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Studiens övergripande syfte är att studera hur kvinnor och män rör sig i offentliga rum med upplevd (o)trygghet 

som utgångspunkt. Studien ämnar också undersöka vilka trygghetsskapande strategier som används och vilka 

åtgärder inom samhällsplaneringen som kan göras för att en stad ska upplevas som tryggare. En fallstudie i 

Uppsala med kvinnliga och manliga studenter har genomförts för att uppnå syftet. I studien används en 

feministisk metodologi och semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts.  

 

Undersökningen visar att kvinnorna upplever mer otrygghet och är mer begränsade av sin otrygghet än männen. 

De flesta av männen berättar att de upplever otrygghet i mötet med, exempelvis en hotfull person som har kniv, 

medan kvinnorna berättar om sin otrygghet som en mer generell känsla, exempelvis när det är mörkt på kvällen, 

eller vid möten med män, farliga eller ofarliga. De flesta av informanterna, även de som upplever sig vara helt 

trygga, använder sig av trygghetsskapande strategier. Vanligast är att undvika att lyssna på musik i hörlurar när 

det är mörkt ute för att vara mer uppmärksam på omgivningen. Som åtgärder på hur samhällsplaneringen kan 

bidra till ett tryggare samhälle nämndes huvudsakligen ökad närvaro av polis och vakter, förbättrad belysning 

och planering som leder till att människor befinner sig på platser. 

 

Nyckelord: Upplevd (o)trygghet, offentliga rum, genus, trygghetsskapande strategier och 

samhällsplaneringsåtgärder.  
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1. INLEDNING 

I nedanstående kapitel presenteras introduktion och problemställning. Därefter redovisas 

studiens syfte och frågeställningar. Detta följs av en presentation av avgränsningar och 

uppsatsens disposition. 

1.1 Introduktion och problemställning 

I Sverige är nästan en fjärdedel av befolkningen otrygga vid vistelse i offentliga rum 

(Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2018 a, s. 112). Tidigare forskning om (o)trygghet har 

fokuserat på kvinnors otrygghet och visar att kvinnor blir begränsade av sin rädsla att röra sig 

i offentliga områden. Kvinnors rädsla för brott har länge varit av intresse hos akademiker, 

media och beslutsfattare (Pain 1997, s. 231). En av de första större studierna som undersöker 

rädslans geografi är genomförd av geografen Gill Valentine i England år 1989. Rädslans 

geografi avser kvinnors rädsla för våldsbrott utförda av män i relation till kvinnors 

användning av allmänna platser i staden (Listerborn 2002, s. 90). Forskningen ger stöd åt 

teorin att kvinnors begränsade användning av offentliga områden kan ses som ett rumsligt 

uttryck för patriarkatet (Valentine 1989, s. 389). Män löper större risk att utsättas för brott, 

särskilt på offentliga platser, trots detta var forskningen runt sekelskiftet (2000) främst 

fokuserad på kvinnans upplevda otrygghet (Brownlow, 2004, s. 581). Även mäns rädsla har 

inkluderats i studier men i mindre utsträckning (Pain 1997, s. 231). Alec Brownlow var tidig 

med att involvera mäns upplevda oro för brott i allmänna områden i en undersökning år 2004 

i Philadelphia, USA.  

En stor del av den tidigare forskningen inom ämnet är genomförd i Nordamerika eller 

Storbritannien men studier som undersöker upplevd otrygghet i offentliga rum i de nordiska 

länderna visar liknande mönster. Forskning i Finland har visat att kön är en grund för 

exkludering av kvinnor från offentliga områden (Koskela 1999, s. 121). Senare forskning har 

undersökt kvinnors upplevda rädsla i svenska städer så som Stockholm (Litzén 2006), 

Göteborg (Listerborn 2002; Sandstig 2010), Malmö (Andersson 2001) och Umeå (Sandberg 

& Tollefsen 2010; Sandberg 2013).  

Varje år genomför Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en nationell trygghetsundersökning 

(NTU) och de senaste prognoserna visar att andelen som upplever otrygghet i Sverige har 

ökat. Mellan 2010 och 2016 har nivån av andelen som upplevt otrygghet varit stabil men år 

2016 ökade andelen (BRÅ 2018 a, s. 112). Den ökade andelen som visats år 2016 gällde 

också år 2017. År 2017 angav 19 procent av befolkningen mellan 16 och 79 år att ”de känner 

sig otrygga (mycket eller ganska) eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut 

ensamma sena kvällar” (BRÅ 2018 a, s. 112). Enligt BRÅs rapport kan denna otrygghet eller 

oro att utsättas för brott få olika följder för olika individer och för en del kan det vara 

begränsande (BRÅ 2018 a, s. 138). Samma undersökning NTU 2017, visar att kvinnor oftare 

uppger att de upplever otrygghet än män. 30 procent av kvinnorna och 9 procent av männen 

uppgav att de känner sig otrygga (BRÅ 2018 a, s. 112). För både män och kvinnor är det en 

demokratisk rättighet att röra sig fritt och tryggt (Boverket 2010 b, s. 9; Boverket 2010 a, s. 

11). Också Pain och Townshend (2002, s. 107) uttrycker att alla som använder sig av och 

befinner sig i staden bör kunna göra det i en trygg och säker miljö.  
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Denna studie kommer att undersöka kvinnors och mäns upplevda trygghet och otrygghet. 

Studier om mäns upplevda trygghet och otrygghet har genomförts i mer än ett årtionde men 

ändå är det stor skillnad i antalet studier som undersöker kvinnors och mäns upplevelser. 

Därför kommer denna undersökning inkludera både kvinnor och män för att bredda fältet. I 

studien undersöks studenters upplevda trygghet och otrygghet i offentliga rum i Uppsala. 

