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Abstract
The purpose of this thesis was to increase the 
understanding and discuss safety aspects in two stairwells 
on Nyforsgatan in Eskilstuna, where the buildings were 
built during the years 1965-1975. I have presented a 
proposal for improvement through lighting. I have through 
different methods, such as surveys, interviews, literature 
studies and observations, come to a conclusion: that 
there are opportunities for improvement through better 
lighting that allows orientation in space and creates a nice 
atmosphere which will remove the feeling of not being safe, 
e.g. dark corners and shadows.  
   It has been an exciting process to gather enough of 
facts to rely on and to develop the lighting design for the 
environments. It has also been an interesting and inspiring 
process that has improved my knowledge within the field 
of information design and spatial design, particularly 
concerning the importance of light for perception of space.

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att öka 
förståelse och diskutera säkerhetsaspekter i två 
trapphus på Nyforsgatan i Eskilstuna, som är ett 
miljonprogramsområde. Genom belysning tog jag fram ett 
förslag till förbättring. Det finns möjlighet till att förbättra 
belysningen i dessa trapphus, som underlättar orientering 
i rummet och skapar en trevlig atmosfär samt tar bort 
faktorer som skapar osäkerhetskänsla, t.ex. mörka vrår 
och skuggor. Jag har kommit fram till resultatet genom 
enkätundersökningar, intervjuer, litteraturstudier och 
observationer. 
   Det har varit en omvälvande process att få tillräckligt 
mycket fakta att grunda sig på samt att ta fram en 
förbättrad belysning i trapphuset. Det har samtidigt varit 
en intressant och inspirerande process där jag har fått 
förbättrad kunskap inom området informationsdesign och 
rumslig gestaltning, särskilt gällande ljusets betydelse för 
uppfattning av rummet.



Innehållsförteckning

Abstract ................................................................................3

Sammanfattning ................................................................3

Innehållsförteckning .......................................................4

Introduktion .......................................................................6

Bakgrund .....................................................................................6

Miljonprogrammet ..................................................................6

Syfte ..............................................................................................8

Problemformulering ...............................................................8

Frågeställning ............................................................................9

Målgrupp ....................................................................................9

Begreppsdefinitioner .............................................................9

Urval och avgränsningar .................................................... 10

Teori ................................................................................... 11

Tidigare forskning ................................................................. 11

Belysningsteori ...................................................................... 13

Otrygghet i samhället ......................................................... 14

Rumslig gestaltning ............................................................. 16

Ljusets påverkan av den rumsliga uppfattningen 17

Källkritik .................................................................................... 17

Metoder ............................................................................. 18

Enkät .......................................................................................... 18

Intervju ..................................................................................... 20

Litteraturstudie ...................................................................... 21

Observation ............................................................................ 21

Metoddiskussion ................................................................... 22



Empiri ................................................................................ 23

Mina observationer .............................................................. 23

Utförd enkätundersökning ................................................ 24

Genomförda intervjuer ....................................................... 25

Projektets genomförande ........................................... 26

Observation och rumsanalys ............................................ 26

Framtagna belysningsförslag ........................................... 28

Designprocessen ................................................................... 32

Slutdiskussion ................................................................. 33

Vad jag ville uppnå ............................................................... 35

Källförteckning ............................................................... 36

Tryckta källor .......................................................................... 36

Elektroniska dokument ....................................................... 38

Bilagor ............................................................................... 40



Introduktion

Bakgrund
Detta examensarbete har sitt ursprung ur egna 
funderingar kring trygghet på Nyforsgatan, som 
tillhör nedre delen av Nyfors i Eskilstuna. Nyfors är 
ett miljonprogramsområde som jag bott i under min 
studietid. Det är ett område vars rykte är negativt 
och många rykten florerar kring området. Många 
förknippar Nyfors med kriminalitet. Under de år 
som jag bott i området har jag inte märkt av detta 
och ville därför försöka ändra på denna uppfattning 
av Nyfors. Så småningom smalnade funderingarna 
av och slutade i resonerande tankar kring trapphus. 
Med detta examensarbete vill jag få en ökad 
kunskap om hur belysning kan hjälpa till att höja 
trygghetskänslan och därmed säkerheten i trapphus i ett 
miljonprogramsområde.  
   Detta är ett examensarbete som har sitt ursprung ur 
ett gemensamt arbete mellan mig och Anna Högrelius. 
Vi valde att göra två separata arbeten och därför är vissa 
delar av detta arbete ett samarbete. Dessa delar har jag 
markerat i efterhand med asterisk i arbetet.

I denna uppsats har jag separerat text och bild. Bilderna 
behöver vara stora för att informationen om min 
gestaltning ska bli tydlig. Därmed har jag samlat alla 
bilder på mitt gestaltningsförslag i en bilaga i slutet av 
detta arbete. 

Miljonprogrammet
I slutet av miljonprogramsskedet blev frågan om 
bostadsområdenas sociala sammansättning en politisk 
fråga. Det var en allmän samhällsdiskussion som 
grundade för en nystartad forskning kring segregation. 
Sedan 1974 har en av de tydligaste målsättningarna 
för bostadspolitiken varit att ta fram en allsidigare 
hushållssammansättning. Man kan sammanfatta dagens 
social- och bostadspolitiska situation med att vi å ena 
sidan har en dröm om det integrerade samhället, men å 
andra sidan har vi verkligheten med områden som är mer 
segregerade idag än för 20 år sedan (Blekinge Tekniska 
Högskola [BTH], 1996). 
   Det förmodas att den fysiska strukturen, skala och 
färgsättning i miljonprogrammet skapar förutsättningar 
för brottslighet och kriminalitet. Det anses också bidra 
till störda sociala beteendemönster. Detta leder till att 
de som har ekonomisk möjlighet väljer att bosätta sig i 
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andra bostadsområden och skapar i sin tur en ekonomisk 
segregation (Nilsson, 2004). Samuel Nilsson (2004, ss. 
31-32) menar att:

Förklaringar som bygger på behov av säkerhet 
och trygghet, stödjer sig på föreställningen om 
en vilja hos människor att öka sin säkerhet 
och kontrollen över sina liv och ägodelar 
gnom att söka sig till bostadsmiljöer som 
uppfattas som trygga. Tryggheten anses kunna 
skapas dels genom tekniska åtgärder, från god 
belysning och begränsad tillgänglighet till lås 
och övervakningskameror, men också genom 
social kontroll inom överskådliga sociala 
grupper.

Den egna känslan av otrygghet i sitt bostadsområde kan 
grunda sig på att man själv sett brottsligheten på nära 
håll, blivit utsatt för det eller ser risken för att själv bli 
utsatt för kriminalitet. Brister i kunskap och information, 
samt feltolkning av information, kan också bidra till 
rädsla (Boverket, 1998).

Delar av Nyforsgatan har nyligen blivit renoverade 
och upplevs idag mer gästvänliga och öppen bland de 
boende i Nyfors, enligt Mathias Thuen, avdelningschef 
på parkavdelningen i Eskilstuna kommun (intervju, 
2010-04-19). Tidigare gav gatan ett stökigt intryck 
och upplevdes vara skrämmande och otrygg 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2006). Däremot har ingen 
upprustning skett på miljonbyggenas fastigheter och 
gårdar som ligger i anslutning till Nyforsgatan. 
   Jag anser att det finns flera faktorer som gör att många 
trapphus på Nyforsgatan upplevs som en otrygg miljö 
idag. Både fasaden och trapphusmiljön är slitna och i 
behov av renovering. Slitna ytskikt och dålig belysning 
kan leda till försämrad överblick över trapphus. 
Detaljer såsom väl underhållna hissar och namntavlors 
utformning är vikig för att få ett bra helhetsintryck 
(Reppen & Vidén, 2006). ”Trivsamma trapphus upplevs 
mer trygga.” (Reppen & Vidén, s.88)

”Nedre Nyfors utgör ett exempel på ett 
miljonprogramsområde med genomförd 
trafikseparering.” (Stadsbyggnadsförvaltningen, 2006, 
s.4) I ett reportage i Eskilstuna Kuriren 1970 skrevs det 
att: ”Eskilstuna blir en turistattraktion rikare nu när 
ruttna hus och hemska stenruckel jämnas med marken.” 
När projektet väl var genomfört, framfördes mycket 
kritik mot den hårda saneringen av gamla Nyfors och att 
andelen smålägenheter blev betydligt större än planerat 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2005, s.8). 
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   Peter von Carlsburg (Intervju, 2010-04-15), tidigare 
kvarterspolis i Nyfors, är av en annan mening. Han anser 
att man glömde den yttre miljön då de rev ner alla gamla 
vackra hus för att bygga nytt.

Syfte
Jag ville med mitt arbete förstå hur ljuset påverkar 
människors upplevelse av trapphusmiljön på 
Nyforsgatan. Mitt syfte var att ta fram ett förslag där 
genomtänkt belysning ökar säkerheten i två trapphus 
och genom planering av ljussättning antyda de 
viktigaste stråken, som samtidigt också ökar trivsel- och 
trygghetskänslan. Detta för att uppmärksamma och öka 
förståelse av hur viktigt ljus är för att skapa en trygg 
miljö. Jag fokuserade på hur ljus upplevs i trapphusen, 
samt hur man med hjälp av belysning kan skapa en 
tryggare upplevelse av utrymmet. Efter en analys av de 
båda trapphusen ansåg jag att det fanns och fortfarande 
finns brister i trapphusen. Därtill tyckte jag att det fanns 
möjligheter att förbättra detta utrymme, med fokus på 
säkerhet och trygghet. 
   Jag ville ta fram ett koncept som underlättar seendet 
att uppfatta rum och om möjligt ett koncept som går att 
applicera generellt i trapphus för framtida bruk.

Problemformulering
Nyfors har ansetts som ett otryggt område (Thuen, 
intervju, 2010-04-19). År 2005 sattes ett stort projekt 
igång av kommunen och några år senare började stora 
förändringar på Nyforsgatan ske. Gatubeläggning, växter 
och belysning byttes ut och mycket annat rustades upp. 
Detta ledde till att folk började vistas ute på Nyforsgatan 
i större utsträckning än förr. Skillnaden mellan nytt och 
gammalt är idag slående, då fortfarande ingen förändring 
skett på gårdarna eller trapphusen sedan fastigheterna 
byggdes i slutet av 60-talet och början av 70-talet (Thuen, 
intervju, 2010-04-19). Portarna är dåligt upplysta 
och inger ingen välkomnande känsla. I trapphusen är 
belysningen jämn och upplevs platt och monoton. I ett 
av de trapphusen jag arbetat med har inga förändringar 
skett med belysningen sedan fastigheten byggdes 1969 
(Svanberg, Intervju, 2010-04-22). Sedan 60-70-talen 
har stor utveckling skett inom belysningsbranschen och 
därför vill jag ta fram en ny ljussättning till två trapphus 
på Nyforsgatan, med fokus på de boendes upplevda 
säkerhet och trygghet.

*Texten under rubriken miljonprogrammet är skriven tillsammans 
med Anna Högrelius.
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Frågeställning
Hur bör ljussättningen planeras för att underlätta för 
seendet att uppfatta rummet? 

Var bör man placera ljus för att öka säkerhets- och 
trygghetskänslan i ett trapphus?

Målgrupp
Målgruppen jag vände mig till var personer med eget 
hushåll. Det innebär att personerna var 18 år eller äldre 
då man oftast måste vara myndig för att få tillgång 
till en egen bostad. Personer som är myndiga rör sig i 
trapphuset både dag-, kvälls- och nattetid och är på så vis 
berörda av belysningen under dygnets alla timmar. Därför 
utgör det en relevant målgrupp.  
   Hade barn varit en del av min målgrupp skulle jag ha 
behövt målmans underskrift (Trost, 2005). Dessutom är 
det osäkert om jag hade fått ut en relevant information 
från den målgruppen.

Begreppsdefinitioner
Ljus: 
Solen, lampor och andra ljuskällor avger ljus. Ljus är 
det som lyser upp så ögat kan uppfatta omgivningen 
(Liljefors, 2000). I detta examensarbete betyder ljus 
främst ljus från belysning som är driven av el om inget 
annat anges, t.ex. dagsljus.

Luminans: 
Enheten för hur mycket ljus som reflekteras från en belyst 
yta kallas för luminans (Liljefors, 2000).

Lux: 
Enheten för belysningsstyrka, som beskriver hur mycket 
ljus som faller på en belyst yta, kallas för lux (Liljefors, 
2000).

Rum: 
Det som ögat uppfattar som ett utrymme är ett rum. Det 
är volym eller rymd där människor kan uppfatta avstånd 
och proportioner, samt orientera sig i (Liljefors, 2000).
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Urval och avgränsningar
Jag gjorde en empirisk undersökning och analys i två 
trapphus på Nyforsgatan, i Eskilstuna, som sträcker sig 
från Järntorget till Tunavallen (se bilaga 11). Jag valde 
att göra ett förslag på ny belysning till entréplanet 
på båda trapphusen. Den rumsliga avgränsningen 
sattes vid porten, med ca en meters omfång utomhus 
och hela inomhusmiljön i trapphuset på Nyforsgatan 
36. Då korridorerna i trapphuset på Nyforsgatan 
27 utseendemässigt i stort överensstämde med de i 
trapphuset 36 valde jag att inte göra ett belysningsförslag 
på detta trapphus. I båda trapphusen finns det en hiss 
och en spiraltrappa, tre till fyra våningsplan och en avlång 
korridor med omkring tre till fyra hushåll och lika många 
förrådsutrymmen på samma våningsplan, dvs. sex till åtta 
dörrar i korridoren. Det finns många överensstämmelser 
i dessa trapphus om man bortser från entréplanet. 
   Jag undersökte på vilket sätt ljus, med fokus på elljus, 
påverkar hur människor upplever säkerheten vid 
trapphusingången och i hela trapphuset. Med stöd av 
litteratur, observationer och analys har jag kommit fram 
till ett belysningsförlag, där fokus låg på hur belysningen 
kan uppfattas av hyresgästerna samt funktionaliteten av 
belysningen. De tekniska aspekterna togs ej i beaktning. 

Nyforsgatan 27

Eftersom inte hela utomhusmiljön och entréplan ingår i belysningsförslaget 
har jag markerat ut det med rött. 

Nyforsgatan 36
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Teori
Jag har sökt information om hur ljus påverkar vår 
trygghets- och säkerhetskänsla i ett rum för att få ökad 
förståelse inom området och stöd till min gestaltning. 
Mitt examensarbete vilar emellertid främst på en 
belysningsteori om hur seendet uppfattar rum och hur 
god ljussättning kan underlätta orientering i rum. Ljuset 
påverkar vår upplevelse av rummet, hur det används och 
hur vi rör oss i rummet.  

