
 
 

Akademin för innovation, design  

och teknik. 

 

         

Rum för 

TRYGGHET 

- om upplevd trygghet och arbetet med att främja denna i 

gångtunneln Tillgången, Eskilstuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Lindgren 

2012 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i informationsdesign, 

med inriktning rumslig gestaltning 

Ett examensarbete på grundnivå, 15hp 

Handledare: Staffan Udd 

Examinator: Yvonne Eriksson 

Mälardalens högskola, Eskilstuna 2012-05-28



 
 

Abstract 

Safety can be both, physical, mental and social. The shape of a place, fear of 

crimes, previous experiences and people in the surroundings are factors that 

influences the perceptions of safety as discussed in this Report. 

The city's design affects the perceived safety and the fear of crime often 

associated with outdoor environments that are secluded, dark, worn and where the 

visibility and oversight is poor. Underpasses are such places the public perceives 

as unsafe. 

In my report I have chosen to write about unsafe outdoor environments with a 

focus on underpasses to find out how the use of spatial elements can foster the 

sense of security in these environments. I did this to develop a design proposal 

with the application of the tunnel "Tillgången" in Eskilstuna. My work has been 

focused on solutions to the physical environment to promote the perceived safety. 

The research in my report shows the need for innovation in the design of the 

underpasses and for perceived safety but also for road security. The research 

shows how the spatial environment may contribute to this. 

I have based my report on theories, interviews and observations and through 

that developed guidelines in the design of the physical environment with focus on 

the underpasses. After that I developed a design proposal built on diversity and 

variation based on my guidelines. 

The design should allow for a variety of functions to promote the perception of 

safety In “Tillgången”. Diversity and variety will make “Tillgången” an attractive 

place for people to use frequently, and as a result it will affect the perceived 

safety. Diversity and variety is created in my design proposal through meeting 

places, utilitarian places, improved overview, surveillance, improved views, and 

through association and availability in and in connection to “Tillgången”. The 

design should help to approve an increased flow of people in the tunnel, and the 

flow in turn will help to increase the perception of safety. 

The conclusion of my work is that there is not one spatial solution to promote 

the perception of safety in the underpasses, there are several. It is about the 

conditions, where is the tunnel located, how does the place look like and how is it 

used? However, there are some spatial solutions that promote safety more than 

others and it is them I have studied in my work with “Tillgången”. 

 

Keywords: Safety, Security, Underpass, Crime and statistics, Spatial factors, 

Spatial elements. 

 
 



 
 

Sammanfattning 

Trygghet kan både vara, fysisk, mental och social. Platsens utformning, rädslan 

för brott, tidigare erfarenheter och personer i omgivningen är faktorer som 

påverkar upplevelsen av trygghet vilket diskuteras i denna rapport.  

Stadens utformning påverkar den upplevda tryggheten och rädslan för brott 

förknippas ofta med utomhusmiljöer som är avskilda, mörka, slitna och där sikten 

och överblicken är dålig. Gångtunnlar är sådana platser allmänheten upplever som 

otrygga. 

Jag har i min rapport valt att skriva om otrygga utomhusmiljöer med fokus på 

gångtunnlar för att ta reda på hur användandet av rumsliga element kan främja 

trygghetskänslan i dessa miljöer. Detta för att utveckla ett gestaltningsförslag med 

tillämpning för gångtunneln ”Tillgången” i Eskilstuna. Mitt arbete har riktat sig 

till lösningar i den fysiska miljön för att främja upplevd trygghet. 

Forskningen i min rapport visar behovet av nytänkande inom utformningen av 

gångtunnlar, dels för upplevd trygghet men även för trafiksäkerheten, samt visar 

forskningen hur den rumsliga miljön kan bidra till detta. 

Utifrån teorier, intervjuer och observationer har jag tagit fram riktlinjer för 

utformandet av den fysiska miljön med fokus på gångtunnlar. Med utgångspunkt 

från riktlinjerna har jag sedan tagit fram ett gestaltningsförslag som bygger på 

mångfald och variation.  

Utformningen ska möjliggöra en variation av funktioner för att främja 

upplevelsen av trygghet i Tillgången. Mångfald och variation skall göra 

Tillgången till en attraktiv plats för människor att vistas på, och på så sätt påverka 

den upplevda tryggheten. Mångfald och variation skapas i mitt gestaltningsförslag 

genom mötesplatser, nyttoplatser, förbättrad överblickbarhet, övervakning och 

genomsikt samt genom tillhörighet och tillgänglighet i och i anslutning till 

Tillgången. Utformningen ska bidra till att främja ett ökat flöde av människor i 

gångtunneln. Genom ett ökat flöde främjas i sin tur upplevelsen av trygghet.  

Slutsatsen av mitt arbete är att det inte finns en rumslig lösning för att främja 

upplevelsen av trygghet i gångtunnlar, utan flera. Det handlar om 

förutsättningarna: vart är gångtunneln placerad, hur ser platsen ut och hur används 

den?  Dock finns det rumsliga lösningar som främjar trygghet mer än andra och 

det är dessa jag har bearbetat i mitt arbete med Tillgången.  

Nyckelord: Trygghet, Säkerhet, Gångtunnlar, Brott och statistik, Rumsliga 

faktorer, Rumsliga element. 
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Inledning 

I kapitel 1 ges en introduktion av ämnet samt bakgrunden till mitt arbete. Vidare 

beskrivs problem, syfte, frågeställningar och de avgränsningar jag gjort. 

Avslutningsvis redovisas definition av begrepp, val av metoder, kunskapsöversikt 

och källkritik för att ge en ökad förståelse för diskursen.   

 

Jag är inom min utbildning specialiserad på rumsliga miljöer, utbildningen 

omfattar alla delar i gestaltningsprocessen, från idé till färdig produkt. Min 

kunskap bygger på kurser inom informationsdesign och rumslig gestaltning, där 

teorier såväl som det praktiska tillämpas i den fysiska miljön.  

När vi blev tilldelade årets tema inkludering och exkludering blev jag först 

osäker på vad det innebar. Efter en genomgång av temat, som visade sig vara 

relativt brett kunde jag till slut börja fundera över vad jag ville studera.  

Redan tidigt i idéprocessen stötte jag på problem, jag ville hitta ett område som 

var intressant för mig och för andra, ett område där ny kunskap kunde tas fram 

samt ett avgränsat område anpassat inom ramen för projektet. Jag visste redan 

tidigt att forskningen skulle handla om människor och utomhusmiljöer då det varit 

ett starkt intresse under utbildningstiden.  

Under min tid i Eskilstuna har det funnits platser jag undvikit på grund av 

rädslan för att bli utsatt för brott, i exempelvis gångtunneln som förbinder 

stadsdelen Nyfors med Eskilstuna centrum.  

Mitt rörelsemönster har påverkats av tidigare erfarenheter samt av mina 

förutfattade meningar om staden och dess offentliga miljöer. Dygnets mörka 

timmar har förändrat mitt intryck av stadens offentliga platser och min rädsla för 

brott ökar då stadens rum blir ödsliga. För att undvika platser jag upplever som 

otrygga tar jag omvägar, omvägar där chansen att bli upptäckt är större och där 

fler människor är i rörelse. Gångtunneln Tillgången i Eskilstuna är exempelvis en 

plats jag undviker då det är mörkt och få människor är i rörelse.  

Idén för mitt projekt kommer utifrån min egen rädsla för att bli utsatt för brott 

och avgränsningen efter en omvärldsanalys kring området otrygghet i 

utomhusmiljön. Eftersom jag själv undviker att gå i ”otrygga miljöer” så såg jag 

forskningen kring området som särskilt betydande.  

Bakgrund 

Människans rädsla att bli utsatt för brott i ”otrygga” miljöer frambringar 

otrygghetskänslor, känslor som inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Rädslan för otrygga utomhusmiljöer leder till att användandet av offentliga platser 

begränsas och på grund av människors rädsla blir delar av stadsrummet outnyttjat, 

framförallt under dygnets mörka timmar.  
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Platser som förknippas med brott är inte alltid de statistiskt mest otrygga, utan 

det är ofta upplevelsen av platsen som bidrar till känslan av otrygghet.  

I Sverige får en av tio personer försämrad livskvalité på grund av oron för att 

bli utsatt för brott enligt den nationella trygghetsundersökningen (Irlander & 

Hvitfeldt, 2011, s. 63). Människor känner sig otrygga, och rädslan för att bli utsatt 

för brott innebär därför både psykisk och fysisk belastning. Enligt 

trygghetsundersökningen känner sig 16 procent av de svarande otrygga när de rör 

sig i stadsmiljöer under sena kvällar. Av de svarande väljer dessutom 12 procent 

en annan väg eller ett annat färdsätt som följd av oron för att bli utsatta för brott 

(Irlander & Hvitfeldt 2011, s.52, s.63).  

Runt om i Sverige finns offentliga platser som medför känslor av otrygghet, 

platser som vi försöker undvika. Gångtunnlar är exempel på platser där 

användarna upplever otrygghet.  Otryggheten uppstår främst på platser som är 

tomma, avskilda och mörka vilket ofta förknippas med gångtunnlar (BRÅ, 2002, 

s.13) (Boverket, 2010a, s.56).   

Idag finns inga tydliga riktlinjer kring utformandet av gångtunnlar gällande 

trygghetsaspekten. När gångtunnlar byggs ur trygghetssynpunkt utgår de 

ansvariga snarare från allmänna rekommendationer. De allmänna 

rekommendationerna för gångtunnlar handlar främst om: genomsiktlighet, 

överblickbarhet, belysning samt materialval med hänsyn till klottersanering 

(Boverket, 2010a, s.55).  

För att få en klarare bild över tidigare trygghetsprojekt som genomförts för att 

främja upplevelsen av trygghet i utomhusmiljöer har jag gjort en omvärldsanalys. 

I många av trygghetsprojekten har åtgärderna främst handlat om 

belysningslösningar vilket enligt mig inte är konstigt då det är rumsligt element 

som är väl omtalat i dessa sammanhang (Boverket, 2010b).  

Eftersom jag vill ha ett område där ny forskning kan tas fram har jag avstått 

från att gå djupare in på området belysning då det redan är väl utforskat. Istället 

kommer fokus ligga på rumsliga element som kan bidra till ny forskning, där 

andra metoder kan tillämpas. Ljuselement ska komplettera och understödja mitt 

gestaltningsförslag eftersom de är viktiga för att få en fungerande helhetslösning 

och kommer därför redovisas i delar av min rapport. 

I detta arbete har Tillgången studerats som grund för ett gestaltningsförslag, 

som ska främja känslan av trygghet och användandet av gångtunnlar under 

kvällstid. Projektet ska medföra till problemlösningar som främjar upplevelsen av 

trygghet i Tillgången samt bidra till fortsatt forskning inom området.  
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Problemformulering 

Tillgången är namnet på en gångtunnel som ligger i Eskilstuna. Den är placerad i 

anslutning till järnvägsstationen och sträcker sig från Eskilstuna järnvägsstation 

under spårområdet till stadsdelen Nyfors. Gångtunneln fungerar idag som en 

trafikförbindelse för människor som behöver ta sig till och från tågperrongerna 

samt som en passage för dem som förflyttar sig mellan stadsdelen Nyfors och 

Eskilstuna centrum.   

Utformningen av Tillgången är planerad med en trygghetsaspekt i åtanke, 

fasade kanter för en öppnare känsla, övervakningskameror för ökad trygghet och 

förebyggande av brott samt belysning- och materialval för att främja upplevd 

trygghet. Gångtunneln byggdes med en trygghetsaspekt i åtanke, trots detta finns 

det rumsliga faktorer som bidrar till otrygghet. Dålig överblick och genomsikt, 

klotter och otydlig skyltning är rumsliga faktorer som påverkar upplevelsen av 

trygghet i och i anslutning till Tillgången.  

En trygghetsvandring utförd av trygghetsrådet i Eskilstuna har även antytt att 

Tillgången upplevs som otrygg.  (Carlsson, 2012-04-12) 

Statistik från polisen visar att få brott sker i och i anslutning till gångtunneln 

oavsett tidpunkt (Telefonintervju med Thomas Bergqvist, 2012-02-17). Trots det 

pekar samtal och trygghetsmätningar på att människor upplever otrygghet i och i 

anslutning till platsen, främst under kvällstid.  

Den fysiska miljön i och i anslutning till Tillgången främjar upplevd otrygghet 

och är därmed ett problem.  

Syfte 

Mitt arbete avser att utifrån forskning finna rumsliga element som främjar 

trygghetskänslan i och i anslutning till gångtunnlar. Fokus kommer att riktas mot 

rumsliga element som kan bidra till ny forskning. Detta för att skapa en 

gestaltningslösning som kan främja upplevelsen av trygghet i och i anslutning till 

gångtunneln Tillgången i Eskilstuna.   

Frågeställningar 

- Vilka faktorer bidrar främst till upplevelsen av trygghet respektive 

otrygghet i och i anslutning till gångtunnlar?  

 

- På vilket sätt kan användandet av rumsliga faktorer bidra till att främja 

upplevelsen av trygghet i och i anslutning till Tillgången?  
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Avgränsning  

Mitt utbildningsprogram är informationsdesign med inriktning mot rumslig 

gestaltning. Arbetet utgår därför från ett informationsdesignproblem med fokus på 

det rumsliga. 

 Då varje gestaltningsförslag är tvunget att anpassas efter respektive 

gångtunnels förutsättningar är ett allmänt gestaltningsförslag inte genomförbart.  

Av den orsaken begränsas projektet till att behandla rumsliga element i 

gångtunnlar och rädslan som uppstår i dessa miljöer, med Tillgången i Eskilstuna 

som utgångspunkt.  

Fortsättningsvis är rädslan som utforskas i denna rapport kopplad till riskerna 

att bli utsatt för brott och inte säkerhetsaspekten. Därutöver skall gestaltningen 

bidra till att främja trygghetshetskänslan för användarna och inte säkerheten.  

Jag avser med denna rapport att kunna bidra med ny kunskap för att möjliggöra 

behandling av rumsliga element som kan bidra till ny forskning kring trygghet i 

och i anslutning till gångtunnlar. Därmed kommer ingen djupare forskning kring 

ljussättning att genomföras.    

Användare 

Målgruppen jag riktar mig till är alla användare av tillgången, oberoende av: kön, 

ålder, funktionsnedsättning och bostadsort, som rör sig i området kring 

gångtunneln främst under kvällstid.  

Statistik från trygghetsundersökningen visar att äldre personer och kvinnor hör 

till de målgrupper som främst uttrycker känslan av otrygghet i offentliga 

stadsmiljöer samt att kvinnor överlag är mer otrygga än män. Undersökningen 

visar också att ålder, bostadstyp och bostadsort är faktorer som påverkar 

otrygghet, där äldre personer och personer boende i större städer känner sig mer 

otrygga än ungdomar och personer boende på landsbygden (Irlander & Hvitfeldt, 

2011). Då gångtunneln är en offentlig plats tillgänglig för allmänheten, riktar jag 

mig oavsett statistik, till alla användare av Tillgången. Dock är jag medveten om 

vad statistiken visar vilket jag kommer ta hänsyn till. 

Val av metoder 

Inom ramen för projektets tidsrymd har jag valt att använda metoder som är 

kvalitativa. Mitt val av metoder bygger på intervjuer med experter och personer 

anknutna till min frågeställning samt på observationer av platsen. Metoderna har 

hjälpt mig att få svar på frågor som jag inte haft vetskap om samt gett mig en 

tydligare bild av problemen. Jag är medveten om betydelsen av att använda mig 
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av en källkritisk utgångspunkt för att bedöma intervjumaterialet samt min egen 

observation. 

Intervjuer 

Jag har använt mig av tre typer av intervjustrukturer: strukturerad, delvis 

strukturerad och ostrukturerad. Jag har genomfört både informella intervjuer och 

telefonintervjuer. De ostrukturerade intervjuerna gav mig en grund att stå på, en 

övergripande bild av området. Målet med de ostrukturerade intervjuerna var 

förutom att få en övergripande bild, att samla in tillräckligt mycket information 

för att formulera relevanta frågor för kommande intervjuer. En av intervjuerna var 

delvis strukturerad och gav mig möjligheten att svara an på situationen som den 

utvecklades. Slutligen var den sista intervjun strukturerad och innebar att jag i 

förväg bestämde de frågor som skulle besvaras och i vilken ordning.  En 

strukturerad intervju kunde genomföras eftersom jag hade tillräckligt mycket 

information sedan tidigare intervjuer för att veta vilka frågor jag ville ha 

besvarade. Jag har medvetet kombinerat dessa tre intervjustrukturer för att få in 

standardiserad information (Merriam, 1994, s.87-88). Intervjuerna har gett mig 

information som hjälpt mig att bredda den beskrivning jag tänkt göra av området 

och gett mig tankar, idéer och inspiration till gestaltningen. 