Urvalsgruppen, studenter, är en betydelsefull del av befolkningen i Uppsala eftersom både 

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är belägna i staden vilket leder till att 

många studenter är bosatta i Uppsala (se kapitel 4 Uppsala). I studien används begreppet 

(o)trygghet. (O)trygghet inkluderar trygghet och otrygghet. Dessutom visar denna benämning 

att trygghet och otrygghet hör ihop och inte går att separera.  

Att upplevd otrygghet uppmärksammas är av vikt för att, med en ökad kunskap om 

(o)tryggheten, kunna arbeta för en stad där fler känner sig trygga genom utveckling av stadens 

olika områden. För att möjliggöra planering som leder till platser där både kvinnor och män 

upplever trygghet krävs kunskap om vad trygghet är ur ett jämställdhetsperspektiv (Boverket 

2010 b, s. 10). Kvinnor upplever sig vara mer än fyra gånger så otrygga som män. Kön är den 

enskilt mest påverkande faktorn när det kommer till otrygghet (Boverket 2010a, s. 12). I 

denna undersökning är jämställdhetsperspektivet i fokus. Att det finns otrygghet i vardagslivet 

som leder till rumsliga begränsningar visar att det i samhällsplaneringssammanhang 

fortfarande finns mycket att göra inom denna fråga i arbetet för att uppnå ett social hållbart 

samhälle. Det finns många intressanta aspekter att ta hänsyn till i en studie som behandlar 

(o)trygghet. Detta eftersom det inte bara är en persons kön som påverkar den upplevda 

otryggheten utan också ålder, socioekonomiska aspekter och etnicitet (Valentine 2005, s. 112; 

Boverket 2010a, s. 12) samt ”funktionsförmåga, ekonomi, boendeort och utbildning” 

(Boverket 2010a, s. 12). Trots dessa intressanta infallsvinklar är denna studie avgränsad till 

(o)trygghet utifrån en genusanalys. I denna studie diskuteras begreppet jämställdhet utifrån ett 

genusperspektiv.  

Det är en betydelsefull uppgift samhällsplaneringen står inför. Uppgiften att ur ett 

jämställdhetsperspektiv planera för tillgängliga, säkra och trygga stads- och tätortsmiljöer 

(Boverket 2010 b, s. 55). För att inom samhällsplanering kunna utveckla socialt hållbara 

fysiska miljöer är det viktigt att sprida kunskap om (o)trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv 

(Boverket 2010 a, s. 9).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att studera hur kvinnor och män rör sig i offentliga rum och 

hur detta påverkas av upplevd (o)trygghet. Vidare är syftet att undersöka vad som påverkar 

individers upplevelser av (o)trygghet. Tidigare forskning är främst inriktad på kvinnors 

erfarenhet av upplevd (o)trygghet. Denna studie undersöker därför kvinnor och mäns 

upplevda (o)trygghet för att bredda fältet. Studien ämnar också undersöka vilka åtgärder som, 

enligt informanterna, kan genomföras inom samhällsplaneringen för att en stad ska upplevas 

som tryggare. Undersökningen kan ses som en liten del av ett stort arbete mot ett mer socialt 

hållbart samhälle. Studien har för avsikt att i framtiden kunna vara ett kunskapsberikande 

underlag för samhällsplanerare vid planeringsfrågor rörande (o)trygghet. En fallstudie i 
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Uppsala med kvinnliga och manliga studenter har genomförts för att uppnå syftet. Utifrån 

ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

Huvudfråga: 

 Hur rör sig kvinnor och män i offentliga rum i Uppsala enligt studenters upplevelser 

av (o)trygghet?  

Delfrågor: 

 Hur upplever kvinnliga och manliga studenter (o)trygghet i Uppsala?  

 Vilka trygghetsskapande strategier använder sig de kvinnliga och manliga studenterna 

sig av? 

 Vilka samhällsplaneringsåtgärder kan, enligt de intervjuade studenterna, bidra till en 

tryggare stad?  

1.3 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att undersöka studenter som är bosatta i Uppsala kommun, 

registrerade och studerande vid Uppsala universitet. Geografiskt är studien avgränsad till 

Uppsala tätort (se Figur 2, kapitel 4. Uppsala).  

1.4 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens andra 

kapitel, som presenterar metod och metodologi. I kapitlet presenteras undersökningsort, urval 

av informanter, utmaningar som metoden inneburit och vald analysmetod. Därefter 

presenteras i tredje kapitlet teori och tidigare forskning. I detta kapitel diskuteras begreppet 

(o)trygghet följt av en presentation av tidigare forskning om upplevd (o)trygghet, grunder till 

otrygghet, begränsningar och trygghetsskapande strategier samt planering för en ökad 

trygghet. I uppsatsens fjärde kapitel presenteras Uppsala. I uppsatsens femte kapitel 

presenteras och analyseras undersökningens resultat. Kapitel fem är uppdelat i flera avsnitt 

som redovisar informanternas upplevelse av sällskap och möten, det fysiska stadsrummet, 

tidigare erfarenheter och trygghetsskapande strategier. Kapitlet avslutas med en redovisning 

av informanternas idéer på vilka åtgärder som samhällsplaneringen kan arbeta med för att 

uppnå en tryggare stad. I det sjätte kapitlet, Slutsats, följer en avslutande diskussion där 

frågeställningar besvaras och förslag till vidare forskning presenteras. 
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2. METOD OCH METODOLOGI 

I följande kapitel presenteras och motiveras använd metodologi samt val av metod. Sedan 

redovisas informanturvalet följt av en förklaring av genomförandet av intervjuer samt etiska 

avväganden. Därefter beskrivs undersökningens utmaningar. Sist i detta kapitel redovisas 

använd analysmetod.   

2.1 Feministisk metodologi 

I studien används en feministisk metodologi. Kärnan i en feministisk metodologi är att den 

analyserar relationer av makt, privilegier, representation och förtryck som grundas i kön. 