Tidigare forskning
Det sker mycket forskning inom områdena 
kring arkitektur- och rumsupplevelse, seende, 
orienteringsförmåga, ljus, trygghet och säkerhet. Jag har 
tagit del av forskning som har gjorts av personer som 
är insatta inom deras område och utgiven litteratur av 
skribenter som har stor kunskap inom sina ämnen. 
   Jag valde min belysningsteori med utgångspunkt från 
det Anders Liljefors diskuterar i boken Färg, ljus och 
rum. Liljefors är arkitekt SAR/MSA och professor vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Ljushögskolan 
i Jönköping. Han har tidigare utvecklat högskoleämnet 
Belysningslära och givit ut ett flertal böcker ensam såväl 
tillsammans med andra personer(Liljefors, 2006). Jag 
anser därför att Liljefors är en högst trovärdig källa 
med hög validitet att utgå ifrån. Liljefors betonar att 
man bör ljussätta utifrån ögats behov och inte efter 
vetenskapliga beräkningar, dvs. luxtabeller. Han menar 
att en variationsrik belysning underlättar för oss att 
orientera var vi befinner oss och är mer stimulerande 
för ögat (Hjertén, Mattson, Westholm, 2001; Liljefors 
2006). Variationsrik belysning av olika karaktär får man 
genom att ha både allmänbelysning såsom platsbelysning 
(Brännström, 2004; Liljefors 2006). Utöver Liljefors har 
jag också lagt stor vikt på det Lars Starby skrivit, som är 
belysningskonsult och teknisk skribent och har släppt 
ut en del böcker. Liksom Liljefors är det många som 
hänvisar till honom i sina skrifter. Starby har haft flera 
års erfarenheter inom belysningsbranschen och delar 
med sig av sina kunskaper i belysning, bl.a. de tekniska 
aspekterna i belysning och hur olika platser och miljöer 
bör ljussättas för att det ska underlätta för ögat att avläsa 
omgivningen, mm. 
   Många av de litteraturer jag använde mig för att hitta 
stöd till mitt examensarbete var utgivna av Ljuskultur, ett 
förlag som driver forskning inom belysningsbranschen 
men fungerar också som belysningsbranschens 
informationsorgan.
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Slitna ytskikt och dålig belysning bidrar att trapphusen 
från miljonprogrammet kan vara svåra att överblicka 
(Reppen & Vidén, 2006, s. 88). Jag behövde mer 
information inom området och fann det bl.a. i boken Att 
underhålla bostadsdrömmen: Kvaliteter och möjligheter 
i flerbostadshus från 1961-1975 som Laila Reppen och 
Sonja Vidén skrivit.  De beskriver med bilder och text 
hur olika fastigheter från miljonprogrammet i hela 
Sverige sett ut före och efter en ombyggnad. Genom 
boken fann jag inspiration till vad det är jag bör tänka 
på i mitt gestaltningsförslag. Jag anser att de är en 
tillförlitlig källa då båda författarna är arkitekt SAR/
MSA och har lång erfarenhet inom branschen. Vidén är 
dessutom docent som i många år har bedrivit forskning 
och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av 
bostadshus och bostadsområden inom forskargruppen 
bostadsombyggnad (BOOM-gruppen) vid KTH, som hon 
var med och startade. 
   I uppdrag av riksdagen och regeringen har Boverket 
– myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, 
byggande och boende – forskat kring den sociala 
miljön, dvs. kulturen och vilka människor som bor 
där, i miljonprogrammets bostadsområde. De ville 
bl.a. finna en lösning åt den otrygghetskänslan och 
kriminalitet som förknippades med dessa områden. 
Bland Boverkets utgivna litteraturer har jag hämtat stöd 
för mina teorier inom området rädsla och otrygghet, som 
människor kan uppleva i ett samhälle t.ex. i områden 
som miljonprogrammet. Urbanisering av städerna anser 
många forskare vara orsaken till brott som väcker rädsla 
hos befolkningen (Boverket, 1998). Undersökningar 
genomförda i miljonprogramsområden i två olika svenska 
städer visar att runt 40-60 procent av de boende i dessa 
områden kände sig otrygga när de gick ut ensamma sent 
på kvällen och ledde till att de valde att stanna hemma 
under kvällstid (Malm, 1997, refererad i Boverket 1998). 
   Genom diverse avhandlingar som behandlade ämnet 
genusgeografi fick jag bättre inblick i rädsla som kvinnor 
upplever när de är ute på kvällstid och hur det påverkar 
dem då de är utom synhåll för andra människor. Kvinnor 
kan ta stora omvägar på kvällstid för att undvika en 
specifik plats de anser var osäkra (Andersson, 2001; 
Koskela, 1999; Listerborn, 2002). Kate Painter och David 
Farrington (2001) har i sina forskningar påvisat att 
välplanerad belysning på gatorna kan förebygga brottsliga 
företeelser i områden som upplevs som osäkra, samt 
locka ut fler människor att vistas ute på kvällstid. Painter 
är verksam på Cambridge University inom institutionen 
för kriminologi. Hon har publicerat flertal vetenskapliga 
artiklar och forskningar, samt vunnit flertal priser för sina 
forskningar på hur ljus kan förebygga kriminalitet. Dessa 
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faktorer styrker hennes trovärdighet. Hennes forskning, 
även den tillsammans med Farrington som är professor 
inom psykologisk kriminologi på Cambridge University, 
anser jag följaktligen är tillförlitliga och har hög validitet.

Vad ett rum är vet många, men att förklara det för 
någon är svårt. För att få en bättre förståelse och bättre 
förklaring på vad ett rum kan vara hittade jag främst 
stöd i boken Architecture: Form, space, and order som 
Francis D.K. Ching har skrivit. Ching har givit ut flertal 
böcker inom området arkitektur och grafisk design. Han 
är professor emeritus på University of Washington. Ching 
är dessutom hedersdoktor i design på Nottingham Trent 
University, vilket ger honom hög reliabilitet i mitt tycke. 
Ching (2007) förklarar hur vi människor uppfattar rum 
och vad det är vi definierar som rumslighet. Även Inger 
Bergström (1996), som är arkitekt och teknologie doktor 
vid Chalmers tekniska högskola, beskriver människors 
uppfattning och upplevelse av rumslighet och hur vi rör 
oss därefter i sin doktorsavhandling. I andra texter går att 
finna hänvisningar till henne och gör henne till en reliabel 
källa.

Belysningsteori
För att känna oss trygga behöver vi ha full uppsikt över 
omgivningen. Vi behöver information som berättar 
var vi befinner oss (Sturesseon, 2008). Seendet ger 
oss möjlighet att förstå var vi är och klargöra hur 
omgivningen kring oss ser ut (Hjertén et al., 2001). För 
att vi ska kunna se vår omgivning krävs det ljus och ljus i 
sin tur existerar enbart när ögat ser det (Eriksson, 2009; 
Liljefors, 2006; Millet, 1996). Ljuset beskriver hur ett 
rum ser ut och bestämmer rumsupplevelsen. Det kan 
vägleda och antyda information i ett rum (Millet, 1996). 
En varierad belysning är mer stimulerande för ögat och 
underlättar seendet att uppfatta rummet (Hjertén et alt., 
2001), där ett jämnt belyst rum ofta upplevs platt och 
livlöst och resulterar i en tröttande känsla hos den som 
vistas i rummet (Starby & Mattson, 1980). 
   Anders Liljefors förklarar grundligt varför 
ljusplaneraren bör ljussätta med variation. Han förändrar 
den innebörd vi har lärt oss om centralt (detaljseende) 
och perifert seende (omgivningsseende) inom ämnet 
fysik utefter rumsliga förutsättningar och integrerar det 
med sin belysningsteori (Liljefors, 2006):

I vårt seende samverkar två funktioner, en 
för storskaligt omgivningsseende och en för 
småskaligt detaljseende. 
   [---] 
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   Omgivningsseendet uttolkar rumsliga 
sammanhang med stöd av ljushetsgradienter 
och kontraster utan skärpa. Detaljseendet 
däremot är helt beroende av skarpa 
kontraster, som gör det möjligt att särskilja 
mycket småskaliga olikheter. Dessa skillnader 
i arbetssätt leder också till helt olika krav på 
de ljusförhållanden som stödjer respektive 
synfunktion. 
   [---] 
   En av nycklarna till väl fungerande rum 
är därför en meningsfull variation av 
belysningen, både i rum och tid. (Liljefors, 
2006, ss.234-235)

Liljefors visar vilken sorts ljussättning som behövs för 
att underlätta för människan att avläsa sin omgivning. 
Hans belysningsteori ger läsaren en förståelse till 
hur ögat avläser ett rum. Gunilla Brännström, som är 
inredningsarkitekt och i många år forskat inom ämnet 
”Belysning och seende för äldre och synsvaga i ljusets 
påverkan på livskvaliteten” vid institutionen för Klinisk 
Neurovetenskap på Göteborgs universitet, styrker denna 
teori. Hon menar att det krävs god allmänbelysning i 
kombination med platsbelysning för att underlätta för 
människan att uppleva ett rum tydligt, i synnerhet för 
de personer som har nedsatt synförmåga (Brännström, 
2004). Ögat ser inte om belysningen är tillräckligt bra i 
ett rum, men kan avgöra om det är mörkt eller ljust och 
anpassar sig därefter (Starby & Mattson, 1980). Ögat är 
inte skapat för att se ljus. Det är något som är självklart 
för oss att kunna se omgivningen för att det är upplyst 
och inte att upptäcka att det är upplyst (Cuttle, 2004). 

Otrygghet i samhället
Statistiken visar att det är stadskärnor 
och bostadsområden som har de högsta 
brottsfrekvenserna (Boverket, 1998). Undersökningar 
i miljonprogramsområden pekar på att de boende i 
områdena upplever sig otrygga när de befinner sig 
ensamma utomhus på kvällstid och många väljer att 
stanna inomhus då (Boverket). Andra undersökningar 
visar att det är främst äldre människor, 60-åringar och 
äldre, samt kvinnor som oroar sig för kriminalitet (Pain, 
2001). Forskningsresultat har även visat att människor 
som lever i goda förhållanden ”visar mindre rädsla än 
människor som lever under mer osäkra villkor” (Wolf & 
Heg, 1975 refererad i Boverket, 1998). 
   Kriminalitet kommer alltid att förekomma i ett 
samhälle. Att bygga bort det är omöjligt, då det alltid 
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finns en arena för de kriminella att agera på (Painter 
& Farrington, 2001). Genom olika tekniska medel 
kan man öka trygghetskänslan hos medborgare, bl.a. 
med genomtänkt belysning. Eskilstuna kommun 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2005) menar att ”[r]ätt 
ljussättning är ett steg på vägen till en attraktivare och 
hållbarare stad.” Painter och Farrington (2001) anser 
att deras undersökningar pekar på att ljus förebygger 
kriminalitet. 
   ”Tekniska åtgärder som kameror […] är oönskat av 
de flesta som arbetar med trygghet i lokala projekt 
[...].”(Listerborn, 2002, s.220) 
   L, boende på Nyforsgatan, anser att kamerabevakning 
inte har någon verkan. Det tar inte bort den riktiga 
orsaken till problemet (Intervju, 2010-04-21). Så länge vi 
inte uppskattar att leva i stadskärnan kommer vi aldrig 
kunna förebygga kriminalitet (Wilson 1992, refererad i 
Listerborn, 2002). 

”Rädslan finns i alla samhällsklasser” och gör att 
människor ”undviker att röra sig på offentliga platser” 
om de inte upplever trygghet (Andersson, 2001, s.7, 25), 
eftersom känslan av att det är en farlig plats är inbäddad 
i rädslan (Rose, 1993). Rädsla är en grundläggande 
reaktion på farliga saker (Schaller, Park & Mueller, 2003).  
   Undersökningar har visat att kvinnor och äldre 
människor upplever större rädsla för att gå utomhus än 
män på kvällstid, oavsett årstid. Det är främst våldtäkter 
som kvinnor fruktar. (Koskela, 1999; Listerborn, 2002; 
Pain, 1997, 2001; Pain & Townshend, 2002). Ändå är det 
fler män som blir utsatta för brottslighet (Koskela, 1999; 
Pain & Townshend, 2002). 
   På grund av rädslan många kvinnor upplever undviker 
de att gå ut i mörkret eller är extra försiktiga. Mörker kan 
väcka rädsla och förknippas med fara, där ljus kan inge 
försäkran om trygghet (Schaller et al., 2003). I mörkret 
har de inte klar uppsikt över omgivningen och faran 
kan finnas gömd bakom en buske eller runt ett hörn 
(Andersson, 2001). Kvinnor upplever otrygghet när de 
är utom synhåll för andra då ingen kan ingripa ifall något 
skulle hända dem (Koskela, 1999). När människor ser 
andra gå ute på gatorna uppmuntras de till att gå ut. Att 
det finns andra människor på gatan skapar en trygghet 
hos den enskilda personen. Det upplevs som att det 
finns fler som vakar över en och kan ingripa vid behov 
(Andersson, 2001).  
   Rädslan begränsar kvinnors frihet att förflytta sig i 
stadsrummet (Koskela, 1999; Listerborn, 2002). Det 
handlar om flertal kvinnor i västvärlden och inte en liten 
skara. Jag utgår från att dessa känslor upplevs av män 
såsom av kvinnor, om än det uttrycker sig på olika sätt. 
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Rachel Pain och Tim Townshend (2002) visar från deras 
undersökning att unga män också upplever rädsla och 
har sina sätt att hantera detta, som t.ex. att gå i stora 
grupper. 
   I intervjun med L berättade denne om önskan med 
starkare belysning på Nyfosgatan på kvällstid. L menade 
att det inte fanns möjlighet att se vad som skedde 
där ute och upplevde ett obehag då människor som 
befinner sig ute har klar uppsikt av honom i den upplysta 
trappuppgången (intervju, 2010-04-21). I det här fallet 
visar det att ljus också kan uppbringa rädsla då du 
blir fullt synlig för andra, samtidigt är de skyddade av 
mörkret.