Observationer 

Observationerna genomfördes i och i anslutning till gångtunneln Tillgången i 

Eskilstuna och var dolda, vilket innebär att forskaren är en fullständig observatör 

det vill säga, en anonym del av den övriga miljön (Merriam, 1994, s.106-107). 

Observationerna har klargjort de rumsliga faktorer som påverkar upplevelsen av 

trygghet i Tillgången. Genom observationerna har jag därutöver gjort ett 

flödesschema för att kartlägga vart människor rör sig och därmed fastställa vart de 

rumsliga elementen ska placeras.  

Metodkritik 

Som intervjuare är det viktigt att vara neutral och icke- bedömande, oberoende av 

hur mycket respondentens svar kan bryta mot intervjuarens egna normer och 

värderingar. En bra intervjuare låter bli att argumentera, är sensitiv inför verbala 

och icke- verbala budskap som skickas och är en bra lyssnare på ett reflekterande 

sätt (Merriam, 1994, s.90). Intervjuer har i likhet med andra metoder både starka 

och svaga sidor men om jag som forskare stärker fördelarna under intervjuns alla 

faser kommer information som kommer in vara betydelsefull. Intervjun är det 

bästa sättet att ta reda på vad någon vet eller vad någon tänker på (Patton, 1980, 

s.196 citerad av Merriam, 1994, s. 100). Vid genomförandet av intervjuer har jag 
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tagit hänsyn till ovanstående aspekter och ser därför mitt intervjumaterial som 

betydelsefullt för rapporten. 

 Vid observationer använder forskaren sig själv som mätinstrument och då är 

det viktigt att vara medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade 

meningar som kan påverka objektiviteten i det registreringar som utförs. Här är 

det en fördel att använda ett strukturerat observationsschema som gör proceduren 

systematiskt, både gällande frågan om vilka variabler vi ska bedöma samt 

ordningsföljden och tidsåtgången för varje enskilt beteende (Befring, 1994, s.67). 

Under mina observationer har jag därför utgått från en checklista över faktorer 

som forskaren bör ta hänsyn till, miljön, deltagarna, aktiviteter och samspel, 

frekvens och varaktighet samt svårfångade faktorer (Merriam, 1994, s.104).  

Jag har använt mig av observationer då det är den bästa tekniken när en aktivitet, 

händelse eller situation kan iakttas direkt, och när forskaren vill ha ett nytt 

perspektiv eller när deltagarna inte kan eller vill diskutera det område du är 

intresserad av (Merriam, 1994, s.102). 

Urval  

Respondenterna i mina intervjuer är noga utvalda och representerar 

verksamhetsområden inom mitt valda forskningsområde. För att få en bredare syn 

på trygghetsaspekten valdes personer ut som ingår i byggnadsprocessen av 

gångtunnlar samt personer med anknytning till gestaltning och trygghetsfrågor då 

jag ser dem som relevanta. En person från varje verksamhetsområde valdes ut för 

att framföra sin syn på frågor rörande trygghet. De verksamhetsområden som 

representeras är arkitekter, ingenjörer, formgivare och poliser. Följande personer 

representerade verksamhetsområdena: Björn Norman ansvarig arkitekt för 

Tillgången i Eskilstuna, Lennart Almrud, tekniker, ingenjör och projektledare för 

nybyggnad i Eskilstuna, Marianne Palmgren, konstnär och formgivare samt 

högskoleadjunkt (master of fine art) och programlärare på Rumslig gestaltning, 

Mälardalens högskola i Eskilstuna samt Thomas Bergqvist, polisinspektör i 

Eskilstuna och ansvarig för brottsförebyggande och trygghetsfrågor. 

Etiska överväganden 

I en kvalitativ undersökning blir de etiska frågorna aktuella vid insamlingen av 

information samt vid publiceringen av resultaten (Merriam, 1994, s.189). 

I intervjusituationer kan de utfrågade bli påverkade av de frågor vi ställer 

(Merriam, 1994, s.190). Vad händer exempelvis när en person för första gången 

uttrycker vrede och frustration över sina rädslor för att vistas utomhus? Hur jag 

ställer mina frågor anser jag vara en viktig aspekt, dock är jag medveten om att 

det är svårt att ha kontroll över den effekt frågorna kommer få på den utfrågade.   
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 Observation som metod är beroende av hur pass engagerad forskaren är i det 

som händer. En observation som genomförs utan att de observerade vet om det 

kan väcka etiska frågor kring privatliv och om rätten att veta vad en forskare 

håller på med. Här är det viktigt att tänka på hur pass ”offentligt” det observerade 

beteendet är. Risken att väcka etiska frågor är som minst när forskaren observerar 

offentliga personers offentliga beteende. Det är viktigt att utgå från den aktuella 

situationen och göra etiska överväganden därefter.  Slutligen måste forskaren vara 

medveten om i vilken grad hans eller hennes närvaro påverkar och förändrar det 

som observeras och det inkluderar även det som händer med forskaren själv 

(Merriam, 1994, s.191).  

Definition av begrepp 

Nedan definieras några för detta arbete viktiga begrepp för att öka förståelsen för 

dess betydelser i kontexten. 

Säkerhet 

En central aspekt när det kommer till förflyttningar i stadsrummet är säkerhet. 

Säkerhet betyder i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som 

minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall 

inträffa(www.ne.se, 2012-05-02). I det här sammanhanget handlar säkerhet inte 

om upplevelsen av trygghet i stadsrummet utan om att undvika olyckor, skador 

och dödsfall i transportsammanhang.  

Trygghet 

Trygghet är ett komplext begrepp och svår att definiera av den orsaken att 

trygghet är en individuell känsla och kan användas i flera sammanhang. Trygghet 

kan både vara upplevd och verklig (TRAST, 2007, s.59). Du kan känna dig trygg 

då du vet att ditt barn har en säker resväg till skolan men du kan också känna dig 

trygg av att din bil har krockskydd. Trygghet är en känsla till skillnad från 

säkerhet som är en faktisk risk för att något ska inträffa. Berglund (2005 s.28) 

beskriver i sin rapport begreppet trygghet som det vi människor upplever. 

Listerborn (2000, s.8) beskriver därutöver att det finns tre typer av trygghet: 

fysisk, mental och social trygghet.  I denna rapport avser trygghet det vi upplever i 

samband med en offentlig miljö, med fokus på gångtunnlar. Tryggheten kan både 

vara fysisk, mental och social.  
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Trafiksäkerhet 

Begreppet trafiksäkerhet definieras i praktiskt planering enklast som låg risk för 

personskador i trafiken. Det vill säga, som ett resultat av åtgärder för att minska 

olycks- och skaderiskerna i trafiken (www.ne.se, 2012-03-23).  

Rädsla 

Begreppet rädsla är som trygghet svårt att definiera då den är en individuell känsla 

och därmed används i flera sammanhang. I min rapport presenteras rädsla utifrån 

tre aspekter. 

Materiell rädsla, betydelsen av den fysiska miljön då vi upplever rädsla i 

rummet, vid specifika tidpunkter och på särskilda platser. Det är en 

situationsbunden känsla av sårbarhet som hänger samman med hur vi tolkar 

miljön. Det hänger samman med hur platsen är utformad vad gäller mörker/ljus, 

överblick, avskildhet och liknande egenskaper (Listerborn, 2002, s.97). 

Föreställd rädsla, den rädsla vi bär med oss mentalt, uppbyggd av rykten, 

tidigare erfarenheter, personliga relationer och idéer om att vissa områden i staden 

är farliga (Listerborn, 2002, s.96).  

Social rädsla, det handlar om hur vi tolkar varandra genom klädsel, beteende, 

kön och så vidare men även hur vi tror andra tolkar oss. Vi tolkar varandra utifrån 

vad vi kroppsligen presenterar (Listerborn, 2002, s.96).  

Brott och Våldsbrott 

Begreppet brott är en gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat 

straff, dvs. böter eller fängelse (www.ne.se, 2012-05-03).  Våldsbrott är en 

gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot 

person, till exempel mord, dråp, misshandel och våldtäkt (www.ne.se, 2012-02-

22).   

Offentlig miljö/rum 

Offentlig betyder allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser verksamhet eller 

material som berör alla i ett samhälle; som avser statlig och kommunal förvaltning 

(www.ne.se 2012-05-03). Begreppet miljö betyder omgivning, omgivande 

förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan 

omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer 

(www.ne.se, 2012-05-03). 

Begreppet offentlig miljö innebär en allmän omgivning tillgänglig för 

allmänheten. Offentligt rum är en del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för 

allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker (www.ne.se, 2012-03-

05). I denna rapport avser offentlig miljö den allmänna utomhusmiljö människor 
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rör sig i och där offentliga rum beskrivs som exempelvis, gångtunnlar, parker, 

gator och torg. 

Tunnel 

Begreppet tunnel är en för vägtrafik anordnad passage som omges av berg, jord 

eller konstruktioner och som mynnar i dagen eller som förbinder utrymmen under 

mark med varandra eller med dagen (Vägverket, 2004). 

Knutpunkt 

Knutpunkter är de ställen där rörelser i staden startar, slutar eller avbryts tillfälligt. 

Det är platser där människor och trafikströmmar möts. Där du byter färdmedel 

eller har anledning att stanna upp, exempelvis torg centralstationer och 

busstationer (Berntsson, 2002, s.236). I denna rapport beskrivs Tillgången i 

Eskilstuna som en knutpunkt. 

Teoriöversikt 

I mitt arbete har jag utgått från Carina Listerboms doktorsavhandling ”Trygg 

stad” om kvinnors rädsla, trygghetsskapande projekt och om stadsbyggnad ur ett 

feministiskt perspektiv. I sin avhandling inkluderar hon både de fysiska och 

sociala aspekterna och menar att de påverkar varandra (Listerborn, 2002). 

För att redovisa tidigare fältstudier gjorda inom området trygghet och dess 

resultat har jag sammanfattat en del ur Birgitta Anderssons rapport om ” Rädslans 

rum” samt Henrik Larsson och Thomas Erikssons Magisteruppsats om upplevd 

trygghet. Anderssons studier är grundade på djupintervjuer skildrat från 21 

kvinnor 20- 60 år boende i Malmö och deras uppleveler av trafikrummet 

(Andersson, 2001). Larsson och Erikssons fallstudie är grundad på en 

enkätundersökning med 110 deltagande, ålder 15- 36+ med jämn könsfördelning 

(Larsson & Eriksson, 2006, s.29). 

I kapitel 1 och 2 redovisas statistik från nationella trygghetsundersökningen år 

2010 ”Om utsatthet, trygghet och förtroende” samt statistik från 

Trygghetsmätningen 2011 i Södermanlands län för att tydliggöra otryggheten som 

finns samt konsekvenserna av den(Irlander & Hvitfeldt, 2011), 

(Trygghetsmätning, 2011). I den nationella undersökningen valdes 20000 

personer slumpmässigt ut i åldern 16-79 och av dem svarade 13796 på 

undersökningen. Urvalsundersökningar av det här slaget antas generellt sett 

representera normalbefolkningen väl (Irlander & Hvitfeldt, 2011, s.21-22).  I 

trygghetsmätningen svarade totalt 8950 personer från 42 områden på frågorna, 

varav 3187 var/är boende i Eskilstuna. Deltagarna var slumpmässigt utvalda 

utifrån ett fast eller mobilt telefonabonnemang och undersökningen baserades på 
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postala enkäter. Frågeformuläret som användes var en standardiserad enkät som 

använts av flertalet landsting. Målgruppen var personer mellan 16- 85 år boende i 

Södermanland (Trygghetsmätning, 2011, s.2-3).  

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande 

och boende. I mitt arbete har jag utgått från två av deras rapporter, en handlar om 

plats för trygghet och är en skrift om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i 

stads- och tätortsmiljöer. Den andra rapporten är en sammanställning av projekt 

som fått stöd av Boverket för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett 

jämställdhetsperspektiv (Boverket, 2010a) (Boverket, 2010b).  

I kapitel 2 har jag främst utgått från Bösch & Brodéns rapport (2009) om 

forskargruppen SCAFT när jag beskrivit utvecklingen av gångtunnlar i 

stadssamhället.   

I kapitel 3 behandlar jag åsikter kring vad som skapar trygghet i staden och där 

inleder Jacobs och Newman mina diskussioner. Journalisten Jane Jacobs och 

arkitekten och professorn Oskar Newman har skilda åsikter kring begreppet 

trygghet. Jacobs är för variation och mångfald medan Newman vill ha tydliga 

gränser, en social kontroll och är för brottspreventiva medel (Jacobs, 2010), 

(Newman, 1973 citerad av Listerborn, 2002 och Bo tryggt, 2005).  

I min utformning har Jane Jacobs, Kevin Lynch, Per Mollerup, Yvonne Wærn 

tillsammans med Rune Pettersson och Gary Svensson varit dem som främst 

inspirerat och motiverat till mina gestaltningslösningar.  

Kevin Lynch beskriver bilden av staden, hur den är uppbyggd. Han beskriver 

landmärken, knutpunkter, delare, stråk och områden i sin bok ”the image of the 

city” (Lynch, 1960).  

Pär Mollerup har i sin bok om ”Wayshowing” behandlat, hur, var och när vi 

ska använda oss av information i vår stad och motiverar i del 3en aspekt av mitt 

gestaltningsförslag (Mollerup, ).  

Slutligen har mitt gestaltningsförslag grundat sig på delar ur ”Bild och 

föreställning – om visuell retorik” (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). Boken 

handlar framförallt om hur informationen kan förmedlas genom bilder, hur vi 

förstår och tolkar den.  

Källkritik 

Jag har samlat in material från erkända forskare inom området trygghet vilket 

stärker innehållet i min rapport. För att hitta trovärdiga källor så sökte jag mig 

även till källor som de erkända forskarna refererade till samt använde mig av de 

deras sammanfattning av andra forskares teorier. Flera av mina källor är statliga 

verksamheter vilket jag anser ger en hög trovärdighet. Ytterligare har jag fått tips 

och råd om källor från min handledare på Mälardalens högskola som är 

forskningsassistent samt från min handledare på Ramböll Eskilstuna. 
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Avslutningsvis har jag använt mig av litteratur från tidigare kurser inom mitt 

program. Eftersom större delen av de källor jag refererat till har använts av flera 

studenter, forskare och myndigheter så ökar dess trovärdighet och relevans. Dock 

är det viktigt att kritiskt granska sina källor gällande ursprung, tillkomstmotiv, 

upphovsman och den kontext där de tillkom och sedan bestämma äktheten i och 

riktigheten av materialet (Merriam, 1994, s.120).  
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Kunskapsöversikt 

I kapitel 2 redovisas tidigare forskning och historik anknutet till mitt 

forskningsområde.  Följande del beskriver historien om Tillgången, 

trygghetsprojekt, trafiksäkerhet, riktlinjer för gångtunnlar, brott och statistik samt 

teorier om rädsla. Kunskaps- och forskningsöversikten bygger på relevanta källor 

från intervjuer, statistik, rapporter, vetenskapliga artiklar och litteratur.  

 

 

 

 

 

Bild 1. Foto: Okänd, Hämtad från Sveriges järnvägsmuseum. Innan Sveabanans utbyggnad 1997. 

Bild på upp- och nedgången till gamla gångtunneln vid Eskilstuna järnvägsstation. 

Historien om Tillgången  

I och med utbyggnaden av järnvägen 1997, den så kallade Sveabanans utbyggnad 

kom Eskilstunas stadsbild att förnyas.  

Eskilstuna utvecklades starkt och det blev en kvalitetshöjning av stadsmiljön.  

Sträckningen genom Eskilstunas centrala delar innebar markanta förändringar 

och nya inslag i stadsbilden. Den gamla gångtunneln till stadsdelen Nyfors var en 

av de platser som förnyades i samband med järnvägens utbyggnad (Eskilstuna 

kommun, 1997). Den gamla gångtunneln ersattes med en ny gångförbindelse – 

stationsgången- under spårområdet, dels för att skapa en transportlänk mellan 

stadsdelen Nyfors och Eskilstuna Centrum men också för att skapa en 

kommunikation mellan spåren så att de resande kunde ta sig upp till perrongerna.  

Björn Norman var ansvarig arkitekt och med i utformandet av den nya 

gångtunneln. Hans tankar kring gångtunnelns utformning var många men 

begränsades på grund av de politiska beslut som fattades i samband med 

utbyggnaden (Telefonintervju med Björn Norman, 2012-04-16).  