Detta även då kön alltmer förstås som en social konstruktion. Ett annat perspektiv inom 

feministisk forskning är att uppmärksamma historiska maktrelationer. De flesta feministiska 

geografer delar det politiska och intellektuella målet att socialt och politiskt förändra den 

värld de undersöker (England 2006, s. 286). 

2.1.1 Min roll  

Jag har valt att interagera med och dela information om mig med informanter hellre än att 

endast fokusera på deras upplevelser. Den feministinspirerade uppfattningen i forskning inom 

kulturgeografi är att göra forskning med kvinnor istället för om kvinnor eller för kvinnor 

(McDowell 1992, s. 407). Forskare inom feministiska undersökningar eftersträvar därmed en 

interaktion (England 2006, s. 288). Att en relation utvecklas mellan forskare och informant 

kan ses som en del av forskningsprocessen snarare än något att akta sig för (McDowell 1992, 

s. 406). Istället för att vara frånkopplade observatörer är feministiska forskare synliga och en 

integrerad del av forskningen (England 2006, s. 290).  

För att nå ett samarbete och en deltagande intervjukaraktär har en kvalitativ metod använts, i 

denna studie, vilken är mest förekommande inom feministisk forskning (McDowell 1992, s. 

406; David & Sutton 2016, s. 465). Distansen mellan forskare och forskningssubjekt 

minimeras inom feministisk forskning genom att forskaren försöker bygga på likheter, 

samarbete och delad kunskap. Detta innebär ofta att vara flexibel när det kommer till frågorna 

och att följa informantens berättelser (England 2006, s.288). För att få ta del av andras 

personliga information krävs det att intervjuaren själv går in i en dialog (May 2001, s. 165). 

Ingen intervju bör vara som ett förhör (Valentine 2005, s. 111; Dalen 2015, s. 46) utan istället 

en mänsklig relation (David och Sutton 2016, s. 121).  

Bra forskning bör, enligt feministisk forskningsteknik, vara uppmärksam på hur värderingar, 

makt och politiska ramar påverkar vad vi anser vara fakta och hur vi utvecklar en särskild 

forskningsmetod, vilka forskningsfrågor vi ställer och vad vi ser när vi samlar data (England 

2006, s. 288). Det är följaktligen viktigt att analysera min roll i undersökningen. Madge 

(1993, s. 295) introducerar funderingar om det flersida jaget och syftar på hur en forskares 

position med fokus på nationalitet, ålder, kön, samhällsklass och sexuell läggning kan påverka 

data vi samlar in, som sedan kommer att kallas vetenskap. Det är därför viktigt att inför en 

intervjustudie fundera på hur min identitet som ung kvinnlig student kan påverka relationen 

jag etablerar med informanter (Valentine 2005, s. 113). Eftersom en djupgående konversation 

med informanter har grund i empati, ömsesidig respekt och förståelse kan min identitet som 
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(kvinnlig) student ha en positiv effekt för resultatet (Valentine 2005, s. 113). De jag har 

intervjuat är också studerande vilket ledde till att en ömsesidig respekt och förståelse 

etablerades fort.  

En risk med att identifiera sig med informanterna är faran att inte kunna upprätthålla en 

professionell distans (Kvale & Brinkman 2014, s. 111-112). Enligt Mullings (1999, s. 340) är 

en forskare en insider eller en outsider vilket påverkar vilka svar informanten ger. Olika 

aspekter kan göra en forskare till insider eller outsider. Mullings (1993, s. 340) nämner kön 

som en sådan aspekt. I min studie kommer jag att vara både en insider och en outsider. 

Eftersom likheter mellan mig och informanterna finns, bland annat att vi bor och studerar i 

Uppsala, kommer jag i dessa aspekter vara en insider. Eftersom jag identifierar mig som 

kvinna kommer jag vara en insider för de kvinnliga studenterna och en outsider för de 

manliga studenterna i undersökningen. Under intervjuerna har det för det mesta inte märkts att 

jag varit en in/outsider. Jag tror att både de kvinnliga och de manliga informanterna har 

berättat öppet om sina upplevelser om upplevd (o)trygghet. Eftersom jag reflekterat över att 

jag är en in/outsider kommer det för mig inte vara ett problem att hantera de kvinnliga och 

manliga informanternas svar lika och analysera dessa. Att vara en insider kan ha påverkat hur 

samtalen har utvecklats i vissa fall med de kvinnliga informanterna. Detta antar jag eftersom 

flera av de kvinnliga informanterna har utgått från att jag som kvinna förstår vissa saker som 

de menar är underförstådda, vilket för mig inneburit att jag behövt läsa mellan raderna och 

formulera om frågan för att det självklara skulle nämnas. Detta är något som också Andersson 

(2001, s. 8-9) upplever i sin intervjustudie om kvinnors rädsla i trafikrummet. Jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ metod vilken är, som tidigare nämnt, den mest förekommande 

inom feministisk forskning. Metodvalet presenteras ingående i nästa stycke. 

2.2 Val av metod  

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts, 

vilket är ett lämpligt metodval för att få information om individers åsikter (Dunn 2016, s. 80). 

Under mina intervjuer har jag fått ta del av informanternas liv och erfarenheter beskrivet med 

informantens egna ord. Detta lyfter Valentine (2005, s.111) som en av fördelarna med att 

genomföra intervjuer. I denna studie appliceras en semistrukturerad intervjumetod vilket är en 

intervjuform som inom feministisk forskning har blivit alltmer vanlig (Bryman 2011, s. 437). 