Rumslig gestaltning
En rumsupplevelse skapas utav gränser såsom pelare, 
väggar, växter, etc. (Ching, 2007). Arkitektur organiserar 
och strukturerar dessa objekt och former (Brännström, 
1996; Ching, 2007). Arkitekturens form kan skapa 
olika upplevelser. De kan vara attraherande, ledande 
eller bortstötande. Dess form inverkar på människors 
rörelsemönster i ett rum, som i sin tur styr hur rummet 
uppfattas. Det fysiska rummet ser inte alltid ut som det 
vi upplever (Bergström, 1996). Människan förenklar den 
information synen tar in från omgivningen för att förstå 
den. Vi letar efter fortsättning och regelbundenhet i de 
former vi ser. Det är lättare att uppfatta och förstå en 
enkel och regelbunden form än en invecklad form(Ching, 
2007; Ware, 2004). Ögat ser linjer som egentligen inte 
finns (Ching, 2007). Exempelvis är ett hörn i ett rum ytor 
som möter varandra och inte linjer som delar upp ytorna.  
   Enligt Liljefors (2000, s.17) syftar begreppet 
rumsgestaltningen på ett ”arbete med att forma ett 
rum för våra sinnen.” Det är många krav som behöver 
tillgodoses. Dessa uppfylls genom att utforma och 
organisera rumsgestaltningens element. 
  Öppningar binder ihop två utrymmen och skapar rum 
som fortsätter i andra rum. De påverkar hur människor 
rör sig i rummet och skapar ett flöde mellan rummen. 
En port välkomnar den som skall genom den och visar 
oss vägen in i fastigheten och ut ur den (Ching, 2007). En 
vägg har större inverkan än golv och definierar volym i 
ett utrymme. Ju högre upp den når desto mer omsluter 
den oss och skapar en känsla av rumslighet som därtill 
inger en trygg känsla (Ching, 2007;Bergström, 1996).
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Ljusets påverkan av den rumsliga uppfattningen

Ljuset spelar en viktig roll i arkitektoniska rum. Ljuset 
gör ett rum synligt och hjälper oss att definiera rymden i 
ett rum och informerar oss om rummets utseende genom 
att belysa ytorna (Liljefors, 2006; Millet, 1996). Ljuset 
beskriver ett rum med hjälp av kontraster i ljushet och 
färg (Liljefors, 2006), där alltför många skuggor med 
stora konstraster gör rumsupplevelsen komplex, vilket 
innebär att rummet blir svår att orientera i (Hjertén et 
al., 2001). Kravet för en underlättande rumsuppfattning 
är varierad belysning och ljusfördelningens betydelse 
är framträdande (Liljefors, 2000). Ljusfördelningen 
bestämmer ”förhållandet mellan ljusare och mörkare 
partier”(Liljefors, s. 42). Hur rummet uppfattas 
emotionellt beror i hög grad hur ljuset gestaltar rummet 
och uppfattas visuellt. Helhetsupplevelsen av rummet 
i kombination med ljuset är också avgörande för 
karaktären hos den emotionella uppfattningen (Hjertén 
et al., 2001). Är rummet dunkelt belyst, eller om det 
bildas alltför skuggiga och mörka områden framkallar 
en känsla av otrygghet, uppstår osäkerhet eftersom 
ögat inte kan uppfatta allt som händer i omgivningen 
(Painter, 1996). Är det å andra sidan för ljust i rummet 
finns det risk för bländning som tillfälligt orsakar nedsatt 
synförmåga. Stark belysning kan också generera skarpa 
skuggor och kan på så vis förvränga former, vilket kan 
upplevas skrämmande eller obehagligt för den som 
berörs av detta (Ljuskultur, 1990). Skuggor är emellertid 
väldigt viktiga då de låter synsinnet tolka och förstå 
det vi ser (Liljefors, 2000). Utan skuggor får vi det svårt 
att uppfatta former och bedöma avstånd (Månsson & 
Svensson, 2010).  
   Kort sammanfattat är seendet beroende av ljus och 
skugga för att kunna uppleva hur omgivningen ser ut.

Källkritik
Jag har främst utgått från litteraturstudier, då den 
empiriska undersökningen inte var tillräckligt 
omfattande. 
   Genom olika institutioners undersökningar och tryckta 
dokumentation har jag kunnat få en bra översikt av 
hur den sociala miljön ser ut i miljonprogrammets 
bostadsområden. Jag hittade relevant information 
om miljonprogrammet från författare som är insatta 
i ämnet. Viss litteratur behandlades även människors 
säkerhetskänsla inom dessa områden och för att få 
djupare inblick i människans psyke, gällande rädsla, har 
jag utgått från vetenskapliga artiklar och rapporter, samt 
doktorsavhandlingar. 
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Eftersom utvecklingen inom belysning är fortlöpande 
och ändras hela tiden har jag letat bland litteratur som 
varit av både vetenskaplig och branschinriktad härkomst, 
varav flertal av dem är från erkända forskare och 
institutioner. Viss del är även riktade till högskole- och 
universitetsstuderande. 
   Delar av min empiriska studie har varit till stor hjälp. 
Däribland de kvalitativa intervjuerna som genomförts 
med olika aktörer. De rumsliga analyserna har gett 
mig förståelse för vilka behov som finns i trapphusen. 
Observationerna gav dock inte den information som jag 
hade förväntat mig, då fåtal människor syntes på platsen 
och inga alls inne i trapphusen. Även de enkäter som jag 
hade skickat ut visade sig vara otillräcklig information på 
grund av den låga svarsfrekvensen.

Metoder
I min forskningsprocess har jag hämtat stöd från 
litteratur som behandlar de olika forskningsmetoderna. 
Jag använde mig av de fyra metoderna som finns för 
att samla in underlag till en undersökning: enkät, 
intervju, observation och läsning (Kylen 1994). Jag var 
medveten om att det skulle ta tid att använda alla dessa 
metoder i undersökningen men hoppades genom denna 
kombination att jämna ut fördelarna och nackdelarna 
som finns i varje metod (Holme & Solvang, 1997).  T.ex. 
förväntade jag att intervjuer skulle ge mig utförliga svar 
där jag genast kunde reda ut något svar som jag inte 
förstod. Samtidigt skulle utskickade enkäter ge mig svar 
på frågor som visade vad flertal hade för åsikter på en 
fråga. Jag ansåg att alla dessa fyra metoder var relevanta 
för att ge mig tillräckligt med data att ta avstamp från. De 
metoder som varit mest betydelsefulla för mitt arbete har 
varit intervjuer, litteraturläsning och observationer av 
de berörda trapphusen. Informationen som framkommit 
utav dessa metoder har betytt mycket för min gestaltning.

Enkät
Jag inspirerades av Enkätboken (Trost, 2007) och utgick 
från många av de tips och förslag som gick att läsa, då jag 
utformade enkäten samt tillhörande missivbrev.  
   Enligt Trost bör en kvantitativ studie göras om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 
vanligt. Man måste även ha sitt syfte klart för sig och 
det måste också preciseras innan man börjar skriva det 
(Holme & Solvang, 1997).  
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   Den stora fördelen med en enkätundersökning är 
att den når många och att alla får samma frågor. Jag 
formgav ett enkätunderlag som jag skickade ut, till 
samtliga hushåll som berördes av min undersökning, 
under samma dag. Det innebar att enkäten utgjorde hög 
grad av standardisering. Ett hushåll i varsitt trapphus 
valde jag dock att utesluta vid utskick av enkäterna då 
dessa var av personlig relation. Relationsmässigt har 
jag ändå strävat att hålla distans till de boende i båda 
trapphusen och upplever att jag har lyckats, då jag endast 
känner ett hushåll i varje trapphus och uteslutit dem från 
undersökningen (Trost, 2007). Jag var medveten om att 
det fanns ett etiskt dilemma angående val av trapphus, 
men valde att fortsätta arbeta med samma trapphus.  
   Jag numrerade varje enkät med en siffra, för att kunna 
hålla reda på vem som lämnat in svar. På så sätt kunde jag 
urskilja vem som skulle få en påminnelse vid sagt datum 
utan att träda över konfidentialiteten (Trost, 2007). 
   Genom en enkätundersökning fick jag en generaliserad 
bild av vad de boende i det specifika området hade för 
åsikter och upplevelser om sitt egna trapphus (Holme 
& Solvang, 1997). Därtill ville jag ta reda på om de 
någonsin upplevt det otryggt i området. För att få fram 
relevant information valde jag att skriva ostrukturerade 
frågor som ger öppna svar och medförde att min enkät 
var av låg struktureringsgrad. Ännu en faktor som 
gjorde det omöjligt att få hög struktureringsgrad var att 
jag inte kunde styra under vilka förhållanden de olika 
människorna svarade på, som helst bör vara likadana 
(Trost, 2007). 

Man får alltid räkna med risken för stort bortfall och att 
frågorna som skickas ut tolkas olika av de som svarar 
på enkäten (Kylén, 1994). I mitt fall blev bortfallet stort 
och det som egentligen skulle vara en kvantitativ metod 
visades bli en kvalitativ metod. Av de 20 enkäterna 
jag skickade ut fick jag tillbaka sex svar som medförde 
att mitt bortfall var ungefär två tredjedelar av hela 
enkätundersökningen. Det stora bortfallet innebar att det 
blev svårt att analysera svaren och få människor att ställa 
upp på intervju.  
   Orsaken till varför jag fick ett stort bortfall kan bero på 
att de boende inte förstod vad denna enkätundersökning 
gick ut på, eller tyckte att det var för tidskrävande att 
svara på frågorna och således inte orkade inte svara. Ett 
tredje alternativ kan ha varit bristande språkkunskaper 
bland de boende. Jag hade skrivit på enkel svenska, men 
det är möjligt att informationen ändå inte har gått fram. 
   Rolf Ejvegård, som är professor och docent inom 
psykologi och statsvetenskap vars största intresseområde 
varit bl.a. inom forskningsmetodik, hävdar att det är 
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meningslöst att bearbeta enkätsvaren statistiskt om 
bortfallet är stort. Det betyder dock inte att svaren är 
irrelevanta.

Intervju
Jag genomförde intervjuer utav två karaktärer, en med en 
boende i ett av trapphusen och de andra med personer 
som har stor kunskap inom sitt område. Somliga 
tillfällen genomförde jag tillsammans med Högrelius en 
panelintervju som innebär att det är flera som intervjuar. 
Tanken var att de inblandade intervjuarna kan belysa 
olika nyanser. En av oss var huvudintervjuare, som 
höll i intervjun och drev den framåt, medan den andre 
i panelen lyssnade och förde anteckningar. Vid behov 
inflikade den som antecknade med frågor (Kylén, 1994). 
Jag använde mig av en intervjuguide som stöd (se bilaga 
3). Den innehöll vilka områden som skulle innefattas i 
intervjun (Trost, 2005).  
   Under de kvalitativa intervjuerna uppkom svar på 
frågor som jag inte hade tänkt på innan och jag fick 
inspiration till mitt designförslag. Med hyresgästen 
valde jag intervju som en metod bl.a. för att reda ut 
eventuella oklarheter och få svar på frågor som kunde 
uppstå hos mig, efter det att jag fått tillbaka svaren från 
enkätundersökningen. Genom en kvalitativ undersökning 
kunde jag få en bättre förståelse för vissa omständigheter 
(Holme & Solvang, 1997). För att få mer information 
samt ett annat perspektiv till empirin valde jag också att 
intervjua andra aktörer. 
   Det låga antalet intervjupersoner berodde på att det 
var svårt att få tag på människor som ville ställa upp. Jag 
utgick från att det var bättre med ett litet antal deltagare 
än inga alls. Det har tidigare visat sig att ett färre antal 
deltagare ofta ger nyttig information och att tillskott 
av deltagare inte nödvändigtvis ger en mer behövlig 
information (Allwood, 1998). 
   De flesta av intervjuerna pågick mellan 60-90   minuter, 
för att jag på djupare nivå skulle kunna förstå den 
intervjuade och klargöra vissa frågetecken som kunde 
uppstå. Långa intervjuer är mer öppna och saknar ofta 
den hårda struktur man finner i korta intervjuer. När man 
för en längre intervju ska man få in variation och avbrott, 
exempelvis lägga in en kaffepaus. Det gör att intervjun 
blir avslappnad och man får mer konkret information. 
Även nya vinklingar kan komma fram (Kylen, 1994). 
   Jag sammanfattade intervjuerna, och bad om respons 
från de intervjuade så att inget felaktigt kom med i min 

Delar av det som är skrivet efter rubriken ”Enkät” och “Intervju” är 
skrivet i samarbete med Högrelius.
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sammanfattning. Jag fick respons av de intervjuade och 
lade även till och ändrade på vissa uppgifter utefter 
deras önskemål. På så sätt bearbetades informationen 
ytterligare. Under intervjuerna fick personerna yttra sig 
öppet utan att jag lade mig i. Jag fick svar på alla frågor 
som jag ställde och även svar på frågor som inte ställdes. 
Mycket av den informationen jag fick utav de intervjuade 
var västentlig. Intervjuerna jag utförde gav hjälp och 
inspiration till min designprocess. De intervjuade gav mig 
deras bild av hur trapphusen på Nyforsgatan upplevs.

Litteraturstudie
Genom att läsa olika litteratur har jag fått kunskap om 
sådant jag inte hade insikt om innan examensarbete. 
Litteraturläsningen har främst gett mig stöd och 
inspiration i designprocessen. Jag har också hittat stöd till 
kunskap jag hade sedan tidigare.

Observation
Jag och Högrelius valde att göra observation på 
trapphusen utomhus tillsammans. Genom att observera 
de två trapphusen, vid olika tillfällen på dygnet under 
flera dagar, ville jag se vilken slags aktivitet som pågick i 
området. Exempelvis föreföll vissa vara på väg hem med 
barnen från dagverksamhet och andra såg ut att vara 
på väg till tvättstugan. Jag valde att redovisa endast det 
som relaterade till området jag observerade. Efter varje 
observation skrev jag direkt ner det som hade iakttagits i 
ett protokoll (Kylén, 1994). Under de rumsliga analyserna 
gjorde jag kortfattade fältanteckningar för att kunna 
göra djupare analyser efteråt. Jag hade vissa gånger även 
med mig en digital systemkamera för att dokumentera 
trappuppgångarna i bild, men såg till att lägga undan den 
då jag hade tagit de fotografier jag behövde för att inte 
verka suspekt av andra som kan ha sett mig under mina 
observationer.

Jag gjorde också en egen observation av inomhusmiljön 
för att analysera trapphusen och se vika behov av 
belysning som fanns. Observation av inomhusmiljön 
hjälpte mig att förstå vilka rumsliga egenskaper som 
fanns i trapphuset på Nyforsgatan 36. Jag fick bättre 
inblick av hur rummet användes då jag gick omkring 
i utrymmet och vilka delar av rummet som behövde 
belysas. 
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   En observation beskriver allt det som händer just 
nu. Genom iakttagelse kan man uppfatta händelser, 
beteenden och kontaktmönster och beskriva det, 
men man kan inte förklara eller värdera det som sker. 
Observation anses vara den mest grundläggande 
metoden. Det är endast med observation som man kan 
beskriva allt som händer (Kylén, 1994).