Då den nya gångtunneln utformades fanns flera tankar kring trygghet, mycket 

på grund av den gamla gångtunnelns utformning menar Norman. Den gamla 
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gångtunneln var ett ”skräckexempel” med sina räta vinklar och smala gång som 

aldrig tog slut, och uppfattades av många som otäck och undveks därför. Norman 

beskriver den som ”skitdålig” och säger att gångtunnelns smala utformning 

medförde i att människor kom väldigt nära varandra, de inkräktade på varandras 

sociala område vilket förde med sig obehagskänslor. Gångtunneln var dessutom 

låst under vissa delar av dygnet på grund av detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Foto: Bror Öbrink/Modellverkstaden, Eskilstuna stadsarkiv. Kvarteret Furan, Åsgatan 18. 

September 1958. Innan Sveabanans utbyggnad 1997, bild på gamla gångtunnels upp- och 

nedgång.  

 

För att undvika detta utformades Tillgången så att människor kunde få ett bredare 

rörelseområde samt tillkom avfasade kanter för att ge intrycket av en öppnare 

gångtunnel. 

På grund av ett politiskt beslut kom förutsättningarna för gångtunnelns 

utformning att begränsas. Gångtunneln skulle ha en viss bredd och höjd och inga 

pelare fick heller användas. Då det politiska beslutet hindrade många av Normans 

idéer fick han anpassa sig efter de förutsättningar som fanns. Enligt honom har det 

bidragit till att gångtunnelns upp- och nedgångar är alldeles för branta.  

Utformningen har medfört i en begränsad överskådlighet och genomsiktlighet 

vilket påverkat upplevelsen av trygghet negativt. 

 Norman säger att det många gånger är de tekniska begränsningarna som sätter 

stopp för utformningen, vilket vi kan se i Tillgångens fall. Gångtunneln 

utformades på bästa sätt utifrån förutsättningar som fanns anger han.  

Tillgången är 60 meter lång, 10 meter bred och 3-3.5 meter hög och är 

genomgående klädd med ljust material. Väggarna är försedda med beige tegel 

med inslag av terrakottafärgade mönstersättningar. Golvet består av 
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terrakottafärgat betongskav och trapporna på Nyfors- och centrumsidan är belagda 

med grå granit och uppvärmda vintertid. Gångtunneln är dessutom försedd med 

övervakningskameror samt tre stycken hissar som går upp till 

perrongerna(Eskilstuna kommun, 1997).  

Det fanns flera aspekter som kom att avgöra valet av material i gångtunneln. 

Norman tänkte inte enbart på att det skulle se estetiskt tilltalande ut utan även på 

den känsla som han ville skulle infinna sig när personer rörde sig i gångtunneln.  

Teglet valdes för att inbringa en varm känsla, en känsla av trevnad. Det skulle 

inte heller vara för mörkt och därför valdes ljusa nyanser.  

Han anser att material kan förstärka känslan av obehag och att associationer 

kopplade till materialen kan framkalla hotfulla miljöer. Hur vi väljer material 

påverkar enligt honom vår uppfattning av rummet. Hans val av material är starkt 

kopplat till känslan av trygghet. 

 Tolkningen om vilka material som uppfattas som trygghetsfrämjande ses dock 

ur flera perspektiv. Normans val av material är i jämförelse med dagens 

rekommenderade klinker en total motsats. Klinker ska användas för att motverka 

att klottret sprider sig och underlätta klottersaneringen. Till skillnad från 

rekommendationerna använde sig Norman av tegel i Tillgången, han anser att 

klinker snarare inbjuder till klotter än motverkar det då det är lätt att spola av. Jag 

tolkar det som att han menar, att om de som klottrar vet att klottret ändå går att 

spola bort så spelar de ingen roll om de klottrar. Om vi ser på Tillgången idag så 

är den inte ren från klotter, vilket kan ifrågasätta hans resonemang. Huruvida 

klinker är ett material att föredra framför andra material är svårt att avgöra, när det 

kommer till klottersanering är materialet att föredra enligt många men om känslan 

av trygghet främjas finns det inget konkret bevis för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Foto: Sofia Lindgren 2012-04-27. Bild på nya gångtunneln byggd i och med Sveabanans 

utbyggnad 1997. Ansvarig arkitekt: Björn Norman 
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Trygghetsprojekt 

Ett stort antal trygghetsarbeten pågår runt om i Sverige och i världen för att 

minska människors upplevda otrygghet. Arbetet sker i flera sammanhang och har 

resulterat i ett stort antal projekt. Projekten har medfört till att miljöer har 

dekorerats, målats och blivit ljussatta, träd och buskar har klippts ner, ogräs tagits 

bort, allt för att främja tryggheten och trygghetskänslan. Följande presenteras två 

trygghetsprojekt i och i anslutning till gångtunnlar, med två huvudinriktningar.  

Belysningsprojekt 

Gång- och cykeltunneln i Majorna, Göteborg är ett exempel där de satsat på 

ljussättning. De gamla lamporna var glest utplacerade och ersattes av mer 

heltäckande ljussättning, nya ljuskällor kompletterades för att lysa upp 

omgivningen utanför tunneln. Bland annat riktades en stark strålkastare mot den 

angränsande bergsknallen. De menar på att insatserna gör det upplysta området 

betydligt större och ökar därför tryggheten (Boverket, 2010a, s.64).  

Enligt Jane Jacobs (2010, s.64) är belysningen en viktig faktor när det kommer 

till upplevd trygghet, men hon menar också att om det inte finns någon allmän 

bevakning av platsen, är belysningen inte till någon nytta. Jacobs menar att det 

måste finnas andra seende människor i närheten för att belysningen ska främja 

upplevelsen av trygghet. Belysningen ger en förbättrad överblick och understödjer 

bevakningen av platsen men trots det kan brott ske på allmänna platser, 

exempelvis på väl upplysta tunnelbanestationer där det inte finns någon allmän 

övervakning. Hon anser att mörkret i sig inte är den bidragande faktorn till brott 

utan att det är ensamheten, på en biograf med många seende ögon sker det 

praktiskt taget aldrig några brott oberoende av mörkret.  

 Som jag tidigare nämnt kommer ljuselementen komplettera mitt 

gestaltningsförslag, ljuselementen är en del av helheten och som Jacobs menar, 

det räcker inte endast med att sätta upp belysning om det inte finns någon naturlig 

bevakning. Därför är det viktigt att inkludera flera rumsliga element som 

tillsammans kan främja tryggheten. 

Konstprojekt 

Ett projekt som beviljades pengar från Boverket för att designa och förbättra en 

gångtunnel var i Tyresö kommun, de beviljades ett bidrag på 180 000 kronor 

(Boverket, 2010b, s.7).  

Projektet ”Ung tunnel” var en del av ett större projekt inom arkitektur och 

vandalisering och har initierats av en ung kvinna som bor i området 

Granängsringen i Tyresö. Projektet handlade om ett arbete i gångtunnlar kring 

bostadsområdet Granängsringen. I projektet har barn och ungdomar tillsammans 

med arkitekt/projektledare varit med och renoverat samt utsmyckat miljön i 
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gångtunnlarna. Omkring 120 barn och ungdomar mellan 13 och 16 år har deltagit 

i projektet ”Ung Tunnel”.  Idag är gångtunnlarnas väggar smyckade med 

konstverk designade av barn och ungdomar i Tyresö. Projektet har delvis 

finansierats av Allmänna Arvsfonden via satsningen ”Vi Deltar” och av Boverket 

(www.tyreso.se, 2011).   

Tyresö kommun vann år 2011 den svenska uttagningen i den 

brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA) med sitt 

bidrag ”Ung Tunnel”.  Motiveringen från juryn löd: 

 

”Ung Tunnel har lyckats förebygga skadegörelse genom att engagera barn och 

ungdomar i utsmyckningen av sitt eget lokalområde. Projektet bygger på dialog 

och delaktighet – från kommunens tekniska kontor hela vägen till de unga i 

grannskapet. Man har aktiverat både flickor och pojkar i ett utsatt bostadsområde 

och givit dem chansen att ta ansvar för och delta i den fysiska utformningen av en 

plats genom att måla en gångtunnel, plantera träd med mera. Det har lett till att 

platsen är fri från skadegörelse i ett område där trenden går åt motsatt 

håll” (www.tyreso.se, 2011) 

Tyresö kommun har genom sitt projekt erhållit 10 000 kronor i prispengar samt en 

miljö fri från skadegörelse. Om gångtunnlarna uppfattas som trygga framkommer 

dock inte men tanken är att fler ungdomar ska involveras i renovering av tunnlar 

2012 (www.tyreso.se, 2011). 

Gångtunneln i Tyresö smyckades med designade konstverk gjorda av barn och 

ungdomar, men huruvida projektet bygger på tidigare forskning kan dock 

diskuteras då befolkningens idéer stått som grund för många av lösningarna. 

Därför är det av intresse att diskutera vidare om var, när och hur rumsliga element 

påverkar upplevelsen av trygghet i gångtunnlar och detta med utgångspunkt från 

tidigare forskning och teorier. I kapitel 3 kommer diskussioner kring detta 

redovisas. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Foto: Okänd. Bild från projektet ”Ung tunnel” i Tyresö kommun. Hämtad 2012-04-23 från 

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Nyheter-Kommun--Demokrati/Tyreso-vann-

brottsforebyggande-pris/ 

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Nyheter-Kommun--Demokrati/Tyreso-vann-brottsforebyggande-pris/
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Nyheter-Kommun--Demokrati/Tyreso-vann-brottsforebyggande-pris/
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Angöring eller 

vändplats 

Gångväg 

Gångtunnel/gång

bro 

 

Parkeringsplats 

SCAFT 

År 1961 bildades forskargruppen SCAFT vid institutionen för stadsbyggnad, 

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som en effekt av bilismens framfart 

under 1950-talet. Antalet bilar ökade dramatiskt och bilismens framfart i 

samhället bidrog till ökad trängsel och fler trafikolyckor. Någonting behövdes 

göras, det gick inte längre att anpassa bilismen efter det gamla samhället. 

Lösningen på problemet blev istället att samhället fick anpassa sig efter bilen 

(Bösch & Brodén, 2009, s.10).    

SCAFTS avsikt var att öka kunskaperna om trafikolyckornas samband med 

trafikmiljön och dess utformning. Därmed utarbetade SCAFT 1968: Riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Tanken med SCAFT var att främja 

framkomligheten för biltrafiken samt separera de oskyddade trafikanterna från 

biltrafiken. Detta skulle ske med separata gång- och cykelbanor och planskilda 

korsningar, i och med detta vidareutvecklades även gång- och cykeltunnlarna. 

Separeringen och differentieringen innebar att det blev svårt att bygga en tät 

stad. I stället byggdes staden ut med nya områden, separerade från varandra 

(Bösch & Brodén, 2009, s.10).  

SCAFT fastställde fyra allmänna planeringsprinciper för att nå ökad 

trafiksäkerhet och dessa var: lokalisering, separering, differentiering och 

överskådlighet. Forskargruppen kom inte med några markanta nyheter då 

principerna redan tillämpats på flera håll, men principerna började tillämpas i 

större utsträckning (Bösch & Brodén, 2009, s.11). Principerna fick ett stort 

genomslag och har överlevt länge. Sammanfattningsvis, SCAFT var en av 

orsakerna till att gång- och cykeltunnlarna fick sådan genomslagskraft i Sverige, 

både på gott och ont enligt Jacobs teorier (Jacobs, 2005, s. 294).  En 

sammanfattning av Jacobs teorier redovisas i kapitel 3. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Ett exempel på SCAFT-planering. Symboler och beteckningar i SCAFT 1968 (Statens 

planverk, 1967, s. 6) Trafikschema för trafikföring, storhusbebyggelse i SCAFT 1968 (Statens 

planverk, 1967, s.16). 

Flerfamiljshus med entréer 
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Trafiksäkerhet 

Gårdagens gångtunnlar byggdes utifrån en tanke om trafiksäkerhet men idag 

bidrar de till en ökad känsla av otrygghet. När den modernistiska staden 

planerades utformades staden utifrån säkerhetssynpunkt, det vill säga att 

trafiksäkerheten bland annat skulle främja barnens väg till och från skolan. Idag 

handlar det om oron för våldsbrott och skadegörelse. Den modernistiska 

planeringen som skulle vara en fördel för barns säkerhet i trafiken har idag vänts 

till en nackdel. Tanken med gångtunnlar var att separera gång- och 

cykeltrafikanter från biltrafiken och därmed öka säkerheten. Idag undviks 

gångtunnlar på grund av rädslan som uppstår i samband med dem (Berglund, 

2005, s.28). Genom att undvika gångtunnlar utsätter vi oss istället för andra risker, 

risker som är kopplade till biltrafiken. Om gångtunnlar bidrar till en ökad säkerhet 

som var en del av ursprungstanken då gångtunnlarna byggdes kan idag 

ifrågasättas.   

I England och Holland har flera städer som policy att inte bygga fler 

gångtunnlar då de inte vill riskera att människor korsar hårt trafikerade gator på 

grund av rädslan för gångtunnlar. De ersätter även befintliga gångtunnlar med 

någon lösning i marknivå (Berntsson, 2002, s. 300).    

Enligt Boverket (2010a, s.55) är det allra bästa att helt undvika att bygga gång- 

och cykeltunnlar och istället hitta andra lösningar. Dock anser Boverket att det 

kan vara svårt att hitta mer trafiksäkra alternativ än gångtunnlar. De menar därför 

att det är angeläget att finna nya lösningar på hur gångtunnlar kan utformas för att 

främja tryggheten.  

Att bygga gångtunnlar har både sina för- och nackdelar, samtidigt som de är 

tänkta att skydda oss från biltrafiken så utsätter de oss för risker, risker som är 

kopplade till biltrafiken. Det är därför viktigt att finna nya designlösningar för 

framtida och befintliga gångtunnlar, med hänsyn till trygghetsaspekten, för att 

förhindra att vi utsätter oss för onödiga risker i biltrafiken. 

Tunnel 2004 

Vägverket (idag Trafikverket) utgår från en rad riktlinjer när de utformar 

trafikrummet. Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för nybyggnad och 

förbättring av tunnlar heter ”tunnel 2004” och är det regelverk som tillämpas vid 

projektering av tunnlar (Vägverket, 2004).  

I vägverkets rapport kapitel 6 behandlas säkerhet vid användning av tunnlar, 

där informeras om: säkerhetsutrustning, val av tunnelklass, vägutformning och 

vägutrustning men det finns ingen information om trafikanternas trygghet, deras 

beteende och användandet av tunnlar.  
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Kapitel 3.6 i vägverkets rapport behandlar inredningen, där beskrivs främst 

tunnelns inklädnad gällande utförande, egenskaper och förutsättningar.  Krav på 

säkerhet behandlar främst vattentäthet, bärförmåga, stadga och beständighet samt 

vad inklädnaden ska ha för egenskaper för att uppfylla detta. Regelverket 

behandlar även belysning och tillgänglighet men detta med utgångspunkt från 

säkerhet och funktionshinder och inte kopplat till den upplevda tryggheten.  

Sammanfattningsvis, det finns inga riktlinjer kopplade till upplevd trygghet i 

tunnlar. Vägverkets lista med riktlinjer för säkerhet visar endast tekniska 

beskrivningar hur säkerhet ska främjas. Tunnlar är främst utformade efter 

säkerheten, det vill säga utformade för att undvika olyckor, skador och dödsfall. 

  Att det inte finns några riktlinjer rörande trygghet kan bero på att begreppet 

trygghet är individuellt. Hur vi tolkar och tar till oss en miljö kan se olika ut 

beroende på flera faktorer. I detta sammanhang handlar det framförallt om att det 

finns flera typer av tunnlar, samt olika förutsättningar beroende på var, när och 

hur dem används, därför är allmänna riktlinjer svåra att ta fram. Tidigare 

forskning i denna rapport lyfter dock fram rumsliga faktorer som sägs främja 

tryggheten. Dessa faktorer är viktiga att lyfta fram inför nybyggnad och 

förbättring av tunnlar. Mer om rumsliga faktorer i kapitel 3. 

Brott och statistik 

Enligt en trygghetsmätning gjord år 2011 i Eskilstuna kommun kände sig 67 

procent av dem svarande oro för att bli utsatt för brott (Trygghetsmätning, 2011, 

s.9). Av de svarande boende i Eskilstuna kommun kände sig i genomsnitt 26 

procent otrygga under kvällen. De deltagande som i högsta grad kände sig otrygga 

var/är bosatta i stadsdelen Nyfors, där svarade 52 procent att de kände sig otrygga 

när de går ut ensamma sent en kväll i området där de bor. Tätt efter kommer de 

boende i Centrum med 48 procent (s.11).   

