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Abstract 

Many people in today’s society feel unsafe while walking in specific parts of a 
city. This may be the result in lack of lightning in these spaces, and it’s possible 
that these spaces don’t communicate a safe passage for the users.  

This study aims to investigate how light and colour can be configured to 
communicate and conjure a safe passage through the experienced unsafe places. 
One of these unsafe places are pedestrian tunnels, who might not be used as 
thought, due to the anxiety of usage. Even thou these tunnels actually exist to 
bring safety to pedestrians in the city.  

This thesis has implemented through different methods such as user survey, 
interview with expertise, and spatial observation, in order to achieve new insight 
into this research. An already existing tunnel in Eskilstuna partly known for its 
lack of lightness, will serve as my case study for this Bachelor thesis in 
Information design, emphasis in Spatial design.  

 

Keywords: Safety, light, colour, underpass, pedestrians, communication  
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Sammanfattning 

Många människor i dagens samhälle upplever att de känner sig otrygga när de rör 
sig i utvalda delar av staden. Detta är ofta platser som saknar tillräcklig 
ljussättning eller känns bortglömda i stadsrummet. En utav dessa platser är den 
miljö i stadens befintliga gångtunnlar som ibland inte används, på grund av 
personers rädsla för att vistas i dessa, trots att deras främsta syfte är just trygghet 
för fotgängare i stadsmiljöer.  

I denna studie undersöks hur ljus och färg kan användas som 
kommunikationsmedel, i syfte att skapa en tryggare känsla för användarna av 
dessa otrygga tunnlar. Arbetet har genomgått metoder som 
användarundersökning, intervju med sakkunnig och rumsliga observationer för att 
svara på forskningsfrågan. Teorier inom trygghetsfrämjande element har 
studerats, så väl som ljuset och färgens effekter på välbefinnande, samt 
kommunikativa förmåga.  

Ljuset i tunneln är ett examensarbete inom området för Informationsdesign och 
Rumslig gestaltning. Den slutgiltiga gestaltningen syftar till att informera de som 
arbetar med trygghetsarbete i form av ljus och färg, om vilka riktlinjer som bör 
finnas i åtanke i projektet, för att täcka användarna av dessa miljöers behov.  

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Trygghet, ljus, färg, gångtunnel, fotgängare, kommunikation 
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Inledning 

Uttrycket ”Ljuset i tunneln” används ibland när man vill beskriva en känsla av att 
saker och ting i livet håller på att lösa sig, och att man börjar se slutet på ett långt 
och besvärligt arbete. Detta är ingen orimlig bild, utan många utav våra befintliga 
tunnlar i stadsrummet ser ut på detta sätt. Då en tunnel kan upplevas mörk och 
otrygg både i den mentala, såväl som verkliga form, finns möjligheter att utmana 
upplevelsen. Denna studie undersöker hur ljus och färg kan utformas i befintliga 
gångtunnlar, för att främja möjligheten för en tryggare upplevelse för dess 
användare. 

Bakgrund  
Med en offentlig utomhusmiljö som upplevs otrygg i staden, finns risk att 
invånare upplever rädsla inför att vistas i stadsrummet och för många människor 
handlar det främst om ängslan för att utsättas för olika typer av brott. Denna 
rädsla kan leda till att de otrygga områdena skapar barriärer mellan stadsdelar, 
eller att fotgängare väljer andra vägar som stör trafiksäkerheten. 
Brottsförebyggande rådet menar att ökad utomhusbelysning under vissa 
förutsättningar skulle kunna åtgärda en del av de planerade brott som begås, och 
känslan av dessa otrygga platser (Brottsförebyggande rådet, 2017). Man menar 
därmed att ökad belysning kan leda till att fler människor vistas på dessa platser, 
och därför kan brottsligheten på dessa platser minskas (Brottsförebyggande rådet, 
2017). Många människor upplever otrygghet utomhus främst efter att mörkret har 
lagt sig över staden. Detta gör problemet större här i Norden då dygnet består en 
stor del av mörker under vårt vinterhalvår (Boverket, 2010 s.70). 

I Boverkets skrift Plats för trygghet skriver man ”Att bara ljussätta en plats löser 
sällan problemet med upplevd otrygghet. Det är viktigt att göra det rätt. Att bara 
lägga till mer elektriskt ljus kan i stället orsaka starka kontraster som bländar och 
försämrar vår möjlighet att se. Det kan också signalera fara och göra att känslan 
av att vara exponerad ökar. Det är tillexempel inte ovanligt att en gångväg eller 
gångtunnel är väl upplyst medan omgivningen är mörk. Det starka ljuset på vägen 
eller i tunneln lyser upp den gående som syns väl men det försämrar samtidigt den 
gåendes möjlighet till mörkerseende så att omgivningen eller tunnelmynningen 
upplevs som mörkare än den egentligen är” (Boverket, 2010 s.70). 

Att förändra platser som upplevs otrygga kan vara problematiskt på flera sätt. 
Undersökningar har visat att ökad belysning kan öka säkerheten på en plats, 
genom att detta bland annat kan leda till att fler människor vistas på platsen. Detta 
är dock inte något som nödvändigtvis ökar tryggheten på platsen eftersom känslan 
av trygghet är mycket individuell för alla människor. Ofta krävs det arbete med 
flera delar av en plats för att öka den generella trygghetskänslan, så som trimning 
av buskage eller till och med ombyggnationer. Däremot kan en god ljussättning 
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tillsammans med god gestaltning i övrigt bidra till ökad trygghet och 
trafiksäkerhet, och till att höja en plats upplevelsevärde. Boverket menar att ett 
bra helhetsintryck ofta kräver mer än endast förändrat ljus, och att eftersom ljuset 
är det som syns av reflektionen från en yta, så är det av vikt vilka färger och 
ytskikt som används i utformningen. Man menar också att det ibland kan räcka att 
endast ändra färgen på en yta, för att förändra belysningen på platsen ” (Boverket, 
2010 s.74).  

I situationer med dessa upplevt otrygga miljöer, arbetar de kommuner som äger 
gångtunnlarna på olika sätt, i vad som skulle kunna kallas för trygghetsprojekt. 
Enligt Boverket tillsätts i många fall en projektgrupp som kan bestå av 
exempelvis en landskapsarkitekt, en ljusdesigner, konstnär eller andra sakkunniga 
i arbetet (Boverket, 2010). I Boverkets skrift Plats för trygghet (2010) skriver man 
att det ofta är trafikkontoret eller liknande i en kommun som ansvarar för 
planeringen och gestaltningen av ljus och belysning då det traditionellt sett är en 
teknisk uppgift. Eftersom det ofta betraktas som en teknisk fråga, en 
trafiksäkerhetsåtgärd eller liknande, är det inte heller ovanligt att det beaktas sent i 
planeringen, som en praktisk detalj långt efter det att strategier för gestaltning har 
utarbetats. (Boverket, 2010 s.77). Enligt samma källa planeras staden främst i och 
för dagsljus, och man har ännu inte utvecklat metoder för hur planerandet ska gå 
till för dygnets mörka timmar. Man menar därmed att dessa planeringsmetoder 
behöver utvecklas, och att det behövs mer kunskap (Boverket, 2010 s.75). 

Den här studien har tillkommit genom research av vad Eskilstuna kommun har 
identifierat för designproblem i staden. Kommunen menar i ett av sina förslag till 
examensarbete att de fysiska rummen i tunnlarna som leder under järnvägen i 
centrala Eskilstuna upplevs som otrygga (Eskilstuna kommun, 2017. s.15). Enligt 
kommunens platsanalys, och samtal med de som har hand om dessa tunnlar, har 
konstaterats att det behövs en förbättring av belysningen som tillhör tunneln på 
Gymnastikgatan i centrala Eskilstuna (Ermegård. 2017). 

En utav anledningarna till att bjuda in till ett större användande av denna tunnel, 
är delvis för att många utav våra gångtunnlar är skapade för fotgängarnas säkerhet 
i trafiken, och det är därför av vikt att de används till detta, i stället för att dessa 
gångtrafikanter vistas på våra körbanor. Boverket menar att det bästa hade varit 
att helt undvika att bygga nya gångtunnlar, och istället satsa på att hitta bättre 
lösningar, då dessa ibland inte används på grund av upplevelsen av otrygghet 
(Boverket, 2010 s.55). Man nämner även att många utav de gångtunnlar som finns 
idag behöver ses över i sin utformning (Boverket, 2010).  

Det kan ses som betydelsefullt att studera hur just ljuset i samspel med färg, kan 
utformas på den omnämnda tunneln på Gymnastikgatan i Eskilstuna. Detta dels 
som en provisorisk lösning på problemet, men även på grund av den egna 
individens behov av att känna trygghet, medan den vistas i stadsmiljön. Känslan 
av trygghet är grundläggande för oss människor menar den amerikanske 
psykologen Maslow, som på 1940-talet utvecklade en teori om människans 
primära behov. Han menar att i första hand har vi som individer störst behov av 
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fysiska begär, så som att sova och att äta. Medan redan i andra steget i 
behovshierarkin har vi behov av att känna trygghet (Maslow (1943) Citerad i 
Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind. (2015) s.66–67).   

Syfte 
I denna studie undersöks hur ljus och färg i samspel kan utformas, för att öka 
känslan av trygghet för användarna d.v.s. exempelvis fotgängare, i tunneln på 
Gymnastikgatan. I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda till ett större 
användande av tunneln, och därmed även öka både trygghetskänslan och 
säkerheten på platsen.  

I dagsläget finns inte några metoder, anvisningar eller rekommendationer för hur 
ljus och färg i en gångtunnel bör utformas, i syfte att skapa trygghet eller säkerhet. 
Det finns därför möjligheter i att utforma ett material åt de kommuner som 
ansvarar för dessa otrygga tunnlar. På så vis skulle dessa kunna spara både tid och 
resurser i arbetet med tunnlarna, och framförallt så skulle användarna av tunnlarna 
vinna på ett sådant material. Detta då det kan leda till snabbare åtgärder från 
kommunen, och med effektivare resultat. 

Frågeställning 
Ett gestaltningsförslag med riktlinjer för hur kommunen skulle kunna arbeta med 
tunneln på Gymnastikgatan i Eskilstuna, kommer att utformas i denna studie. För 
att kunna utföra ett förslag till gestaltning på platsen, kommer studien att behöva 
undersöka och svara på frågan;  

”Hur kan ljus och färg utformas i en befintlig gångtunnel för att erbjuda en 
tryggare upplevelse för användarna?” är därmed forskningsfrågan som undersöks 
i denna rapport.  

För att söka svar på forskningsfrågan behövs även frågan nedan besvaras. 

• Vilka är de främsta bidragande komponenterna inom området för ljus och 
färg i rumsligheter, som skapar möjligheter för människor att uppleva 
trygghet/otrygghet?  

Målgrupp 
Genom att undersöka hur ljus och färg som designelement kan utformas för en 
tryggare känsla för gångtunnlarnas användare, besvaras även hur kommuner och 
liknande organisationer skulle kunna arbeta när de tar sig an projekt med dessa 
kriterier. Då fotgängarna i dessa tunnlar inte kan förändra sin situation genom 
några mer omfattande åtgärder, blir studiens målgrupp de som besitter förmågan 
att förändra. Den här studien samt dess resultat i form av riktlinjer och 
gestaltningsförslag riktar sig därmed till kommuner. Detta då de som tidigare 
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nämnt i dagsläget inte finns några rekommendationer eller riktlinjer för hur 
kommuner kan arbeta för att uppnå målen i de så kallade trygghetsprojekten. Det 
kan därför ses som relevant att ta fram material som gynnar trygghetsprojektens 
arbetsprocess, för att uppnå denna studies syfte. För att uppnå detta, behöver alltså 
studiens målgrupp vara de som kan förändra situationen för användarna av 
tunnlarna.  

Det material som utformas åt målgruppen, d.v.s. kommunen, kan sedan användas 
för att uppnå syftet i deras trygghetsprojekt, och på så vis nå användarna. Med 
hjälp av kommunen som målgrupp och mottagargrupp av denna studies resultat, 
kan alltså studiens syfte uppnås – att skapa en tryggare upplevelse för användarna.  

Avgränsningar 
I följande studie undersöks hur förutsättningar kan skapas för att erbjuda en 
tryggare känsla i tunnlar med rumsliga medel, och inte hur man kan skapa faktiskt 
säkerhet. Detta för att säkerhet är ett komplext och mycket stort område att 
undersöka, som är beroende av många olika faktorer som kan anses sträcka sig 
utanför det område som undersöks.  