Metoddiskussion
Med enkätundersökning hoppades jag på att få en 
övergripande syn på hur de boende uppfattar sitt 
trapphus. Då bortfallet blev stort uppfylldes inte 
mina förhoppningar och jag började fundera på om 
det var på grund av bristfällig språkkunskap bland de 
boende. Jag har själv rötter i det Asien och kan både 
tala mandarin och kantonesiska, som är två dialekter 
i kinesiska. Därmed har jag haft stor inblick och 
förståelse för de språkbarriärer som finns, framförallt 
den skriftliga språkbarriären. Att kunna tala svenska 
innebär inte att det är lika lätt att läsa svenska. Därför 
hade jag tillsammans med Högrelius försökt skriva på 
enkel svenska och fick det även bekräftat av en första 
generationens invandrare från Hong Kong som läste 
igenom det. De boende kanske upplevde att språket i 
enkäten var svår att förstå trots att vi ansträngt oss att 
skriva lättläst. 
   Även om bortfallet var stort fick jag ändå reda på 
relevant information genom enkäterna. Av de svar som 
jag hade fått framgick det att de som svarat hade liknande 
åsikter och upplevelser av sina trapphus. För att få en 
övergripande bild av svaren förenklade jag dem och 
sorterade dem efter: positiv, negativ och neutral. 
   Jag hade bett personer, som redan hade gjort 
enkätundersökningen, att tillåta mig få intervjua dem. Jag 
såg inte något som tydde på att en enkätundersökning 
skulle utgöra ett hinder för mig att intervjua dem. 
Tvärtom ansåg jag att det skulle vara positivt och på så 
vis kunde jag få utförligare svar på vissa frågor som jag 
var intresserad av.  
   Som tidigare nämnts genomförde jag och Högrelius vid 
en del tillfällen en panelintervju. Risken med att ha en 
panelintervju är att den som blir intervjuad kan känna 
sig besvärad, vilket jag var medveten om. Därför valde vi 
att hålla intervjuerna på café Underhund, på Nyforsgatan 
22. Omgivningen och dess möbler kan medverka till att 
få intervjupersoner att slappna av. Med detta i åtanke 

Delar av det som är skrivet efter rubriken ”Observation” är skrivet i 
samarbete med Högrelius.
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placerade vi oss i en L-formad soffgrupp, som gjorde att 
vi inte satt mittemot varandra (Kylén, 1994). Jag ville 
inte att det skulle upplevas som en utredning. Ett runt 
bord eller en soffgrupp kan upplevas mer positivt, än att 
sitta vid ett bord mittemot varandra. Fördelen med att 
sitta på Underhund var att platsen är neutral. Den ligger 
mitt i Nyfors och är välkänd bland de boende i området. 
På Underhund ligger även Nyfors Demokraticentrum 
som erbjuder samhällsinformation, hjälp att hitta rätt 
telefonnummer och kontaktpersoner och mycket annat 
för de boende i Nyfors. 

Empiri
Jag började med att samla ihop information för att få 
en grund att stå på. Först genom att kontakta olika 
aktörer för att se om de kunde ställa upp på intervju. 
Det underlättades något då det pågick en utställning på 
Eskilstuna Stadsmuseum vid samma tidpunkt. Ett flertal 
observationer gjordes på två trapphus för att ge en grund 
till min gestaltning. Vidare har jag vänt mig till olika 
myndigheter och fastighetsägare för att få tillgång till 
information som annars hade varit svår att få tag på.

Mina observationer
Det som blev tydligt för mig var att jag hade mer översyn 
när jag observerade Nyforsgatan 36, än på nummer 27. 
Det berodde på att jag kunde se ut mot själva gatan på 
36:an samt gården som låg mittemot. På 27:an kunde 
jag endast se halva gården varav sikten skymdes till 
största del av stora buskar. Det enda jag kunde få ut från 
27:an var alla ljud som härrörde från Nyforsgatan bakom 
mig och människor som gick förbi. På 27:an skymde 
pelarna med tillhörande tak solljus och även viss del av 
kvällsbelysningen utomhus, som gjorde att det upplevdes 
mörkare än övrigt område. Dessa pelare skymde också 
viss del av sikten jag hade. Liksom situationen på 27:an 
låg porten på 36:an i skugga, där sikten också skymdes 
av pelare. Men upplevelsen var inte lika tryckande där, då 
solljus kunde nå porten under dagtid och taket inte var 
lika brett. Mest aktivitet syntes till på eftermiddagarna, 
och det verkade främst vara boende i området som rörde 
sig i området. Jag upptäckte också att man inte tänker 
på de båda portarna när man står på Nyforsgatan. Detta 
kan bero på att det inte finns någon tydlig markering av 
entréerna. 
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   Inomhusmiljön i de både trapphusen var intetsägande. 
I trapphuset fanns inget dagsljus och jag omslöts av 
heltäckande väggar och lysrörsbelysning. Armaturerna 
var utav plats och fastmonterad i taket och spred ett 
jämnt ljus över utrymmet, vilket gjorde att min skugga 
var diffus och kontrastsvag. Ljuset på 27:an upplevdes 
vitaktig och på 36:an upplevdes den varmare. Mycket 
kan också bero på väggarnas färger där det var målat i 
vit med kall nyans i ena trapphuset respektive aprikos 
i andra. På entréplanet var skillnaden större mellan 
de olika trapphusen. I 27:an bestod en av väggarna av 
glasfönster och släppte in mycket dagsljus, som lyste 
upp halva entréplanet och därför fanns ingen belysning 
i detta utrymme på dagtid. På kvällstid lyste lampor 
upp utrymmet och gjorde trapphusets inomhusmiljö 
synlig för de som var utomhus. I 36:an lyste belysningen 
dygnet runt. På dagtid upplevdes det relativt ljust och 
på kvällen lite mörkare på entréplanet. Det L-formade 
utrymmet gjorde att det blev svårare att ha översikt över 
hela utrymmet och om en lampa slocknade kunde det bli 
väldigt mörk i området. 

Utförd enkätundersökning
Det framkom i enkätundersökningen att det var delade 
åsikter angående vissa frågor gällande trapphusen bland 
hyresgästerna.  
   En tredje del av de som svarade hade positiva åsikter 
om sitt egna trapphus, varav lika många hade negativa 
åsikter samt inte hade någon kommentar om de tyckte 
om trapphuset eller ej. 
   Under dagtid upplevdes trapphusen generellt som 
trygga, men hälften av de boende ansåg att sitt egna 
trapphus upplevdes otrygga på kvällen när det var 
mörkt. Lika många upplevde att det fanns skillnad på 
trygghetskänslan i sitt trapphus beroende på årstiden. 
   Vid frågan om de ansåg att det saknades något i 
trapphuset som ökar trygghetskänslan var det lika stort 
antal som svarade ja som nej. 
   Belysningen i trapphuset ansåg hälften av de svarande 
som bra eller tillräcklig. Resten hade ingen åsikt om 
belysningen eller tyckte att den var för svag eller dålig.

Av de som svarade var det lika många som var utav 
utländsk härkomst som svensk härkomst. Åldrarna bland 
de svarande hade en spridning mellan 24 år till 80 år.

*Viss del av det som är skrivet efter rubriken ”Mina öbservationer”  
är skrivet i samarbete med Högrelius. 
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Genomförda intervjuer
Bland de som jag intervjuade fanns bl.a. en före detta 
kvarterspolis som var verksam i Nyfors under drygt 
20 år. Jag intervjuade också Mathias Thuen som är 
avdelningschef för parkavdelningen i Eskilstuna 
kommun. På Lundbergs, ett av de fastighetsbolag som jag 
tog kontakt med, intervjuade jag Nils Svanberg som är 
arbetsledare för teknisk drift. Även en av de som svarat 
på enkätundersökningen ställde upp på att bli intervjuad. 

Peter von Carlsburg berättade flera anekdoter om sin tid 
som kvarterspolis i Nyfors som gav mig inblick i hur det 
var i Nyfors förr. Han talade om vilka uppgifter han hade 
och hur han tillsammans med kollegan försökte motverka 
den kriminalitet som fanns i Nyfors då. Det fanns en 
hederskodex i området mellan honom och de boende 
på Nyfors som gjorde att von Carlsburg aldrig upplevde 
sig hotad, trots att han pga. sitt yrke många gånger 
befann sig i farliga situationer. Von Carlsburg beskrev 
hur skitiga trapphusen i Nyfors var och att de luktade 
urin från katter och människor. Hissarna var nerspydda 
och vandaliserade. Dessutom bestals trapphusen på 
belysningen. 

Mathias Thuen gav mig förståelse för vilka grunder som 
låg till förändringen på Nyforsgatan och de beslut som 
togs i den genomförda gestaltningen. Han nämnde hur 
de hade gått tillväga vid utprovningen av belysningen 
och armaturer och förklarade tankarna bakom den nya 
utomhusbelysningen.  
   Idag lyser fasadarmaturer upp större delen av 
Nyforsgatan och tanken är ett de skulle göra så att gatan 
upplevdes bredare. Även om denna belysning gör så att 
det blir mörkare i mitten ska människor som rör sig där 
kunna uppleva att de har kontroll över hela Nyforsgatan, 
då de har uppsyn över hela gatan.  
   Jag fick inblick i processen Stadsbyggnadsförvaltningen 
genomgick i projektet, som fortfarande pågår i 
skrivandets stund då upprustningen av Nyforsgatan 
planeras vara klar är 2012. Thuen gav mig fakta om 
belysning som hade inverkat deras val av ljussättning och 
tips på vad jag kunde tänka på.

På Lundbergs berättade Svanberg om sina 
arbetsuppgifter som bl.a. var att underhålla fastigheterna. 
Jag fick också reda på att det ofta uppstod skadegörelse 
av husen som för det mesta handlade om klotter på 
fasaderna. 
   Liksom utomhusbelysningen tänds inomhusbelysningen 
automatiskt när det är skumt ljus ute. Belysningen som 
fanns på Nyforsgatan 27 hade inte ändrats sedan 1969, 
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med undantaget att man idag använder lågenergilampor 
i armaturerna. Det finns dock planer på förändring av 
belysningen inne i trapphusen. Det diskuteras om att 
sätta in närvaro- eller rörelsestyrda armaturer som 
lyser upp när det finns aktivitet i trapphuset, men att ett 
grundljus kommer hela tiden vara tänt i korridorerna, då 
det saknas fönster där.  
Informationen som framgick från denna intervju gav mig 
viss inspiration till mitt förslag.

Den hyresgäst jag intervjuade gav mig en god bild av 
sin egen upplevelse av trapphuset och omgivningen i 
närheten. Han ansåg att det på kvällstid var för många 
skuggor på vissa ställen kring porten som gav möjlighet 
för andra människor att gömma sig. Han berättade att det 
var väldigt dålig uppsikt i mörkret och han kunde inte se 
om det fanns någon därute samtidigt som han själv var 
klart synlig för de som var utomhus. Han upplevde inte 
heller någon säkerhet förrän han var innanför porten, på 
vägen hem från någon aktivitet eller ärende. Han önskade 
starkare belysning vid porten och omgivningen på 
kvällstid och uppgav att Nyforsgatan var bättre upplyst 
än porten och angränsande innergård. På dagtid upplevde 
hyresgästen att säkerheten  och belysningen i trapphuset 
var okej och hade inte något mer att tillägga. 

Projektets genomförande

Observation och rumsanalys
Det fanns flera faktorer som gjorde att trapphusen 
upplevdes som en otrygg miljö. Trapphusen var svåra 
att överblicka i kombination med slitna ytskikt och en 
dålig belysning. För att skapa känsla av trygghet krävs 
det att trapphusen är trivsamma. Här spelar dagsljus och 
elbelysning en stor roll, men även omsorg för detaljer, 
väl underhållna ytskikt och hissar är väsentliga för 
helhetsintrycket (Reppen & Vidén, 2006). 
   Jag upplevde inget, vid observationen av trapphuset 
på Nyforsgatan 27, som tydde på att det var en entré 
för hyresgäster. En port och kodlås till vänster samt en 
liten nummerskylt var det enda som utmärkte entrén. 
Ljusmässigt upplevde jag det dystert oavsett tid på 
dygnet. På dagen låg porten i ständig halvskugga och 
genom dörren såg jag en mörk innemiljö. På kvällen 
fanns ingen bra belysning vid porten. Jag kunde inte 
upptäcka något som gav en välkomnande känsla. Väl 
inne i trapphuset var det, under dagtid, ljusare än vad jag 
hade förväntat mig. Ändå tyckte jag att det var för mörkt 
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i utrymmet. Vid närmare eftertanke såg jag att det enbart 
var mörkt i vänstra halvan när man kommer in från 
porten, då det faktiskt kom in dagljus från en av väggarna 
som bestod av betongglas. Dagsljuset når dock inte ända 
in till andra sidan av rummet där hissen och trappan 
finns, då det inte är direkt solljus som skiner in. 
   Under analysen av entréplanet, på Nyforsgatan 36, 
kände jag obehag som gjorde att jag ville lämna utrymmet 
så snabbt som möjligt. Från korridoren på våning ett går 
det att titta ner på dem som kommer in genom porten 
och för mig som precis hade kommit innanför porten 
upplevdes det lite obehagligt då jag själv inte hade 
möjlighet att se vilka som kunde finnas sig där, såvida 
någon skulle ha ställt sig intill räcket som skyddar dem 
på våning ett från att falla ner på entréplanet. Andra 
orsaker berodde på brist på dagsljus i trapphuset, det 
låga taket längre in i lokalen samt det trånga utrymmet. 
Entréplanet är dessutom L-format som gjorde att jag inte 
hade uppsikt över hela rummet. Därutöver fanns det en 
mörk vrå under trappan som gav möjlighet för någon att 
gömma sig och ökade otrygghetskänslan ytterligare.  
   Det smala avlånga utrymmet i trapphuset på 
Nyforsgatan 36 fungerar som en sluss för hyresgästerna 
som går förbi (Ching, 2007; Unwin, 1997). Det är inget 
utrymme där de boende stannar upp för att umgås på 
eller dylikt.

Vid senare tillfälle återvände jag till Nyforsgatan 36 ännu 
en gång, för att göra en analys på resten av trapphuset. 
Jag upptäckte denna gång att de hade bytt hiss med 
ny belysning som tändes när hissdörren öppnades. 
Hissen såg väldigt fräsch och inbjudande ut och gav ett 
gemytligare intryck än tidigare. I resten av trapphuset 
såg jag inga större förändringar, förutom att vissa lampor 
hade slocknat och därav sämre uppsyn över entréplanet 
och andra delar av trapphuset där lamporna också hade 
slocknat. Det var ett jämt ljus över i hela trapphuset som 
gav ett flackt intryck. Vid trappuppgången upplevde jag 
dock ljuset lite otillräckligt, utrymmet var lite mörkare än 
korridorerna. Trappan var endast upplyst av spilljus från 
belysningen i korridorerna och entréplanet. 
   På dagtid är porten till Nyforsgatan 36 väldigt anonym. 
Bor du inte där märker du knappt porten. Liksom på 
Nyforsgatan 27 var det enbart porten och kodlåset 
som avslöjade att det var en ingång till byggnaden. Jag 
upptäckte under ett av mina observationstillfällen att 
fasaden var nedsliten och det var sprickor i putsen. 
På kvällstid upplevde jag att det var otrevligt och öde. 
Lampan ovanför porten satt högt upp och spred ett kallt 
sken och de många pelarna, som håller upp en del av 
fastigheten, skymde sikten. 
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   Efter analys av de två trapphusen på Nyforsgatan ansåg 
jag att det fanns möjligheter att öka trygghetskänslan 
i trapphusen med hjälp av ljus. I trapphuset på 
Nyforsgatan 36 finns det t.ex. inga fönster och 
belysningen upplevs platt och icke inbjudande. Min 
skugga gav ett spöklikt intryck i den jämna belysningen. 
Skuggan jag avkastade var kontrastlös, diffus och knappt 
synlig på det grå golvet. På entréplanet finns det ett litet 
utrymme under trappan som är helt dolt i mörker och 
om en lampa slocknar skapas det fler mörka vrår då det 
är ett L-format utrymme. Det är viktigt att det upplevs 
tryggt i trapphuset av de boende, då Nyfors har ansetts 
vara ett otryggt område (Thuen, intervju, 2010-04-19). 
Trapphuset och dess entré tillhör de som bor där och 
skapar det första intrycket av hyresgästernas hem.