Trygghetsmätningen 2011 ger en bild av de områden i Eskilstuna där invånarna 

upplever störst otrygghet under kvällstid. Stadsdelen Nyfors och Eskilstuna 

centrum är de områden där invånarna upplever störst otrygghet. Tillgången är den 

knutpunkt som förenar dessa områden, och en plats som sannolikt upplevs som 

otrygg på grund av dess geografiska position. I ett samtal med två taxichaufförer 

vid Eskilstuna järnvägsstation kom det bland annat fram att många personer väljer 

att åka taxi framför att gå ensamma hem under kvällen. Enligt taxichaufförerna är 

det många som upplever stadsdelen Nyfors som otrygg. Flera som åkt taxi har 

nämnt att de undviker att röra sig mellan Eskilstuna centrum och stadsdelen 

Nyfors under kvällen på grund av rädslan för vad som kan hända dem på vägen.  

De betalar gärna för en taxiresa hem för att undvika gång- och cykeltunnlarna som 

leder till stadsdelen Nyfors (Fältanteckning, 2012-04-27).    
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Statistik från polisen visar att få brott sker i området kring och i Tillgången 

men oavsett statistik så upplever människor otrygghet i samband med området 

(Telefonintervju med Thomas Bergqvist, 2012-02-17).   

Att vi upplever otrygghet i samband med utemiljöer har flera orsaker men 

främst handlar det om rädslan att bli utsatt för brott. Människor är inte bara rädda 

för vad som händer utan också för vad de tror kan komma att hända. Vår upplevda 

rädsla leder till att vi tar omvägar för att undvika platser vi upplever som otrygga, 

den nationella trygghetsundersökningen (2011) visar att en del människor 

undviker att gå ut under kvällstid. Under rubriken ”Otrygghetens rum” beskrivs 

rädslorna närmare.  

Offentliga rum  

Hur vi använder stadsrummet begränsas av våra rädslor. Listerborn (2002) har i 

sin doktorsavhandling gjort en tolkning av de delar ett begreppsliggörande av 

rädsla i relation till rum skulle kunna inkludera. En liknande tolkning har även 

gjorts i en presentation ”om brottsförebyggande, trygghet och sånt” framtagen av 

Thomas Bergqvist, kommunpolis i Eskilstuna (Presentation framtagen av Thomas 

Bergqvist). Följande aspekter sammanfattar de faktorer som påverkar den 

upplevda tryggheten. Det är dels den föreställda rädslan där tidigare erfarenheter, 

mentala bilder och historier sätter sina spår när vi rör oss i staden men även den 

materiella rädslan där rumsliga faktorer såsom begränsad sikt och rörelseförmåga 

påverkar den upplevda tryggheten. Rädslan är också beroende av den sociala 

rädslan, hur vi tolkar varandra utifrån vad vi kroppsligen representerar: vilken 

köns- och etnicitetstillhörighet vi har, hur vi klär och rör oss samt på andra sätt 

agerar i den offentliga miljön (Listerborn, 2002, s.96). Den sociala rädslan 

kommer inte diskuteras närmare men det bör nämnas att det är en bidragande 

faktor till upplevd trygghet. Ovanstående faktorer är enligt både Listerborn (2002) 

och Bergqvist (Intervju med Thomas Bergqvist, 2012-04-30) avgörande för 

upplevelsen av trygghet. Nedan presenteras den föreställda rädslan och den 

materiella rädslan. 

Upplevelsens rum 

Det råder ett glapp mellan faktiskt förekommande risker och upplevda risker, där 

våra erfarenheter och antaganden är avgörande för vad vi upplever. Det vi tidigare 

har sett eller hört påverkar det vi upplever och känner i samband med en miljö. 

Rädslan att bli utsatt för brott uppkommer då tidigare erfarenheter gör sig 

påminda. Människor arbetar med de erfarenhetsdata som sinnesupplevelsen ger 

dem (Eco, 1971, s.190).   
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Genom media, vänner och familj får vi höra berättelser om, övergrepp, rån och 

misshandel som sker i den närliggande miljön, berättelser som påverkar oss vare 

sig vi är medvetna om det eller inte.  

Smith menar på att media dels kan överdriva omfattningen av brott men också 

höja människors uppmärksamhet på brottshändelser rent generellt (Smith, 1989 

s.197 citerad av Listerborn, 2002, s.91). Media ser det som en svår och känslig 

fråga där medieforskarna Kathleen Daly och Amy L. Chasteen (1997) har pekat 

på att de brott som är de mest osannolika är de som uppmärksammas mest i 

media, och för främst kvinnor är rädslan för våldtäkt starkt kopplad till 

framförandet i media (citerad av Listerborn, 2002, S.91).  

Andersson (2000, s.26) förklarar att erfarenheterna skapar föreställningar om 

den offentliga miljön och påverkar i sin tur den enskilda individen. 

De undermedvetna processer som sker när vi människor upplever känslor av 

otrygghet leder till antaganden (Ahlström, 2010, s.21), (Eco, 1971, s.190). Vi 

antar att det sker brott i gångtunnlar och att de är otrygga efter att vi hört 

berättelser om brott som skett på liknande platser och till exempel när en kvinna 

drabbas av sexualiserat våld påverkar det även andra kvinnor genom att det skapar 

rädsla (Andersson, 2000, s.25). Vi drar slutsatsen att dessa platser borde undvikas 

trots att det finns statistik som visar på motsatsen. Oavsett vad statistik säger om 

hur troligt det är att det drabbar oss så känner sig människor fortfarande otrygga. 

Ahlström (2012, s.32) påstår att siffror är ointressanta då känslorna tar över.    

Bilden av den farliga staden är komplex då det både handlar om föreställningar 

om farliga platser och om den verkliga situationen. Generellt sett har statistik visat 

att våldsbrott främst sker i hemmiljö och mellan människor som känner varandra 

(Irlander & Hvitfeldt 2011), (Listerborn 2002, s.9), (Andersson, 2000, s.27). Trots 

det framställs det offentliga stadsrummet som den farligaste platsen. Dock ska vi 

vara medvetna om att inte alla händelser rapporteras till polisen och att vi därför 

inte fullständigt kan förlita oss på statistiken.  

Otrygghetens rum 

En människas handlande begränsas av var hon är, vilka människor, platser, tider 

och redskap människan är beroende av för att kunna utföra en viss handling 

(Andersson, 2001, s.20).  Upplevelsen av trygghet/otrygghet är grundläggande för 

hur människor väljer att använda sin stad – när, var och hur människor rör sig 

(Berglund, 2005, s.28).  

I en studie grundat på djupintervjuer har Birgitta Andersson skildrat 21 kvinnor 

mellan 20- 60 år boende i Malmö och deras uppleveler av trafikrummet. 

Kvinnorna är slumpmässigt utvalda och arbetar på universitetssjukhuset MAS i 

Malmö. Temat i intervjuerna handlade om kvinnornas upplevelser av säkerhet, 
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trygghet och otrygghet i trafikrummet och fokus låg på kvinnornas resa till och 

från arbetet.   

Andersson skriver: att forskningsprojektet tar fasta på kvinnors upplevelser och 

definition av otrygghetens rum föranleder ett påpekande, nämligen att rädsla för 

hot och våld inte uteslutande är ett kvinnligt problem (Andersson, 2001, s.8).  

Utgångspunkten i studien har varit att det finns skillnader mellan kvinnor och 

män, här har Andersson valt att utgå från kvinnors rädslor i det offentliga rummet 

då mäns rädslor inte ryms inom ramen för det enskilda projektet.  

Studien har visat att kvinnorna generellt sätt känner sig mer trygga att färdas 

under dagtid än under dygnets mörka timmar då det på natten vanligtvis rör sig 

färre människor än på dagen samt att trygghetskänslan ökar när de inte färdas 

ensamma. Studien har därutöver visat att kvinnorna använder olika strategier för 

att undvika de platser som de upplever utgöra en risk, där miljöer med slutna rum 

är typiska exempel. Bland annat valde de en annan transport eller färdväg hem 

(s.33ff).   

I den fysiska miljön upplevs slutna rum som de mest skrämmande, främst på 

grund av den begränsade rörelsefriheten som infinner sig (s.38).  

Gångtunnlar är platser som enligt de svarande upplevs som otrygga. En 

gångtunnel kan exempelvis inramas av skymmande buskage eller göra en tvär 

krök vid upp-/nedfarten som begränsar sikten. Den kan också vara trång och smal 

vilket främjar känslan av instängdhet samt saknaden av flyktväg. Generellt sett 

svarade kvinnorna att de undviker gångtunnlar då de känner sig osäkra i dessa 

miljöer. De tar hellre en omväg som tar längre tid än använder sig av gångtunnlar. 

Människor vill känna att de har kontroll över rummet, vilket de saknar på dessa 

platser (s.38).    

I en fallstudie om upplevd trygghet och arbetet för att förbättra denna i Uppsala 

stadskärna (Larsson & Eriksson, 2006) framkommer det utifrån en 

enkätundersökning med 110 deltagande att majoriteten av de svarande upplever 

otrygghet i samband med brott. Undersökningen visar även att majoriteten av 

respondenterna anser att bristande synfält, belysning, nedskräpning, klotter och 

skadegörelse är rumsliga faktorer som påverkar deras uppfattning av trygghet 

negativt. I denna undersökning har både kvinnor och män deltagit till skillnad från 

Anderssons där fokus låg på kvinnorna.  

Flera personer i undersökningarna upplever rädsla i samband med brott vilket 

enligt statistik från BRÅ (Irlander & Hvitfeldt 2011) visar sig vara en betydande 

faktor för upplevd trygghet. Djupintervjuerna och enkätundersökningarna pekar 

på att det finns rumsliga faktorer som påverkar vår upplevda känsla av trygghet.  

De rumsliga faktorer som främst påverkar upplevelsen av trygghet hos de 

svarande är: tid på dygnet, belysning, begränsad sikt och rörelseförmåga, flödet av 

människor samt miljöns skick. Rumsliga faktorer diskuteras vidare i kapitel 3.  
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Trygg stadsplanering 

Trygghetsprojekten i det här kapitlet visar att det finns flera sätt att se på 

utformningen av gångtunnlar. Nedan redovisas tre aspekter angående brott- och 

trygghetsförebyggande medel.   

Jane Jacobs 

Journalisten Jane Jacobs betonar i den berömda boken först utgiven 1961, om den 

amerikanska storstadens liv och förfall, att platser måste vara befolkade, 

överblickbara samt ha flera funktioner och kontinuerligt användas för att förhindra 

brott och förebygga trygghet (Jacobs, 2005). Hennes bok var ett försök till att 

introducera nya stadsplaneringsprinciper och ett sätt att presentera de kvaliteter 

som finns i den traditionella staden. Variation, mångfald och trygghet är 

genomgående teman i boken. Jacobs pratar om en naturlig övervakning, där vi 

människor är ögon som ser och bevakar det som händer i staden. Det handlar om 

att se och bli sedd för att skapa en trygg stad (s.57). Enligt henne kan människor 

bli sedda om en hög koncentration av dem rör sig i staden under olika tider och av 

olika skäl samt att en stadsdel och dess beståndsdelar har en variation av 

funktioner (s.179, s.229). För att bringa liv i staden och främja tryggheten bör det 

finnas en naturlig övervakning och kontinuerligt flöde av människor. Jacobs 

påstår att detta kan ske genom ett omfattande utbud av butiker och andra 

inrättningar för allmänheten; i synnerhet företag och faciliteter som används på 

kvällen och natten. Det krävs även flera typer av etablissemang för att människors 

vägar ska korsas och nya möten och kontakter ska uppstå (s. 58-59). Jacobs menar 

att trygghet uppstår oavsett om vi omges av människor vi inte känner.  

Oscar Newman 

Oscar Newman, arkitekt och professor har skrivit boken: Defensible space - 

Crime prevention through Urban Design, 1973 (Newman, 1973). I boken 

diskuterar Newman brottsprevention genom social kontroll, han syftar till att 

förstärka den sociala kontrollen genom att tydliggöra det försvarbara rummet 

”defensible space” (s.3ff).  Han vill skapa tydliga gränser mellan offentligt och 

privat genom så kallade ”zoner”. Zonerna delar in bostadsområdena i mindre delar 

för att möjliggöra en övervakning genom människorna som bor där. Han påstår att 

zonerna ska hålla borta ”outsiders” och därigenom förebygga brott och främja 

trygghet (s.51ff).   

Skillnaden mellan Jacobs och Newman idéer om trygghet är enligt Listerborn 

(2002, s.106) att Jacobs ser trygghet som en följdverkan av en väl planerad stad 

medan Newman specifikt arbetar mot brottsprevention. Exempelvis eftersträvar 

båda social kontroll men skillnaden är att Newman ser på främlingar som ett hot 
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mot den upprätthållna ordningen medan Jacobs betonar att tryggheten ligger i att 

du vet att det finns människor där ute, inte på att du vet vilka de är.   

Dansk standard 

Dansk standard kan framställas som en kombination av Jane Jacobs och Oscar 

Newmans teorier men med en betoning på Jacobs.  Den danska modellen 

förespråkar tydliga markeringar mellan privat och offentligt, vilket ska främja 

ansvarskänsla och tillhörighetskänsla. Ytterligare ska offentliga rum kunna bidra 

till att skapa en kontakt mellan människor genom synlighet och observerbarhet. 

Den danska modellen förespråkar vackra och underhållna platser för ökad 

trygghet, men att i utsatta miljöer kan fysiska barriärer och formaliserad 

övervakning vara nödvändig (Listerborn, 2002, s.111). Den danska modellen ger 

förutsättningar för att skapa en balans i samhället, där en naturlig övervakning 

kompletteras med ett fysiskt hinder i form av en övervakningskamera eller ett 

billarm.  

Thomas Bergqvist nämnde i en intervju, att det krävs en balans mellan 

trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet (Intervju med Thomas 

Bergqvist, 2012-04-30). Han anser bland annat att om vi satsar för hårt på 

trygghetsarbetet så kanske människor känner sig så pass trygga att de glömmer 

bort att låsa bilen.  

Jag tror att om vi istället satsar alla resurser på brottsförebyggande medel och 

sätter upp galler, taggtråd och övervakningskameror i varje gatuhörn så kommer 

staden att uppfattas som mer hotfull än den är och vi kommer uppleva större 

rädsla.  

Att enbart satsa på endera Jacobs eller Newmans teorier om en trygg stad tror 

jag får sina konsekvenser. Det krävs snarare en balans mellan brottsförebyggande 

och trygghetskapande arbete vid utformandet av den offentliga miljön. Jag tror det 

krävs både en naturlig övervakning i form av fönster riktade mot gatan och 

rumsliga element som skapar intresse och blickfång samt övervakningskameror 

som kompletterar för att främja tryggheten och upprätthålla en balans i samhället. 
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Utformning för trygghet 

I följande del redovisas observation av Tillgången samt en sammanfattning av 

intervjuer med experter.  Inom ramen för projektets tidsrymd har jag valt att 

endast använda metoder som är kvalitativa. Vidare redovisas riktlinjer och 

motivering för gestaltning, det färdiga gestaltningsförslaget och avslutningsvis 

redovisas resultat och slutsatser. 

Intervjuer  

Nedan redovisas en kort sammanfattning av fyra intervjuer inom fyra 

verksamhetsområden. Intervjuerna ger en inblick i respondenternas tankar, idéer 

och kunskaper inom området trygghet. Respondenterna gav svar på frågor rörande 

brottsprevention, trygghet och utformning med fokus på gångtunnlar. 

Respondenterna: 

Björn Norman- Ansvarig arkitekt för Tillgången i Eskilstuna. 

Lennart Almrud- Tekniker, Ingenjör och projektledare för nybyggnad i Eskilstuna. 

Marianne Palmgren- Konstnär och formgivare samt högskoleadjunkt (master of 

fine art) och programlärare för Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola, 

Eskilstuna. 

Thomas Bergqvist- Polisinspektör i Eskilstuna. Ansvarig för trygghetsfrågor. 

Faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet 

Det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet menar Norman och 

Bergqvist. Emellertid tror båda att trygghet påverkas av sociala skäl, hur 

människor beter sig mot varandra och den sociala ställning de har i det fysiska 

rummet. Vidare säger Bergqvist att det har att göra med de mentala bilder vi 

människor målar upp i den fysiska miljön, där tidigare erfarenheter gör sig 

påminda. Han menar att omedvetna faktorer påverkar till att människor känner sig 

rädda i gångtunnlar.  