En semistrukturerad intervjumetod har kommit väl till pass i min studie och jag har låtit 

samtalet styras av informanternas berättelser, intressen och erfarenheter, vilket också Dunn 

(2016, s. 80) och Valentine (2005, s. 111) beskriver som en av fördelarna med metoden. Att 

följa informantens berättelser har varit ett sätt att bevara spontaniteten i intervjusamtalet 

(Valentine 2005, s. 120). Under samtliga intervjuer har jag fördjupat de svar som jag anser har 

varit intressanta med hjälp av följdfrågor, vilket May (2001, s. 150) skildrar som en av 

fördelarna med att genomföra en semistrukturerad intervju.  

Inför intervjuerna har en intervjuguide förberetts, ett vanligt hjälpmedel på en 

semistrukturerad intervju (Valentine 2005, s. 119; Dunn 2016, s. 85; Alvehus 2013, s. 83; 

Bryman 2011, s. 415). Intervjuguiden är utformad med nio inledande frågor som är viktiga att 

ställa till alla informanter för att insamla personuppgifter och sex teman med tillhörande 
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följdfrågor rörande upplevd (o)trygghet (se bilaga 1). Rubrikerna och följdfrågorna har 

underlättat för mig att komma ihåg de olika perspektiven jag ämnat gå igenom med 

informanterna under intervjutillfällena (Valentine 2005, s. 119). Alvehus (2013, s. 83) menar 

att det finns en risk med att ha många frågor på intervjuguiden. För många frågor kan leda till 

att intervjuaren fokuserar på att bocka av frågorna och därmed går miste om möjligheten att 

följa informanternas berättelser (Alevehus 2013, s. 83). Intervjuerna har blivit olika eftersom 

informanternas svar har fått styra samtalen, vilket Bryman (2011, s. 415) diskuterar som ett 

lämpligt tillvägagångsätt. Eftersom frågorna på min intervjuguide inte har bearbetats i samma 

ordning i alla intervjuer (Dunn 2016, s. 88) har jag inte haft fokus på att bocka av frågorna. 

Upplägget på de semistrukturerade intervjuerna med dess anpassbarhet har underlättat för mig 

att få intervjuer som är mer lika ett samtal än ett förhör.  

Målet med denna intervjustudie är att skapa en förståelse för hur enskilda personer kan 

uppleva (o)trygghet i offentliga rum snarare än att skapa ett resultat som är representativt för 

andra städers kvinnliga och manliga studenters upplevda (o)trygghet (Valentine 2005, s. 111). 

Som kulturgeograf är jag intresserad av om och hur platsen kan påverka den upplevda 

(o)tryggheten och har därför bett informanterna att ge exempel på platser i staden för att 

kunna analysera området och designens roll (Valentine 2005, s. 113). Jag är också intresserad 

av om informanterna anser att utformningen av området kan påverka upplevelsen. Därför har 

jag valt att ställa frågor om hur samhällsplaneringen kan öka den upplevda tryggheten. 

2.3 Val av undersökningsort 

Studiens geografiska utgångspunkt är Uppsala (se kapitel 4. Uppsala). Flera anledningar 

ligger till grund för beslutet att genomföra undersökningen i Uppsala. En fördel är min lokala 

anknytning till området och platskännedom om staden. Dessutom lämpar sig Uppsala att 

använda som specifikt fall eftersom kommunen har ett påbörjat arbete för att öka tryggheten 

(se kapitel 4 Uppsala).  

2.4 Urval 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att nå potentiella informanter (Valentine 2005, s. 

115). I denna studie används snöbollsurval vilket innebär att en informant hjälper mig att 

rekrytera nästa deltagare som i sin tur leder mig vidare till en tredje informant (Valentine 

2005, s. 115,117). Ett problem som ofta lyfts fram med snöbollsurval är att urvalsmetoden 

ibland kan leda till ett litet och skevt urval (Dalen 2015, s. 64; David & Sutton 2016, s. 197). 

Grunden i detta argument är att intervjuaren ger studiens deltagare makt att bestämma vem 

som kommer bli inbjuden till en intervju och därmed avgöra vem som inkluderas i studien 

(May 2001, s. 161; Alvehus 2013, s. 68). Risken är att intervjuaren hamnar i ett nätverk av 

människor som känner varandra och som tänker, tycker och känner lika (Alvehus 2013, s. 68). 

Enligt Bryman (2011, s. 196) är snöbollsurval sannolikt inte representativt för populationen. 

Eftersom denna studie inte syftar till att generalisera utan att fånga individers upplevelser så 

är det inget problem. En fördel med snöbollsurval, enligt feministisk forskning, är att 

intervjuaren direkt har vunnit deltagarens förtroende, något som annars anses vara ett av de 

största hindren när informanter rekryteras (Valentine 2005, s. 115). Detta har jag haft fördel 

av på så vis att när deltagarna rekommenderat mig att kontakta någon de känner skapas ett 
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förtroende mellan den nya informanten och mig av den orsaken att informanten litar på sin 

vän. Dessutom är ett snöbollsurval effektivt jämfört med annan slumpmässig sökning 

(Alvehus 2013, s. 68). Samtliga informanter som tillfrågats via snöbollsurvalet har deltagit i 

studien. Detta tror jag kan bero på att jag har kommit i kontakt med informanterna via 

rekommendationer.   

Studiens urvalsgrupp är studenter. Studenter är av intresse att undersöka eftersom nästan en 

femtedel av Uppsalas befolkning är studenter (se kapitel 4 Uppsala). Då jag själv är student 

har det varit genomförbart och effektivt att intervjua andra studenter. För att komma i kontakt 

med studenter har jag talat med bland annat tidigare obekanta studenter som befunnit sig på 

universitetets gemensamma utrymmen. På detta sätt har kontakter knutits med studenter som 

vill delta i studien på Blåsenhus, ett av Uppsalas universitetscampus. Min kännedom om 

lokalen Blåsenhus gav mig stöd vid etablering av kontakt med studenter. Dessutom var 

Blåsenhus ett lämpligt campus att träffa informanter på eftersom institutionen som jag är 

studerande vid, Kulturgeografen, verkar på campuset Ekonomikum. På så vis ökade jag 

chanserna att komma i kontakt med studenter som studerar andra ämnen än jag själv. 