Studien kommer uteslutande att arbeta med ljus och färg i redan befintliga tunnlar. 
Det betyder att studien inte kommer undersöka hur en tunnel kan byggas om för 
att skapa möjligheter för en tryggare känsla, utan istället hur man kan uppnå en 
liknande effekt med endast ljus och färg som gestaltningsmedel.  

Avgränsning sker genom arbete med ljus i samspel med färg i befintliga 
gångtunnlar under dygnets mörka timmar. Detta för att otryggheten generellt ökar 
på grund av faktorer som att färre rör sig i tunnlarna nattetid, och att vi inte kan 
skanna av vår närmsta omgivning lika effektivt på grund av bristande synförmåga. 
Som tidigare nämnt utgår ofta planerandet av stadens offentliga miljöer från 
dagsljus, och man har ännu inte utvecklat metoder för planerande av mörker lika 
väl menar Boverket. Man syftar därmed till att dessa planeringsmetoder behöver 
utvecklas, och att det behövs mer kunskap (Boverket, 2010 s.75). 

I resultatdelen presenteras förslag till riktlinjer som en kommun kan ha i åtanke i 
liknande ljus-/trygghetsprojekt, med syftet att skapa trygghet i tunnlar. Detta 
material presenterar de olika områdena, och ett exempel på gestaltning som 
utformats med hjälp av dessa riktlinjer. Studien syftar inte till att utforma något 
större informationsmaterial på en pedagogisk nivå, utan syftar endast till att 
redogöra för de olika identifierade arbetsområdena gällande färg och ljus, i form 
av förslag till riktlinjer, och ett förslag till gestaltning.  

Studien kommer att ha miljömässiga synpunkter så som energiförbrukning i 
åtanke under arbetet, men detta är inget som kommer att läggas främsta fokus på. 
Även om miljöpåverkan vid belysning inte är denna studies huvudfokus, så kan 
detta anses vara en aspekt som bör vara i åtanke när artificiellt ljus utformas. 
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En ytterligare avgränsning berör utförande och resultat av metoder i studien, då 
fler ingångsvinklar och perspektiv kan tyckas vara relevanta att undersöka. Detta 
är en avgränsning som har sker genom urval- och tidsaspekt i studien.  
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Teori och litteraturgenomgång 

I denna studie granskas en rad olika teorier som kan kopplas till det område 
studien rör sig inom. Teorierna delas upp i kategorierna trygghet och 
designkomponenter. Detta för att kartlägga vilka teorier som förekommer inom 
området för trygghet, som för rapportens undersökning vidare till att utforska 
vilka teorier som är relevanta att studera inom området för design. Detta med 
största fokus på ljus och färg.  

Trygghet 
Ordet trygghet används ofta ihop med ordet säkerhet, som är något som brukar 
definieras som mätbart och mer konkret. Trots detta brukar man i 
samhällsplanering skilja begreppen åt. I Eskilstunas belysningsplan menar man att 
säkerhet är lika med faktisk säkerhet mot brott (Eskilstuna kommun, 2005, s.18). 
Medan begreppet trygghet syftar till en upplevelse eller känsla vilket är subjektivt, 
och kan bero på en rad olika faktorer, så som tidigare erfarenhet, eller fysisk 
utformning (Boverket, 2010). Trygghet är som tidigare nämnt mycket komplext, 
och detta är därmed den formulering som används av begreppet i denna rapport.  

Forskare inom området för psykologiska aspekter av miljö Rickard Küller, menar 
att den senaste tidens rädsla för att bli utsatt för brott, har gett upphov till att man 
forskat och funnit argument för att platser kan upplevas som farliga. Detta om 
platserna är dåligt upplysta, ödsliga eller befolkade av obekanta människor 
(Küller, 2005 s.24). Küller menar även att en plats borde utformas med hänsyn till 
social stimulans, då ”Senare forskning har visat att ett positivt socialt klimat ökar 
känslan av tillhörighet och tillfredsställelse, vilket i sin tur leder till ökad social 
samverkan” (Küller, s.24). Han menar att målet för en god planering i miljöer är 
att ta hänsyn till social delaktighet för alla människor, vilket innefattar en känsla 
av tillhörighet, gemensamt ansvar och medinflytande (ibid, s.24). Inom 
miljöpsykologi menar man att det finns mycket som talar för att de fysiska 
miljöerna i en stad, kan främja individers känsla av platsidentitet och social 
delaktighet (ibid, s.24). Küller menar även att ljus kan bidra till ett känslomässigt 
stämningsläge genom att ”färga av sig” i närmiljön, utöver att hjälpa betraktaren 
att orientera sig i den (ibid, s.85).  

Artikeln Impact of public lighting on pedestrians’ perception of safety and well-
being av Peña-García. Hurtado Aguilar-Luzón. (2015) identifierar fotgängares 
upplevelse av säkerhet och välmående, under olika artificiella ljusförhållanden på 
ett flertal gator i en spansk stad, med hjälp av kvantitativa intervjuer. Studien 
innehåller argument kring miljöaspekter, och den då senaste vetenskapen inom 
miljövänliga ljuskällor. Man jämför två olika typer av miljövänliga ljuskällor, 
varav det framgår efter intervjuerna att den ena av dessa ljuskällor, nämligen en 
gul variant har många positiva egenskaper enligt de undersökta personerna. Denna 
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ljuskälla får dock ett sämre betyg på frågan om hur trygga personerna känner sig 
när de går på gator med denna typ av belysning på natten. Enligt undersökningen 
menar man att det är svårare att urskilja mötande personers ansikten vid belysning 
med en den gula ljuskällan. Därför upplevs den vita ljuskällan som i övrigt fått 
sämre betyg som överlägsen, när man vill skapa en tryggare känsla för 
fotgängarna på de undersökta gatorna.  

Denna forskning kan vara relevant till frågan som söks svar på, men det är viktigt 
att ha i åtanke att det kan röra sig om kulturella skillnader då testerna bedrivits i 
ett annat land. Man har i forskningen inte beskrivit några rumsliga aspekter som 
skulle kunna ha en påverkan i undersökningens resultat. Forskningen 
argumenterar även kring att stark belysning är till fördel för välmående, men att 
bra belysning är ännu bättre.  

Designkomponenter 
Antologin Färg & ljus för människan – i rummet av Fridell Anter & Klarén. 
(2014) är skriven av en rad forskare och specialister som tillsammans skapade en 
forskargrupp vid namn ”Colour & light – interdisciplinary spatial studies” vid 
Konstfack, mellan åren 2008–2013. Tillsammans genomförde gruppen forskning 
och research som resulterade i bland annat i denna skrift, som landar under 
kategorin populärvetenskaplig litteratur, och tillkom av det gemensamma 
forskningsprojektet vid namn SYN-TES (Konstfack, 2017). Forskningsprojektet 
innefattar en stor bredd inom områdena färg, ljus, rum och människa, och syftar 
till att binda samman dessa områden till en samlad vetenskap, då man i boken 
diskuterar att det inte går att studera det ena begreppet utan att påverkas av det 
andra (Fridell Anter & Klarén. 2014).  

Innehållet i boken baseras på den forskning som bedrivits av de olika 
medverkande i gruppen under projektåren. Litteraturen innehåller en rad olika 
teorier om bland annat människans kognitiva förmåga, ljusets icke-visuella 
påverkan, färg, och rumsliga upplevelser. Ett exempel från forskningen som 
bedrivits av SYN-TES är den metod man kallar för PERCIFAL, som i följande 
studie används när tidigare exempel på trygghetsgestaltningar observeras och 
analyseras.   

Då forskningsfrågan i denna rapport handlar om hur ljus och färg kan utformas, 
för att erbjuda, och därmed även förhoppningsvis frambringa en specifik känsla 
hos mottagaren, kan det vara relevant att undersöka människans roll i 
sammanhanget. Som författarna nämner i boken, så kan vi mäta ljus och färg med 
olika instrument och metoder. Men att sätta detta i relation till människans 
perception och upplevelse, är viktigt när man vill få en djupare förståelse för hur 
dessa områden samspelar med varandra (Fridell Anter & Klarén. 2014). Även 
Boverket nämner att det ”[…] behövs mer kunskap för att kunna mäta och värdera 
ljussatta miljöer både utifrån upplevelser och faktiska värden” (Boverket, 2010 
s.75).  
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I boken hävdar man att ”Färg- och ljusupplevelser och ljusstrålningens styrka, 
variation och spektrala sammansättning påverkar på olika sätt den mänskliga 
organismen, de inverkar på vakenhet, välbefinnande och beteende” (Fridell Anter 
& Klarén. 2014 s.17). Man menar därmed att färg och ljus spelar en viktig roll 
inom konst, design och kommunikation. Men också att perception, fysiologi och 
kultur samspelar med detta (ibid, s.17). Dock menar man att kulturellt betingat 
färg och ljus inte ska förväxlas med känsloinnehållet i den direkta upplevelsen av 
färg och ljus, och att personliga sinnliga erfarenheter har stor betydelse för vår 
tolkning (Klarén. 2014, s.32). Därmed ligger det även problematik i att bedöma 
hur färg- och ljussättning påverkar rummets så kallade atmosfär, som ter sig i 
termer som exempelvis trivsamt eller otrevligt. ”Hur vi upplever och värderar ett 
rum beror […] på våra inlärda kulturella referenser och på vår personliga smak” 
menar (Billger & Fridell Anter & Häggström. 2014, s. 217). När vi utför ett 
designarbete behöver vi se till att vi tillgodoser både kognitiva, såväl som 
emotionella behov hos människan. Emotionella behov kan handla om att 
säkerställa att designen blir meningsfull för användaren, och bidrar till en viss 
känsla eller upplevelse (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind. (2015). S.23).  

Kontraster 
I boken Färg & ljus för människan – i rummet (2014) diskuteras att även 
avsaknad av ljus kan ge färgupplevelser. Man menar att exempelvis ” […] beror 
den svärta vi kan uppfatta när vi utifrån tittar in i en obelyst tunnel på frånvaro av 
ljusstrålning” (Klarén. 2014 s.20). Avsaknad av ljusstrålning kallar vi ofta för 
skuggor, och är det som gör att vi överhuvudtaget kan föreställa oss en visuell 
värld. Utan dessa skulle vi inte kunna skilja någonting från något annat, och de är 
vad som gör att vi kan bedöma avstånd, former och rumslighet (ibid, s.20–21). 
Man menar alltså att färg och ljus är en förutsättning för rumsupplevelse, och att 
de är mentalt oskiljaktiga begrepp (ibid, s.21).  

Att vi uppfattar att exempelvis ett föremål har en viss färg, eller ljusnivå beror 
delvis på de fysiska egenskaperna hos ljusstrålningen. Men detta beror också till 
stor del på föremålets omgivning (ibid, s.24). Det finns dock en perceptiv 
förankringsregel som bestämmer hur vi uppfattar denna ljusstrålning, som kallas 
för vithetsankare (ibid, s.24). Med vårt vithetsankare jämför vi andra färger i 
omgivningen med det som vi upplever för tillfället som mest vitt i vårt synfält, 
och som därmed har den högsta luminansen (ibid, s.24). Detta styr vår uppfattning 
om de rådande ljusförhållandena i en miljö, då vi med andra ord jämför allt annat 
i synfältet med den ljusaste punkten i det. Dock finns det situationer som 
motsätter denna regel. Perceptionen fungerar nämligen så att även den största ytan 
i synfältet uppfattas som ljusast. Om den största ytan eller fältet också råkar vara 
det mörkaste så uppstår en konflikt, då tenderar det största fältet ändå att uppfattas 
som vitt, och det mindre och ljusaste fältet även det som vitt. En effekt av detta 
fenomen kan resultera i att den minsta och ljusaste ytan uppfattas som vitare än 
vitt, vilket kan uppfattas som att det lilla ljusa fältet är självlysande (ibid, s.24–
25).  
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”Ett stort kontrastomfång mellan färgerna i ett rum bidrar till att vi ser rummet 
som mera belyst” (Billger & Fridell Anter & Häggström. 2014, s. 212). Detta 
betyder alltså att vi uppfattar att om det finns stark kontrast mellan ytorna i ett 
rum, så upplever vi att rummet är ljusare än vad de nödvändigtvis är. Om 
kontrasterna mellan gråa och kulörta färger inte är starka, kan ljuset uppfattas som 
”skumt”, medan om de är starkare så upplevs ljuset som starkare och mer klart 
(ibid, s. 212).  

