad. s. 13 
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Bilaga 1 
TRYGGHETEN OCH SÄKERHETEN PÅ TROSSÖ 

Mitt namn är Yvonne Larsson, jag arbetar på mitt examensarbete i fysisk planering på Ble-
kinge tekniska högskola, som ska handla om säkerheten och tryggheten på Trossö. Det jag 
menar med trygghet och säkerhet är att en människa ska känna sig skyddad från brott, det ska 
inte finnas någon rädsla för hot, omgivningen ska ge en känsla av trygghet. En individ ska 
våga använda sig av samhällets gator, torg och parker. 
 
Kvinna            Man   

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 

Vart bor du? Markera på kartan med       , om du inte bor på Trossö kan du nedan skriva din 

adress……………………………………………………..……………………………………... 

Vilka är vanligen dina målpunkter när du vistas på Trossö? Markera på kartan på sista sidan 

med 

Vilka gator använder du dig oftast av när du rör dig i staden? Markera på kartan på sista sidan 

med linjer. 

 
Vilket/vilka område/områden undviker du? Markera på kartan på sista sidan med  

Varför undviker du dessa platser, vad gör att dessa platser utgör obehag? 

……………………………………………………………………………...................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Undviker du dessa platser både under dagsljus och under mörker?  

Endast under dagsljus Endast under mörker Både och 

Undviker du de obehagliga platserna på veckodagarna eller bara helgerna eller både och? 

Endast veckodagar Endast helger Både och 
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Hur tar du dig oftast fram till ditt mål?       Buss Cykel Gå Bil 

Varför väljer du detta sätt att transportera dig på? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Om du går har du oftast någon med dig som sällskap?      Ensam         Sällskap 

Varför? 

……………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

Vad tycker du är bra ur trygghets- och säkerhetssynpunkt i nuläget på Trossö? 

…………………………………………………………………......……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Anser du att gatorna sköts bra utifrån ett trygghetsperspektiv, dvs. anser ni att staden städas 

upp effektivt exempelvis efter någon sorts sabotage som klotter eller att lampor lagas snabbt 

efter att de gått sönder?   Ja Nej Vet ej 

Vad anser du ger en tryggare stad? Vad ska etableras för att du ska känna dig mer trygg? 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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     Yvonne Larsson 

     Östra Prinsgatan 10 

     371 31 Karlskrona 

     0739-702060/0455-25891 
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Bilaga 2 

Otryggheten ökar i vår kommun  

Carl-Göran Svensson (m) 
har den 13 maj lämnat in en 
motion till kommunfullmäk-
tige där han kräver 
omedelbara konkreta åtgär-
der från kommunen för att 
öka säkerheten och trygghe-
ten på våra gator och torg.  

Otryggheten ökar i vår kommun 
 
Motion till kommunfullmäktige i Karlskrona 
 
Vallby den 13 maj 2003 
 
Angående: Otrygghet i kommunens parker 
och gator 
Kommunens invånare, äldre, unga och inte 
minst kvinnor, känner en allt större otrygghet 
när de vistas utomhus under den mörkare tiden 
av dygnet. Inbrott och skadegörelse redovisas 
dagligen i media och speglar alltmer verklighe-
ten av vardagen för oss alla. Denna otrygghet 
omtalas överallt, senast i ett uttalande av s-
föreningen Athena och studentklubben Cin 
Prejudictus. Jag delar deras synpunkt att denna 
fråga är realpolitik och inte ideologi. Trygghet 
för människor som idag är rädda utomhus kan 
inte värderas i pengar. Jag anser att åtgärder 
måste vidtagas omgående. 
 
Otrygghet ökar i mörker, speciellt i parker, 
kulvertar och innegårdar som inte är upplysta. 
Där kan inte säkerheten garanteras för medbor-
garna. Detta problem kan lösas med att sätta 
upp lampor på strategiska platser och/eller med 
att förbättra sikten genom att röja upp bland 
buskar och träd. Det måste göras inte bara i 
stadskärnan utan i hela vår kommun. Jag är 

medveten om att detta kommer att kosta pengar 
och att det kräver investeringar över flera år. 
 
Idag finns det medborgare som blivit skadade 
på dessa platser. Kan man minska på dessa 
skador innebär det mindre sjukvårdskostnader 
för samhället och, inte minst viktigt, mindre 
lidande för den enskilde. Kan å andra sidan 
kostnader för skadegörelse på skolor, fastighe-
ter och anläggningar minskas är det en 
besparing totalt för kommunen. Alla är vinnare 
på detta. 
 
Det är dock angeläget att dessa investeringar i 
ökad belysning och upprensning av buskar och 
träd inte sker planlöst utan att kommunen skaf-
far sig en bild över i vilka områden 
belysningsbehovet är störst för att sedan anslår 
budgetmedel till detta. Polisen, som bör med-
verka i en sådan utredning, har sina speciella 
och viktiga kunskaper om var de flesta överfal-
len har ägt rum och vilka platser som är särskilt 
utsatta eller farliga. 
 
När det gäller att skaffa sig en bild över hur 
situationen ser ut i kommunen bör det undersö-
kas att låta studenterna på linjen för fysik 
planering få möjlighet att utföra uppgiften som 
ett examensuppdrag. 
 
Jag yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt intentioner-
na i motionen. 
 
Carl-Göran Svensson 
Kommunfullmäktigeledamot (m) 
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Bilaga 3  

 
Gatunamn på Trossö. 
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Bilaga 4

  
Denna karta visar på Trossös kommersiella service (punkter), olika verksamheter (stjärnor) och offentliga servi-
ce (kors). Alla dessa platser är en målpunkt i staden. 