Studenter som studerade eller åt lunch i korridoren på Blåsenhus tillfrågades. Samtalet 

inleddes enligt rekommendation av Trost (2010, s. 81-82), genom att kort presentera mig, min 

utbildning och uppsatsen samt därefter fråga om det finns intresse att delta i studien i en 30 till 

60 minuters intervju. Sedan bokades tid och plats för intervjun. Totalt sju personer (fyra 

kvinnor och tre män) tillfrågades på Blåsenhus och av dessa ville tre delta i studien (en kvinna 

och två män). En av de tre som först valde att delta i undersökningen, efter förfrågan på 

Blåsenhus, valde att ställa in sin intervju. En annan startinformant är en vän. För att undvika 

att endast komma i kontakt med en snäv umgängeskrets (där många eventuellt tycker och 

tänker lika) så har jag börjat med flera startinformanter som inte känner varandra, något som 

Valentine (2005, s. 115) poängterar som ett viktigt steg i urvalsprocessen.  

Efter att snöbollarna slutat rulla, när jag inte längre blev rekommenderad nya informanter av 

tidigare informanter, var jag i behov av att etablera kontakt med nya startinformanter. Vid den 

tidpunkten hade jag två intervjuer kvar att genomföra med manliga studenter. Återigen valdes 

Blåsenhus för att komma i kontakt med studenter. Denna gång kom jag, på Blåsenhus, i 

kontakt med en vän som rekommenderade mig att intervjua två av hennes vänner. Vännen, en 

kvinnlig student, agerade som en snöboll i urvalet utan att själv ställa upp på en intervju. 

Deltagandet i studien har varit frivilligt och de informanter som deltagit har inte valts utifrån 

sin upplevda (o)trygghet.    

I en kvalitativ undersökning är inte storleken på urvalet lika viktigt som i en kvantitativ metod 

eftersom forskningen inte är avsedd att vara representativ (Bradshaw & Stratford 2010, s. 76). 

Det är viktigt att informantantalet inte blir för stort ”eftersom både genomförandet av 

intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process” (Dalen 2007, s. 54). Det 

kan dessutom vara svårt att vid ett stort antal intervjuer få en överblick och därmed kan 

viktiga detaljer försummas. Tids- och kostnadsaspekter bör också lyftas in i beslutet för hur 

stort urvalet bör vara (Trost 2010, s. 143). Totalt 10 intervjuer är genomförda. Fem intervjuer 

med kvinnliga studenter och fem intervjuer med manliga studenter utifrån könsidentitet. 
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Deltagande informanter har varit mellan 20 och 29 år och studerande av sin första till åttonde 

termin.  

2.5 Genomförande av intervjuer  

Varje informant har i början av intervjun fått information om att besvarande av frågorna är 

frivilligt eftersom att upplevd (o)trygghet kan vara ett känsligt ämne (Valentine 2005, s. 122). 

Alla informanter valde att besvara alla frågor som jag ställde. I början av intervjuerna har det 

redogjorts för att alla intervjuer kommer att redovisas anonymt i uppsatsen. Varje intervju 

inleddes med ett par introducerande frågor om vem informanten är (se bilaga 1) därefter 

visades en utzoomad karta över Uppsala (se bilaga 2) för att börja diskutera plats och 

tillsammans med informanten peka ut informantens boendeområde och rörelsemönster i 

staden. Därefter visades en mer in-zoomad karta (se bilaga 3) med fortsatt samtal om 

rörelsemönster i staden samt introducering till hur platserna upplevs. Att påbörja intervjuerna 

med att tillsammans peka ut olika områden på kartorna har varit ett bra sätt att ”lära känna 

informanten” och att dessutom leda in samtalen till ett plats- och (o)trygghetsperspektiv. 

Kartorna har således inte använts för att kartlägga områden som trygga eller otrygga utan 

istället varit ett sätt att påbörja samtalen om (o)trygghet. 

Intervjuerna hölls på platser som bestämdes gemensamt av mig och informanten.  Att 

inkludera informanten i beslutet av var intervjun ska hållas kan leda till att informanten 

känner sig mer jämlik i relationen med forskaren (Elwood & Martin 2000, s. 656). I de flesta 

fall har ett par platser föreslagits för informanten som har fått välja intervjuplats bland 

förslagen. Detta hoppas jag har lett till att intervjuer genomförts på platser där personerna 

gärna talar fritt (Elwood & Martin 2000, s. 656), vilket jag kan anta av de trevliga och fria 

samtalen. En trygg plats för både mig och informanterna har varit universitetet. Valentine 

(2005, s. 118) lyfter universitetslokaler som en möjlig plats att hålla intervjuer. Ett grupprum 

innebär en tyst och ostörd plats. Sju intervjuer genomfördes i grupprum tillhörande 

universitetet (varav fyra på Blåsenhus och tre på Geocentrum), en intervju genomfördes i 

entrén på Blåsenhus och resterande två intervjuer genomfördes utomhus på en parkbänk i 

Botaniska trädgården. 

Intervjuerna har pågått mellan 24 och 53 minuter vilket jag anser har varit tillräckligt med tid 

för informanterna att besvara mina frågor. Detta går dessutom hand i hand med vad Valentinte 

(2005, s. 122) anser vara lämpligt, nämligen att man inte kan förvänta sig att samtala mer än 

en till två timmar med informanten. Också Trost (2010, s. 82) menar att en timme är en rimlig 

tidsåtgång för en intervju och argumenterar för att en 90 minuters intervju ibland kan anses 

vara för lång och ”en smula pretentiöst” (Trost 2010, s. 82).   