Kontraster i ljus- och färgsättning kan även påverka den upplevda formen av ett 
rum. Ett av de vanligare exemplen på detta fenomen är när tak och golv är mörka, 
så upplevs rummet som lägre, än om dessa ytor hade varit ljusa (ibid, s. 214). Det 
kan därmed vara viktigt att tänka på att exempelvis ett fönster placeras så att ljus 
fördelas över golv och tak, och skapar upplevelsen av högre takhöjd i vissa 
sammanhang (ibid, s.214). Det fungerar likadant om istället rumslighetens sidor 
blir ljusare, så upplevs rummet som bredare (ibid, s.214).  

Adaption 
Färg och ljus varierar i samband med vår rörelse genom ett rum, samtidigt som de 
under dagsljus och i skifte till artificiella ljuskällor ändrar färg och form. Det är 
vårt visuella system som ser till att det sker en anpassning under dessa fysiska 
förändringar, som även innefattar form- och rumsuppfattning, och då även vid 
skifte av synvinklar (Klarén. 2014 s.22–23). Man menar att detta fenomen som 
man kallar för adaption, är grundläggande för vår perception, och är vad som gör 
att vi kan uppleva vår omvärld som rimligt konstant (ibid, s.23). Adaption betyder 
anpassning, och används ofta när man vill beskriva våra sinnesorgans fysiologiska 
sätt att ställa om, och anpassa sig efter växlande information (ibid, s.26–27). Ett 
exempel på detta kan vara när vi kliver ut i solljuset, efter att ha vistats i en 
mörkare inomhusmiljö. I en sådan situation kan en bländning uppstå, men 
adaptionen ser då till att denna upphörs nästan sekundsnabbt (ibid, s.27). Vidare 
används adaptionen även när vi tolkar exempelvis ett föremåls färg, då vi 
uppfattar att föremålet har samma färg, oavsett ljussituation. Detta kallas för 
färgkonstans, och förutsätter att vår synförmåga är så kallat adapterad. Att vi är 
kromatiskt adapterade till en situation, innebär att våran syn har hunnit ställa om 
sig mellan ljus och mörker, vilket kan gå snabbt i situationer där skillnaden inte är 
speciellt stor, men ta betydligt längre tid om vi ska ställa om mellan ljus och totalt 
mörker (Fridell Anter. s. 85).   

Affordance 
Innan vi stiger in i en byggnad eller annan rumslighet närmar vi oss den via ett 
stråk. Detta närmande är det första steget vi upplever av flödet i en miljö, och det 
är också här vi förbereder vi oss på vad vi kommer att möta på andra sidan om 
entrén (Ching. 2007. s. 242). Med tanke på detta kan det vara viktigt att fundera 
över vad en miljö inbjuder till och vilka signaler som sänds ut från dess entré, 
redan innan en person har tagit del av hela rumsupplevelsen. Således kan man 
koppla till begreppet affordance som är en teori mellan perception och handling, 
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utvecklad av psykologen James Gibson på 1960-talet. Teorin menar på att 
särskilda objekt, ytor och former ”afforderar” eller bjuder in, till att användas och 
interageras med på ett visst sätt, på grund av hur de är utformade (Ware. 2008, 
s.99). Exempelvis så visar tidigare forskning att en ljus och bred korridor bjuder 
in till större användande än en smal och mörk sådan (Vilar. Rebelo. Noriega. 
Teles & Mayhorn. 2015). Gibson menar att affordance är ett svar på vad 
perceptionen säger oss, alltså delvis hur vi tolkar ett objekt, samtidigt som han 
menar att vi kan interagera med objekt, även om vi inte tidigare använt dem, 
beroende på vad de erbjuder för användning (Groome. 2010, s.71–72). 
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Metoder 

I denna studie används metoderna rumslig analys, användarundersökning samt 
kvalitativ intervju. Metoderna skapar en bred syn av området som undersöks 
genom att variera mellan kvantitativa och kvalitativa. Studiens empiri består 
därmed av flertalet olika källor som kan ge studiens resultat starkare 
tillförlitlighet.  

Genomförande av metoder 
För att samla empirisk information som ska hjälpa studien att svara på 
forskningsfrågan, genomförs tre olika metoder. Metoderna syftar till att ge svar 
eller djupare inblick i olika områden för temat som undersöks. Genom att göra en 
analytisk observation av två olika gestaltade tunnlar med två olika syften, kan 
studien bland annat svara på vilka förutsättningar som finns att arbeta med, hur ett 
trygghetsarbete genom färg och ljus kan gestaltas, samt vad som skiljer dessa åt.  

För att stärka den hypotes som kan bildas utifrån teorin, om komponenter som kan 
skapa otrygghet, genomförs en användarundersökning av tunneln som ska 
gestaltas på Gymnastikgatan. Undersökningen syftar till att komplettera de 
slutsatser som forskats fram, för att ge en mer korrekt och heltäckande bild av 
situationen.  

När de främsta problemområdena i trygghetsarbete med tunnlar har identifierats, 
utförs metoden kvalitativ intervju med sakkunnig. Intervjun syftar till att redogöra 
för den situation de som utför trygghetsarbete befinner sig i, för att kunna 
identifiera vart behoven hos målgruppen ligger. Nedan redovisas detaljer kring de 
metoder som använts i studien.  

PERCIFAL - Perceptiv rumslig analys av färg och ljus  
PERCIFAL är en analysmetod för visuell rumslig upplevelse, bearbetad av en 
forskargrupp i ett projekt vid Konstfack, vid namn SYN-TES. Projektet har tagit 
fram en rad olika rapporter, som man sedan samlat ihop till ett antal föreläsningar 
och böcker, varav en utav dessa är en populärvetenskaplig antologi vid namn 
Färg & ljus, för människan – i rummet, som har använts i den här studien. I boken 
presenterar Ulf Klarén analysmetoden PERCIFAL som tillkommit i syfte att 
skapa ett system för den perceptiva delen av färg och ljus. ”Det sker genom 
observation och med definierade begrepp som hänför sig till mänsklig upplevelse, 
uppmärksamhet och reflektion” (Klarén, 2014, s.97). Han menar därmed att 
tidigare metoder inte speglar helhetsintrycket som färg och ljus ger en rumslighet, 
medan metoden PERCIFAL ger oss en mer korrekt bild av hur människan 
uppfattar känslan av rummet hon vistas i (Klarén, 2014).  
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Metoden behandlar åtta olika begrepp som tillsammans skapar en apparat som är 
tänkt att människor med olika bakgrunder ska kunna förstå, och diskutera kring. 
Dessa områden är ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, ljusfläckar, reflexer och 
blänk, bländning, ljusfärg och ytfärger  

Användarundersökning  
En kvantitativ metod syftar ofta till att samla in data som är mätbar, och som kan 
ge ett generellt svar över en given situation. I en sådan undersökning menar 
Magne Holme & Krohn Solvang (1997 s.151) att en forskare bör ha ett objektivt 
förhållningssätt till vad som studeras. Man beskriver dock att en forskare är en 
person, som vilken människa som helst, som ikläder sig rollen som forskare, och 
därför kan ha svårt att vara värdeneutral i en undersökning (ibid, s. 151). Man 
menar att både fördomar och förförståelse hos forskaren leder till en kvantitativ 
undersöknings upplägg (ibid, s. 153), och att dennes definition av ett 
problemområde, och andra faktorer som exempelvis tillgänglighet av 
informationsmaterial med mera, spelar in (ibid, s.153). Kvantitativa 
undersökningar som metod är användbart för en studies fortgång, då dessa 
ständigt tenterar till att träffa rätt när det kommer till beskrivande av olika 
samhälleliga förhållanden (ibid, s.157). Vid användande av en kvantitativ metod 
är det dock av vikt att forskaren känner till de olika begränsningarna som en sådan 
metod kan innebära (ibid, s. 157).  

Intervju med sakkunnig - Kvalitativ 
I denna studie är det relevant att undersöka målgruppen och mottagarna av 
studiens resultat mer ingående, för att ta reda på vilka behov som finns. Detta kan 
göras genom att utföra en kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju är en metod 
som kan användas när någon som bedriver forskning vill sätta sig in i den 
undersökta personens perspektiv (Magne Holme & Krohn Solvang. 1997 s.92). 
Som forskare kan det vara möjligt att förstå det som att en kvalitativ metod är vad 
som behövs för att få en fullständig uppfattning om en situation. (Enerstvedt 
(1971) Citerad i Magne Holme & Krohn Solvang (1997) s. 93) menar dock att det 
kan vara nödvändigt att ha förmågan att växla mellan yttre och inre perspektiv i 
arbetet. Detta för att förstå, men också för att kunna förklara ett fenomen. När 
man utför en kvalitativ metod vill man undersöka personer som utifrån vissa 
underliggande sociala förhållanden bör ha en mer nyanserad bild av företeelsen 
man studerar (Magne Holme & Krohn Solvang. 1997 s.94). En kvalitativ intervju 
med en sakkunnig i området för studien, kan ge en särskild inblick för att få reda 
på detaljer inom det, men även bredda vyn för den som undersöker det. I en sådan 
intervju tillåts den undersökta enheten att påverka samtalet, medan forskaren 
endast ger de tematiska ramarna för undersökningen (ibid s.99). Forskaren bör i 
sin tur se till att försäkra sig om att samtalet ger svar till de frågor man önskar 
diskutera på ett eller annat sätt (ibid, s.99). För att försäkra sig om detta, kan 
forskaren förbereda en manual eller handledning som innehåller punkter som 
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önskas undersökas. Det ska dock betonas att denna manual inte behöver följas 
exakt, utan kan korrigeras under intervjuns gång om det skulle bli aktuellt att 
fördjupa sig i något som den intervjuade personen nämner (ibid, s.101). Manualen 
kan dock vara användbar, och av vikt att återgå till om samtalet utvecklas mycket, 
och det finns risk att det tar ett nytt fokus som sträcker sig för långt utanför det 
område som studeras. I en studie kan man använda sig av experter eller 
sakkunniga inom flera olika områden för att få en så nyanserad bild av en 
situation som möjligt. Det kan då vara av vikt att reflektera över sitt urval när det 
kommer till denna process. Det brukar skiljas mellan respondent- och 
informantintervjuer. Dessa skiljer sig åt genom att den intervjuade personen som 
anses vara respondent på området, är om denne är delaktig i det som studeras. 
Detta medan intervjuade informanten snarare står utanför det studerade 
fenomenet, men har mycket kunskap, alternativt åsikter om ämnet (ibid, s104).  
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Resultat 

Nedan presenteras resultat från studiens tre utförda metoder. Metodernas resultat 
kompletterar varandra, och tillför studien olika perspektiv av området i form av 
empirisk information.  

Resultat av perceptiv rumslig analys 
Rumsliga ljus- och färganalyser har genomförts i två tunnlar. I tunneln på 
Briljantgatan, Tynnered i Göteborg har observerats hur färg och ljus har gestaltats 
i tunneln, med syfte att skapa möjligheter för en tryggare upplevelse hos 
användarna. Observationen har fokuserats till att studera en befintlig tunnel där 
man arbetat främst med ny belysning, och nya ytfärger, och har begränsats från att 
studera en tunnel där man gjort mer omfattande om- eller nybyggnationer. Viktigt 
att belysa är att metoden genomfördes under en så kallad adaption, det vill säga 
teorin om att vår synförmåga ställer om sig mellan ljus och mörker.  

Sammanfattat visar resultatet av observationen av tunneln i Tynnered, att man 
arbetat med många utav de moment som kan vara betydelsefulla enligt teorin som 
studerats på området. Det kan tänkas att man haft störst fokus på den ”estetiska” 
utformningen av platsen då man kan se ett tydligt visuellt koncept i gestaltningen. 
Detta ter sig som ljuspunkter längs väggarna i form av stenar som skiftar färg, och 
stora diamanter målade på marken i tunnelns öppningar. Det kan tänkas att detta 
anspelar på gatan som tunneln figurerar under, nämligen Briljantgatan, och att 
tunneln skulle kunna tolkas som en form av grotta med ädelstenar. Det kan även 
tänkas att väggarna inuti tunneln har fått ett brungrått mer rått material, för att 
gestalta detta tydligare. Något som kan tänkas vara ett mindre genomtänkt beslut, 
beroende på syftet med detta. En slutsats av detta skulle kunna vara att ett visuellt 
koncept kan agera som riktlinjer för utformning, men att ett koncept skulle kunna 
tänkas behöva ta hänsyn till platsens kontext och syfte.  
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Figur 1: Utsnitt av tunneln på Briljantgatan I Tynnered, Göteborg.  