Framtagna belysningsförslag
För människor världen över är mörker, främst nattens 
mörker där frånvaro av klart ljus, synonymt med 
ondska, hot och fara (Schaller et al., 2003). Mörker inger 
en känsla av otrygghet då ögat inte har lika mycket 
övergripande synmöjligheter och får svårt att känna igen 
t.ex. människor på avstånd (Painter, 1996). Elektrisk ljus 
ger oss möjlighet att se även i mörker och förebygger 
kriminalitet samt ökar säkerhetskänslan hos de berörda, 
då risken att överraskas av ett påhopp eller dylikt 
minskas (Painter). Ljus tillåter oss att få inblick i vad som 
sker i ett trapphus när det är mörkt. På så vis hjälper ljus 
till att rasera den gräns som finns mellan utomhus och 
inomhus, dag såsom natt (Millet, 1996; Starby, 2006).

När de flesta belysningsanläggningarna planeras utgår 
man från Ljuskulturs och NUTEK:s rekommendationer 
för belysningsplanering. Man tittar enbart på de 
värden luxtabeller uppger. Luxvärden anger enbart 
belysningsstyrka och berättar inget om luminansen 
i rummet. Ett bra luxvärde kan innebära stora 
luminansskillnader som bidrar till stress, trötthet och 
bländning. Det är hyresgästerna som ska leva med 
belysningen, därför bör belysningsplaneringen utgå från 
vad ögat ser och inte utefter luxvärden (Renström & 
Håkansson, 2004; Petersdottir, 2002; Starby, 2006).  
   Linda Petersdottir är ljusarkitekt och 
inredningsarkitekt, som har doktorerats på Kungliga 
Tekniska Högskolan inom ämnet belysningslära. Hon 
menar att det krävs en ”medveten belysningsplanering 
som förenar rumsgestaltning med kunskap om ljuskällors 
och armaturers tekniska villkor” (Petersdottir, 2002, 
s.14). Kvalitativ belysningsplanering utgår inte bara 
efter belysningstekniska krav. Målet är att belysa så 

28



att rummet upplevs behagligt visuellt (Petersdottir). En 
bra belysningsplanering samverkar med färg, form och 
material så att rumsupplevelsen blir harmonisk, tydlig 
och säker (Brännström, 2004). Det finns flera krav som 
belysningen ska uppfylla, bland annat funktionella och 
estetiska krav. För de flesta människor är värden mellan 
1000 lux och 3000 lux de mest exceptionella för mer 
krävande synuppgifter (Starby, 2006). 
   Ljuset har en stor betydelse för den visuella 
gestaltningen. Ljus och skugga skapar rummet, dess 
atmosfär och känsla. När vi upplever ett rums helhet 
och detaljer utgår vi från de förutsättningar ljuset och 
skuggan ger. Ljusa och diffust avgränsande skuggor är 
att föredra, då skuggor också kan ge en negativ effekt för 
seendet (Liljefors, 2000). Liljefors (s.36) påpekar att ”[m]
örka skuggor ger stora kontraster som ofta är tröttande 
för seendet, i synnerhet om deras konturer är skarpa” 
och intetsägande skuggorna, som bildas utav diffust ljus, 
försvårar ofta seendet att tolka rummet. Jämn belysning 
från flera källor skapar nyanserad skuggbildning som är 
behagligt för seendet och underlättar ögat att uppfatta 
former hos föremål. Det kan samtidigt skapa livlösa och 
trista rum som uppfattas monotona (Ljuskultur, 1990; 
Liljefors, 2000). Platsbelysning skapar en varierad 
ljusnivå och kan ge en mer stimulerande ljusupplevelse 
som tillsammans med allmänbelysningen ger känslan 
av olika karaktärer (Hjertén et al., 2001; Brännström, 
2004). Varierad belysning ger bättre förutsättningar 
för omgivningseendet där starkare belysning inte 
nödvändigtvis ökar synförmågan att uppfatta ett rum 
(Liljefors, 2000).  
   För att få varierad belysning har jag valt att införa olika 
sorters ljuskällor och armaturer som inte är av plast, 
pga. dess egenskaper att rikta och avskärma ljuset så 
att det inte bländar hyresgästerna. Lars Starby (2006, 
s. 278) menar att belysning utan reflex- eller indirekt 
bländning är bland de ”viktigaste egenskaperna hos en 
god belysningslösning.” I boken Ljus inomhus (Hjertén et 
al., 2001, s. 74) går att läsa: ”Typ av armatur och ljuskälla 
avgör hur rummet kommer att upplevas.”  
   Belysningen är placerad nära öppningar, såsom porten, 
ytterdörren, trappan och hissen då det är utrymmen 
där de boende kan stanna upp vid och därför berörs av 
belysningen under längre tid (se bilaga 12). Det är punkter 
i utrymme där det händer saker, som t.ex. fumlandet 
efter nycklar, läsa information på anslagstavla, och därför 
behöver belysning som ökar uppfattningsförmågan hos 
seendet. Tanken är också att de ska tillföra, det redan 
befintliga allmänljuset i rummet, en gemytlig känsla på 
kvällstid – ljusmässigt såsom utseendemässigt. Upplevs 
ljusmiljön som trivsam känner vi oss tryggare (Månsson & 
Svensson, 2010).
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I trapphus 27 består en vägg av fönsterglas som släpper 
in ljus, vilket bör utnyttjas så mycket som möjligt 
(Liljefors, 2000; Starby, 2006). Således ansåg jag att det 
inte behövs tänd belysning på dagtid, förutom vid hissen 
då detta utrymme upplevs mörkare än övrigt utrymme. 
Därtill har jag valt att stärka belysningen vid de punkter 
som jag anser är viktig i ett trapphus på entréplan: strax 
innanför porten, hissen och trappan, eftersom det är 
punkter som hyresgästerna återkommer till och använder 
sig av i ett trapphus (se bilaga 12B-12C) (Hjertén et 
al., 2001). I trapphus 36 är det bara från portdörrens 
glasfönster som det släpps in ljus. Utrymmet är dessutom 
L-format och därför är belysningen viktig hela dygnet 
för att de boende ska kunna orientera sig i hela rummet. 
Även här ville jag stärka belysningen vid porten, hissen, 
trappan av samma anledning som jag tidigare nämnt (se 
bilaga 12E-12G). Det väsentliga var att stärka belysningen 
vid vissa punkter och inte göra det ljusare i hela rummet. 
Högre belysningsstyrka innebär inte att det blir lättare 
att uppfatta och tolka omgivningen (Liljefors, 2000). 
Det avgörande för en bra rumsuppfattning är varierad 
belysning (Brännström 2004; Liljefors, 2006; Renström 
& Håkansson, 2004). Det är också viktigt att ljuset på 
entréplanerna inte blir för starka på kvällstid, då det tar 
längre tid för ögat att anpassa från ljus till mörker än från 
mörker till ljus (Månsson & Svensson, 2010).  
   Den nedsluttande vinkeln på trappan skapar en mörk 
vrå på entréplanet på Nyforsgatan 36 och gör det svårt 
att se vad som kan finnas gömt där (Lam, 1997). Mörka 
och skuggiga områden uppfattas obehagliga, då synen får 
svårt att uppfatta det som finns i mörkret (Painter, 1996). 
Därför lyste jag upp under trappan för att minska den 
obehagskänslan som kan finnas hos de boende och öka 
känslan av trygghet och säkerhet (se bilaga 12H). 
   Längs spiraltrappan, i trapphuset på Nyforsgatan, 
tillsatte jag LED-lampor under handledaren eftersom 
det är mörkt i trappuppgången. Då ljus kommer snett 
uppifrån ökar kontrasten mellan plansteg och sättsteg 
hos trappan (se bilaga I). Samtidigt ökas även säkerheten 
och olycksrisken minskas, eftersom varje trappsteg syns 
tydligare (Starby, 2006; Renström & Håkansson, 2004). 
Det finns flera fördelar med LED-lampor, bl.a. att de är 
små till storleken, avger ljus på ett effektivt sätt och har 
lång livslängd. Därutöver alstrar LED-lampor inte lika 
mycket värme som andra ljuskällor. Idag används LED på 
många områden, inom både offentliga och privata sektorn 
(Ljuskultur, 2009). 
   Jag planerade att belysningen skulle lysa lite starkare 
vid trappan i de övre våningarna, så att det syns 
tydligt från korridorerna (Föreningen Säkerhet genom 
Nödbelysning [FSN], 1997). Ljus kan antyda information 
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och tanken var att det ska fungera som nödbelysning vid 
fara. Under farliga situationer, som t.ex. en brand, kan 
ljus visa vägen ner mot utgången eftersom människan 
reagerar vid ljus och ögat uppmärksammar den ljusaste 
punkten först (Renström & Håkansson, 2004; Millet, 
1996). I farliga situationer krävs det bra belysning 
som ger oss möjlighet att orientera, då det krävs snabb 
handlingskraft av oss (FSN, 1997). Ljus avgränsar och 
uppmuntrar rörelse genom ett utrymme (Millet, 1996). 
För människor i rörelse är rätt belysning vitalt för att 
kunna identifiera säkra vägar, hinder och risker och kan 
öka säkerhet hos människor (Bright & Egger, 2008).  
   I de övriga våningarna planerade jag att låta 
belysningen lysa starkare än på entréplanet, för att 
underlätta detaljseendet. Nivån på belysningen utgår från 
allmänbelysningen och bestämmer om rummet upplevs 
som ljust eller mörkt. Därför valde jag att i korridorerna 
belysa, med lysrörsarmatur i mitten av korridoren, ett 
svagt allmänljus. När människor rör sig i korridoren 
lyser allmänljuset tillsammans med väggarmaturer 
upp utrymmet och ljusar upp i korridoren (se bilaga 
12K-12L). Cook (2005, refererad i Bright & Egger, 2008) 
säger att belysning på väggarna skapar en mer varierad 
och intressantare belysning, som också bidrar till att 
få korridoren att se ljusare och luftigare ut (Starby, 
2006). Därtill kan ljuset hjälpa personer med nedsatt 
syn att avläsa hur utrymmet ser ut samt dess storlek 
(Cook, 2005, refererad i Bright & Egger, 2008). För en 
person med nedsatt synförmåga är det viktigt att kunna 
uppleva rummet tydligt och en omsorgsfull planering av 
ljussättning kan hjälpa till att göra så att omgivningen 
upplevs tydligare (Brännström 2004). En omsorgsfull 
planering av ljussättning kan också vara en god strategi 
för att minska känslan av osäkerhet hos den som kliver 
in i rummet (Painter, 1996). En annan fördel med ljus 
som förstärks när det är befolkat är att de boende kan 
förstå att det är någon som rör sig ute i korridoren och 
det skulle även bli ett miljövänligare alternativ än att det 
ska lysa upp trapphuset i samma styrka dygnet runt i ett 
annars ganska outnyttjat utrymme (Starby, 2006).
Belysningen vid entrén är mycket viktig och bidrar till 
att öka trivselfaktorn och trygghetskänslan (Reppen & 
Vidén, 2006). Människor kan uppleva en trygghet när 
de vandrar i dunkelt belyst miljö så länge slutmålet är 
bra upplyst och inom deras synvinkel (Lennox Moyer, 
2005). Därför valde jag att belysa de båda portarna med 
starkare ljusnivå än det som redan finns i omgivningen, 
för att markera entrén så att de syns tydligt även från 
avstånd på kvällstid (se bilaga 12A & 12D) (Lam, 1977). 
Det är dock viktigt att det inte är för stor kontrast mellan 
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utomhus- och inomhusbelysningen för att inte blända de 
boende när de ska genom porten (Liljefors, 2000; Starby, 
2006). Förslagsvis har jag placerat en armatur, som 
påminner om den som finns på Nyforsgatan, för att skapa 
en enhetlighet då det inte finns en tydlig gräns mellan 
Nyforsgatan och gårdarna (Michel, 1996). Fördelen med 
denna armatur är att den inte bländar människor som går 
förbi eller boende som ska genom porten, då ljuskällan 
är avskärmad och riktad ner på gatan samt upp mot taket 
(Brännström, 2004). Ljuset från armaturen lyser upp 
området nära porten och tillåter den boende att låsa upp 
dörren utan att famla i mörkret och snabbt ta sig in. 
    Utomhus har jag valt att ändra enbart på belysningen 
vid portarna, då det redan flödar in spilljus från andra 
armaturer i närheten av de båda trapphusen, bland annat 
från gårdarna och Nyforsgatan. Belysningen vid porten 
lyser upp inom den del av området som jag satte som min 
avgränsning och ännu en anledning till varför jag bara 
ändrade belysningen vid porten.

Designprocessen
Under mina observationer tog jag fotografier på 
trapphusen som jag kunde utgå ifrån och titta tillbaka 
på under processens gång. Fotografier hjälpte mig att 
ta vissa beslut i gestaltningen. En analys av lokalerna 
gjordes på plats. Samtidigt började jag leta efter olika 
litteratur och vetenskapliga artiklar för att hitta teori att 
stödja min designprocess. 