I början av varje intervju har jag bett om tillåtelse att spela in intervjusamtalen. Samtliga tio 

informanter gav sitt godkännande gällande inspelning. En kombination av inspelning och 

korta skriftliga anteckningar har använts. I denna studie har kombinationen varit en användbar 

strategi, vilket förespråkas av Dunn (2016, s. 95). Hjälpmedlen har tjänat olika syften. En 

fördel jag har haft av att ta skriftliga anteckningar är att nedskrivna stödord under intervjuerna 

hjälpt mig att gå tillbaka till ämnen som jag har varit intresserad av att fråga informanten mer 

om. Mina inspelningar ledde till att samtalet inte förhindrades av väntan på de skriftliga 
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anteckningarna, så som Valentine (2005, s. 123) argumenterar för. Detta kan ha varit en av 

orsakerna till att samtalen flöt på bra. Eftersom inspelningar ger en exakt återgivning av vad 

som sagts har inspelningarna varit till hjälp vid skrivandet av resultat- och analyskapitlet, en 

fördel som också nämns av Valentine (2005, s. 123). En av de främsta nackdelarna med att 

spela in intervjuer är att det är en tidskrävande process att transkribera dem (Bryman 2011, s. 

428).  

Etiskt avvägande 

Erfarenheter och känslor om upplevd (o)trygghet kan för många vara ett känsligt ämne eller 

av annan anledning upplevas som privat. Därför har informanterna i studien tilldelats 

pseudonym och annan information som kan vara identifierande har skyddats (Dowling 2010, 

s. 28-29). Samtliga informanter är följaktligen anonyma i uppsatsen. Vid tilldelning av namn 

har de vanligaste tilltalsnamnen år 2017 använts för kvinnor respektive män enligt statistik 

från Statistiska centralbyrån (SCB). I studien kallas de kvinnliga informanterna för Anna, 

Eva, Maria, Karin och Kristina. De manliga informanterna kallas Lars, Mikael, Anders, Johan 

och Erik (SCB u.å.). 

2.6 Utmaningar 

Som ovan nämnt finns det olika åsikter om när det är lämpligt med snöbollsurval och vilka 

resultat det leder till. Denna studie är baserad på snöbollsurval för att kunna ta till vara dess 

fördelar. En fördel är att informanten snabbt får förtroende för intervjuaren och därför är 

metoden ett produktivt tillvägagångssätt. En annan viktig del att diskutera är hur min roll som 

kvinnlig student kan påverka vad studenterna berättar. Ett hinder med att vara kvinnlig 

student och genomföra intervjuer också med manliga studenter skulle kunna vara att de 

manliga studenterna inte upplever gemenskap nog att dela sin erfarna otrygghet med mig. Det 

är svårt att utvärdera om information hemlighållits i intervjuer men eftersom flera manliga 

studenter har berättat om tidigare upplevd otrygghet kan det antas att det inte har varit ett 

hinder i undersökningen.    

Litzén (2006, s. 46) menar att svar på frågor som behandlar begreppen otrygghet eller oro kan 

innehålla många närliggande dimensioner. Detta har tagits hänsyn till i intervjuerna. Även 

övriga begrepp som används i studien, så som område eller bostadsområde, som Torstensson 

Levander (2008, s. 19) lägger vikt vid, har i studien tagits extra hänsyn till eftersom de kan 

tolkas olika och svaren därmed kan bero på vem som svarar.  

Tidigare studiers resultat visar att kvinnor och män talar olika om (o)trygghet. Detta visade 

sig också under mina intervjusamtal genom olika ordval eller sätt att berätta om upplevd 

(o)trygghet. Tidigare forskning är oenig om hur män och kvinnor talar om otryggheten. 

Brownlow (2004, s. 590) uttrycker att män i samtal ofta berättar om egna erfarenheter och 

upplevelser. Tvärtemot menar Sandberg och Tollefsen (2010, s. 9) att det är vanligt att 

manliga informanter tvekar att tala om rädsla och att när männen svarar på frågan handlar det 

ofta om andra individers, så som kvinnors, rädsla (Sandberg & Tollefsen 2010, s. 9). Kvinnor 

talar gärna om otrygghet och delar erfarenheter med andra. De berättar också att rädslan kan 

baseras på vad någon annan berättat (Sandberg & Tollefsen 2010, s. 9).  
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2.7 Analysmetod  

Efter varje intervju har de delar som är av intresse transkriberats ordagrant och återstående 

ljudinspelning transkriberats mer översiktligt. Denna uppdelning spar tid och är gjord 

eftersom transkribering är en tidskrävande process, vilket Bryman (2011, s. 428) diskuterar. 

Transkribering och anteckningar har sammanförts till ett dokument (Crang 2005, s. 223). 

Analysen av intervjustudiens resultat har genomförts i textform (Valentine 2005, s. 111). För 

att komma så nära materialet som möjligt har jag använt mig av öppen kodning. Syftet är att 

komma så nära materialet som möjligt och därigenom dels få en känsla för informationen och 

dels se till att ingen information går förlorad. I detta steg av analysen har vissa aspekter som 

inte uppmärksammats under intervjun upptäckts (Crang 2005, s. 222). Materialet har 

genomgåtts utifrån olika perspektiv och därefter har en tematisering av data påbörjats 

(Alvehus 2013, s. 111). Ett sätt att påbörja analysen är att läsa igenom materialet som består 

av transkribering och anteckningar och börja med att märka alla uttalanden som handlar om 

exempelvis en upplevelse, känsla eller tanke med en kod. I detta skede har jag kodat 

intervjusamtalen i form av rubricering. Denna öppna kodning är inte ett resultat i sig utan är 

del av processen i att nå intressanta slutsatser (Crang 2005, s. 224). Efter kodningen har de 

olika kategorierna delats upp utifrån vilka som är intressanta att noggrant och genomgående 

redovisa och vilka som kan redovisas översiktligt (Alvehus 2013, s. 111).  
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  