Observation av tunneln med befintlig utformning på Gymnastikgatan i Eskilstuna 
har genomförts med syftet att studera hur dagsläget ser ut, och få en mer 
detaljerad uppfattning om platsens utformning. Detta för att undersöka vilka 
åtgärder som är möjliga i ett gestaltningsförslag för platsen, och även för att 
kunna återkoppla till resultatet av användarundersökningen av platsen.  

Tunneln på Gymnastikgatan visar en klar skillnad i utformning från tunneln i 
Tynnered. I observationen framkommer bland annat hur mycket ljusnivån skiljer 
sig från trygghetsarbetets gestaltning i Tynnered, (se bilagor 1 & 2). Trots detta 
finns det moment i utformningen med den ”obearbetade” tunneln på 
Gymnastikgatan som kan anses bättre trygghetsmässigt, och ur ett teoretiskt 
perspektiv.  
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Figur 2: Beskuren bild av tunneln på Gymnastikgatan, som använts i användarundersökning.  

De begrepp som observeras och analyseras kring i de perceptiva rumsliga 
analyserna är: 

• Helhetsupplevelse av rummet 

När det kommer till helhetsupplevelsen av de båda rummen i tunnlarna 
skiljer de sig åt. Medan miljön i den gestaltade tunneln i Tynnered har ett 
uppseendeväckande uttryck med färgat ljus, så ter sig tunneln på 
Gymnastikgatan som allmänt tråkig i förhållande till Gymnastikgatans i 
övrigt mer spännande uttryck.  

• Ljusnivå 

Med hänsyn till adaptionen som spelar en viktig roll i undersökningen, har 
ljusnivån bedömts som ”skum” i båda gestaltningarna. Utifrån en skala 
mellan 1–7, där 1 är ett mörkt rum, och 7 ett ljust rum, får båda tunnlarnas 
gestaltning en 4. Med andra ord bedöms att de båda rummen är varken 
mörka eller ljusa, och därav slutsatsen om den ”skumma” belysningen.  

• Ljusfördelning 

Angående rummens ljusfördelning i ögonhöjd, men också i över- och 
underkanter ser de en aning olika ut. Tynneredtunnelns ljusfördelning 
varierar mellan oskiljbar, till mycket stora skillnader som till största del 
beror på ljuskällornas placering. På Gymnastikgatan har ljusfördelningen 
observerats som något jämnare främst i ögonhöjd. I över- och underdelar 
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av tunneln upplevs det som större skillnader i ljusfördelningen som till 
största del beror på tunnelns byggda form.  

• Skuggor 

Tunnelrummet i Tynnered präglas i större utsträckning av kontraster 
skapade av skuggor. Detta främst beroende till ljuskällornas placering i 
förhållande till tunnelns byggda form. Samma sak gäller för tunneln på 
Gymnastikgatan, men där skuggorna inte skapar lika stora kontraster i 
ljusupplevelsen.  

• Ljusfläckar 

Ljusfläckar skapas i högre utsträckning i den gestaltade tunneln i 
Tynnered, som beror på målade fläckar på marken som reflekterar ljuset. 
Detta i kontrast till Gymnastikgatan där det inte finns några tydliga spår av 
ljusfläckar i utformningen.  

• Reflexer/blänk 

Ingen utav tunnlarna präglas till större del av reflexer och blänk. Den enda 
antydan av detta tillkommer genom materialval och väderförhållande 
under observationen.  

• Bländning 

Om bländningen i rummet är störande i Tynnered anges som en trea av sju 
möjliga, där ett är ”i mycket hög grad” och sju är ”inte alls” (se bilaga 1). 
Detta på grund av att de primära ljuskällorna kan vara något bländande om 
man rör sig ut med tunnelns väggar. Rör man sig i tunnelns mittpunkt som 
kan tänkas vara den planerade, så är detta inget som är direkt störande för 
användandet. I tunneln på Gymnastikgatan är bländningen nästan 
obefintlig då man här landar på en sexa på samma skala. Samma sak gäller 
i denna tunnel med de primära ljuskällorna längs väggarna, men dessa stör 
inte i samma utsträckning då cykelbanan i tunneln förhindrar fotgängare 
att röra sig här, och är därmed skydda från bländningen.  

• Ljusfärg 

Båda tunnlarnas gestaltning upplevs ha en någorlunda jämnt fördelad 
ljusfärg i rummen. De båda ljusförhållandena upplevs som varmvita, men 
förändras på vissa ställen i gestaltningarna på grund av tunnlarnas ytfärger.  

• Ytfärger 

Ytfärgerna anses spretigare i Tynnereds tunnel då det finns färger på 
utsidan av den, som inte kan kopplas till utseendet och dess ytfärger på 
insidan. Observationen säger att ytfärgerna är mycket varierade här, men 
att det går att finna mönster i färgsättningen, så som att de är 
återkommande som i ränder. Gymnastikgatans tunnel har mycket jämna 
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ytfärger då de nästan endast består av olika nyanser av grå. Dock upplevs 
båda tunnlarnas ytfärger som varma, vilket kan bero på ljusfärgen.  

• Visuell uppfattning av föremål och människor 

Eftersom det inte finns några direkta föremål i rummet analysera kan det 
vara svårt att få en klar uppfattning om detta. Något som observerades var 
att ljussättningen gör att föremål får mer kontraster nära tunnlarnas väggar, 
och mindre kontraster i mitten av tunnlarna där belysningen är ”mjukare”.  

Människors färg i ansiktet upplevs inte som direkt onaturlig, men 
observationen säger att det inte är god färgåtergivning i någon av 
tunnlarna.  

Möjligheten att uppfatta människors ansiktsuttryck försvåras i och med 
belysningen i båda de observerade tunnlarna. Delvis bidrar den ”skumma” 
belysningen i båda tunnlarna till detta, medan detta tar en större 
utbredning i den gestaltade tunneln i Tynnered där människors ansikten 
ibland skuggas helt, på grund av avsaknad av ljuskälla.  

 

I genomförd analys av belysningen och färgen tunnlarna, går att identifiera att det 
finns designval som både skiljer tunnlarna åt, men som också är gemensamma för 
de båda. Ljusförhållandena upplevs som förhållandevis lika på många sätt, och att 
på de ställen där tunnlarna skiljer sig åt, är det ofta inte med stora marginaler som 
gör det. Det är främst den spontana upplevelsen som skiljer gestaltningarna åt, 
vilket kan bero på en rad olika aspekter som inte går att identifiera med denna 
metod. Den största skillnaden som kan identifieras med denna metod är att den 
gestaltade tunneln i Tynnered upplevs som uppmärksammad och mer synlig i 
större utsträckning, genom ljuset och färgen som gestaltningsmedel. Tunneln på 
Gymnastikgatans spontana helhetsupplevelse tycks stå i kontrast till Tynnered och 
kan upplevas som aningen bortglömd eller osynlig på grund av dess gestaltning.  
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Resultat av användarundersökning  
För empiriska data som styrker kommunens och Boverkets ord, har en 
användarundersökning genomförts. I undersökningen presenteras ett foto från 
tunneln på Gymnastikgatan med dess befintliga utformning och tre frågor har 
besvarats, (se bilaga 3).  

• Vad är din direkta känsla av den tunnel som gestaltas på bilden ovan? 

• Vad tror du av det som du ser på bilden, bidrar till denna känsla? 

• Om du kunde göra något för att förändra denna känsla, vad skulle det 
vara? 

 

 
Figur 3: Utsnitt av tunneln på Gymnastikgatan, Eskilstuna.  

 

I undersökningen har 10 personer undersökts varav hälften av dessa var män i 
åldrarna 22–25, och hälften var kvinnor i åldern 21–27 år. Samtliga av de 
undersökta personerna tillhör gruppen potentiella användare av gångtunnlar, varav 
cirka hälften av dem har vistats på den plats som studeras. Urvalet i denna 
undersökning har påverkats av syftet i att se vilka likheter och skillnader det finns 
dels mellan de olika könen, men också bland de personer som tidigare har använt 
platsen, och de som inte gjort det. Att samtliga av de undersökta personerna är i 
20-årsåldern beror på att detta är en grupp människor som ofta använder 
gångtunnlar när mörkret lagt sig över staden, och ofta ensamma, vilket är faktorer 
som påverkar trygghetsupplevelsen. I resultatet fanns inga uppenbara skillnader 
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mellan de som tidigare besökt platsen och de som inte gjort det, inte heller 
personernas ålder visade några skillnader. Med anledning till detta redovisas 
endast skillnader mellan könen i sammanställningen av resultatet av 
undersökningen.  

Vad är din direkta känsla av den tunnel som gestaltas på bilden ovan?   

Männen svarade generellt att tunneln på bilden känns mörk, otrevlig och 
obehaglig. En utav personerna beskrev den som skrämmande, då han upplevde 
dess hörn som mycket mörka. En utav de undersökta uppgav att han kände sig 
irriterad av att det bara går att använda halva tunneln.  

Flertalet utav de svarande kvinnorna i undersökningen nämner att tunneln på 
bilden känns ”oinbjudande” samt obehaglig. Två utav dem nämner att den känns 
tom och avsides/öde från allmänheten. Man menar även att det känns dystert, kallt 
och mörkt och en utav dem nämner en känsla av kriminalitet.  

Vad tror du av det som du ser på bilden, bidrar till denna känsla?   

Samtliga av de undersökta männen menar att belysningen bidrar till deras känsla 
av platsen. Man nämner även att materialvalen bidrar till en känsla av obehag, och 
att bristen på belysning i tunneln gör att den känns väldigt lång. Man nämner att 
det är starka kontraster, och att man endast vill gå där det är upplyst. En utav de 
undersökta nämner att det låga taket kan bidra till denna känsla.  

Kvinnorna hävdar att den dova belysningen, låga takhöjden och materialet i 
tunneln gör att den känns obehaglig. Man nämner att man känner sig instängd, 
och att det är avsaknad från andras användande som bidrar till känslan. En utav 
dem menar även att det är såpass mörkt att man inte kan se om någon gömmer sig 
där. Att det är en lång tunnel med lågt i tak menar flera bidrar till den negativa 
känslan.  

Om du kunde göra något för att förändra denna känsla, vad skulle det vara?  

Samtliga utav undersökningens män menade att mer och bättre belysning skulle 
underlätta mot den negativa känsla av platsen. Generellt ansåg man även att det 
kunde underlätta att måla om tunneln i en varmare kulör, och en utav de 
undersökta hävdade att ett trevligare material än betong, så som exempelvis 
träpanel kunde vara ett alternativ.  

Undersökningens kvinnor menar att i stort sett skulle vad som helst göra att 
platsen kändes tryggare. Man ger förslag som att addera mer belysning eventuellt 
i en annan färg och roligare kulörer på väggar och ”golv”. Flera nämner även att 
något estetiskt inslag så som ett konstverk eller annan exteriör skulle få platsen att 
kännas mer omhändertagen och livfull, och därmed tryggare  
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Resultat av intervju med sakkunnig 
En expertintervju med Anna Ehn från Uppsala kommun har utförts i syfte att 
undersöka målgruppen för studien. Detta för att kartlägga vad det finns för behov 
och hur processen ser ut i de trygghetsprojekt som en kommun kan genomföra. 
Enligt både teori och användarundersökning har det identifierats att estetik har en 
betydande roll för upplevelsen av trygghet hos användare av gångtunnlar, och det 
är därför av vikt att undersöka hur kommuner arbetar med denna del i ett 
trygghetsarbete. Intervjun med Ehn hölls via telefon där hon fritt fick svara på 
intervjufrågorna som ställdes.  

Vad är dina arbetsuppgifter/din expertis? 

Anna Ehns bakgrund består av tidigare utbildning inom konst, och arbete på 
länsmuseet Gävleborg, och just nu arbetar hon som Intendent för den offentliga 
konsten i Uppsala kommun. Detta arbetar hon med på avdelningen för strategi och 
omvärld som är en del utav Kulturförvaltningen. Hon nämner i vårt samtal att hon 
i sin position har inflytande, och kan vara med och påverka belysningsarbete.  