   I gratisversionen av Google SketchUp byggde jag 
upp trapphusen tredimensionellt och placerade sedan 
armaturerna där jag ansåg att de behövdes. Sedan 
överförde jag gestaltningen till Artlantis för att ljussätta 
och bearbeta texturen och materialet på 3D-modellens 
ytor. Därefter renderades bilderna på min gestaltning 
som jag sedan redigerade i Adobe Photoshop. Redigering 
i Adobe Photoshop krävdes för att få bilderna att se mer 
trovärdiga ut samt efterlikna den vision jag hade i min 
gestaltning. Jag växlade mellan Google SketchUp och 
Artlantis för att se hur olika ljussättningar påverkade min 
upplevelse av rummet och på så sätt bestämma mig för 
det bästa alternativet. Färgen i det framtagna förslaget 
lät jag vara vit, för att fokus ska hamna på belysningen. 
I vita modeller syns skuggor tydligt. Vit är en neutral 
färg som hos de flesta människorna i den västerländska 
kulturen sällan väcker negativa känslor och ytterligare 
en anledning till valet av färg i de renderade bilderna 
(Renström & Håkansson, 2004). 
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   I min utbildning har vi arbetat mycket med designarbete 
i datorn och det är bland de verktyg jag behärskar bäst 
vid presentation av mina visioner. Mediet ger möjlighet 
till att bygga upp och ljussätta modeller som renderas 
till bilder. De renderade bilderna presenterar tydligt den 
informationen jag vill gestalta och är en av anledningarna 
till mitt presentationsval av mitt belysningsförslag. 
Ekonomiska och tidsmässiga skäl var andra anledningar 
till varför jag gestaltade mitt förslag i datorn. Det är 
tekniskt omöjligt att göra flera tester på ljussättningen 
i verkligheten på det tidsspann jag hade att göra mitt 
examensarbete, som var inom tidsramen på tio veckor. 
Jag frågade även Lundbergs om det fanns möjligheter att 
göra utprovningar i deras trapphus. Lundbergs berättade 
att de var i fas med att ta fram en belysningsplanering i 
trapphuset på Nyforsgatan 27 och min fråga besvarades 
aldrig. Jag utgick ifrån att de inte ville medverka i ett mitt 
projekt.  
   Jag återvände till teorin för att bekräfta de designförslag 
som jag hade utformat. Det är främst genom litteraturen 
som jag har fått stöd till det förslag som tagits fram.  
   När gestaltningen av mitt belysningsförslag var klart 
tog jag nya fotografier av trapphusen som visade de 
ljusförhållanden mitt öga uppfattade i miljön. För att ge 
en mer rättvis bild av ljusförhållanden i fotografierna 
och bilderna av min gestaltning valde jag att göra 
om fotografierna till svartvita bilder, då fokusen 
även här hamnar mer på var ljuset faller och ljusets 
kontrastskillnad än färgskillnad. Därtill överrensstämmer 
också fotografierna färgmässigt det vita färgvalet på 
3D-modellernas ytor. Färg skapar konstrastsituationer 
som bidrar till att vi ser gränsen mellan två ytor tydligare 
(Liljefors, 2006).

Slutdiskussion
På grund av tillgänglighet valde jag att utgå från 
trapphusen på Nyforsgatan 27 och 36 (Trost, 2007). I 
trapphus 27 bor en bekant till mig, som kunde ta emot 
svaren från de boende. Av samma anledning valde jag 
trapphus 36. Jag fick också tillgång till inomhusmiljön i 
de båda trapphusen dygnet runt. Andra fördelar var bl. 
a. att de båda trapphusen hade gemensamma nämnare 
såsom att fastigheterna tillhör miljonprogramsområdet 
och byggda under samma tidsperiod, samt låg i samma 
bostadsområde och på samma gata. Fastigheterna låg 
angränsande till varsin innergård samt Nyforsgatan. 
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Portarna var utseendemässigt snarlika varandra, de var 
inte tydligt markerade och låg i halvskugga. Dessutom 
tillhörde dessa två fastigheter olika fastighetsägare 
med olika profil som sköter fastigheterna utefter egna 
premisser. 

I belysningsförslaget har jag planerat in belysningen 
så att det lyser upp de viktiga stråken i rummet där de 
boende kan tänkas orientera vidare samt stanna upp 
vid. Det är också viktigt att armaturerna avskärmar och 
riktar ljuset så att de boende inte ska bli bländade. Vid 
bländning blir synen tillfälligt nedsatt och kan skapa en 
obehagskänsla hos den som blivit utsatt för detta (Starby, 
2006). Tanken är att belysningen i entrén ska vägleda 
de boende genom att visa placering av anslagstavlan där 
viktig information sätts upp, var hissen och trappan finns 
samt in- och utgången. Belysning är en praktisk metod 
för att antyda information. Ljus kan dessutom definiera, 
fokusera och stärka eller uppmuntra rörelse längs en väg 
eller genom ett utrymme (Millet, 1996). Belysningens 
uppgift i trapphuset är att ge orienteringsljus eftersom 
det är ett utrymme som används som passage, samt 
definiera rummet (Hjertén, et al., 2001; Millet, 1996). 
   Trapphus innehåller förutom entré även korridor 
och trappor. Ibland också hiss. Detta utrymme är en 
central del för de boende för att kunna förflytta sig 
mellan hemmet och andra platser. Det är ett utrymme 
där trygghet och säkerhet är viktigt, bl. a. då de är 
en del av hyresgästernas hem, men främst för att 
det är en del av utrymningsvägen vid fara. Därför är 
god belysningsplanering väldigt viktigt även i detta 
utrymme, då man i sin brådska att ta sig ut lätt kan 
snubbla i korridoren eller trappan. I ett trapphus utan 
dagsljusinsläpp är det extra viktigt att det är upplyst 
så att de boende kan orientera sig, samt att det finns 
nödbelysning vid farliga situationer (FSN, 1997). Varierad 
belysning, med allmänbelysning och platsbelysning 
underlättar för seendet att uppfatta rummet (Liljefors, 
2006). Belysningen i trapphuset 36 ska vara tillräckligt 
god för att de boende ska få uppsikt över korridorerna 
och i trappuppgången, så att de upplever att de har 
kontroll över situationen och på så vis ökar säkerheten 
och känslan av trygghet. 
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Vad jag ville uppnå
Det belysningsförslag jag tagit fram är ett koncept som 
anpassats speciellt för de trapphus som jag har studerat 
och analyserat. Förslaget går även att appliceras i andra 
trapphus, men bör då modifieras för ett optimalt bruk. 
För en bra planering av belysning har jag tittat på hur 
rummet är uppbyggt genom fotografering, observationer 
och analys av rummet, dvs. hur det används.

Jag är medveten om att det inte går att få bort 
kriminalitet, samt känslan av att inte vara säker och trygg, 
men jag tror att med mitt belysningsförslag så kan man 
reducera dessa faktorer. Jag hoppas med mitt förslag att 
politikerna tillsammans med fastighetsägarna förstår hur 
viktigt det är att öka känslan av trygghet i ett område vars 
rykte är negativt och att det går att förbättra med hjälp 
av belysning. Det är viktigt att även trapphusen, som är 
en halvoffentlig plats också upplevs trevliga för att öka 
sammanhållningen bland de boende. På så sätt skapas en 
trivsam atmosfär som sprids och skapar ett bättre rykte i 
området (Reppen och Vidén, 2006).  
   Ljus kan reducera negativa känslor som kan uppstå 
i mörker genom att öka seendets avläsningsförmåga 
av rummet. Det är viktigt att förstå att belysning inte 
är det enda och avgörande lösningen för att jaga bort 
osäkerhets- och otrygghetskänslor. Att öka förståelsen för 
hur viktig belysning är kan däremot vara ett steg på rätt 
väg. 
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Bilaga 1: Missivbrev

Hej!

Vi heter Anna Högrelius och Emilia Liu och studerar 
informationsdesign på Mälardalens Högskola (MDH). Just 
nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om 
den upplevda tryggheten i trapphuset. 

Nu behöver vi er hjälp! 

Med i brevet finns en enkät och vi skulle bli glada och 
tacksamma om ni skulle vilja svara på de frågor som vi 
ställt. Det är helt anonymt, det vill säga att vi inte kommer 
veta vem som svarat vad. Om vi mot förmodan skulle få 
reda på det sprids det inte vidare.

Vi skulle också behöva intervjua ca 10 personer. Kan 
du tänka dig att ställa upp så skriv ditt namn och 
telefonnummer på bifogad färgad lapp.

Efter att ni svarat på enkäten kan ni lägga svaret i brevlådan 
hos Familjen Högrelius, som bor längst upp. 

På grund av tidsbrist önskar vi få era svar så snabbt som 
möjligt. Senast fredag den 16 april, 2010. Svaret får gärna 
ges tillbaka i samma kuvert som detta skickats ut i.

Vänligen,
Anna Högrelius och Emilia Liu

Emilia Liu Anna Högrelius

Eskilstuna, 2010-04-10
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Bilaga 2: Enkätfrågor
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4. Vad tycker du om ditt trapphus?
Svar:

5. Hur upplever du tryggheten i trapphuset under dagtid?
Svar:

6.Hur upplever du tryggheten i trapphuset under kvällstid?
Svar:

7. Upplever du att det finns skillnad på trygghetskänslan i 
trapphuset beroende på årstiden?
Svar:

Ja
Nej 
Vet ej

8. Om ja, vidareutveckla ditt svar:
 

9. Saknar du något i trapphuset som ökar trygghetskänslan?
Svar:

Ja
Nej 
Vet ej

1. Kön?   Man  kvinna

2. Vilket år är du född?  19____

3. Vilket land är du född i?
Svar:



11. Läser du all information från fastighetsägaren i 
trapphuset?
Svar: 

Ja
Nej 
Vet ej

12. Hur upplever du informationen från fastighetsägaren?
Svar:

13. Skulle du vilja få information på annat språk?
Svar:

Ja
Nej 
Vet ej

14. Om ja, vilket språk?
Svar:

15. Hur upplever du belysningen i trapphuset? 
Svar: 

bra
tillräckligt
vet ej
svagt 
dålig

Tack för att ni har svarat på våra frågor! Ni har varit till stor 
hjälp!

Önskar ni ta kontakt med någon av oss, för frågor eller 
liknande, ring:
Anna Högrelius: 070- 696 74 05
Emilia Liu (                           ): 070-326 19 98

10. Om ja, utveckla svaret:
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Bilaga 3: Intervjuguide
Det vi vill veta från Peter von Carlsburg, f.d. 
kvarterspolis i Nyfors:

Verksamma år i Nyfors. Vilket yrke du hade, roll och 
prestation du utfört.

Vad som ingick i arbetsuppgifterna.

Vilket rykte Nyfors hade när du började och när du 
slutade.

Egna tankar om Nyfors, utifrån privat och polisperspektiv. 

Hur det såg ut i trapphusen på Nyforsgatan, med fokus 
på kriminalitet och trygghet, intrycksmässigt (välstädat/
skräpigt? mm).

Vad för slags människor bodde i Nyfors: 
ursprungsnationalitet, yrke, inkomstklass.

Vilken kategori av människor bedrev kriminell 
verksamhet och om det var flera vilken var besvärligast 
att handskas med.

Vilket område i ditt område var tyngst belastat av 
kriminell verksamhet.

Om det förekom kriminell aktivitet på kvällstid/mörker. I 
så fall om det var mer än dagtid.

Hur ofta du fick rycka ut.

Fanns det något som du tycker skulle kunnat öka 
tryggheten.

Det starkaste minnet av att arbeta som kvarterspolis i 
Nyfors.

Om det finns fler övriga synpunkter.

Det vi vill veta från Nils Svanberg, arbetsledare på 
Lundbergs Fastighet:

Vad som ingår i arbetsuppgifterna.

Om fastigheterna drabbas av skadegörelse, i så fall 
omfattningen, mm.

Om det finns speciell mall att utgå från vid information 
till hyresgäster. Tankar bakom mallarna, grafisk profil? 

Om det finns någon som är ansvarig över informationen.
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Hur stor andelen av hyresgästerna är av utländsk 
härkomst.

Om invandrare tas i beaktning vid formulering av info.

Om det finns tankar för förändring av grafiska profilen .

Belysningen i entréplan styrs av ett skymningsrelä (tänds 
under 135 lux)som vi styr via ett duc-system. 

Nils egna ord från mailet: Övriga trapphuset har ständig 
belysning då det saknar fönser (Vi funderar på att byta ut 
till nya 

Nils egna ord från mailet.

Hur togs belysningsplanen fram? Tankarna bakom dem? 
Vad som beaktades? (armatur, färgljus, styrka, ekonomi, 
etc)

Om det finns planer på belysning inne i trapphus 27 på 
grundplan, trots fönster.

Hur de nya rörelsestyrda armaturerna fungerar.

Vad som menas med grundljus.

Platsens ljus kan ytterliggare förbättras/förstärkas 
genom att fastighetsägarna investerar i portikernas 
belysning. Förslaget på bilden visar ett indirect 
”uppljus” som förstärker volymen och kompletterande 
smalstrålande spotlights i förgrunden. (s.18)

För belysning i portiker föreslås ett indirekt ”uppljus”som 
förstärker volymen och kompletterande smalstrålande 
spotlights i förgrunden. Gatans mittparti får lägre 
placerad belysning. Skissen visar en integrerad belysning 
i stödmuren. (s.19)

Om Lundbergs har tagit del av kommunens 
“gestaltningsprogram för Nyfors”. Vilka åtgärder har 
gjorts efter det. Har den det påverkat funderingen för nya 
armaturer?

Om du har någon övrig fråga att ställa eller kommentar?
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Det vi vill veta från Mathias Thuen, avdelningschf 
för parkavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun

Anledningen till restaureringen av Nyforsgatan.

Planering av ljussättning – var kom inspirationen 
från, vad togs i beaktning vid planeringen, vad var det 
viktigaste? Ljuskälla, ljusfärg ß anledning till detta.

Huvudtanken med väggarmaturer – varför just 
väggarmaturer, hur kom de fram till detta?

Övriga att ta hänsyn till – hur gick kommunikationen med 
de boende och fastighetsägarna?

Responsen – reaktionen innan, under och efter 
restaureringen. Klagomål?

Övrigt?
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Bilaga 4: Sammanfattad kvalitativ intervju med 
Peter von Carlsburg
När Peter blev kvarterspolis i Nyfors hade området 
väldigt dåligt rykte. Genom privata ögon sågs Nyfors som 
ett kriminellt tungt område. I Eskilstuna kallades Nyfors 
för ”Lilla Harlem” eftersom det var ett väldigt nerkört 
område. 
   Som ny kvarterspolis fick han tillsammans med en 
arbetspartner fria händer att bygga upp verksamheten. 
Det var en ny tjänst och ingen visste vad som ingick i 
arbetsuppgifterna som kvarterspolis. Samarbetet med 
partnern var så intensiv att de praktisk taget var gifta 
med varandra. De fick sällan hjälp av andra poliser och 
de poliser som jobbade i Polishuset i Eskilstuna ansåg 
inte att Peter och hans partner var riktiga poliser. De 
blev kallade för ”sandlådekonsulenter”. Däremot hade 
de ett starkt samarbete med socialtjänsten som flyttade 
till Nyfors 1977. Genom åren träffades de minst en gång 
i månaden, men egentligen var det i stort sett varje dag 
berättar Peter. Han hade även ett djupt samarbetade 
med fastighetsägarna och fick förtroendet att ansvara för 
en nyckel som kom åt alla allmänna ytor. Redan innan 
datorernas tid kunde Peter föra fullständig statistik över 
Nyfors. Siffrorna delade han med sig till fastighetsägarna, 
så dessa fick full uppdatering om vad som hände i deras 
fastighet. 
   Bland hans uppgifter som kvarterspolis ingick det 
undervisning om lag och rätt. Han började undervisa 
i rättskunskap redan från dagisnivå upp till 6:an. 
Det var allt från besök hos polisen till att prata om 
mobbing, snatteri och att undvika järnvägsspåren. Peter 
arrangerade även fotbollsturneringar för att stärka 
lag- och skolandan i Nyfors. Denna idé fick han från 
Storbritannien. Han ville att barnen skulle vara stolta 
över att gå i sin skola. I samband med dess turneringar 
delades det ut vinterplagg till de barn som behövde det, 
genom att vinna ett ”speciellt” pris. 
   Det fanns klotterproblem i området som Peter ville 
få bort. Därför delades gamla Nyforstunneln upp i 
sektioner och gjorde klottring legalt där. Det fanns ett 
samarbete med fritidsgården och de fick pengar för att 
köpa sprayburkar till ungdomarna. De flesta som kom var 
killar som redan etablerade klottare. Peter upplevde att 
den illegala klottringen minskade efter denna åtgärd.