En trygg stad 

Respondenternas tankar och idéer kring uttrycket ”en trygg stad” är delade.  

Norman, Almrud och Bergqvist menar alla att det krävs en social kontroll för att 

främja trygghet, dock har de skilda åsikter kring hur social kontroll skall 

genomföras. Norman hävdar likväl som Jacobs (Jacobs, 2005, s.), för att kunna 

främja trygghet krävs en kontinuerlig verksamhet som aldrig är stängd, en social 

kontroll i form av en naturlig övervakning. Almruds tankar kring en trygg stad 

liknar snarare Newmans teorier om brottsprevention (Newman,), men istället för 

en naturlig övervakning menar Almrud att det fordras övervakningskameror för 
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social kontroll. Han säger att det har gått så långt i samhället att det enda som 

hjälper är att använda sig av övervakningskameror men det måste också finnas en 

garanti på att någon ser dig. Detta krävs för att privatpersoner skall känna sig 

trygga. Vidare påstår Bergqvist att ”en trygg stad” skapas genom en stadskärna 

med stor social kontroll eftersom vi känner för sådana miljöer, den blir alltså ett 

offentligt vardagsrum. Bergqvist tror att om vi gör natt till dag genom att utforma 

den offentliga miljön efter vad vi förknippar med positivt under dagen, 

exempelvis indirekt belysning och grönska, så kommer människor uppleva en 

tryggare stad. Slutligen diskuterar Palmgren att det inte enbart går att se till de 

rumsliga faktorerna vid skapandet av en trygg stad, det handlar om att se till 

helheten.  Hon säger att det är viktigt att se till platsens förutsättningar och att ha 

en förförståelse för den för att uppnå upplevd trygghet.  

Gångtunnlar 

Norman och Almrud är överrens om att vi bör undvika gångtunnlar helt och hållet 

under kvällstid och ser omvägar som bättre alternativ. Almrud menar specifikt att 

detta gäller kvinnorna. 

Rumsliga faktorer i gångtunnlar 

När det kommer till rumsliga faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet i 

gångtunnlar så är respondenterna i stort sett överrens. De är överrens om att det 

handlar om förutsättningarna som finns på platsen, hur gångtunneln är utformad. 

Är det en gångtunnel med kraftiga böjar? Är den smal med räta vinklar eller 

flaskhalsformad? Finns det några flyktvägar? Är det mörkt eller ljust och vilken 

årstid är det? Ligger den avskilt och upplevs som öde, eller är platsen sliten? 

Sammanfattningsvis anser respondenterna att; genomsikten, mörker/ljus, 

överblickbarheten, flödet, skötseln och antalet flyktvägar är rumsliga faktorer som 

påverkar upplevelsen av trygghet i gångtunnlar. 

Tillgången 

Norman förklarar att det var ett politiskt beslut som avgjorde grundutformningen 

av Tillgången. Han förklarar också att grundutformningen av gångtunneln inte är 

en utformning han själv valt. Både Bergqvist och Norman tycker att trapporna blir 

till branta barriärer som skymmer genomsikten. Palmgren tycker till skillnad från 

Norman och Bergqvist, att det som är speciellt med Tillgången är att det finns 

trappor på vardera sidan, detta gör den lite annorlunda. Trapporna ger 

gångtunneln en spännande utformning. Hon anser att Tillgången upplevs som 

bearbetad och inte lämnad åt slumpen. Norman säger att lösningarna som gjordes 

var de bästa möjliga utifrån de förutsättningar som gavs utifrån de politiska beslut 

som togs. Det finns skilda meningar mellan respondenterna gällande 
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utformningen av Tillgången. Norman hade en tanke bakom materialvalen vilket 

både Bergqvist och Almrud ifrågasätter i sina intervjuer. Tillgången är enligt 

Bergqvist ett ”hafsverk”. Bergqvist identifierar den typ av miljö med miljöer som 

har med till exempel sjukhus och våtutrymmen att göra, mycket på grund av 

materialvalen. Han ser inte heller Tillgången som särskilt dekorerad, det är inte en 

miljö som är utsmyckad så att det blir en personlig känsla omkring den. Det finns 

ett mönster i teglet men av vadå undrar Bergqvist? Almrud tycker dessutom att 

materialvalen mestadels gjordes utifrån ett estetiskt perspektiv, och inte utifrån 

möjligheterna till skötsel av gångtunneln. Idag är det exempelvis mycket klotter i 

gångtunneln vilket är svårt att få bort. Övervakningen i gångtunneln är också 

något som ifrågasätts av Almrud. Han menar att övervakningskamerorna som är i 

Tillgången idag inte gör någon nytta ur trygghetssynpunkt. Bilderna från 

kamerorna har dålig upplösning på grund av den personliga integriteten vilket 

påverkar identifiering av möjliga gärningsmän och det finns ingen garanti för att 

någon ser dig. Bergqvist håller med Almrud om att kamerorna behöver uppdateras 

men påstår att det går att se om det sker brott. Bergqvist säger att de behöver 

uppdateras, detta innebär inte att de är dåliga och det faktiskt finns poliser som 

bevakar Tillgången genom kamerorna.  

Utformning  

Det finns flera aspekter i utformningen som påverkar tryggheten, dels har det 

enligt Almrud att göra med budgeten, om budgeten är dåligt prioriteras inte 

trygghetsaspekten på samma sätt vilket resulterar i en ”otryggare” lösning. 

Materialvalet är en annan aspekt, Norman påstår att material kan förstärka känslan 

av kyla, obehag och hotfullhet och menar att ju mer skört ett material uppfattas 

desto lättare ser det ut att ha sönder. Vidare tror Almrud att det i längden är bäst 

att välja ett material som tål omgivningen då ett mjukt och skört material blir svårt 

att hålla fritt från klotter och skadegörelse. En tredje aspekt som är viktig att tänka 

på vid utformning av gångtunnlar är enligt Palmgren och Bergqvist en plats 

identitet. Palmgren menar att en miljö som är välskött visar på mänskliga spår, att 

någon är där och städar eller underhåller material, det ger också signaler om att 

det är en plats som är värd att kosta på resurser på. När hon tänker på en sliten 

skolgårdsmiljö tänker hon på en plats utan identitet, en plats som är meningslös att 

ta ansvar för då det inte finns någon som uppmuntrar till det. Både Bergqvist och 

Palmgren menar att när platser får någon typ av identitet kan människor få en 

koppling till platsen. Palmgren har jobbat med hårt slitna skolgårdsmiljöer där det 

funnits mycket skadegörelse. I dessa projekt var eleverna involverade och de var 

långsiktiga projekt.  Palmgren tror att om en stolthet och tillhörighet skapas för 

platsen så minskar skadegörelsen, platser som är väldigt anonyma och opersonliga 

skapar ingen stolthet. Bergqvist tror dessutom att om Tillgången blir mer 
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personlig skapas en bättre samhörighet med platsen. Slutligen tycker både 

Palmgren och Bergqvist att det är viktigt med mötesplatser, där människor kan 

vänta, mötas och hämtas. 

Rumsliga faktorer 

Jag har genom intervjuer, tidigare undersökningar samt utifrån Jacobs och 

Newmans teorier kommit fram till att följande rumsliga faktorer främst påverkar 

upplevelsen av trygghet i den offentliga miljön och däribland gångtunnlar och 

dessa är, överblickbarhet, genomsikt, skötsel, arkitektur, tillgänglighet, 

mörker/ljus, övervakning, och flödet. 

Observationer i Tillgången 

Jag har genomfört observationer med utgångspunkt från en checklista jag beskrev 

tidigare under metodkritik, över faktorer som en forskare bör ta hänsyn till under 

en observation. Efter observationerna har jag sedan jämfört den fysiska miljön i 

och i anslutning till Tillgången med ovanstående faktorer. Exempelvis hur ser 

överblickbarheten ut gällande Tillgången? 

Det genomfördes tre stycken observationer. Dessa genomfördes i och i 

anslutning till gångtunneln Tillgången i Eskilstuna. Under observationerna 

observerades den rumsliga miljön samt flödet av människor i och i anslutning till 

gångtunneln. Observationerna genomfördes 2012-04-26 klockan 7.30–8.50 samt 

2012-04-27 klockan 8.00–9.30 och 16.30–17.15. Tiderna valdes efter då flödet är 

som störst i och i anslutning till Tillgången, dels för att studera människors 

rörelsemönster men även för att få möjligheten till att göra en dold observation 

över människors beteenden.  

Observationerna ger en övergripande bild över rumsliga faktorer som påverkar 

upplevelsen av trygghet i Tillgången samt över människors rörelsemönster i och i 

anslutning till gångtunneln.  

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Ritning: Björn Norman. Planritning över Tillgången. Ritningen och färgsymbolerna 

används för att illustrera varifrån bilderna tagits i och i anslutning till gångtunneln.  
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Överblickbarheten i och i anslutning till Tillgången 

- Dolda rumsligheter i och med upp- och nedgång till 

perronger påverkar överblickbarheten.  

- Placering och skötsel av vegetation: Vegetation 

skymmer och minskar överblickbarheten.  

- Blickfång: Tillgångens material- och färgval ger 

gångtunneln en svag kontrast i förhållande till dess 

omgivning vilket gör att överblickbarheten av platsen 

försvåras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7-9. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna i 

och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-26 kl. 07.30- 08.50.  
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Genomsikten i och i anslutning till Tillgången 

- Genomsikt: De branta trapporna i Tillgången förhindrar 

genomsikt mellan stadsdelen Nyfors och Eskilstuna 

Centrum. Du ser inte vad du kommer upp eller ned till 

när du passerar genom gångtunneln.  

- Placering och skötsel av vegetation: Vegetation 

skymmer och minskar genomsikten, se bild under 

överblickbarhet på föreliggande sida. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Bild 10-12. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-26 kl. 07.30- 08.50. 

 

Bild 10-12. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-26 kl. 07.30- 08.50.  
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Skötseln i och i anslutning till Tillgången 

- Sliten miljö: I Tillgången finns klotter på väggarna, 

nedskräpning och skadegörelse. Sneda skyltar, fläckar 

på golvet, hål i marken. Miljön ser misskött ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13-16. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26. Bilder tagna i Tillgången. 

Observation: 2012-04-26 kl.07.30- 08.50.  
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Arkitekturen/Rumsliga element i och i anslutning till Tillgången 

- Materialval: Klinker och kakel. Abstrakt mönster. 

- Färgval i gångtunneln: Beigt och rödbrunt. 

- Gångtunnelns byggnadsform: Fasade kanter, avlång 

och bred gång samt branta trappor för upp- och 

nedgång till stadsdelen Nyfors, Eskilstuna Centrum och 

till perronger. Trapporna blir besvärliga flyktvägar. 

- Bänkar och cykelställ: Cykelställ och gröna träbänkar 

är placerade i anslutning till Tillgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17-20. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i Tillgången. Observation: 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 
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Tillgängligheten i och i anslutning till Tillgången 

- Tillgänglighet: Ingen tillgänglighet för cykeltrafik.  

Hissar för upp- och nedgång till perronger samt till 

stadsdelen Nyfors och Eskilstuna Centrum. Detta gör 

det möjligt för funktionshindrade och äldre att använda 

gångtunneln. 

Mörker/Ljus i och i anslutning till Tillgången 

- Ljussättning: Belysning i Gångtunneln gör det möjligt 

att se och bli sedd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21-23. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-27 kl.7.30- 08.50. 

 

Bild 21-23. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-27 kl.7.30- 08.50. 
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Övervakning i och i anslutning till Tillgången 

- Placering av övervakningskyltar: skyltarna vid upp- 

och nergångar till Nyfors och Eskilstuna Centrum är 

placerade på sidan i rörelseriktningen. 

Övervakningsskyltarna sitter på sidorna av gångtunneln 

vilket försvårar att dem uppmärksammas när 

människor har bråttom och blicken fokuserad framåt. 

 

Tillhörighet i och i anslutning till Tillgången 

- Anonym och opersonlig plats. Finns ingen information 

vid platsen som förklarar eller visar varför material, 

färger och mönster valts, ingen tydlig historia kring 

platsen. En plats som används främst som passage.     

 

 

 

 

 

 

Bild 24-25. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilder tagna 

i och i anslutning till Tillgången. Observation: 2012-04-27 kl.7.30- 08.50. 
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Flödet i och i anslutning till Tillgången, se Bild 26-33 

- Flödet: Ökat flöde av människor under dagen, mycket 

på grund av pendlingstrafiken. 

- Rörelsemönster: Människor anpassar sig efter de 

rumsliga element som finns på platsen. Det finns ett 

tydligt rörelsemönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 26. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. Flödet i Tillgången mot Nyfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren.  

Observation: 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 30. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren. Observation: 

2012-04-26 kl.7.30- 8.50, 2012-04-27 kl.16.30- 17.15 

Flödet i anslutning till stadsdelen Nyfors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28-29. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. 
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Flödet i anslutning till Eskilstuna centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 31-32. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 33. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren.  

Observation: 2012-04-27 kl.08.00- 8.30.
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Riktlinjer för utformning  

Nedan redovisas de riktlinjer jag kommit fram till vad det gäller utformandet av 

den offentliga miljön, däribland gångtunnlar, med hänsyn till trygghetsaspekten. 

Riktlinjerna har tagits fram genom intervjuer och tidigare forskning i denna 

rapport. 

Överblickbarhet  

Den offentliga miljön ska kunna överblickas av människor som rör sig ute 

och/eller från fönster. Därför är det viktigt att tänka på fönsterplacering, belysning 

och att skapa blickfång samt undvika att skapa dolda hörn och kanter (Botryggt05, 

2005, s.3), (Jacobs, 2005). För att skapa blickfång krävs inte mycket mer än en 

lämplig väggfärg, någonting som drar till sig blickarna och det kan göras med 

mycket sparsamma medel (Jacobs, 2005, s.417-420). Genom blickfång skapas en 

naturlig övervakning eftersom människors blickar omedvetet dras till platser som 

sticker ut från sin omgivning.  Exempelvis uppmärksammar vi föremål lättare om 

kontrasten mellan föremålet och dess omgivning är hög, som svart mot vitt. 

En knutpunkt kan synliggöras och dra till sig blickar genom att tydliggöras. 

Detta kan göras med hjälp av färger, texturer, material, former, belysning 

och/eller planteringar Det krävs någonting som gör en plats oemotståndlig för 

ögat att rikta sin blick mot (Lynch, 1960, s. 102- 104).  

Genomsikt  

Naturliga planteringar kan uppfattas som betydligt tryggare om genomsiktligheten 

ökar och en undervegetation av exempelvis blommande perenner anläggs 

(Boverket, 2010a, s.47). Därför är det viktigt att placeringen och skötseln av 

vegetationen fungerar utifrån trygghetssynpunkt. Det är även viktigt att tänka på 

genomsikten i exempelvis gångtunnlar, hur påverkar och förbättras genomsikten i 

gångtunnlar som är böjda, krokiga eller dem som ligger under marknivå? För att 

genomsikten skall vara god i en gångtunnel är det angeläget att vid nybyggnation 

tänka på att göra gångtunneln så kort och bred som möjligt samt göra det tydligt 

vart gångtunneln leder.  

Skötsel  

Boverket menar att skötsel och underhåll spelar en stor roll i hur vi upplever vår 

omgivning. Det är viktigt att visa omsorg för miljön, visa att den inte är bortglömd 

för att människor ska se det som meningsfullt att ta ansvar för sin miljö, vilket 

även Palmgren och Bergqvist förespråkar i sina intervjuer. Vidare menar Boverket 

att det är viktigt att välja material i gång- och cykeltunnlar som står emot 
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skadegörelse och klotter. Att vistas på en plats som känns övergiven, misskött och 

oplanerad kan i sig skapa otrygghet. Byggnader och områden som signalerar att 

någon bryr sig om dem upplevs ofta som tryggare och utsätts därmed också för 

mindre skadegörelse (Boverket, 2010a, s.33, s.55). Detta kan vi se exempel på i 

Tyresö kommun där de lyckades förebygga skadegörelse genom att engagera barn 

och ungdomar i utsmyckningen av sitt eget lokalområde.  