Vad är trygghet/säkerhet för dig? 

Ehn menar att det är viktigt att känna få känna sig trygg när man rör sig i 
stadsrummet. Detta för att det är en del av vår demokrati.  

Vad utmärker en bra tunnel?  

Ehn talar om att en bra tunnel trygghetsmässigt bör innehålla någon form av 
konstnärlig gestaltning. Detta för att konsten, oavsett hur den är utformad, gör att 
platsen känns omhändertagen och mer inbjudande, vilket kan leda till ökat 
användande av den. Hon menar även att en konstnärlig gestaltning är bra, då en 
estetiskt utformad plats inte drabbas av exempelvis klotter i samma utsträckning.  

Hon nämner även att konsten har många och bra funktioner, och att det kan ge en 
plats en helhet, då exempelvis en konstnär kan arbeta med människorna, och 
historian kring platsen som ska gestaltas. Hon menar även att konst som är 
utformad med människorna i området i åtanke, där man kan känna igen sig, och 
ha en djupare förståelse, bidrar till att man kan känna ett ansvar för platsen. Detta 
kan leda till att man upplever mer trygghet av platsen, och att vandaliseringen 
med dessa typer av konstverk är mindre. Hon menar att detta är en speciellt bra 
metod att använda sig av i gångtunnlar.  

Hur ser processen för liknande arbete ut idag?  

Ehn berättar om ett material vid namn ”Riktlinjer för Uppsala kommuns arbete 
med offentliga gestaltningar”. Detta material har utformats genom att man bland 
annat tittat på hur andra kommuner arbetar, och genom erfarenheter av vad som 
fungerar bra. I materialet beskrivs med både text och bild hur arbetsprocesserna 
för de olika konstprojekten ser ut, och hon förklarar även själv muntligt hur man 
arbetar med detta.  
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Vad har man fått för resultat?  

När man arbetat med riktlinjerna upplever hon att man har fått ett bra resultat, då 
man ofta får god respons på arbetet man gjort med konsten i tunnlarna. Hon 
upplever att det har varit lättare att motivera sina val i processen mer sen 
riktlinjerna tillkom, vilket är bra. Man har inte genomfört någon utvärdering i 
form av undersökningar som exempelvis intervjuande av användarna, på de 
gestaltade platserna, men hon nämner att det är något som man skulle kunna 
komplettera med, för att få ett ännu bättre resultat.  

Hur skulle du önska att denna process såg ut? Vad hade kunnat bli 
bättre/effektivare? 

Ehn berättar att hon önskar att det även hade funnits riktlinjer för samarbetat med 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis hade hon önskat att det var tydligare 
med just de ekonomiska bitarna, och vilka som är ansvariga för vilka kostnader.  

Finns det något behov av allmänna rekommendationer gällande utformning 
av ljus och färg?  

Konst och ljus är något som man nästan kan säga hör ihop menar hon. Hon säger 
att ibland saknas det belysning till vissa konstverk på grund av ekonomiska skäl, 
och därför kan det bli så att konsten placeras på platser som redan är upplysta med 
exempelvis gatubelysning. Eftersom hon menar att ljus bidrar till ökad trygghet så 
hjälper konsten till, och ser till att fler platser blir upplysta.  

Hon nämner att enligt hennes erfarenheter så har en ljussättare med mer 
konstnärlig inriktning fungerat bättre än en med mer teknisk inriktning, detta i 
arbete med ljus i tunnelprojekt. Hon menar att det kan vara bra att ta in en 
ljussättare i ett par timmar som kan fungera som rådgivare i dessa projekt, och att 
man litar på att denna har kompetensen som krävs för en god gestaltning. Hon 
nämner i samband med detta, att det är en kostnad som hon anser att 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvar för. 
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Metodkritik och Etiska aspekter 
I utförandet av alla metoder i denna rapport finns det anledning att spekulera kring 
huruvida dessa är korrekt genomförda, sett både ur en kritisk, men också en etisk 
aspekt. Det finns alltid utrymme att diskutera kring hur metoderna hade kunnat 
genomföras bättre eller annorlunda, och att det i så fall skulle finnas utrymme för 
ett annorlunda resultat.  

Perceptiv rumslig analys 
Anledningen till att metoden PERCIFAL har använts för observation av det 
tidigare trygghetsprojektet, samt den befintliga gestaltningen på Gymnastikgatan, 
är på grund av flera anledningar. En enbart rumslig analys där man analyserar 
platsens utformning hade inte räckt, då studien undersöker vad just ljuset gör med 
rumsupplevelsen, och inte vad rummet gör med ljuset. Studien undersöker alltså 
ljuset och färgen som utgångspunkt i projektet, och söker därmed även svar till 
hur ljuset och färgen kan utformas på befintliga platser, för att öka känslan av 
upplevd trygghet. Metoden kan även anses vara verifierbar då arbetet även 
fokuserar på människans upplevelse av rummet. Det kan därmed tänkas vara 
tämligen ointressant att undersöka hur ljuset i rummet ser ut på Kelvinskalan, och 
inte i människans egna ögon medan hon befinner sig i rummet.  

Man kan trots detta spekulera i hur pålitligt resultatet från observationen är, då 
observationen genomfördes under en pågående adaption. Enligt instruktionerna 
för metoden bör man vänta cirka tjugo minuter innan en analys kan påbörjas av 
platsen för att synen ska adaptera till de nya ljusförhållandena, för att få ett 
korrekt resultat. Detta kan tänkas vara missvisande med tanke på platsen och dess 
funktion, då det vanliga användandet av en gångtunnel är de få minuterna det tar 
att passera igenom den. Synen hinner därmed normalt sett inte adaptera sig till de 
nya ljusförhållandena på denna korta tid, och normal användning av tunnlarna 
skulle då inte ge samma upplevelse av ljuset som en adapterad syn under en 
observation som tar längre tid.  

Observation har skett i en tunnel med redan befintlig form, där man endast arbetat 
med ytfärger och ljussättning. Detta på grund av avgränsning i arbetet, men också 
med anledning till att det finns större möjligheter till ett bättre resultat med att 
utföra ett mycket omfattande trygghetsarbete, genom ombyggnationer. Denna 
studie undersöker hur kommuner kan arbeta med ljus och färg, i en redan befintlig 
tunnel, dels för att detta kan vara intressant ur en ekonomisk synvinkel, men även 
med anledningen att undersöka hur man kan skapa möjligheter för snabbare 
åtgärder i trygghetsarbete i staden. Urvalet av tunnel att observera har skett genom 
research kring olika trygghetsarbeten. Att detta trygghetsarbete valdes ut är delvis 
på grund av att dess fasta byggda form påminner om tunneln på Gymnastikgatan i 
Eskilstuna, men även för den intressanta utformningen, samt att den har 
uppmärksammats flertalet gånger i media.  
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Användarundersökning 
Utförandet av metoden användarundersökning kan tyckas vara tveksam i dess 
giltighet. Detta då frågorna i undersökningen är utformade på det sätt att det 
startas ”en känslomässig och intellektuell process hos respondenterna” (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997 s.156). Med detta menas att respondenterna 
spekulerar kring ett ämne som de möjligtvis aldrig funderat kring förut, och det 
blir inte tydligt vad respondenterna upplever genom perceptionen, och vad som är 
en intellektuell process. Det finns även risk för att respondenterna inte tolkar och 
upplever frågorna på samma sätt utifrån vilken verklighetsuppfattning personen 
besitter. Detta är något som kan skilja sig åt beroende på utbildning, erfarenheter 
och kontext som personen befinner sig i (ibid, s.156). Urvalsprocessen av 
respondenter för metoden har det tagit hänsyn till en kort analys om vilka 
användare som kan tänkas vara intressanta undersökningsobjekt. Både kvinnor 
och män har analyserats vilket är relevant för undersökningens tema, då källor 
säger att de båda grupperna kan uppleva en liknande situation olika (Boverket, 
2010). I undersökningen har även respondenter med olika förkunskap om temat 
undersökts, varpå detta inte skiljde sig åt tillräckligt mycket för att vara en 
intressant redovisning. Däremot kan det tänkas vara intressant att redovisa de 
olika personernas bakgrund och förkunskap om ämnet, då dessa endast med tanke 
på antalet personer, utgör en liten del, och inte kan representera den stora massan 
användare av platsen.  

I undersökningen har en bild från den aktuella platsen visats. Bilden är tagen med 
mobilkamera som inte är av den mest optimala kvalitén, och har varit 
förhållandevis liten till storleken. Samtliga utav respondenterna har svarat på 
undersökningen via dator och då på distans, vilket har gjort det omöjligt att 
kontrollera respondenternas digitala enheters upplösning, färgåtergivning och 
liknande. Det kan i och med bland annat dessa aspekter tyckas vara missvisande 
att analysera en miljö utifrån endast en representation av den via ett fotografi. 
Detta är dock ytterligare en avgränsning som beror på tidsaspekten i studien. Det 
kan tänkas vara mer verifierbart att utföra undersökningen i den aktuella miljön 
med samtliga respondenter. En sådan undersökning skulle då kunna liknas vid en 
så kallad trygghetsvandring som är en metod som kommuner kan använda för att 
kartlägga vilka områden man behöver arbeta med i staden.  
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Kvalitativ intervju med sakkunnig 
I urvalet av sakkunnig att intervjua för den kvalitativa intervjun har ett antal 
personer varit planerade. Att intervjun skedde med den befintliga respondenten 
beror på flera anledningar. Dels så har respondenten arbetat som projektledare i 
ett tidigare utfört trygghetsprojekt och kan därmed tänkas vara intressant då 
personen har en utförlig bild av hur själva processen i trygghetsarbetet går till, 
vilket är vad metoden syftade till att undersöka. Dels har respondenten konst som 
ett arbetsområde, vilket är ett område som ofta figurerar i sammanhanget rumslig 
gestaltning, men som ofta representeras av just en konstnär och dennes process. 
Önskvärt hade varit att intervjua fler sakkunniga som rör sig inom området för 
trygghetsarbete, för att få flera perspektiv på detta, vilket har avgränsats på grund 
av tidsaspekten.	
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Designprocess 

Under studiens fortgång har en process parallellt pågått som främst rör studiens 
gestaltningsförslag, men även för denna rapport. Detta kan kallas för en 
designprocess och är den kreativa utveckling som har fått gestaltningen och 
rapporten att ta form. I en bättre designprocess innebär ofta att man är medveten 
om syftet med vad som ska göras, och att det finns en plan över hur det kan göras 
(Wikberg Nilsson. Ericson & Törlind. 2015 s.30). I detta arbete har en iterativ 
process använts. Detta innebär att istället för följa linjära steg i en kronologisk 
ordning, har processens steg följt den ordning som arbetet kräver, vilket 
exempelvis kan vara att man återgår till steg som ännu inte är färdigprocessade 
(ibid, s.30). I denna studie har det varit viktigt att få en god överblickbarhet över 
projektets alla delar för att skapa förutsättningar för en fungerande process. Detta 
har lett till att en mindmap använts som en metod för processen, i vilken det 
funnits möjligheter att skifta mellan projektets olika delar. ”En mindmap är en 
visuell representation av områden, ämnen, idéer och aspekter som rör ett visst 
givet tema och som visar hur olika faktorer relaterar till varandra” (ibid, s.45). En 
mindmap kan vara bra att använda för en individs egna process, men kan vara 
svår att förklara och använda sig av när man arbetar i större projekt (ibid, s.45). 
Därav kan en mindmap vara väldigt individuellt utformad och kan se ut på många 
olika sätt. I detta projektets mindmap har färgkodning och praktiska verktyg i 
form av pennor och papper använts, detta för att snabbt kunna korrigera 
ändringar, eller för att stryka över färdiga delar. Den mindmap som gestaltas 
nedan är en ”representation/återgivning” av den mindmap som använts i detta 
projekt. De röda linjerna representerar mellan de moment som den största 
itereringen har skett. 
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Figur 4: Mindmap som gestaltar designprocessen. 

Projektets mindmap har kompletterats med mer detaljerade beskrivningar i 
punktform vid sidan av. I dessa tydligare beskrivningar har punktats upp bland 
annat hur tillvägagångssättet för dessa olika områden ser ut, samt tidsplan för de 
olika delarna. Denna mindmap har till största del använts i processen kring 
studien och dess rapport.  