Invånare och brottslighet i Nyfors 
Människorna i Nyfors var från bland annat Finland, 
Grekland och Jugoslavien. Under 1980-1990-talet 
invandrade många vietnameser. De kom med flyktbåt. Så 
småningom flyttade grekerna från Nyfors. Finnländarna 
och jugoslaverna är än idag kvar, liksom asiaterna. 
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Finnländarna behövde aldrig lära sig svenska eftersom 
det alltid fanns tolkar tillgängliga. Det var även med 
finnländarna som mycket bråk uppkom, framför allt bråk 
i familjerna, fyllerislag och misshandel. 

Under 1980- och 1990-talet kom det in mycket narkotika 
i Nyfors, främst Hasch. Polisen var inte utbildad för att 
spana efter narkotikabrott på den tiden, men lärde sig  
sedan rätt spaningsteknik. Annan kriminell verksamhet 
som var vanlig i Nyfors var källar- och bilinbrott. Det 
fanns flera stora centralgarage i Nyfors som drabbades. 
Polisen såg till att dela upp dessa i olika sektioner, så att 
det inte gick att gå igenom alla med en och samma nyckel. 
Polisen började arbeta mycket underjord på kvällarna för 
att förebygga brott. 
   På fredags- och lördagskvällar inträffade de flesta brott 
i Nyfors.  Kring tunnlarna vara det som värst. På dagarna 
kunde det ske personrån.

Trapphusen i Nyfors 
Trapphusen i Nyfors var ingen höjdare. Det var skitigt 
och luktade urin från katter och människor. I hissarna var 
det nerklottrat, nerspytt och många av knapparna gick 
inte att trycka på då de var uppeldade. Dessutom stals 
belysningen i trapphusen.

Peters verksamma år som polis 
Peter var i tjänst varje dag och det skedde flera 
utryckningar under arbetsskiftet. Ibland fick han även 
avböja vissa utryckningar på grund av tidsbrist. Han 
kände sig aldrig hotad i sitt område. Det fanns en 
hederskodex i området mellan honom och de boende som 
gav honom ett skydd. Enda gångerna något hände var 
med folk från andra delar av Eskilstuna som inte kände 
igen honom. Då kunde t.ex. en utslagen person ställa upp 
för honom och säga: ”Den här mannen rör du inte!”. 
   Något Peter önskar fanns för att öka tryggheten i Nyfors 
idag är synlig polis, någon man känner igen. Det vill säga 
fler poliser som går omkring på gator och torg. 
   Peter var verksam från 1976 till slutet av 1990-talet 
då arbetsuppgifterna ändrades radikalt. Han började 
som kvarterspolis, blev sedan närpolis och slutade som 
trafikpolis. Den senaste tjänsten var inget Peter var 
intresserad av, så i samförstånd med polismyndigheten 
lämnade han sin tjänst som trafikpolis med avtalspension.

Övrigt 
Peter ansåg att man glömde den yttre miljön alla de 
gamla vackra husen revs ner för att bygga nytt.
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Bilaga 5: Sammanfattad intervju med Lundbergs
Intervju med Nils Svanberg, Arbetsledare för teknisk drift 
på Lundbergs

Bland Nils Svanbergs arbetsuppgifter ingår det att sköta 
underhållning av hissar, fuktskador och renoveringar, 
att justera energifakturor, mm. Han är också chef för 
fastighetsskötarna.

Nils berättade att skadegörelsen av husen uppstår allt 
från en gång i månaden till en gång i veckan. Mest handlar 
det om klotter på fasaderna.

Det är Hans Fredriksson som har högsta ansvaret för 
det material som sätts upp i trapphusen. Men Nils, 
som skriver huvuddelen av informationen, behöver 
inte konsultera honom för varje papper som sätts upp. 
Nils försöker skriva på lättläst svenska och anpassar 
inte språket efter de utländska hyresgästerna. Uppstår 
frågor hos hyresgästerna får de gärna vända sig direkt 
till kontoret. Han använder sig av olika egengjorda 
mallar då han formger informationen, gärna med 
bilder, så materialet upplevs mindre trista. Det finns 
en grafisk profil som används främst till annonser. 
Loggorna hämtas därifrån men profilen appliceras inte 
på trapphusmaterialet. Det finns inga planer i nuläget att 
ändra på den grafiska profilen.

Den befintliga belysningen har inte ändrats sedan 1969. 
Idag använder man dock lågenergilampor i armaturerna 
för besparing av energibruk. Inomhusbelysningen följer 
utomhusbelysningen och tänds då det är under 135 lux, 
dvs. när det blir skumt ljus ute. 

Nils säger att det finns alltid rum för förbättring och 
diskussioner kring belysningsförändring pågår i 
nuläget. Det finns tankar på att sätta in närvaro- eller 
rörelsestyrda armaturer som lyser upp när det finns 
folk, men ett grundljus kommer vara tänt hela tiden. Är 
det mörkare i korridoren betyder det att den är folktom. 
Armaturerna som Lundbergs tittat på är effektiva, t.ex. så 
ska man kunna se vem som står utanför ens dörr genom 
kikhålet. 

Lundbergs har utgått från egna erfarenheter, i 
diskussionerna om den nya belysningen, samt tagit in 
konsulter.
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Bilaga 6: Sammanfattning av en kvalitativ Intervju 
med Mathias Thuen, Eskilstuna kommun
Politikerna ansåg att det var dags att rusta upp Nyfors. 
En projektgrupp som bestod av tjänstemän från 
stadsbyggnadsförvaltningen skapade ett program för 
hela Nyfors där man samlade in information om vilka 
områden som behövde förbättras, och vad som skulle 
göras. År 2005 presenterades detta för nämnden som 
sedan antog programmet. Mathias Thuen jobbade då på 
projektavdelningen och blev projektledare för uppdraget.  
   Man insåg att enbart ett projekt kunde sättas i verket 
och politikerna bedömde att Nyforsgatan behövde en 
restaurering, då gatan länge varit sliten och eftersatt. 
Inga förändringar hade gjorts på Nyforsgatan sedan 
man rustade upp området i slutet 1960 och mitten på 
1970-talet, då de nuvarande byggnaderna byggdes.  
   Då det var ont om tid anlitades en konsultfirma, Tyréns, 
att göra gestaltningsprogrammet och projektering av 
etapp ett av tre för Nyforsgatan.  Ett tätt samarbete 
mellan kommunen och Tyréns byggdes upp under det 
halvåret som Tyréns hade på sig. Det var möten ca en 
gång i månaden, för att kommunen skulle få möjlighet 
att styra idéer och detaljer. Inom förvaltningen gick 
man igenom vad som skulle göras. Bland annat ville 
man rusta upp hela Nyforsgatan, vilket innebar att 
gamla befintliga träd skulle tas bort och nya intressanta 
målpunkter i form av lekplatser skulle skapas. Istället för 
den gamla belysningen skulle man istället börja använda 
fasadarmaturer. Tyréns fick uppdraget att se om det var 
möjligt att starta upp ett projektarbete.  
   Det program som togs fram ställdes inte ut för 
allmänheten. Man ville se en förändring i området 
och ville få den till stånd snabbt. Genom att det större 
programmet som mer övergripande omfattar hela 
Nyfors hade ställts ut på samråd så ansågs allmänheten 
ha fått goda möjligheter att komma med synpunkter 
kring förändringar i området. Ytterligare samråd kring 
Nyforsgatan ansågs därför inte nödvändigt.

Förslagen som togs fram vilade på professionella 
synpunkter. Faktorer som togs i beaktning var 
huvudsakligen lönnar och oxlar, men även rönn som 
var planterade längs Nyforsgatan tätt intill fasaderna. 
Både lönnarna och oxlarna blir stora och lämpar sig 
inte till beskärning. Ytterliggare en orsak var dåligt 
utförda trädgropar med liten volym och hårdgjord 
markbeläggning som tillät dålig tillförsel av vatten och 
syre till trädrötterna. Dessa träd gjorde att gatan blev 
väldigt skuggig. Vid broarna slöts kronorna ihop, så det 
blev skuggigt och kymigt. Den belysning som fanns låg i 
linje med träden och lyste inte upp tillräckligt.
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Förändringen upplevs positivt av majoriteten från 
allmänheten. Det märks att de är nöjda med den 
förändring som blivit. Det har lett till att man idag, i 
arbetet med anläggning av etapp 2, inte stöter på samma 
skepsis som när man började 2007 vid upprustningen 
som fortsatts på Nyforsgatan, kring Drakensköldsgatan 
mot Järntorget.

Fasadarmaturerna lyser både ner på gatan och 
upp längsmed fasaden. Det utfördes noggranna 
provbelysningar på plats med gatan innan de bestämde 
sig för belysningskonceptet. Huvudtanken var att 
fasadarmaturerna skulle lysa upp största delen av 
Nyforsgatan. Det blir något mörkare i mitten, men 
människor som rör sig där ska ändå kunna uppleva 
att de kontrollerar hela gatan, då de har uppsyn över 
hela Nyforsgatan. Genom att lysa upp i periferin, dvs. 
ytterkanterna av gatan, skulle en större bredd upplevas 
på gatan och människor som går längs fasaderna får även 
de bra uppsyn av vad som händer. 

Genom hela projekteringen deltog en belysningskonsult, 
som behandlade ljus och gestaltning av det. Det var 
gatuprojektören från Tyréns samt landskapsarkitekten 
som ansvarade för planläggningen under hela projektet 
som tog ca 3mån på slutet av det halvåret man totalt hade 
på sig och två tester gjordes. 
   Ett av kraven vid val av ljuskälla var att ljuset skulle 
återge en ljusmiljö med god färgåtergivning. Eftersom 
stadsbyggnadsförvaltningen ville ha en god ljuskvalité 
föll valet på metallhalogenlampor, som avger ett relativt 
vitt ljus – ju vitare ljus desto bättre då det närmar sig 
dagsljuset. (Detta är en generalisering, ett vitt ljus kan 
slå över till kyligt, blåaktigt och då är det inte lika bra. 
Det viktiga är att välja armatur och ljuskälla som ger den 
ljusbild som är mest estetiskt lämplig för ljussättningen.) 
Ljuset som man ser längs motorvägar osv. är lite gulare 
och återger bara viss del av färgspektrumet och således 
förvränger färgen ögat ser. T.ex. upplevs gröna löv vara 
brunaktiga, osv.

Samarbetet med fastighetsägarna kan vara svårt att få till 
och därför kan det stoppa en del av utvecklingsarbetet. 
I det här fallet var det många olika fastighetsägare på 
Nyforsgatan. Ett informationsmaterial sattes ihop som 
berättade om ambitionen med den nya belysningen 
som skulle sättas upp och resten av upprustningen. 
Vidare fanns information om att armaturerna tillhörde 
Eskilstuna kommun, men skulle sättas upp på 
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fastigheternas fasad, samt att kommunen skulle sköta 
drift och underhåll av den nya belysningen. Tack vare 
ett genomarbetat program mottogs förslaget positivt 
av fastighetsägarna och gjorde ett gott intryck hos dem. 
Dessutom inbjöds fastighetsägarna att näravara vid första 
provbelysningen. 

Mathias Thuen är avdelningschef för Parkavdelningen på 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
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Bilaga 7: Intervju med boende på Nyforsgatan
L, man 37 år, svensk.

L har bott i Nyfors sedan mitten av januari 2010. Innan 
bodde han på Norr. Från hans perspektiv ses Nyfors som 
mindre fint område än Norr. Då syftar han på miljön och 
inte de boende. Där renoverades husen regelbundet, 
både inne och ute. Hyresvärden satt regelbundet upp 
informationslappar i trapphuset som berättade om vad 
som pågick. Där fanns också säkerhetsdörrar, något han 
hade velat ha i Nyfors. 
   L upplever att trapphuset är ganska okej, men kunde 
vara snyggare. Det är främst hissen som skulle behöva 
moderniseras enligt honom. Han hade velat ha lite 
gladare färger i trapphuset. All information som sätts 
upp i trapphuset av Lundbergs läser L Han menar att 
informationen är okej och att den syns när den kommer.

På dagtid upplever L att säkerheten är okej. På kvällstid 
känns det lite osäkrare, främst vägen till trapphuset. Inte 
förrän man kommit innanför porten känns det återigen 
säkert. Bättre belysning och sundare mentalitet hos folk 
anser L skulle öka tryggheten. Han tror inte att yttre 
åtgärder, såsom övervakningskameror, hjälper. Orsaken 
finns ju fortfarande kvar. Han upplever att det finns 
lite väl många skuggor på vissa ställen runt porten där 
människor skulle kunna gömma sig. På dagtid ser L vad 
som sker utomhus väldigt tydligt när han befinner sig i 
trapphuset. På kvällstid är det dock väldigt dålig uppsikt 
och han ser ej om det finns någon därute samtidigt 
som han själv är klart synlig för de som är utomhus. 
Han tycker också att det är mycket bättre upplyst på 
Nyforsgatan jämförelsevis med sin port och gård och 
önskar starkare belysning i omgivningen kring porten. L 
anser att det är bra med det kodlås porten har, men hade 
velat ha byte av kod oftare. Gärna en gång i halvåret eller 
åtminstone en gång per år. 
   L beräknade att tiden som spenderas i trapphuset 
uppgår till mellan 15 sekunder och 90 sekunder. L 
upplever sig som säkrast när han har full överblick över 
trapphuset och området omkring.
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Bilaga 8: Observationssammanfattningar
Observation över området, främst den aktuella porten, 
skall pågå under minst 15 minuter. Vid noll aktivitet 
avslutas observationen. Innfinner sig relevant aktivitet 
fortlöper observationen ytterligare 15 min. Sammanlagt 
ska max 30 min observation pågå.

Kvällsobservation på Nyforsgatan 27, Klockan 20:05-
20:25, 30 mars 2010

Vi satt ca 20 m ifrån porten med översikt över både port 
och gård. Ljudet från omgivningen (gården, Nyforsgatan 
med omnejd) hördes tydligt. 