Arkitektur  

Miljöer och produkter som utformas med omsorg om såväl materiella kvaliteter 

som social och estetiskt kvalitet har större förutsättningar att brukas med 

varsamhet (TRAST, 2007s.28 ). Norman och Almrud talade i sina intervjuer om 

materialvalet. Norman påstod att material kan förstärka känslan av kyla, obehag 

och hotfullhet och menade att ju mer skört ett material uppfattas desto lättare ser 

det ut att ha sönder. Vidare trodde Almrud att det i längden är bäst att välja ett 

material som tål omgivningen då ett mjukt och skört material blir svårt att hålla 

fritt från klotter och skadegörelse. Dessutom ser Boverket det som viktigt att välja 

material som står emot skadegörelse och klotter i gångtunnlar (Boverket, 2010a, 

s.55). Sammanfattningsvis, det är en fördel att välja ett hårt och tåligt material 

som valts med omsorg och en estetisk kvalitet och med tanke bakom för att 

uppmuntra människor till att vilja ta ansvar för platsen.  

Flödet 

Boverket och Jacobs förespråkar en stadsdel vars beståndsdelar har en variation 

av funktioner, där busslinjer, gångtunnlar, torg och annan infrastruktur används 

för fler än ett ändamål. Genom en variation av funktioner skapas förutsättningar 

för en ökad aktivitet och större genomströmning av människor vilket i sin tur kan 

bidra till att främja trygghet. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 

användning av stadens miljöer, som exempelvis mötesplatser. Det krävs att den 

fysiska miljön har en mångfald för ett ökat flöde, en variation av funktioner 

(Boverket, 2010a, s.20), (Jacobs, 2005, s.179, s.). Det krävs också en variation av 

människor, en blandning av kön, ålder och etniciteter. Enligt Boverket ger en 

varierad blandning av människor en större trygghet än en homogen (Boverket, 

2010a, s.23). I de flesta sammanhang är det mänsklig närvaro som främjar 

upplevd trygghet. Människor rör sig mer eller mindre medvetet i närheten av 

andra människor, vilket jag uppmärksammade under mina observationer (Jacobs, 

2005, s.59), (Vägverket och SKL, 2009, s.29), (Berglund och Jergeby, 1998, s.43). 

Beroende på min fysiska placering drog jag mer eller mindre till mig personer i 

min närhet och särskilt under ett observationstillfälle. Då var jag placerad på en 

parkbänk, efter några minuters observation uppmärksammade jag att ytterligare 

två personer satte sig på parkbänkarna intill. Dessa parkbänkar hade innan stått 
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tomma då min fysiska placering varit en annan. Min fysiska placering och närvaro 

påverkade i detta fall personer i min omgivning (Observation, 2012-04-27 

klockan 16.30–17.15). Mångfald och variation kan bidra till att öka flödet samt 

närvaron av människor på en plats vilket i sin tur kan främja upplevd trygghet. 

Därför är det viktigt att utforma en plats så den skapar förutsättningar för 

mångfald och variation.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan definieras som den lätthet vilken medborgare, näringsliv och 

offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av. 

Hur lätt det är beror på hur stor uppoffringen är i restid, kostnader, hinder och 

trygghet (TRAST, 2007, s.37-38).  Att bygga och forma trygga miljöer innebär 

enligt Boverket att stadsmiljön bör vara tillgänglig för alla. Blir staden exempelvis 

tillgänglig för personer med funktionsnedsättning av olika slag stärks sannolikt 

tryggheten också för andra (Boverket, 2010a, s.19).  

Tillhörighet 

Det är viktigt att ta hänsyn till varje stads karaktär, det vill säga 

bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker och gatunät men även 

mänskliga aktiviteter, näringslivets sammansättning och turism. Varje ort har 

dessutom en unik historia (TRAST, 2007s.35). Det är bland annat viktigt för att 

platser ska erbjuda olika grupper möjligheten till en känsla av tillhörighet. Både 

Bergqvist och Palmgren beskriver i sina intervjuer att de tror att när platser får 

någon typ av identitet kan människor få en koppling till platsen och därmed känna 

en tillhörighet. Bergqvist menar även, att genom att göra en plats mer personlig så 

skapas en bättre samhörighet med den, kanske genom att låta människor sätta en 

personlig prägel på platsen. Vidare menar de att när människor känner en 

tillhörighet till platsen, en gemenskap så skapas en stolthet och en vilja att ta 

ansvar för platsen.  

Möjligheterna till positiva upplevelser som stannar kvar i minnet är en viktig 

faktor för värderandet av platser (Berglund och Jergeby, 1998, s.21). Därför är det 

viktigt att människor känner för platsen för att en plats ska upplevas som positiv 

och därmed trygg. Känslan av trygghet kan tillgodoses genom att människor 

känner en tillhörighet med platsen. 

Mörker/Ljus 

Ljussättning påverkar i stor utsträckning om en miljö eller plats upplevs som 

trygg. Boverket och Jacobs är tveksamma till om det enbart med ljusets hjälp går 

att skapa trygga platser. Som framställdes tidigare, menar Jacobs att om det inte 

finns någon allmän bevakning av en plats är belysningen inte till någon nytta. 
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Belysningen är viktigt enligt både Boverket och Jacobs, det handlar dock om var, 

när och hur vi använder oss av den. Det är inte ovanligt att exempelvis en 

gångtunnel är upplyst medan omgivningen är mörk vilket synliggör den gående 

väl men samtidigt försämrar möjligheten till mörkerseende vilket påverkar hur vi 

ser omgivningen (Boverket, 2010a, s.70), (Jacobs, 2005, s.64). Vidare anser 

Bergqvist att en indirekt belysning är att föredra, en belysning som belyser 

nerifrån och upp istället för uppifrån och ner. Indirekt belysning är att föredra då 

personer syns väl i den typen av ljus och den framkallar inte heller skuggor 

(Intervju med Thomas Bergqvist, 2012-04-30). Mörker och ljus påverkar vår 

upplevda trygghet, det handlar inte enbart om belysningen utan även om årstider 

och tid på dygnet vilket både Palmgrens, Bergqvists samt Anderssons 

undersökning påvisar (Andersson, 2001). Det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

aspekter och se till helheten vid utformnigen av en plats. 

 

Övervakning 

En metod för att förebrygga brott och som används alltmer ofta är 

kameraövervakning av offentliga platser. Om kameraövervakning förebygger 

brott är omdiskuterat, den kan snarare bidra till mer otrygghet. Vetskapen om att 

en plats är övervakad kan ge känslan av att ”här är det säkert farligt annars skulle 

det inte vara övervakat” eller ”jag borde vara otrygg”. Kameraövervakning kan 

även bidra till en falsk trygghet då du tror någon ser dig. Om kameraövervakning 

främjar upplevd trygghet kan dock diskuteras (Boverket, 2010a, s.33). Jag tror det 

handlar om i vilken miljö vi sätter upp kameraövervakning. Är det i en hårt sliten 

miljö med galler och taggtråd eller är det i en miljö där det lagts ner lite omsorg 

och tid, en miljö som förknippas med något positivt. Var, när och hur vi använder 

oss av kameraövervakning tror jag är viktigt att tänka på för att främja upplevd 

trygghet. I enkätundersökningen som gjordes i Uppsala med 110 deltagande, ålder 

15- 36+ med jämn könsfördelning ansåg majoriteten av personerna att 

kameraövervakning vid offentliga platser har en positiv inverkan vad gäller deras 

syn på trygghet i stadskärnan (Larsson & Eriksson, 2006, s.40).  Jag tror att det 

mest effektiva skulle vara att till största delen utnyttja den naturliga 

övervakningen och genom övervakningskameror förstärka ”att här är det någon 

som bryr sig” och/eller ”här är det någon som ser dig”. 
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Gestaltning 

I följande del redovisas en motivering av gestaltning utifrån ovanstående riktlinjer 

och tidigare forskning i denna rapport. Slutligen redovisas en sammanfattning av 

mitt gestaltningsförslag med bilder och beskrivningar av gestaltningen. 

Motivering av gestaltning 

Kunskapsöversikten redovisar att tidigare erfarenheter och det vi associerar med 

platsen har en avgörande betydelse för den upplevda tryggheten. Om en plats 

uppfattas som positiv och attraktiv av omgivningen, och av den enskilda individen 

värderas platsen också högre. Om den däremot kopplas samman med något 

negativt, exempelvis med brott, blir effekten den motsatta. En plats kan bli mer 

attraktiv om den till exempel har sittplatser som gör det möjligt för avbrott vid 

förflyttningar, en möjlighet för möten, att se och bli sedd samt skapa kontakt 

(Berglund och Jergeby, 1998, s.43). Boverket menar också att konst kan skapa 

offentliga rum som är tilltalande, roliga, trygga och attraktiva att vistas i för alla 

människor (Boverket, 2010a, s.25). För att en plats ska användas krävs en 

variation av funktioner, platsen måste vara tillräckligt intressant för att stanna upp 

vid, den måste vara tillgänglig under dygnets alla timmar för att främja ett 

kontinuerligt flöde. Det måste även finnas ett upplevelsevärde, ett sätt att 

tillfredsställa ett nyttobehov för att en plats ska bli meningsfull för dem som 

använder den och för att människor ska vilja befinna sig på platsen (Berglund och 

Jergeby, 1998, s.21, s.73). Människor behöver bli sedda, de behöver närvaron av 

andra människor för att främja upplevd trygghet, det behövs mångfald och 

variation. Mångfald ger förutsättningar för en ökad närvaro och ett ökat flöde av 

människor samt en naturlig övervakning. Dessa faktorer bidrar tillsammans till att 

främja upplevd trygghet. Med mångfald menar jag attraktiva platser som har en 

naturlig övervakning och som tillgodoser behov och krav från en variation av 

människor med olika förutsättningar. Det krävs dessutom en balans mellan den 

naturliga övervakningen och kameraövervakning. Det finns teorier som talar för 

och emot kameraövervakning och det diskuteras om övervakningskameror främjar 

trygghet eller inte men jag tror det handlar om var, när och hur de används. 

Färg, ljus och material 

Funktion och sammanhang avgör hur ljus, material och färger ska behandlas. Det 

är viktigt att kontrollera hur färger och material ter sig under olika 

ljusförhållanden, ljuset spelar stor roll för hur färgen på olika färgmaterial 

uppträder. Tid på dygnet, årstid och vilket typ av ljuskälla vi använder oss av 

påverkar färgupplevelsen. Det är även viktigt att behandla ljus, material och färger 

på ett sådant sätt att funktion, uppbyggnad och upplevelser bildar en samordnad 
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helhet. Färger har en inverkan på varandra, vissa färger kan ”tända upp” andra 

färger och förstärka dem. Exempelvis svart mot vitt (Anter, 2006, s.96-97, s.156).  

Vi reagerar spontant på kontraster. Det blir ett blickfång, en yta får alltid mer 

uppmärksamhet om den skiljer sig från de andra i färg, belysning eller storlek. En 

vägg kan om den är starkt belyst, ge sin prägel i hela rummet och skapa ett 

blickfång (s.159).  

Hur färger uppfattas är individuellt och beror på kontexten. Det finns dock 

färger som människor har liknande upplevelse kring vilket beskrivs i en antologi 

där aktuella forskningsresultat om färg, ljus och rum tillsammans med 

erfarenheter från praktiserande arkitekter presenteras (Anter, 2005). 

Undersökningarna visade exempelvis hur gröna och gula rum uppfattades. Gröna 

rum upplevdes som öppna och lugna, de associerades till frid och lugn. Många 

observatörer associerade dessutom till grönska. De svagt grönare rummen 

upplevdes som kallare än de kulörta. Gula rum associerades till ljus och guld. 

Rent gula och rödaktiga gula rum var högt uppskattade. De uppfattades som 

varma och livfulla. Varmt förknippades ofta med livligt och muntert medan kallt 

förknippades med stillsamt och dystert (s. 176, s.182).  

Hur vi väljer färger, material och ljus kan påverka den känsla vi upplever i till 

exempel en gångtunnel.  

Bilder 

Medan text och ljud måste behärskas sekventiellt, kan en bild ge en omedelbar 

uppfattning av en situation. Bilder har en unik roll för inhämtande, bibehållande 

och användning av kunskap (Wærn &Pettersson m.fl. 2009, s.10).  De inre 

föreställningarna styr det människor uppmärksammar i en bild. Förväntningarna 

är byggda på tidigare erfarenheter och dessa är kulturbetingade. Vad vi uppfattar i 

en bild beror på vad som är viktigt för oss människor, bilder som avbildar eller 

påminner människor om något har ofta en emotionell anspelning (s.64). 

Exempelvis kan en glad bebis ge människor en varm och glad känsla medan 

olagligt klotter kan uppfattas som kallt och hotfullt av somliga. Vilken känsla vi 

får beror också på kontexten, vilken omgivning bilden befinner sig i. Hur bilder 

framställs och i vilken kontext de framställs i har en betydelse för hur människor 

tolkar dem. Det är viktigt att tänka på hur människor värderar bilder och i vilken 

kultur bilden betraktas. Dock är det svårt att ta hänsyn till alla människors 

värderingar då vi är olika som individer. Slutligen, bilder kan ha en stor betydelse 

när det kommer till att återuppta gamla minnen och påverka människor 

känslomässigt, dock är det viktigt att tänka på var, när och hur bilder framställs 

(s.179).   
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Skyltar 

I vilken höjd en skylt ska placeras beror på vilket avstånd skylten skall läsas av. 

Om den ska ses från ett relativt långt avstånd bör skylten placeras så pass högt att 

den inte riskerar att blockeras av andra objekt. För att fler ska ha möjligheten att 

läsa av skylten samtidigt bör skylten placeras ovanför ögonhöjd. Slutligen, det 

effektivaste sättet för en skylt att dra till sig uppmärksamhet från passerande är att 

bli placerad vinkelrätt i rörelseriktningen. Detta är att rekommendera eftersom det 

är där människor förväntar sig att viktig information ska vara placerad (Mollerup, 

2005, s.181, s.183).  

Gestaltningsförslag 

 För att främja mångfald och variation är mitt förslag att göra Tillgången till en 

attraktiv plats för människor att befinna sig på. En plats som förenar nytta med 

nöje, en plats som bidrar till mångfald genom en variation av funktioner där allas 

intressen tillgodoses. Jag vill ge gångtunneln en identitet, göra den personlig och 

meningsfullt att ta ansvar för, människor ska känna en stolthet och tillhörighet till 

platsen.  

För att främja upplevd trygghet i och i anslutning till Tillgången krävs en 

naturlig övervakning genom överblickbarhet och genomsikt, övervakningsskyltar 

som är synliga, en mötesplats och nyttoplats för mångfald och variation samt att 

Tillgången får en identitet för att människor ska känna en gemenskap med platsen 

och uppfatta den som positiv.   

Gestaltningsförslaget bygger på framtagna riktlinjer, teorier, intervjuer och 

observationer i denna rapport. Gestaltningsförslaget är uppdelat i tre delar, dessa 

tre delar utgör tillsammans en helhetslösning som främjar upplevelsen av trygghet 

i Tillgången. Jag har kommit fram till följande gestaltningsförslag:  

Mötesplats och Nyttoplats 

Mötesplatser och nyttoplatser skall finnas i anslutning till Tillgången. Rumsliga 

element placeras där flödet av människor är som minst för att ta hänsyn till de 

nuvarande rörelseriktningarna (se bild 26-33, s.38-40). Placeringen av rumsliga 

element anpassas efter hur gångtunneln används under dygnets alla timmar.  

Genom ökad närvaro och ett ökat flöde av människor främjas upplevelsen av 

trygghet. För att öka närvaron och flödet av människor krävs mångfald och 

variation vilket mötesplatser skapar förutsättningar för. För att göra Tillgången 

meningsfull att besöka och utnyttjas som mötesplats bör det dessutom finnas 

nyttoplatser, platser vilket en variation av människor finner intresse i. 

Mötesplatsen och Nyttoplatserna skall vara tillgängliga för alla och ha ett 

upplevelsevärde som gör gångtunneln attraktiv. 

I dagsläget finns bänkar i anslutning till Tillgången som ger förutsättningar för 

en mötesplats. Dock finns det inget skydd mot regn och snö vilket i viss 
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utsträckning påverkar användandet (se bild 17, s.35). För att bänkarna ska 

användas kontinuerligt och platsen skall uppfattas som mer attraktiv än den är 

idag är mitt förslag att byta ut de nuvarande bänkarna mot bänkar med en högre 

estetisk kvalitet och där det finns en tanke bakom utformningen samt placera 

skydd över bänkarna för att förebygga olika typer av väder (se bild 34, 38, 41 

s.49-51). Skyddet är av ett material som gör det möjligt för genomsikt  

 För att skapa en nyttoplats är mitt förslag att placera ut informationsstolpar 

med information om Eskilstuna i anslutning till Tillgången (se bild 35, 38, 41 s. 