Till själva gestaltningsförslaget har pågått en ytterligare process. Denna process 
har bestått till viss del av psykologisk visualisering, parallellt med rapportens 
process, och har till största del bestått av researcharbete. Researcharbetet har 
bestått av att samla in data från olika teorier, berörda parter och sakkunniga, samt 
resultatet av metoderna. Denna process kom dock slutligen till en punkt där det 
var dags för att visualisera idéarbetet som pågått under en längre tid. För att få en 
samlad, övergripande bild av all den research som var aktuell att arbeta med i 
gestaltningen, utformades en så kallad stylingboard. Precis som mindmap så 
används även stylingboard för att skapa en visuell representation, och används 
vanligtvis förhållandevis tidigt i en designprocess (ibid, s.101). En stylingboard 
kan innehålla bilder som representerar lösningar som är lika, har liknande 
funktion, eller tema som arbetet som man själv arbetar med. Bilderna kan också 
innehålla information som inspirera idéarbetet och ge upphov till kreativa 
lösningar (ibid, s.101). Denna metod kan användas i en designprocess för att 
kommunicera vilka kriterier man tittar på i utformandet, både till intressenter, 
eller till ens projektgrupp. I denna studie och process används stylingboard som 
metod för inspiration till designval, och för att säkerställa att designvalen skapar 
en sammanhängande helhet. I processen med stylingboard, utvecklades även ett 
visuellt koncept för att enklare kunna motivera designvalen, och för att ge 
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gestaltningen en sammanhängande känsla, som sedan kommuniceras genom 
gestaltning. Ett koncept kan användas för att kommunicera en idé till lösning på 
ett problem, kan bestå av skisser, planer, prototyper eller andra sätt (ibid, s.178–
179). I denna studie kommuniceras gestaltningskonceptet genom 3D-modell, och 
riktlinjer, och har tillkommit genom stylingboard och modellarbete. 

 
Figur 5: Stylingboard som gestaltar de främsta designvalen från process till gestaltning.  
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Förslag till gestaltningskoncept 

Utifrån studiens samlade teorier, empirisk information och Eskilstuna kommuns 
beskrivning av behov, har ett förslag till gestaltning utformats till tunneln på 
Gymnastikgatan i Eskilstuna. Förslaget innehåller ett koncept med riktlinjer för 
vad en kommun kan titta närmare på i arbetet med trygghetsprojekt genom ljus 
och färg. Detta material utformas för att nå studiens syfte – att kommunicera en 
tryggare känsla för tunnlarnas användare. Överlag har gestaltningen tagit vara på 
en del av tunnelns befintliga placering av armaturer, och har i dessa endast 
justerat ljuskällan till en med annorlunda och vitare ljusfärg.  

Enligt den tidigare analysen av trygghetsarbetet i Tynnered, kan det tänkas att ett 
visuellt koncept för en tunnelmiljö ökar känslan av trygghet på platsen. Ett förslag 
till gestaltningskonceptet har tillkommit genom intervjuer, teorier, 
behovsbeskrivning och designprocess som utförts i denna rapport. Konceptet har 
designats och anpassats med Gymnastikgatans tunnel i fokus, och syftar till att ge 
kommuner en generell uppfattning om olika behov som kan vara av vikt att arbeta 
med i ett trygghetsarbete.  
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Figur 6: Tunneln har fått en jämnare ljussättning genom att ljusa upp ytor.  

Jämn ljussättning  
Utifrån teori samt användarundersökningar nämner man att skuggor bidrar till en 
ökad känsla av otrygghet i en tunnelmiljö. För att komplettera den befintliga 
gestaltningen på platsen, har ytfärgerna i tunneln fått ett jämnare uttryck genom 
att samtliga väggar och tak har färgats vita, och har förändrats till en slätare 
struktur. Dessutom har tunneln fått mer belysning i form en ljusslinga som löper 
längs hela tunnelns konturer. Detta för att fördela ljuset jämnt över tunnelns ytor 
till förmån för teorin om vithetsankaret som via vår perception gör att vi upplever 
en plats som ljusare om den innehåller stora ytor (Klarén. 2014 s.24). Genom att 
färga taken och väggarna vita ökas dessutom möjligheten för att någon av dessa 
upplevs som vithetankaret i miljön, och överskuggar chansen att golvet upplevs 
som vithetsankaret i miljön. Genom att färga stora delar av rummet vitt, 
reflekteras också det befintliga ljuset från flera håll och medför en jämnare 
ljussättning, och minimerar risken för skarpa skuggor. Av anledning att taket är 
och upplevs lågt har detta även färgats vitt av anledningen att få ett lättare, och 
rymligare intryck (Billger & Fridell Anter & Häggström. 2014, s.214).  

 
Figur 7: Planvy över tunneln på Gymnastikgatan. Den röda markeringen visar vyn i figur 6.  
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Figur 8: Dekorativa inslag har införts på tunnelns långa vägg.  

Dekorativa inslag 
Längs med tunnelns långa väggar har förslag till dekorativt inslag utformats. 
Dekorationen syftar till att förstärka tunnelns gestaltningskoncept, och genom sin 
tillvaro främja upplevelsen av att tunneln är uppmärksammad och synlig i staden. 
I användarundersökningen nämner personer att den befintliga gestaltningen 
förstärker känslan av att platsen känns bortglömd, och att man känner sig osynlig 
under sin vistelse på platsen. Kvinnorna i undersökningen menar att detta bidrar 
till känslan av otrygghet på platsen, och att ett estetiskt inslag av någon form 
skulle få platsen att kännas mer omhändertagen och livfull.  

Dekorationen är en del av ljusslingan som löper genom tunneln, och skapar en 
sammanhängande linje genom hela gestaltningen, och som därmed ger 
gestaltningen ett helhetsuttryck. Dekorationen föreställer en så kallad ”skyline” 
som visar landmärken, eller utvalda delar av Eskilstunas centrum, som kan skapa 
igenkänning hos de som passerar. Enligt Ehn tenderar konst som skapar 
igenkänning att skapa trygghet, genom en ökad ansvarskänsla för platsen menar 
hon också att vandaliseringen tenderar att minskas (Ehn. 2017).  
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Figur 9: Genom att belysa utanför tunnelns entréer skapas en överblickbar miljö.  

Överblickbar miljö 
Genom att skapa en överblickbar tunnelmiljö för användarna skapas enligt 
studiens användarundersökning möjligheter och förutsättningar för en tryggare 
miljö. Gestaltningen syftar till att lysa upp buskage närmast tunnelns ingångar, 
vilka kan vara med och bidra till de olika faktorerna som bidrar till 
otrygghetskänsla på platsen (Boverket, 2010). Redan utanför tunnelrummet börjar 
den dekorativa gestaltningen formas, och kan därmed generera upplevelse av att 
tunnelrummet breder ut sig av större del av gatan. Alternativt att det tryggare 
gaturummet följer användaren med in i tunnelmiljön. Detta kan bidra till känslan 
av att tunneln inte ses som undangömd eller bortglömd, utan att den istället får ta 
plats och utnyttjas som en tillgång i stadsrummet. I samband med att utrymmet 
utanför tunnlarna blir ljusare skapas en större möjlighet för användarna att se hur 
långt tunneln sträcker sig, och vad som väntar i dess andra ände.  

 

 
Figur 10: Planvy över tunneln på Gymnastikgatan. Den röda markeringen visar vyn i figur 9. 
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Figur 11: Genom de upplysta entréerna med förstärkt gatubelysning främjas användarnas adaption.  

Upplysta entréer 
Som även tidigare figurer visar har tunneln fått ny belysning utanför alla entréer, 
som även de fått en vit ytfärg. Belysning har även installerats längs med fasaden 
på huset utanför för att bidra till en tryggare upplevelse redan innan påbörjat 
inträde i tunneln. Detta ger användare möjlighet att förbereda sig på mötet genom 
att adaption sker, och då rummet är ljust minskas risken för att blända mottagaren 
(Klarén. 2014 s.23). Fenomenet adaption är därmed beroende av dess omgivning, 
och vi tolkar ytor som ljusa eller mörka beroende på vilka färger, eller vilket ljus 
som omringar dessa (Klarén. 2014 s.23-24).   

 

 
Figur 12: Planvy över tunneln på Gymnastikgatan. Den röda markeringen visar vyn i figur 11. 
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Sammanfattande diskussion 

Gestaltning 
I arbetet med hur ljus och färg kan utformas i syfte att påverka användares 
upplevelser av trygghet i gångtunnlar under dygnets mörka timmar, har utformats 
riktlinjer som kommuner kan använda som stöd i trygghetsarbete. Dessa riktlinjer 
är tänkt att fungera som en metod för arbetsgruppen och en trygghetsgestaltning 
då Boverket (2010, s.75) menar att det i nuläget inte finns några 
planeringsmetoder som är utvecklade för gestaltning i mörker, och att detta 
behöver utvecklas, samt att det behövs mer kunskap på området. Dessa riktlinjer 
har alltså utformats för trygghetsarbetets projektmedlemmar, det vill säga delar av 
kommunen. Kommunen är denna studies målgrupp, med anledning till att denna 
grupps arbetsmaterial kan vara en påverkande faktor i trygghetsarbetets resultat, 
vilket påverkar tunnlarnas användare, och därmed studiens syfte.  

Det tycks vara så att trygghetsaspekten inte alltid är den viktigaste aspekten när 
det kommer till upprustning av stadens delar, vilket jag som informations- och 
rumsdesigner kan anse vara en aning egendomligt. För mig är främsta fokus alltid 
att anpassa ny gestaltning efter människans behov, och något som jag anser borde 
vara fokus kring i all typ av stadsplanering. Dock går det inte förneka att alla 
människor har olika typer av behov, och det som en annan tycker är bra, kan en 
annan tycka vara dåligt. Just därför kan det vara viktigt att kommuner får tillgång 
till resurser och material som kan underlätta deras arbete, och se till att arbetet 
håller rätt fokus. Materialet skulle därmed kunna bidra till att kommuner utvecklar 
en mer omfattande process för trygghetsarbete, som anpassats till användarna.  

När man designar något som människor kan interagera med, finns det möjligheter, 
men även svagheter och risker. I arbetets avgränsningar har tekniska aspekter av 
gestaltningen nämnts, och jag har därmed inte reflekterat särskilt omfattande kring 
detta, även om jag är mycket medveten om att detta är något som skapar 
förutsättningar, och påverkar gestaltningens resultat. En teknisk aspekt i 
kombination med människans roll i sammanhanget är vandalism. Vandalismen är 
ett aktuellt ämne inom stadsplanering, och tycks få ett stort fokus i 
utvecklingsarbetet, då stor vikt läggs vid att exempelvis anpassa material och färg 
efter vad som är mest praktiskt i sammanhanget. Jag misstänker att detta är något 
som drabbar trygghetsaspekten, och det är därför viktigt att hitta metoder och 
arbetssätt som stödjer flera viktiga moment i stadens gestaltning.  

Det finns många delar att arbeta med när det kommer till gestaltning med ökad 
trygghet som fokus, och i min studie har jag endast tagit upp ett par av dessa. Jag 
har tagit fram ett förslag till lösning, som svarar på forskningsfrågan utifrån den 
studie som jag genomfört. Under andra förhållanden, så som exempelvis mer tid 
för forskning, så kunde lösningen blivit en annan, och jag är medveten om att 
detta bara är ett förslag till lösning, utav oändligt många.   
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Fortsatt forskning 
Jag ser att fortsatt forskning på ämnet trygghet och gestaltning är högst relevant i 
dagens samhälle, då många tycks vara ängsliga över bland annat att gå ensamma i 
mörker. Förslag till vidare forskning kan vara, vilka andra designelement utöver 
ljus och färg som kan bidra till trygghet, exempel på detta skulle kunna vara 
akustik, material eller form. Det skulle vara intressant att veta hur dessa element 
kan utformas i mörker, då detta skulle kunna vara en mycket påtaglig faktor till 
upplevd otrygghet för människor.  

Annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara hur dessa förslag till 
designlösningar skulle kunna verka på bästa sätt, och därmed uppfyller sitt syfte. 
De riktlinjer och koncept som utformats i denna studie har avgränsats från att 
språkligt och bildligt kommunicera ur ett pedagogiskt synsätt, som är anpassat för 
dess målgrupp. Detta delvis på grund av att det ligger utanför området för rumslig 
gestaltning, men kan ändå bidra och därmed vara en väsentlig del för en lyckad 
artefakt. Jag ser definitivt detta som relevant fortsatt forskning.  

Övergripande diskussion och slutsats 
Denna rapport kan inte konstatera eller bekräfta att ljus och färg som gestaltas i ett 
tunnelrum kan bidra till ökad trygghetskänsla, då den inte har genomgått någon 
typ av utprovning. Problemet med att studera en känsla som i detta fall trygghet, 
är att man aldrig kan få ett fullständigt svar under en utprovning på hur effektiv 
den resulterande gestaltningen är, då en känsla kan vara svår att mäta. Detta för att 
känslan av trygghet kan bero på många fler anledningar än enbart omgivningens 
rumsliga gestaltning. Därmed inte sagt att det är omöjligt att studera hur känslor 
påverkas av rumslig gestaltning, men det skulle kunna tänkas vara mer 
problematiskt, och med anledning till detta kräva fler, och olika utformade 
metoder, som pekar åt samma håll. Dock har studiens användarundersökning visat 
att man upplever övervägande negativa känslor av den undersökta platsen, och det 
skulle därför vara intressant att bygga vidare på detta resultat med hjälp av 
ytterligare metoder, så som kvalitativa intervjuer. Vid ytterligare arbete på samma 
tema, skulle det även kunna vara intressant att studera och fördjupa sig i tidigare 
undersökningar som genomförts, så som skillnaderna mellan de olika 
användargrupperna, och hur dessa kan påverka.  

Man kan ifrågasätta relevansen med att ens försöka kommunicera denna känsla av 
trygghet, när fullständig säkerhet är något som aldrig kommer kunna 
implementeras på dessa otrygga platser. Inom ämnet informationsdesign talar man 
om begreppet human centered design, vilket är teorin om att anpassa design 
utifrån människans olika förmågor. Jag menar att känslor, och att anpassa design 
utefter dessa, i högsta grad tillhör denna teori. Detta då vi som människor inte 
sällan har känslor med i både beslutsfattanden, så väl som hur vi uppfattar och 
tolkar vår omvärld. Jag menar därmed att studera människors känslor framkallade 
av den rumsliga gestaltningen på en plats, kan vara högst relevant för området 
informationsdesign. Jag menar därmed också att denna teori skulle kunna 
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utforskas ytterligare, i syfte att få bättre och fler fungerande resultat i framtidens 
rumsliga gestaltningar.  

Min slutsats av detta arbete är att en ökad känsla av trygghet leder till ett större 
användande av platsen. Detta leder i sin tur till att säkerheten på platsen ökar, då 
generellt färre brott begås på befolkade platser i staden.  
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Figur 2: Foto. Utsnitt av tunneln på Briljantgatan I Tynnered, Göteborg.  

Figur 3: Foto. Bild av tunneln på Gymnastikgatan, användarundersökning. 
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Figur 6: 3D-visualisering. Jämnare ljussättning.  

Figur 7: Planvy med markering, Jämnare ljussättning 

Figur 8: 3D-visualisering. Dekorativa inslag. 

Figur 9: 3D-visualisering. Överblickbar miljö.  

Figur 10: Planvy med markering, Överblickbar miljö 

Figur 11: 3D-visualisering. Upplysta entréer 

Figur 12: Planvy med markering, Upplysta entréer 
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Bilaga 1 

Analysmetod PERCIFAL utvecklad av Anders Liljefors vid Arkitekturskolan, 
KTH i Stockholm. Utformad som studiehandledning, samt dokumenterad och 
diskuterad av forskargruppen SYN-TES, med bland annat Ulf Klarén vid 
Konstfack 2011(Konstfack, 2011).  
 

Ljusanalys Tunnel på Briljantgatan i  
Tynnered, Göteborg 17/4–17 kl. 21.00 

 
 

1. Din spontana helhetsupplevelse av rummet  

Beskriv med några få meningar din spontana helhetsupplevelse av 
rummets karaktär och stämning.  

Min första tanke av rummet var ”Oj, här var det disko”, med tanke på de färgade 
små ljuskällorna. Detta även fast jag tidigare sett gestaltningen sidan tidigare på 
bild. Jag uppfattade rummet som uppmärksammat, och tyckte till en början att 
ljuset uppfattades som ganska så jämnt.  
 
 

2. Ljusnivå  

Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust 
eller mörkt.  

Bedöm ljusnivån i rummet.  Din bedömning avser inte om ljusnivån är 
”bra” eller ”dålig”.  

        
Ett mörkt rum     Ett ljust rum  

Kommentarer:  

Jag upplever ljusnivån som en aning ”skum”. Ljusnivån känns hög med tanke på 
mörkret utanför, men när man vistats i rummet ett tag, inser man att där inte är 
speciellt ljust.  
 
 

3. Ljusfördelning  
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Med ljusfördelning menas hur upplevelsen av hur mörka och ljusa 
områden ligger i förhållande till varandra i rummet som helhet, hur 
mörker och ljus fördelar sig över rummet.  

a) Präglas rummet i ögonhöjd av en jämn ljusfördelning eller av 
skillnader mellan rumsdelar med olika ljusnivå?  

        
Mkt jämn fördelning    Mkt stora skillnader  

Var är det mörkare, mindre ljust?  

I ögonhöjd varierar ljusfördelningen. Ljuset upplevs som randigt längs rummets 
väggar. I slutet och i början på tunneln (beroende på vilken riktning man rör sig) 
finns det avsaknad av det annars förhållandevis symmetriska ljuset.  

Var är det ljusare?  

I ögonhöjd är det ljusare som i ränder på grund av ljuskällornas placering.  

Kommentarer:  

Den ojämna ljusfördelningen kan delvis bero både på att ytorna skiftar färg, och 
fångar därför upp olika mycket ljus, och ljuskällornas placering i rummet.  

b) Präglas rummet av en jämn ljusfördelning eller av skillnader i 
ljusfördelning mellan övre och undre delar av rummet?  

        
Mkt jämn fördelning    Mkt stora skillnader  

Var är det mörkare, mindre ljust?  

På marken i mitten av rummet är det mörkare då ljuskällorna inte sprider ljuset 
speciellt mycket. Samma sak gäller för taket. 

Var är det ljusare?  

Längs markens kanter är det betydligt ljusare än i mitten. Det är också betydligt 
ljusare på punkterna på marken utanför rummet i tunneln. 

Kommentarer:  

Att det är ljusare i kanterna kan delvis bero på ytfärgen. Dock stämmer inte detta 
med ytfärgen på taket då det får en motsatt effekt. Detta troligen på grund av att 
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ljuskällan är placerad så nära taket, och istället ger en motljus-effekt.  

c) Kan du uppfatta någon tydlig riktning på rummets ljus? Beskriv 
och kommentera kortfattat.  

Ljuset är tydligt riktat nedåt, och skapar ett släpljus längs tunnelns väggar.  

4. Skuggor  

Med skuggor menas här den övergripande upplevelsen 
av skuggornas verkan i rummet som helhet.  

Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Var i rummet finns det tydliga skuggor?  

Rummet präglas av skuggor genom de ränder som skapas från ljuskällorna. Det 
skapas också skuggor i rummet utanför tunneln. Detta på grund av ljuskällornas 
placering som skapar starka skuggor av arkitekturen.  

Vilken färg har skuggorna?  

Skuggorna är mestadels varma i färgen på grund av ytfärger och det gula 
fosforljuset från gatubelysningen utanför tunnelrummet.  

Kommentarer:  

Skuggorna är mestadels förhållandevis svaga, då man måste anstränga sig för att 
upptäcka dessa.  

5. Ljusfläckar  

Ljusfläckar är små ljusa partier, som avviker från den allmänna 
ljusnivån ett rum. De kan t ex vara orsakade av infallande eller 
återspeglat solljus eller av enstaka artificiella ljuskällor.  

Präglas rummet av starka kontraster skapade av ljusfläckar från 
fönster och/eller ljuskällor?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  
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Var finns det tydliga ljusfläckar? 

Det finns antydan till ljusfläckar på marken utanför tunnelrummet, på de målade 
figurerna på marken.  

Vilken färg har ljus fläckarna? 

Ljusfläckarna är varmvita och kommer från artificiella ljuskällor utanför tunneln.  

Kommentarer: 

Att ljuskällorna är riktade rakt på de vita figurerna på marken, som dessutom 
verkar vara målade i en något reflekterande färg, gör att dessa poppar ut från det 
övriga ljuset i rummet.  

6. Reflexer/blänk  

Med reflexer och blänk menas ytspeglingar av ljuskällor eller andra 
ljusa ytor. Reflexer och blänk kan förekomma på alla ytor som inte är 
fullständigt matta. De är beroende av betraktningsvinkeln och 
uppträder därför olika från skilda platser  i ett rum.  

a) Präglas rummet av reflexer och blänk?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Var finns det reflexer och blänk?  

Den enda tillstymmelsen till reflexer finns på de silvriga elskåpen i tunneln. 

Hur förändras reflexer och blänk när man rör sig i rummet?  

De rör sig, men knappt så att det märks. Endast om man fokuserar på dem, annars 
märks inget.  

Kommentarer:  

Reflexerna uppkommer troligen på grund av elskåpens blanka metallyta.  

7. Bländning  

Med bländning menas upplevelsen att ljushetskontrasterna i 
synfältet är större än önskvärt. Kontrasterna är så stora att vi inte 
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förmår anpassa oss till dem.  

Störs du av bländning i rummet?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Vilka ytor eller ljuskällor är bländande? 

De primära avlånga ljuskällorna är något bländande när man befinner sig nära 
dem. 

Hur förändras bländningen när man rör sig i rummet?  

Återkommande vid varje ljuskälla när man går nära väggen.  

Kommentarer:  

Naturligt sett stirrar man inte rakt upp i lamporna i avsikt att bli bländad, och man 
går troligen inte så pass nära väggen som det krävs för att bli mycket bländad.  

8. Ljusfärg  

Ljusfärgen är den färg som man upplever hos ljuset i själva rummet. 
Ljusfärgen är inte detsamma som färgen på ljuskällan, inte heller de 
ytfärger som vi kan uppfatta i rummet. Ljusfärgen är ett resultat av 
en upplevelsemässig samverkan mellan rummets färger och dess 
belysning.  

Upplever du att ljuset har en enhetlig färg eller ser du tydliga 
skillnader?  Beskriv skillnaderna och ange var i rummet ljuset är 
varmt eller kallt eller har en tydlig färg.  

Jag skulle beskriva att ljusfärgen överlag är en varm nyans av vit. Mestadels på 
grund av de primära ljuskällornas färg, men också på grund av ytfärgerna som 
reflekterar ljuset och ger effekt till ljusets färg.  

9. Ytfärger  

Ytfärg är färg som uppfattas höra samman med en yta.  

a) Vilket är ditt allmänna intryck av rummets färgsättning?  

Jag upplever ytfärgerna som en aning spretiga. Det finns ytfärger på tunnelns 
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utsida och insida som jag inte kan se någon koppling mellan. 

Beskriv översiktligt färghållningen i rummet med dina egna ord.  

Jag upplever ytfärgerna inuti tunneln överlag som varma. Det finns även inslag av 
kalla men de varma tar över.  

b) Upplever du rummets ytfärger som helhet varma eller kalla?  

        
Varma      Kalla 

Kommentarer: - 

c) Upplever du rummets ytfärger som helhet sammanhållna eller 
varierade?  

        
Mkt sammanhållna     Mkt varierade  

Kommentarer: 

Ytfärgerna är inte sammanhållna, mer än att de följer ett tydligt randigt mönster. 

d) Präglas rummet av kontraster mellan olika ytfärger?  

        
Inte alls      I mkt hög grad 

Var finns det tydliga kontraster?  

Det finns stora kontraster när det kommer till ytfärgerna som finns på de 
artificiella ljuskällorna i form av små färgglada stenar, ingjutna i rummets väggar. 
Det finns även tydliga kontraster mellan ytfärgerna på insidan och på utsidan 
tunneln.  

Kommentarer: - 

e) Vilka är ytfärgerna?  Om du försöker bortse från färgskillnader 
orsakade av ljuset, vilka färger uppfattar du då att rummets ytor har? 
Beskriv dem med egna ord och ange vilken yta som har vilken färg.  