Väldigt lite aktivitet utspelade sig på gården under de 20 
minuter vi satt där. Inget hände mer än personer som 
gick förbi, personer som kastade sopor samt människor 
som kom från närliggande livsmedelsaffär. Ingen aktivitet 
skedde överhuvudtaget vid den port vi observerade. 
Ingen kom ut, ingen gick in. 

Utomhusbelysningen var dunkel, inomhus var svag, men 
existerade. Det var lite bättre ljusomständigheter än 
utomhus.

När man stod utanför porten och tittade in såg man inga 
tecken efter informationsmaterial i trapphuset. Man såg 
bara hissen och en spiraltrappa av betong.

Upplevelse

Varken rädsla eller osäkerhet upplevdes av Anna eller 
Emilia. Kan bero på att det inte var alltför sent på dygnet. 
En annan orsak kan vara att det inte var becksvart ute, 
himlen var ”kobolt”blå.

Eftermiddagsobservation på Nyforsgatan 27, Klockan 
16:00-16:15, 9 april 2010

Rätt så mycket tyst aktivitet på själva Nyforsgatan. 
Många skolbarn som var på väg hemåt, och föräldrar som 
hämtade barn från dagis. En hundägare som stod rätt så 
länge vid ingången till Nyforsgatan 27 och tittade mot 
Nyforsgatan samtidigt som hon rökte. Från annan port 
kom det först en mamma med två döttrar som skulle 
kasta sopor.  De fortsatte ut mot Nyforsgatan efter det. 
Sen kom det en svensk man som kom ut från en annan 
port, gåendes mot Nyforsgatan. Efter ytterliga en stund 
kom det en familj bestående av man, kvinna och dotter 
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gående från Nyforsgatan in på gården.  Vädret var mulet, 
det regnade och området såg väldigt gråaktigt och trist 
ut. Ett typiskt sitta inne-väder. Trapphuset var mörkt, 
inga lampor tända. Inga människor observerades inne i 
trapphuset. Innan observationen var vi inne i trapphuset, 
och inga ljud hördes, ingen aktivitet alls. Området runt 
trapphuset var inte inbjudande alls. Där vi satt och 
observerade syntes små rester av ett cigarettpaket som 
någon smulat sönder. Cigarettfimpar fanns lite varstans 
runt området. Ett fårtal bilar körde lite fram och tillbaka 
på Nyforsgatan, samt en traktor.  

Morgonobservation på Nyforsgatan 27, Klockan 
09:05-09-20, 15 april 2010

Solen sken men det var kyligt i luften. Himlen var blå men 
inslag av moln. Olika slags fågelkvitter hördes konstant. 
Ingen aktivitet i den aktuella porten syntes, men det var 
aktivitet i övrig gård och gata, om än inte så livligt. Mest 
vuxna och pensionärer syntes, ett och annat barn och 
ungdom sågs till. En buss stannade vid busshållsplatsen, 
som låg precis bakom observationsplatsen på 
Nyforsgatan, och tog upp passagerare för att sedan 
fortsätta vidare.

Det var mörkt innanför porten vi observerade. Från det 
vi kunde se och har sett drog vi slutsatsen att det alltid 
är mörkt i det trapphuset då inget solljus kan tränga 
in, eftersom taket går ut ca fyra meter. Vi upplevde 
stämningen monoton.

Det hände inte så mycket, på gården såg vi totalt fem 
personer som var på väg någonstans.

Kvällsobservation på Nyforsgatan  36, Klockan 20:25-
20:40, 1 april 2010

Mycket aktivitet utomhus, men inget alls i den port vi 
observerade. Den gård som ligger vid observationsporten 
var väldigt tyst, mörk och hade en tung stämning över 
sig. Det gick ut fem personer från trapphuset bredvid 
observationsporten. Vid platsen där vi satt hördes tydliga 
ljud från gatan bredvid, Sommarogatan. Många bilar åkte 
förbi. På Nyforsgatan var det även där biltrafik, trots 
att gatan har körförbud. Två bilar körde till motstående 
gård, och en bil stod parkerad på Nyforsgatan. Tankar 
om huruvida det pågående påsklovet har något med 
aktiviteten att göra på gatan uppkom mellan oss. I 
morgon är det långfredag så då kanske många vuxna ser 
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det som en möjlighet att vara ute istället för att förbereda 
sig inför en morgondag på jobbet. Vi såg två små barn 
som cyklade ensamma utan vuxna i närheten. 

Känslan som uppkom när vi satt och observerade var att 
det var väldigt mörkt bakom oss, på gården. Den känslan 
som upplevs vid mörker är obehaglig vid den här gården, 
eftersom man inte riktigt ser allt som sker. 

Det ljud vi först lade märke till var kajornas sång, precis 
som vid observationen i tisdags. 

Eftermiddagsobservation på Nyforsgatan 36, Klockan 
16:30-16:45, 12 april 2010 

Solen sken och fåglarna flög fram och tillbaka över 
Nyforsgatan. Det var mycket aktivitet på gatan, men desto 
mindre i trapphuset vi observerade (dvs. ingen alls). Det 
enda som kunde härröras till trapphuset var när två små 
pojkar försökte ta sig in lönlöst. De stod och tittade in 
genom glasrutan och försökte knappa in rätt kod, men 
misslyckades och gick därifrån efter ett tag.

Människor gick omkring i vårjackor på Nyforsgatan 
och stämningen verkade vara väldigt uppsluppen bland 
de som vistades utomhus. Det cyklades och åktes på 
sparkcyklar samt en trehjulig moped iakttogs.

Människor gick förbi med Ica-kassar, förmodligen efter en 
arbetsdag. Föräldrar hade hämtat sina barn från dagis.

Innan vi påbörjade observationen och gick mot vår 
observationsplats såg vi en gammal dam gåendes med 
rollator tillsammans med en medelålders kvinna. De 
verkade ha kommit ut från porten vi skulle observera. Då 
de hade kommit ca 3 m ifrån var det svårt att avgöra om 
så var fallet.

Vi upptäckte att under dagtid syntes sprickor i putsen 
samt sprucken målarfärg. Kort sammanfattat såg det 
trist och nedslitet ut. Tankarna vandrade till gamla 
Östtyskland. Fasaden hade behövt upprustning för ett 
trevligare intryck.

Morgonobservation på Nyfors 36, Klockan 09:07-
09:22, 14 april 2010

Solen sken och himlen var nästintill molnfri, men kylan 
låg i luften. Det var en del som gick med barnvagnar 
medan en del höll barnen i handen. Dessa människor gick 
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mot Tunavallshållet. Vi antog att de var på väg mot dagis 
för att lämna av barnen. Vuxna gick förbli oss från olika 
håll, främst såg vi dem passera på Nyforsgatan. 

Ingen aktivitet syntes till i den aktuella porten. Dock 
upptäckte vi att ljuset innanför porten idag upplevdes 
lite mörkare än vanligt. Vi misstänkte att det berodde på 
solen. Dessutom upplevdes skuggan överlag mer gul än 
vanligt.

Det gick förbi en man och en kvinna som bar på en korg 
och en blå IKEA-kasse fylld med kläder och lakan. De kom 
från porten Nyforsgatan 34 och sneddade förbi oss på 
väg mot gården. Därav vårt antagande att de skulle till 
tvättstugan. Efter en stund gick de förbi oss återigen utan 
kassorna, vilket styrker vårt antagande.

Från motstående gård kunde vi se flertal personer som 
kom cyklandes ut mot Nyforsgatan. Det kom en pappa 
med sin dotter som hade en sparkcykel med sig. 

En herre av asiatiskt ursprung i stor svart dunjacka kom 
från den gård vi satt på och gick till motstående gård. 
Strax innan vi skulle avsluta observationen gick en äldre 
vithårig dam förbi med rollator. Hon hälsade och gick 
sedan vidare ut mot Nyforsgatan.

Vi upplevde en lättsam stämning i luften. Människor 
verkade inte ha bråttom. Många gick två och två. Flertal 
av dem hade ett svagt leende på läpparna och verkade 
prata med varandra. Åldersgruppen som var ute var barn 
och vuxna. Inga ungdomar syntes till.
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1. Fältanteckningar vid rumsanalys

Entreplan, Nyforsgatan 36, 2010-04-15, förmiddag 
och kväll

Öppet, mycket ljusare än förväntat tack vare 
fönsterväggen.  
Lite mörkare vid hissen, tråkigt men ok. Skulle vilja ha 
mer ljus där, eftersom anslagstavlan finns där. Golv grått, 
väggar vitt som upplevs kyligt. 
Hissen gammal, belysning ok. God uppsyn över hela 
utrymmet. 
Ingen belysning i trappuppgången.

På kvällen är det ljust i trapphuset.  
Ute är det mörkt. Ser knappt något genom fönsterväggen, 
bara upplysta fönster i huset på andra sidan Nyforsgatan 
och lite av det som sker på gatan. 
Genom porten är det dåligt uppsikt av vad som händer, 
ser inte så mycket.

Entreplan, Nyforsgatan 27, 2010-04-15, förmiddag 
och kväll

Trångt innanför porten. Öppnas upp längre in i rummet. 
Golvet grå, väggarna aprikos. 
Under trappan väldigt mörkt, ser inget. 
Längst in i rummet, en dörr mittemot hissen. Inget jag 
skulle lägga märke till i vanliga fall. Taket lite lägre, 
uppskattningsvis 2 m ovan golv. 
Gammal hiss, dåligt belyst. 
Ingen belysning i trappuppgången. 
 
Belysningen är okej när man kommer in genom porten 
under dagtid. Längre in i rummet är det lite mörkare, men 
efter en tid blir det bättre. 
Belysning upplevs gulaktig och lite mörk på kvällstid. 
Okej, men inte optimalt. Inga problem för ögonen att 
anpassa från mörkt till ljus.

Korridor och trappa, Nyforsgatan 27, 2010-04-20, 
kvällstid

Ljuset okej, jämnt belyst. Min skugga är otydlig och 
diffus. Från korridoren i bortre ände skymtas endast 
trappräcket när man närmar sig.  
Fyra hushåll, fyra förrådsdörrar på varje våningsplan. 
Hör ingen aktivitet i trapphuset. Vill härifrån, eftersom 
jag inte ska hälsa på hos någon.  
Mörkt vid trappan, men ok, jag ser. Inte så stora 
kontraster på trappsteg.
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Korridor och trappa, Nyforsgatan 36, 2010-04-20, 
kvällstid

En lampa slocknat på entréplan vid porten. Det upplevs 
mörkt och otrevligt.  
Hissen utbytt, ny och fräsch. Bra belysning i hissen, tänds 
när dörren öppnas. 
I jämförelse med 27:an upplevs det gulaktigt i trapphuset. 
Ljusare i korridorerna än entréplan. Jämnt och platt 
upplevelse. Skuggan diffus på det grå golvet.  
Tre hushåll och lika många förrådsdörrar. 
Från bortre änden skymtas trappräcket och del av trapp. 
Från andra hållet syns enbart trappräcket. 
På översta våningen finns ett takfönster vid hissen. 
Hör att någon kliver in genom porten från, väntar på 
hissen. Hör hur han/hon låser upp dörren och går in.

Trapphus, Nyforsgatan 36, 2010-05-05, dagtid

En lampa slocknat på entréplan, vid hissen. Väldigt mörkt 
där. Obehagligt. Speciellt eftersom det är mörkt under 
trappan och inget syns där. 
Upplevelsen av resten av trapphus har inte förändrats 
nämnvärt sen förra rumsanalysen. Dock upplevs det 
mycket ljusare på fjärde våning än förra gången. Det 
beror på takfönstret. Dagsljus kommer därifrån. 
Ingen aktivitet i trapphuset.
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Bilaga 9: Planvy

Nyforsgatan 36

Nyforsgatan 27
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Bilaga 10: rörelsemönster i trapphusen

Nyforsgatan 27

Nyforsgatan 36
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Bilaga 11: Karta över Nyforsgatan

N
= Markerar Nyforsgatan
= Markerar trapphusen

*Kartan går att hämta hos Stadsbyggnadsförvaltningen62



Bilaga 12: Bilder på framtagna belysningsförslag

De röda ovalerna visar var belysningen är placerad i entréplanet och 
ungefär hur ljuset sprider sig, dock inte hur stort område det sprider 
över.

De blå ovalerna visar anslagstavlans placering.

De röda cirklarna i planvyn över korridoren är väggarmaturernas 
placering och rektangularerna är pendlarnas placering.

Planvy över entréplanet på Nyforsgatan 36
Planvy över entréplanet på Nyforsgatan 27

Planvy över korridoren på Nyforsgatan 36

H
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s
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Bilaga 12 A

1. Bilden visar hur porten på 
Nyforsgatan 27 ser ut efter på 
kvällen i mitt förslag. 

2. Ett fotografi av porten på 
Nyforsgatan 27 på kvällen.

1

2
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Bilaga 12 B

BIlden visar hur entréplanet på Nyforsgatan 27 ser ut i mitt 
gestalningsförslag på kvällstid.

= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.
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BIlden visar hur entréplanet på Nyforsgatan 27 ser ut i mitt 
gestalningsförslag på kvällstid.

= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.

Bilaga 12 C
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1. Bilden visar hur porten på 
Nyforsgatan 36 ser ut efter på 
kvällen i mitt förslag. 

2. Ett fotografi av porten på 
Nyforsgatan 36 på kvällen.

1

2

Bilaga 12 D
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BIlden visar hur entréplanet på Nyforsgatan 36 ser ut i mitt 
gestalningsförslag på kvällstid.

Bilaga 12 E
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= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.

BIlden visar hur entréplanet på Nyforsgatan 36 ser ut i mitt 
gestalningsförslag på kvällstid.

Bilaga 12 F
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BIlden visar hur entréplanet på Nyforsgatan 36 ser ut i mitt 
gestalningsförslag på kvällstid, från första våningen ner mot 
entréplanet.

= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.

Bilaga 12 G
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BIlden visar entréplanet på Nyforsgatan 36, hur det ser ut under 
trappan i mitt belysningsförslag på kvällstid. Notera att det 
är ingen förändring på trappans konstruktion, även om den 
renderade bilden visar det.

Fotot visar det mörka vrået under trappan.

Bilaga 12 H
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Bilden visar trappan med LED-belysning under handledaren.

Bilden visar trappan med LED-belysning under handledaren.

Bilaga 12 I
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= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.

Dessa bilder visar 
hur utrymmet vid 
hisser ser ut i mitt 
gestalningsförslag 
på kvällstid. Den övre 
bilden visar utrymmmet 
utan aktivitet och den 
undre visar utrymmet 
med folkrörelse. 

Bilaga 12 J
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Bilden visar hur korridoren ser ut i mitt gestalningsförslag på 
kvällstid utan aktivitet i trapphuset.

Bilaga 12 K
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= markerar viken del av rummet som är i fokus.

= Visar var man befinner sig i rummet och åt vilket 
håll man tittar åt.

H
is

sBilden visar hur korridoren ser ut i mitt gestalningsförslag på 
kvällstid med aktivitet i trapphuset.

Bilaga 12 L
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