I början av detta kapitel presenteras begreppet (o)trygghet. Därefter är kapitlet indelat i två 

delar. Första delen inkluderar tre avsnitt som behandlar upplevd (o)trygghet utifrån tidigare 

forskning med fokus på vad som kan upplevas otryggt och vilka orsaker som ligger till grund 

för otryggheten. Därefter beskrivs använda strategier, eller trygghetsåtgärder, som är vanliga 

för att minska känslan av otrygghet. Kapitlets andra del är inriktad på 

samhällsplaneringsåtgärder. I denna del beskrivs åtgärdsförslag med hjälp av ett par 

planeringsteorier. Både internationella och nationella studier inkluderas i följande kapitel.  

3.1 Begreppet (o)trygghet 

Mest förekommande i tidigare forskning används begreppet (o)trygghet eller ”fear of crime” 

(Torstensson Levander 2007, s. 10). Begrepp som rädsla, oro och säkerhet används också 

(Torstensson Levander 2007, s. 10). I denna studie används begreppet trygghet som är 

likbetydande med ”ingen rädsla/oro för brott” (Torstensson Levander 2007, s. 13). Trygghet 

definieras emellanåt som ”en konsekvens av hälsa, god ekonomi och hittills inga olyckor, 

d.v.s. händelser eller tillstånd som kan kopplas till välfärd och livskvalitet” (Torstensson 

Levander 2007, s. 13).  

Begreppet otrygghet används i denna studie synonymt med begreppen oro, rädsla, ängslighet i 

informanters berättelser. Boverket (2010 a, s. 13) diskuterar att begreppet rädsla bör undvikas. 

Istället bör det beskrivas som människors, främst kvinnors, förhållande till att drabbas av våld 

eller hot om våld, i riskkalkyleringar, upplevt eller reellt hot. Förhållningssättet kan innebära 

känslor av rädsla men också andra känslor så som ilska och maktlöshet (Boverket 2010 a, s. 

13). Boverket menar att begreppet bör definieras beroende på vem som tillfrågas och 

sammanhanget i övrigt (Boverket 2010 b, s. 13). Människors personliga upplevelser av 

trygghet kan beskrivas som ”lugn, kontroll, välbefinnande, tillit och frihet från hot” (Boverket 

2010 b, s. 13) vilket är viktigt att i en undersökning ta hänsyn till.  

3.2 Upplevd (o)trygghet 

I nedanstående stycken presenteras internationell och nationell forskning. Studier från 

Nordamerika och Storbritannien av Gill Valentine, Rachel Pain, Alec Brownlow Linda 

McDowell, Elizabeth Stanko samt Kathy Hobdell presenteras. Forskning genomförd i Finland 

av Hille Koskela presenteras också i nedanstående kapitel. För att få en svensk kontext av 

otrygghetsaspekten inkluderas forskning genomförd i svenska städer. Forskningen som 

presenteras från Sverige är utförd i Stockholm av Staffan Litzén, Göteborg av Carina 

Listerborn och av Gabriella Sandstig, i Malmö av Birgitta Andersson och i Umeå av Linda 

Sandberg och Aina Tollefsen.  

Staden och dess offentliga områden är för både kvinnor och män platser som innebär bland 

annat nöje och frihet eller oro för fara (McDowell 1999, s. 168). Ur ett historiskt perspektiv 

har kvinnan identifierats med hemmet (Valentine 1992, s. 23). Enligt McDowell (1999, s. 73) 

utvecklades denna uppdelning i och med västvärldens industrialisering som hade en stor 

inverkan på kvinnors liv. Denna uppdelning, att kvinnans plats är i hemmet och mannens i det 

offentliga, grundas i fördelningen mellan obetalt hemarbete och lönearbete (Pain 1991, s. 

423). Hemmet upplevs fortfarande av många kvinnor som en trygg plats och offentliga 
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områden som farliga (Pain 1997, s. 235). Det privata rummet upplevs av kvinnor som mer 

förutsägbart och kontrollerbart medan motsatta känslor av oförutsägbarhet och 

okontrollerbarhet är kopplade till det offentliga rummet (Andersson 2001, s. 26).  

Kvinnor och män upplever rädsla för brott olika (Brownlow 2004). Enligt forskning 

genomförd i Stockholm anges en högre grad av oro och otrygghet bland kvinnor och ju 

konkretare frågor desto större skillnad skapas mellan könen (Litzén 2006, s. 66). En 

undersökning i England visar att i fokusgrupper med unga män diskuteras risker, men inte i 

form av rädsla (Pain & Townshend 2002, s. 110). Män diskuterar alltså vad som kan hända, 

som en risk, men inte i termer av rädsla för att något ska inträffa. Det är emellertid viktigt att 

framhålla att kvinnor och män inte är homogena grupper utan kvinnor och män är blandade 

grupper där åsikter, tankar och känslor etcetera finns av olika slag. Det finns både inom och 

utanför individen faktorer som kan förklara människors upplevda oro. En inre faktor kan vara 

generaliserad oro hos en person. Yttre faktorer som kan ligga till grund för människors 

upplevda otrygghet kan vara andra människor, den omgivande miljön eller den faktiska 

brottsligheten (Sandstig 2010, s. 50). Bland alla de olika faktorerna som ökar rädslan att 

utsättas för brott har faktorn att vara kvinna störst effekt (Pain 1991, s. 417). Stadskärnor och 

vissa områden anses vara farliga på vissa tider. Lokala identitetskonstruktioner, så som 

maskulinitet och femininitet, påverkar också den upplevda otryggheten (Pain 2001, s. 910).  