Väggar (ange färgen för varje vägg om de är olika)  

Väggarna har ytfärgerna melerad mellanbrun på stenväggarna, de har även vita 
släta ränder.  
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Tak (en eller era färger)  

Taket är i vitt, troligen i målad betong.  

Golv (en eller era färger)  

Golvet är grå/brun/svart asfalt 

Dörrar, fönster, lister och andra byggnadsdelar (specificera)  

Betongdelar i entrén till tunneln har blivit målade i färgerna blå och gul. Det 
förekommer även silver på elskåp i tunneln.  

Speciella färgaccenter i form av t.ex. konstverk eller textilier 
(specificera)  

Andra byggnadsdelar är exempelvis ”ädelstenarna” i väggarna som skiftar mellan 
regnbågens alla färger. Generellt har de ”primärfärgerna” röd, gul, blå och grön, 
men skiftar även till exempelvis lila och rosa. 

f) Välj ut några ytor som tydligt påverkas av ljusfärgen. Beskriv den 
färg du uppfattar att de har som påverkade av ljusfärgen.  

En av ytorna som påverkas av ljusfärgen, och framförallt ljusmängden är taket i 
rummet. Det tog en bra stund att förstå att detta var vitt och inte grått, som man 
först kan tro. Jag anser även att asfalten som utgör golvet i rummet påverkas och 
upplevs en hel del varmare på grund av ljusfärgen.  

10. Visuell uppfattning av föremål och 
människor 

a) Hur påverkar ljuset din uppfattning av formen på föremål i 
rummet?  

        
Underlättar mkt     Försvårar mkt 

Kommentarer:  

Jag skulle inte säga att det påverkar speciellt mycket, mer än att närmare 
ljuskällorna blir kontrasterna på objekt hårdare. Och mjukare där som skuggorna 
finns.  

b) Gör ljuset i rummet att människors ansikten bibehåller sin 
naturliga färg?  
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Helt naturlig     Mkt onaturlig  

Kommentarer: - 

b) Hur påverkar ljuset din möjlighet att uppfatta ansiktsuttrycket hos 
människor i rummet?  

        
Underlättar mkt     Försvårar mkt  

Kommentarer:  

Belysningen är en aning ”skum” och ger inte speciellt mycket kontraster och 
former i människors ansikten. På vissa ställen där det är avsaknad av ljuskälla 
försvinner människors ansikten helt, och blir skuggade.  
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Bilaga 2 

Ljusanalys Tunnel på Gymnastikgatan i  
Eskilstuna 24/4–17 kl. 21.00 

 
Analysmetod PERCIFAL utvecklad av Anders Liljefors vid Arkitekturskolan, 
KTH i Stockholm. Utformad som studiehandledning, samt dokumenterad och 
diskuterad av forskargruppen SYN-TES, med bland annat Ulf Klarén vid 
Konstfack 2011(Konstfack, 2011).  
 
 

1. Din spontana helhetsupplevelse av rummet  

Beskriv med några få meningar din spontana helhetsupplevelse av 
rummets karaktär och stämning.  

Jag upplever rummet som en stark kontrast till gatans i övrigt estetiska uttryck. 
Rummet gör ett ”statement” i stadsrummet genom att vara så ”tråkig” och ta så 
pass mycket plats på en annars fin gata.  
 
 

2. Ljusnivå  

Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust 
eller mörkt.  

Bedöm ljusnivån i rummet.  Din bedömning avser inte om ljusnivån är 
”bra” eller ”dålig”.  

        
Ett mörkt rum     Ett ljust rum  

Kommentarer:  

Jag upplever att rummet har i stort sett samma ljusnivå som gatubelysningen ger 
utanför tunneln. Den är en aning ”skum” och ju längre man vistas här, desto 
skummare blir den.  
 
 

3. Ljusfördelning  

Med ljusfördelning menas hur upplevelsen av hur mörka och ljusa 
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områden ligger i förhållande till varandra i rummet som helhet, hur 
mörker och ljus fördelar sig över rummet.  

a) Präglas rummet i ögonhöjd av en jämn ljusfördelning eller av 
skillnader mellan rumsdelar med olika ljusnivå?  

        
Mkt jämn fördelning    Mkt stora skillnader  

Var är det mörkare, mindre ljust?  

I ögonhöjd varierar ljusfördelningen inte speciellt mycket. Det är dock mindre ljus 
i tunnelns ”öppning” i mitten av rummet, eftersom det inte sitter några lampor där.  

Var är det ljusare?  

I ögonhöjd är det ljusare mellan pelarna längs ena ”väggen” och i trappen som 
leder till busstationen.  

Kommentarer: - 

b) Präglas rummet av en jämn ljusfördelning eller av skillnader i 
ljusfördelning mellan övre och undre delar av rummet?  

        
Mkt jämn fördelning    Mkt stora skillnader  

Var är det mörkare, mindre ljust?  

Det är mindre ljus på pelarna, och i den springa som finns mellan tak och vägg på 
motsatt sida. Det är även mörkare i kanten mellan samma vägg och golvet, då 
ljuset inte når ända fram.  

Var är det ljusare?  

Det är ljusare på marken mellan pelarna, och i taket mellan pelarna.  

Kommentarer: - 

c) Kan du uppfatta någon tydlig riktning på rummets ljus? Beskriv 
och kommentera kortfattat.  

Ljuset är riktat nedåt längs ena sidan, och tonas sedan ut i resten av rummet.   

4. Skuggor  
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Med skuggor menas här den övergripande upplevelsen 
av skuggornas verkan i rummet som helhet.  

Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Var i rummet finns det tydliga skuggor?  

Det finns relativt tydliga skuggor på pelarna, och i springan mellan tak och vägg.  

Vilken färg har skuggorna?  

Jag skulle kalla skuggorna för förhållandevis varma i färgen. Detta på grund av 
ljusets och ytornas färg. Skuggan i den så kallade springan är mörkare och kallare.  

Kommentarer: - 

 

5. Ljusfläckar  

Ljusfläckar är små ljusa partier, som avviker från den allmänna 
ljusnivån ett rum. De kan t ex vara orsakade av infallande eller 
återspeglat solljus eller av enstaka artificiella ljuskällor.  

Präglas rummet av starka kontraster skapade av ljusfläckar från 
fönster och/eller ljuskällor?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Var finns det tydliga ljusfläckar? 

Jag skulle inte säga att det finns några tydliga ljusfläckar i rummet.  

Vilken färg har ljus fläckarna? - 

Kommentarer: - 

6. Reflexer/blänk  

Med reflexer och blänk menas ytspeglingar av ljuskällor eller andra 
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ljusa ytor. Reflexer och blänk kan förekomma på alla ytor som inte är 
fullständigt matta. De är beroende av betraktningsvinkeln och 
uppträder därför olika från skilda platser  i ett rum.  

a)Präglas rummet av reflexer och blänk?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Var finns det reflexer och blänk?  

Den enda lilla tillstymmelsen till reflexer finns på trappen på grund av att 
materialet var blött under analysen.  

Hur förändras reflexer och blänk när man rör sig i rummet?  

De rör sig såklart, endast om man fokuserar på dem, annars märks inget. Inte 
störande på något sätt.  

Kommentarer:  

Reflexerna uppkommer på grund av vädret.  

 

 

 

7. Bländning  

Med bländning menas upplevelsen att ljushetskontrasterna i 
synfältet är större än önskvärt. Kontrasterna är så stora att vi inte 
förmår anpassa oss till dem.  

Störs du av bländning i rummet?  

        
I mycket hög grad     Inte alls  

Vilka ytor eller ljuskällor är bländande? 

Ljuskällorna mellan pelarna är en aning bländande när man befinner sig nära dem. 
Jag skulle dock inte kalla dem för störande.  
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Hur förändras bländningen när man rör sig i rummet?  

Den återkommer vid varje ljuskälla som finns mellan pelarna.  

Kommentarer: - 

8. Ljusfärg  

Ljusfärgen är den färg som man upplever hos ljuset i själva rummet. 
Ljusfärgen är inte detsamma som färgen på ljuskällan, inte heller de 
ytfärger som vi kan uppfatta i rummet. Ljusfärgen är ett resultat av 
en upplevelsemässig samverkan mellan rummets färger och dess 
belysning.  

Upplever du att ljuset har en enhetlig färg eller ser du tydliga 
skillnader?  Beskriv skillnaderna och ange var i rummet ljuset är 
varmt eller kallt eller har en tydlig färg.  

Jag skulle säga att rummet har en förhållandevis enhetlig ljusfärg. Det är dock 
varmare ljus ju närmre ljuskällorna man kommer, och tonas sedan ut i en kallare 
nyans längre bort.  

9. Ytfärger  

Ytfärg är färg som uppfattas höra samman med en yta.  

a) Vilket är ditt allmänna intryck av rummets färgsättning?  

Mina allmänna intryck kring rummets färgsättning är att det är extremt grått, med 
inslag av fläckar och mörkt färgat enstaka kakelplattor.  

Beskriv översiktligt färghållningen i rummet med dina egna ord.  

Det är väldigt grått men ger ett förhållandevis varmt intryck.  

b) Upplever du rummets ytfärger som helhet varma eller kalla?  

        
Varma      Kalla 

Kommentarer: - 

c) Upplever du rummets ytfärger som helhet sammanhållna eller 
varierade?  
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Mkt sammanhållna     Mkt varierade  

Kommentarer: 

De är sammanhållna med tanke på att de knappt har några färger.  

d) Präglas rummet av kontraster mellan olika ytfärger?  

        
Inte alls      I mkt hög grad 

Var finns det tydliga kontraster?  

De tydligaste kontrasterna finns mellan ytfärgen på väggen och ”golvet”.  

Kommentarer: - 

e) Vilka är ytfärgerna?  Om du försöker bortse från färgskillnader 
orsakade av ljuset, vilka färger uppfattar du då att rummets ytor har? 
Beskriv dem med egna ord och ange vilken yta som har vilken färg.  

Väggar (ange färgen för varje vägg om de är olika)  

Väggen i tunneln består av vitt kakel med ett mönster av mörkgrå/mörkblå 
kakelplattor.  

Tak (en eller era färger)  

Taket är i grå betong 

Golv (en eller era färger)  

Golvet är grå betongplattor och grå asfalt 

Dörrar, fönster, lister och andra byggnadsdelar (specificera)  

Det finns ett antal svarta krukor i tunnelns öppna del.  

Speciella färgaccenter i form av t.ex. konstverk eller textilier 
(specificera)  

Det finns en varningslapp som sticker ut genom att vara vit och röd.  

f) Välj ut några ytor som tydligt påverkas av ljusfärgen. Beskriv den 
färg du uppfattar att de har som påverkade av ljusfärgen.  
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Betongpelarna påverkas på det sättet att de upplevs mycket varma i färgen nära 
ljuskällan.  

10. Visuell uppfattning av föremål och 
människor 

a) Hur påverkar ljuset din uppfattning av formen på föremål i 
rummet?  

        
Underlättar mkt     Försvårar mkt 

Kommentarer:  

Ljusnivån bidrar till att allt som finns i tunneln upplevs som mycket kontrastlöst.  

b) Gör ljuset i rummet att människors ansikten bibehåller sin 
naturliga färg?  

        
Helt naturlig     Mkt onaturlig  

Kommentarer:  

Färgen upplevs inte som onaturlig, men det är ingen bra färgåtergivning i 
belysningen.  

b) Hur påverkar ljuset din möjlighet att uppfatta ansiktsuttrycket hos 
människor i rummet?  

        
Underlättar mkt     Försvårar mkt  

Kommentarer:  

På grund av flera faktorer är det svårt att uppfatta passerande personers 
ansiktsuttryck.  
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Bilaga 3 

Skriftlig kvalitativ intervju 
 

 

 
 

	
	
1. Vad	är	din	direkta	känsla	av	den	tunnel	som	gestaltas	på	bilden	ovan?	
	
	
2. Vad	tror	du	av	det	som	du	ser	på	bilden,	bidrar	till	denna	känsla?	

 
 

3. Om	du	kunde	göra	något	för	att	förändra	denna	känsla,	vad	skulle	det	
vara?	

 
 
 
Vänligen svara på frågorna i tur och ordning, skriv dina svar, kön och ålder 
här nedanför:  
 

 

Figur 1: Anna Jansson 
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