49-51). Information om exempelvis sportevenemang, kultur och fritid, jobb och 

utbildning eller bostäder som finns tillgängliga i Eskilstuna. Informationen ska 

vara anpassad för målgruppen och visas på digitala skärmar. Detta för att göra det 

lätt att uppdatera informationen samt för att undvika reklamaffischer som kan ge 

ett slitet intryck. Informationsstolpen och bänkarna ska bidra till mångfald och 

variation, de rumsliga elementen ska göra platsen attraktiv, intressant och värd att 

besöka för en variation av människor. Tanken är att stolpen ska ha en variation av 

funktioner, dels som nyttoplats men även som symbol för en mötesplats, vi syns 

vid Tillgången ”vid den där stolpen med information”. Informationsstolpen ska 

bidra till att platsen i anslutning till Tillgången uppfattas som mer attraktiv och 

användbar. Även informationsstolpen kommer ha skydd mot olika väder. Detta 

skydd är liksom skyddet för bänkarna gjord av ett material som gör det möjligt för 

genomsikt. Bänkarna och informationsstolparna ska tillsammans skapa en plats 

för mångfald och variation. Utformningen skall uppmuntra människor till att ta ett 

större ansvar för platsen och använda den oavsett väder.  

Mångfald och variation skapar förutsättningar för att öka flödet och närvaron 

av människor under dygnets alla timmar. Flödet och närvaron av människor 

främjar i sin tur upplevelsen av trygghet.  
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Bänkar 

Sitthöjd 0.45m. 

Längd 1.90m. 

Bredd 0.46 m. 

Ryggstöd höjd 0.39m. 

 

Skydd 

Lägsta höjd 1.50m. 

Högsta höjd 2.10m. 

Längd 5.80m. 

Bredd 1.40m. 

 

 

Informationsstolpe 

Takets höjd 1.0m. 

Takets bredd 3.0m. 

Marknivå till takets  

början, höjd 2.10m. 

Informationsstolpens 

bredd utan tak 1.0m. 

 

 

 

 

 

 

Bild 34. Illustration: Sofia Lindgren.  Bänkar och skydd.  

Bild 35. Illustration: Sofia Lindgren. Informationsstolpe. 
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Eskilstuna Centrum 

Informationsstolpe  

Bänk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 38. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på informationsstolpe och bänk vid Tillgången i 

anslutning till Eskilstuna centrum. 

Bild 36. Foto: Sofia Lindgren. Bild på Eskilstuna centrum i anslutning till Tillgången, före 

gestaltning. Bild 37. Illustration: Sofia Lindgren. Översiktsbild, Tillgången i anslutning till 

Eskilstuna centrum.  
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Nyfors 

Informationsstolpe 

Bänkar och skydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 41. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på informationsstolpe samt skydd och bänkar vid 

Tillgången i anslutning till stadsdelen Nyfors. 

Bild 39. Foto: Sofia Lindgren. Bild stadsdelen Nyfors i anslutning till Tillgången, före gestaltning. 

Bild 40. Illustration: Sofia Lindgren. Översiktsbild, Tillgången i anslutning till Stadsdelen Nyfors. 
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Överblickbarhet/Genomsikt/Övervakning 

Överblickbarhet, genomsikt och övervakningsskyltar i och i anslutning till 

Tillgången.  

Genom att förebygga överblickbarheten, genomsikten samt tydliggöra att 

platsen är övervakad kan upplevelsen av trygghet främjas. Fler ”ögon” bevakar 

platsen, det sker en naturlig övervakning och övervakningsskyltar förstärker att 

”här är det någon som ser dig”. Du både ser och blir sedd vilket främjar 

upplevelsen av trygghet. 

För att förebygga överblickbarheten och genomsikten på platsen är mitt förslag 

att buskar i anslutning till Tillgången tas bort och/eller klipps ner (se bild 42 s.52). 

En naturlig övervakning förebygger upplevd trygghet och kan skapas genom 

blickfång. Det vill säga, att människors blickar medvetet eller omedvetet dras till 

en plats eller ett objekt då dess utformning sticker ut i mängden, den väcker ett 

intresse. För att göra Tillgången till ett blickfång är mitt förslag att öka kontrasten 

mellan gångtunneln och dess omgivning samt placera ett objekt som är av intresse 

för många. Jag har valt att använda färgkontraster för att skapa blickfång, därav 

valet av gula och gröna färgnyanser och detta för att främja överblickbarheten. 

Fortsättningsvis har jag valt att placera en stor klocka ovanför ingången till 

gångtunneln då det är av människors intresse att veta vad klockan är, framförallt 

då de väntar på något eller någon. Klockan i sig blir ett blickfång och ger 

förutsättningar för en mötesplats. För att tydliggöra att platsen är övervakad 

placerar jag dessutom övervakningsskyltarna i vinkelrät riktning, uppsatta i 

rörelseriktningen ovanför ingångarna till gångtunneln där de lättare 

uppmärksammas. Dessa trygghetsaspekter utgör tillsammans en del av mitt 

gestaltningsförslag och presenteras nedan i bilder (se bild 42-44 s.52-53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 42. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på buskar som tagits bort och klippts ner i anslutning till 

Tillgången vid stadsdelen Nyfors (Se bild 7, s.32 för att se hur det såg ut före)  
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Bild 43. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på Tillgången i anslutning till stadsdelen Nyfors. 

Överblickbarhet, övervakning samt genomsikt (Före gestaltning, se bilder s.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 44. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på Tillgången i anslutning till Eskilstuna centrum. 

Överblickbarhet, övervakning samt genomsikt (Före gestaltning, se bilder s.32-33  ).  



54 
 

Tillhörighet/Tillgänglighet 

Gestaltningsförslaget som helhet skall bidra till en känsla av tillhörighet i och i 

anslutning till Tillgången. Tillgången skall dessutom vara tillgänglig så att alla 

oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och etnicitet skall ha möjlighet att 

använda platsen utifrån trygghetssynpunkt.  

Att ge en plats en identitet kan skapa stolthet och tillhörighet samt göra en plats 

meningsfull att ta ansvar för. En plats identitet kan bidra till att främja upplevelsen 

av trygghet och därför bygger mitt gestaltningsförslag på att ge Tillgången en 

identitet. För att uppnå detta är mitt förslag att låta flera aktörer vara delaktiga i 

utformandet av platsen. Tillgången ska få en personlig prägel genom att 

eskilstunaborna får vara med och skapa en levande utställning. Utställningen ska 

bestå av fotografier av exempelvis Eskilstuna stad nu och förr, miner av barn, 

vuxna och äldre, blommor, djur eller liknande fotografier människor kan relatera 

till. Fotografierna ska sitta på vägarna i Tillgången och bytas ut varannan eller var 

tredje månad för att platsen ska bli levande. Tanken med fotografierna är att de 

ska göra platsen meningsfull för flera användare, de ska ge en känsla av 

tillhörighet. Fotografierna placeras i rörelseriktningarna som uppstår då 

människor tar sig till och från perronger och hissar, detta för att ge bästa 

förutsättningar för dem att synas (se bild 27, 45-47, s.38, 55). Som jag nämnde i 

tidigare förslag vill jag använda mig av gröna och gula färgnyanser i gångtunneln, 

dels för att skapa färgkontraster men även för att tillsammans med fotografierna 

frambringa en lugn och positiv stämning i och i anslutning till Tillgången. 

Väggmaterialet i gångtunneln ska vara klinker eller kakel, dock inte helglansigt då 

det lätt kan förknippas med sjukhusmiljöer eller badhus. Det ska därför finnas en 

struktur i väggmaterialet. Materialet ska dessutom vara hårt och tåligt men med en 

estetisk kvalitet. Detta för att underlätta skötseln samt göra platsen meningsfull (se 

bil 46-47, s.55). Det bör dock genomföras en djupare forskning kring hur material 

och färger samverkar med varandra och med ljuset för att skapa en helhetslösning 

som fungerar. Slutligen ger hela gestaltningsförslaget genom mötesplatser, 

nyttoplatser, överblickbarhet, genomsikt, övervakning och tillhörighet en 

tillgänglighet utifrån trygghetssynpunkt.   
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Bild 45. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren. Översiksbild på tavlor i Tillgången. 

Rödmarkerade sträck symboliserar tavlorna. 

 

 

 

 

 

 

Bild 46. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på tavlor i Tillgången. Tagen i riktning mot Eskilstuna 

centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 47. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på tavlor i Tillgången. Tagen i riktning mot Eskilstuna 

centrum. 

Eskilstuna centrum Nyfors 
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Sammanfattande resultat och slutsats 

Tillämpning av forskningsresultat 

Glappet mellan arkitektens/formgivarens estetiska tänkande och ingenjörens 

tekniska bakgrund leder allt för ofta till konflikter, detta leder i sin tur till att stor 

vikt läggs ner på att hitta en gemensam lösning som fungerar. Idag utgår personer 

inom trygghetsprojekt från allmänna rekommendationer om trygghetsskapande 

medel samt från samhällets och den enskilde individens tankar och idéer om vad 

som främjar trygghet. Detta skapar problem då åsikterna kring området trygghet 

är skilda. Utformningen av offentliga miljöer ser därför olika ut, och det finns 

egentligen ingen vetenskaplig forskning eller riktlinjer som ger tydliga svar på 

vad som är rätt eller fel inom utformningen av gångtunnlar. Det finns heller inga 

tydliga svar för var, när och hur användandet av rumsliga element kan främja 

trygghetskänslan i gångtunnlar.  

Jag har därför i min rapport beskrivit rumsliga faktorer som är viktiga att tänka 

på vid utformandet av gångtunnlar. Utifrån dessa har jag sedan tagit fram ett 

gestaltningsförslag som beskriver var, när och hur användandet av rumsliga 

element kan främja upplevelsen av trygghet i Tillgången. Förslaget bygger på 

tidigare forskning och förstudier, där observationer och intervjuer prioriterats.  

Jag ser mitt förslag som en grund till fortsatt forskning då gestaltningsförslaget 

har fokuserat på de rumsliga elementen där belysning inte stått i centrum. Mitt 

förslag bygger på en helhetslösning där flera aspekter kring trygghet har lyfts 

fram.  

 Inom varje trygghetsprojekt krävs någon form av förstudie av platsen, det vill 

säga en kvantitativ undersökning i form av enkäter samt kvalitativa studier i form 

av observationer och intervjuer. Detta för att få en förförståelse för platsen samt 

ha möjligheten att anpassa utformningen efter de förutsättningar som finns. Det är 

även viktigt att titta på tidigare forskning, exempelvis tidigare trygghetsprojekt, 

faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet samt historia om platsen för att få 

en övergripande bild av ämnet.   

Hur vi utformar den fysiska miljön påverkar vår uppfattning om trygghet. Det 

finns flera faktorer som påverkar känslan av trygghet, bland annat hur vi tolkar 

och tar in den omkringliggande miljön. Rumsliga element som exempelvis färger, 

former, material, kontraster och belysning ger den offentliga miljön sitt ansikte. 

Hur vi framställer den offentliga miljön har en avgörande betydelse för hur vi 

kommer att använda staden och därför är det viktigt att tänka på utformningen 

med hänsyn till trygghetsaspekten samt de konsekvenser som kan bli om 

utformningen styrs kostnadsmässigt.  Om budgeten är liten prioriteras inte 

trygghetsaspekten på samma sätt vilket resulterar i en ”otryggare” lösning. 

Konsekvensen kan bli att människor undviker gångtunnlar då trygghetsaspekten 
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inte prioriterats. Tanken med gångtunnlar är att främja framkomligheten för bilar 

samt separera oskyddade trafikanter från biltrafiken. Gångtunnlar ska förhindra att 

människor utsätter sig för onödiga risker i biltrafiken, de ska öka säkerheten när vi 

förflyttar oss i staden. Om trygghetsaspekten inte prioriteras vid utformningen av 

befintliga och nya gångtunnlar kommer säkerheten att riskeras. Då människor 

undviker gångtunnlar på grund av rädslan kopplad till platsen kommer de istället 

att utsätta sig för risker i trafiken då de tar en omväg. I utformnigen av 

gångtunnlar bör en trygghetsaspekt finnas i åtanke för att de ska användas under 

dygnets alla timmar och förhindra att människor utsätter sig för onödiga risker i 

biltrafiken. 

Det finns inte en lösning för att främja upplevelsen av trygghet i gångtunnlar 

utan flera, dock finns det lösningar som främjar trygghet mer än andra. Genom att 

förbättra överblickbarheten och genomsikten, ge platsen en identitet samt skapa 

förutsättningar för mångfald och variation för ökat flöde och närvaro av 

människor, kan upplevd trygghet främjas i och i anslutning till gångtunnlar.  

Fortsatt forskning 

Vidare forskning kring hur det tekniskt ska fungera att utforma de rumsliga 

elementen i min gestaltning är relevant vid verkställande av utformning. 

Konstruktion, val av material och tekniska installationer är i detta sammanhang 

viktiga områden att forska vidare kring.  

Fortsättningsvis vore en vidareutveckling av informationsstolparna intressant, 

vilken typ av information ska finnas med och hur presenteras informationen så 

den är tillgänglig för alla? Kanske ska texterna vara ljudinspelade och läsas upp 

via en röst som människor kan lyssna på i hörlurar. Eller kanske ska det finnas fler 

funktioner som gör informationsstolparna intressanta och stärker Tillgången som 

nyttoplatsen, till exempel laddning av mobil eller liknande.   

Slutligen vore det intressant att i vidare forskning göra modellstudier eller 

studier i verkliga rum för att ge en förståelse för hur färger och material samverkar 

med varandra och med ljuset i Tillgången. Ljusförhållandet påverkar 

färgupplevelsen och materialen, exempelvis kan en gul färg i solsken uppfattas på 

ett sätt och i glödljus på ett annat. För att få fram den tänkta känslan på en plats 

eller i en miljö bör det därför göras vidare studier kring hur olika ljusförhållanden 

påverkar färger och material samt hur de påverkar varandra. Det vore intressant 

att i vidare forskning göra djupare studier kring hur valet av färger, material och 

ljus påverkar den upplevda tryggheten i gångtunnlar, exempelvis Tillgången. 

Även fortsatt forskning kring de processer som är aktiva då vi tolkar sinnesintryck 

är relevant, hur vi väljer att ta in den omkringliggande miljön. En fråga skulle 

kunna vara: Hur påverkar valet av färger, material och ljus vår upplevda trygghet?  
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Eskilstuna. Observation: 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 

Bild 21-23. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilderna visar 

tillgängligheten samt mörker/ljus i och i anslutning till gångtunneln Tillgången i 

Eskilstuna. Observation: 2012-04-27 kl.7.30- 08.50.  

Bild 24-25. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-26 och 2012-04-27. Bilderna visar 

övervakningen samt tillhörigheten i och i anslutning till gångtunneln Tillgången i 

Eskilstuna. Observation: 2012-04-27 kl.7.30- 08.50. 

Bild 26. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. Bilden visar Flödet i gångtunneln 

Tillgången i Eskilstuna. Observation: 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 

Bild 27. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren.  

Bilden visar flödet i gångtunneln Tillgången i Eskilstuna under en eftermiddag. 

Observation: 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 

Bild 28-29. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. Bilderna visar flödet i och i 

anslutning till gångtunneln Tillgången vid stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. 

Observation: 2012-04-26 kl.7.30- 8.50, 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 

Bild 30. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren. Bilden visar flödet i 

och i anslutning till gångtunneln Tillgången vid stadsdelen Nyfors i Eskilstuna.  

Observation: 2012-04-26 kl.7.30- 8.50, 2012-04-27 kl.16.30- 17.15. 

Bild 31-32. Foto: Sofia Lindgren, 2012-04-27. Bilderna visar flödet i och i 

anslutning till gångtunneln Tillgången vid Eskilstuna centrum. Observation: 2012-

04-27 kl.8.00- 8.30. 
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Bild 33. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren. Bilden visar flödet i 

och i anslutning till gångtunneln Tillgången vid Eskilstuna centrum. 

Observation: 2012-04-27 kl.8.00- 8.30. 

Bild 34. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på skydd och bänkar, 3D modell skapad 

i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 2012-05-15. 

Bild 35. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på informationsstolpe, 3D modell 

skapad i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 2012-05-15. 

Bild 36. Foto: Sofia Lindgren. Bild på Eskilstuna centrum i anslutning till 

Tillgången, före gestaltning. Observation: 2012-04-27 kl.8.00- 8.30. 

Bild 37. Illustration: Sofia Lindgren. Översiktsbild, Tillgången i anslutning till 

Eskilstuna centrum. Illustration skapad i Illustrator och bearbetad i Photoshop, 

2012-05-25. 

Bild 38. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på informationsstolpe och bänk vid 

Tillgången i anslutning till Eskilstuna centrum. Skissad och kalkerad bild 

bearbetad i Photoshop, 2012- 05-24. 

Bild 39. Foto: Sofia Lindgren. Bild på Tillgången, före gestaltning. Observation: 

2012-04-26 kl.07.30- 08.50.  

Bild 40. Illustration: Sofia Lindgren. Översiktsbild, Tillgången i anslutning till 

Stadsdelen Nyfors. Illustration skapad i Illustrator och bearbetad i Photoshop, 

2012- 05-25. 

Bild 41. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på informationsstolpe samt skydd och 

bänkar vid Tillgången i anslutning till stadsdelen Nyfors. Kalkerad och skissad 

bild bearbetad i Photoshop, 2012- 05-24. 

Bild 42. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på buskar som tagits bort och klippts 

ner i anslutning till Tillgången vid stadsdelen Nyfors. Kalkerad och skissad bild 

bearbetad i Photoshop, 2012- 05-23. 

Bild 43. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på Tillgången i anslutning till 

stadsdelen Nyfors. Överblickbarhet, övervakning samt genomsikt. 3D modell 

skapad i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 2012-05-23. 

Bild 44. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på Tillgången i anslutning till 

Eskilstuna centrum. Överblickbarhet, övervakning samt genomsikt. 3D modell 

skapad i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 2012-05-23. 
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Bild 45. Ritning: Björn Norman. Illustration: Sofia Lindgren. Översiksbild på 

tavlor i Tillgången. Rödmarkerade sträck symboliserar tavlorna. Illustration 

skapad i Illustrator och bearbetad i Photoshop, 2012- 05-25. 

Bild 46. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på tavlor i Tillgången. Tagen i riktning 

mot Eskilstuna centrum. 3D modell skapad i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 

2012-05-23.  

Bild 47. Illustration: Sofia Lindgren. Bild på tavlor i Tillgången. Tagen i riktning 

mot Eskilstuna centrum. 3D modell skapad i Sketchup och bearbetad i Artlantis, 

2012-05-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga A 

Intervjuer  

Nedan redovisas en sammanställning av 4 intervjuer inom 4 verksamhetsområden. 

Intervjuerna ger en insyn i respondenternas tankar, idéer och kunskaper inom 

området trygghet. Respondenterna svarar på frågor rörande brottsprevention, 

trygghet och utformning med fokus på gångtunnlar.  

Björn Norman- Ansvarig arkitekt för Tillgången i Eskilstuna. 

Lennart Almrud- Tekniker, Ingenjör och projektledare för nybyggnad i Eskilstuna. 

Marianne Palmgren- Konstnär och formgivare samt högskoleadjunkt (master of 

fine art). Programlärare för Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola, 

Eskilstuna. 

Thomas Bergqvist- Polisinspektör i Eskilstuna. 

Brottsförebyggande/trygghetsfrågor. 

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet 

Björn Norman  

Det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av otrygghet men främst är det 

av sociala skäl, hur människor beter sig mot varandra. 

Thomas Bergqvist  

Själva tryggheten kan vi prata om på flera sätt. Tryggheten styr vi inte över utan 

de är en känsla som kommer inifrån. Hur skapar vi en sådan känsla? Tryggheten 

beror på en massa olika faktorer, det som ingår i trygghet är den upplevelse av 

trygghet som en person känner när de befinner sig på en särskild plats till 

exempel. De mentala bilder och den sociala ställning du har i det fysiska rummet 

du befinner dig i är faktorer som påverkar tryggheten. Omedvetna faktorer 

påverkar att människor känner sig rädda i gångtunnlar.  Det går inte att ta bort 

erfarenheterna av rädsla utan du kan enbart tackla rädslorna som du har. De är 

väldigt tydliga faktorer som påverkar vilken känsla och upplevelse du har kring 

trygghetsupplevelsen.  All information även icke information är information att 

dra slutsatser i kring.  För så fort informationen uteblir då börjar människor 

spekulera. Kontraster, bristen på identifikation, känner du inte för platsen och inte 

kan förknippa något jag har med mig till den här platsen då blir det knepigt och 

känna för den också. Sen tror jag att en jättefaktor för otrygghet är vad jag hör 

andra prata om. Om vi bara ser negativa saker så färgar det av sig på vägen hem. 



  

Att Eskilstuna är lilla Chicago och knivstad och att Nyfors alltid har haft ett rykte 

som de tar generationer att tvätta bort påverkar upplevelsen av trygghet. 

 

En trygg stad 

Björn Norman  

För trygghet krävs en kontinuerlig verksamhet som aldrig är stängd. Det upplevs 

inte som tryggt om butikerna finns där men är stängda. Det går inte att skapa en 

helt trygg stad om det inte finns kontinuerlig verksamhet. Alternativt att en 

gatumusikant sitter hela nätterna och spelar. Det är ingen effekt med 

övervakningskameror, det är inget som garanterar trygghet.  

Lennart Almrud  

Det krävs övervakningskameror och en garanti på att någon ser dig för att 

människan ska uppleva trygghet. Materialvalet har ingen betydelse utan det måste 

in övervakning för att privatpersoner ska känna sig trygga. Det har gått så långt i 

samhället att det är de enda som hjälper. En kamera på en stolpe löser det hela.  

Marianne Palmgren  

Det går inte att enbart se till rumsliga faktorer vid skapandet av en trygg stad utan 

det handlar om att se till helheten. Omsorgen som finns av miljön, att den inte är 

bortglömd. Det är viktigt att se till en plats förutsättningar och ha en förförståelse 

för den för att uppnå en upplevd trygghet. 

Thomas Bergqvist  

Jag tror mycket på moderna kompetenser inom ljusteknologi, modern arkitektur. 

Där ses inte enbart på funktion utan också på trygghetsaspekten. Att arbeta med 

verksamheter som riktar som mot ungdomar och unga vuxna är en viktig 

huvudinriktning för att skapa en trygg stad, eftersom att det hos dem finns en 

potential att kunna förändra tendenser och strukturer. Det finns starka krafter runt 

en ung människa att ändra tendenser och kurvor. Det är en bra investering att 

lägga energi på ungdomar. Inom mörkertalet finns också trygghet att hämta. När 

folk inte anmäler och lever i en bubbla att ”polisen gör ändå ingenting för de kan 

inte göra någonting” ökar mörkertalet. Vi går på myten om Eskilstuna som lilla 

Chicago till exempel, det är då vi struntar i anmälningar som otrygghet kan 

frodas. Tar vi bort mörkertalet och ensar oss kring en anmälningsrutin så får vi en 

faktisk bild av hur brotten ser ut. En trygg stad skapas genom en stadskärna med 

stor social kontroll eftersom vi känner för sådana miljöer, den blir alltså ett 

offentligt vardagsrum. När ska centrumkärnan vara ett vardagsrum? Titta mera på 

hur en plats ska formas för att funka till hundra procent på natten likväl som de 

funkar på dagen. På dagen förknippar människan positiva saker med till exempel 



  

gräs och grönt. Varför inte ta lite Strömsholmen och in till centrumkärnan? Är de 

mörkt så gör vi natten till dag. Hur ska vi göra natten till dag? Kanske göra en 

belysning som är stark och belyser indirekt. Den typen av belysning skapar 

”mysfaktor” och är en behaglig belysning att gå mot. Slutligen är det viktigt att slå 

an saker som är positiva hos den enskilde för att främja tryggheten.  Generellt 

tycker människor att vissa prylar är trygghetsskapande. Vissa saker skapar en 

positiv känsla och sådana saker måste slås an.   

 

Gångtunnlar 

Björn Norman  

Det bästa är att undvika gångtunneln helt och gå runt, ta en omväg. Bättre att helt 

och hållet undvika att bygga gångtunnlar. 

Lennart Almrud  

Kvinnor ska inte välja att gå i gångtunnlar på kvällar. 

Thomas Bergqvist  

Det är inte alltid lätt att definiera att miljön skapar en positiv eller en negativ 

känsla. Det är alltid så med gångtunnlar, att vi ofta kittlar de negativa känslorna 

medan husfasader och huskroppar skapar en positiv känsla om det funnit en tanke 

i kring dem. Arkitektur och byggnad har ett mycket större inflytande i om du 

känner någonting positivt eller negativt.  

 

Rumsliga faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet i gångtunnlar 

Björn Norman  

Det handlar om förutsättningarna. Hur gångtunneln är byggd, om det finns 

tillräckligt många flyktvägar. Ju smalare och ju rätare vinklar en gångtunnel har ju 

högre grad ökar osäkerheten. Du kommer nära andra, inom varandras sociala 

områden. Det blir mer påtagligt med tak och väggar. En tom stad på nätterna 

skapar ett hot, en otrygghet, vad händer om det dyker upp någon?   

Lennart Almrud  

Om gångtunneln upplevs som trång och genomsikten är dålig så känns den inte 

trygg.  

 

Marianne Palmgren  

Gångtunnlar som är ödsliga och utan fri sikt kan upplevas som otrygga. Det 

handlar även om tid på dygnet och vilken årstid det är, om mörker och ljus. Vad 

som är i anslutning till ingång och utgång påverkar, exempelvis gång- och 



  

cykeltunnlar med kraftiga böjar, där ser du inte om någon kommer farande med 

cykel eller om någon står gömd bakom ett hörn. Slitna miljöer, eftersatta miljöer 

påverkar också upplevelsen av trygghet. Hur mycket människor är de som rör sig i 

området, är jag ensam är en annan aspekt. 

Thomas Bergqvist  

Mörker och ljus är faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet i Tillgången. 

Bristen på överblick, du kan inte se vad du kommer till, trappans utformning 

tillexempel. En gångtunnel innebär dessutom en kontrast mellan mörkt och ljus 

och har en flaskhals, du går in i en plats där du omedvetet inte kan ta sig 

någonstans förrän gångtunneln har passerats. Kontraster, bristen på identifikation, 

känner du inte för platsen och inte kan förknippa något med platsen då blir det 

knepigt och känna för den också. Några saker som triggar reptilhjärnan är 

kontraster mellan ljust och mörkt och speciellt om det rör sig som skuggor. Det 

har alltid skapat fantasier. Skuggor rör sig snabbare än människan rös sig själva.  

 

Tillgången 

Björn Norman  

Det var ett politiskt beslut som avgjorde den slutgiltiga utformningen av 

Tillgången. Denna lösning på utformning är inte någonting jag själv hade valt om 

jag fick bestämma. Trapporna blir branta barriärer som skymmer genomsikten.  

Lösningarna som gjordes var de bästa möjliga utifrån de förutsättningar som 

fanns. Det fanns flera aspekter som kom att avgöra valet av material i 

gångtunneln. Jag tänkte inte enbart på att det skulle se estetiskt tilltalande ut utan 

även på den känsla som jag ville skulle infinna sig när personer rörde sig i 

gångtunneln. Teglet valdes för att inbringa en varm känsla, en känsla av trevnad. 

Det skulle inte heller vara för mörkt och därför valdes ljusa nyanser.  

Lennart Almrud  

Övervakningskamerorna som är i Tillgången idag gör ingen nytta. De är dåligt 

upplösta på grund av den personliga integriteten vilket påverkar identifiering av 

möjliga gärningsmän. Om gärningsmännen lyckas identifieras och polisen skickar 

dit en patrull så har de skyldiga i alla fall hunnit försvinna. Det finns dessutom 

ingen garanti för att någon ser dig. Jag förstår inte heller materialvalen som 

gjordes. Materialen som valdes är enligt mig utifrån ett estetiskt perspektiv och 

inte utifrån skötseln av gångtunneln. Idag är det exempelvis mycket klotter i 

gångtunneln vilket är svårt att få bort. I Tillgången har estetiken fått ta över, var 

det verkligen rätt materialval som gjordes? 

 



  

Marianne Palmgren  

Irritationer med tunga väskor, att du ska ner och upp för trapporna skapar 

stressmoment. De känns som att det kräver att du är i god fysik form för att ta dig 

upp och ner för gångtunneln. Det som är speciellt med Tillgången är att det finns 

trappor på vardera sidan, de gör den lite annorlunda. Trapporna gör gångtunneln 

till en spännande utformning.  Tillgången upplevs som bearbetad och inte lämnad 

åt slumpen.   

Thomas Bergqvist  

Tillgången som sådan var från min sida ”ett hafsverk”.  När jag kommer till 

platsen som privatperson upplever jag den som abstrakt.  Jag ser inte miljön jag 

ska till eftersom trappan är så brant och bred, den är som en stor betongvägg. När 

jag kommer upp på Nyforssidan så upplever jag det som städat, det finns en tanke 

kring den platsen om vi bortser ifrån det faktum att de har buskplanteringar där. 

Om det hade varit ett längsgående buskage istället för en tvärgående hade det varit 

bättre utifrån trygghetsaspekt. Tvärgående saker kan vi gömma oss bakom men de 

kan vi inte med längsgående.  Du är inte delaktig i miljön i och i anslutning till 

gångtunneln, kan inte känna någon samhörighet med den miljön eftersom det är 

fullt med klinker och kakel.  Människor identifierar den typ av miljö med miljöer 

som har med till exempel sjukhus eller våtutrymmen att göra. Tillgången är inte 

heller särskilt dekorerad. Det är inte en miljö som är utsmyckad så att det blir en 

personlig känsla omkring den. Det finns ett mönster i teglet vet jag men av vadå? 

Kamerorna som finns i Tillgången behöver uppdateras men det går att se om det 

sker brott. Att de behöver uppdateras innebär inte att de är dåliga.  

 

Utformning  

Björn Norman  

Material kan förstärka känslan av kyla, obehag och hotfullhet. Ju mer skört ett 

material uppfattas desto lättare ser det ut att ha sönder.  

Lennart Almrud  

Utformningen styrs kostnadsmässigt, om budgeten är dålig prioriteras inte 

trygghetsaspekten på samma sätt vilket resulterar i en ”otryggare” lösning. Att 

välja ett hårt material som tål omgivningen är bäst i längden, mjukt och skört 

material blir svårt att hålla fri från klotter och skadegörelse. I Tillgången har 

estetiken fått ta över, var det verkligen rätt materialval som gjordes? 

Marianne Palmgren  

Ljuset kan främja upplevelsen av trygghet i gångtunnlar men i en gångtunnel 

handlar det även om att kunna orientera sig på ett tydligt sätt. Att snabbt kunna 



  

läsa av miljön, att det är en begriplig plats och du ser vart du ska. En miljö som är 

välskött visar på mänskliga spår att någon är där och städar eller underhåller 

material. Det visar spår på att här finns det människor.  Det ger också signaler om 

att det är en plats som är värd att kosta på resurser på. Nu har jag ingen statistik 

eller forskningsmaterial men när jag tänker på en hårt sliten skolmiljö tänker jag 

på en plats utan identitet. Börjar en skadegörelse är de lätt att man fortsätter. 

Eleverna känner att de är meningslöst att ta ansvar för miljön när det inte finns 

något som uppmuntrar till det.  Det har med identitet att göra, när platser får 

någon typ av identitet kan människor få en koppling till platsen. Platser som är 

väldigt anonyma och opersonliga skapar ingen stolthet.  Jag har jobbat med hårt 

slitna skolgårdsmiljöer där det fanns mycket skadegörelse. Eleverna var 

involverade i projekten och de var långsiktiga projekt. Jag tror att om en stolthet 

och tillhörighet skapas så minskar skadegörelsen. Det är slutligen viktigt med 

fysiska platser där människor kan mötas, vi ses vid den gatan eller vid det hörnet.   

Thomas Bergqvist  

Genom att göra Tillgången mer personlig skapas en bättre samhörighet med 

platsen, kanske genom att låta människor sätta en personlig prägel på platsen. På 

stadshuset i ett rum finns det exempelvis bilder på stora personligheter som är just 

från Eskilstuna. Skulle inte konstnärer från Eskilstuna och Torsälla kunna köpa 

sig in och göra någonting storslaget? Då identifieras den platsen inte enbart som 

steril utan människor kanske känner för att det finns ett kulturellt inslag iden här 

gångtunneln också. Varför inte låta musik spelas också, en skärm med text, ”just 

nu spelas orkesterföreningen”? Wow tänker vi då, vi hör något vi kan vara stolta 

över och för över det i den miljön vi går i. Överföring mellan olika saker sker 

automatiskt och omedvetet i huvudet på människor. Det borde skapas ett vanligt 

ställe för hämtning av anhöriga, en mötesplats. Just nu finns det ingen plats där 

anhöriga kan hämtas, det borde finnas. 

 