Unga kvinnor, föräldrar eller äldre personer, utan definition på ålder, uppger att de kan vara 

rädda för unga män, fotbollsfans eller hemlösa. De sistnämnda grupperna (unga män, 

fotbollsfans och hemlösa) har störst risk att utsättas för brott (Pain & Townshend 2002, s. 

106). Brownlows (2004, s. 587) resultat visar också att kvinnor tenderar att känna sig otrygga 

i fler situationer än män. Också Stanko (1995, s. 48) menar att unga män upplever mer 

trygghet än unga kvinnor, utan definition på ålder, trots att män har störst risk att utsättas för 

brott. Eftersom män, särskilt unga män, också här utan definition på ålder, har störst risk att 

utsättas för alla sorters brott förutom sexuellt våld, står rädslan för att utsättas för brott inte i 

relation till den verkliga risken att utsättas för brott (King 2009, s. 89). Sexuellt våld innebär 

enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK u.å.) ”kränkningar och övergrepp med sexuella 

förtecken” (NCK u.å.). Tjat om sex, tvång till att utföra särskilda typer av sexuella handlingar 

och våldtäkt ingår i benämningen (NCK u.å.).  

Kvinnor är oroliga för att utsättas för våldtäkt (Litzén 2006, s. 106), eller annat sexuellt våld 

(Brownlow 2004, s. 586). Kvinnor i yngre åldrar är oroliga för att bli fysiskt eller sexuellt 

överfallna i det offentliga rummet av en främling (Pain 1997, s. 240; Andersson 2001, s. 25). 

En möjlig anledning till att de yngre kvinnorna påverkas mer kan vara att de yngre kvinnorna 

oftare går ut sent på kvällarna än de äldre kvinnorna (Pain 1997, s. 240). En studie i England 

som undersökte kvinnliga studenters upplevelse av (o)trygghet visar att dessa kvinnor 

framförallt var oroliga att utsättas för rån eller överfall. Detta kan ha att göra med att 

Studentkåren strax före intervjuerna hade skapat ett dokument med varningstext om just dessa 

brott och därmed hade, enligt de intervjuade studenterna, historier cirkulerat runt bland 

studenterna (Wattis m.fl. 2011, s. 758).  
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Otrygghet kan skapas av att vara ensam hemifrån i ett urbant område (Stanko 1995, s. 48). 

Andras agerande på en specifik plats kan påverka kvinnors upplevda otrygghet (Koskela & 

Pain 2000, s. 275). Unga kvinnor uppger att de med utgångspunkt i denna oro upplever 

otrygghet i parker (Brownlow 2004, s. 586). Buskar och buskage som är illa placerade kan 

också bidra till ökad otrygghet (Koskela & Pain 2000, s. 272). Enligt en studie genomförd i 

Finland uppstår upplevd otrygghet främst vid gång eller vid användning av kollektivtrafik 

(Koskela 1999, s. 114). Otrygghet kan skapas i närheten av hus vars design är dåligt 

utformade (Koskela & Pain 2000, s. 272). 

Kvinnor känner sig mer utsatta på vissa platser och på särskilda tider (Valentine 1992, s. 22). 

Kvinnor identifierar isolerade platser som skrämmande på dagtid och har en rädsla för alla 

allmänna utrymmen när de är ensamma på kvällen (Valentine 1989, s. 388). I Finland, som 

har liknande årstider som Sverige, har en studie visat att sommar och vinter anses vara lika 

otrygga (Koskela & Pain 2000, s. 275). På vintern kan eventuella förövare ha gömt sig i 

mörkret men på sommaren är det mer rörelse och därmed lättare för eventuella förövare att 

dröja sig kvar och lura i parker och skogar (Koskela & Pain 2000, s. 275). I en annan studie 

genomförd i Finland berättar deltagande kvinnor om skillnaden mellan dag och natt. Ofta 

anses dagtid vara tryggare än kvällstid (Koskela 1999, s. 114-115). I en svensk kontext 

diskuteras att tiden på dygnet förändrar upplevelsen av ett stadsrum på grund av att det är 

svårare att avgöra vem man möter i mörker (Listerborn 2002, s. 256). Också Sandstig (2010, 

s. 89) menar att det är svårt överblicka stadsrummet i mörker, vilket leder till minskad 

kontroll och för många ökad upplevd otrygghet. Platser som är dåligt upplysta, genom 

exempelvis för få gatlyktor, kan öka känslan av otrygghet hos kvinnor (Koskela & Pain 2000, 

s. 272). Således associerar många kvinnor platser som är mörka, folktomma och okända med 

risken att bli överfallen (Pain 1997, s. 235). Mörka områden utan bebyggelse kan väcka 

otrygghet och likaså tunnlar (Koskela & Pain 2000, s. 273). Att kvinnor upplever oro i mörker 

eller vid utevistelse ensam visas också i en undersökning genomförd i Turkiet (Tandogan & 

Ilhan 2016, s. 2016). Att uppleva rädsla för mörker är en av de första rädslorna vi kan uppleva 

som små barn och dess betydelse är omstridd (Goodey 1997, s. 412). I denna debatt är det av 

vikt att begrunda att kvinnor inte är rädda för de överväxta buskarna eller de mörka gränderna 

utan kvinnors rädsla är för de potentiella överfallsmännen som kan gömma sig där (Stanko 

1995, s. 55).  

Valentine (1993, s. 395) är en av flera som har undersökt lesbiska kvinnors uppfattningar och 

erfarenheter av vardagliga utrymmen så som i offentliga rum, på arbetsplatsen, i hemmet och 

andra platser. Studien visar att de lesbiska kvinnorna blir påverkade av den heterosexuella 

normen i samhället (Valentine 1993). De normer som avgör vad som är ett socialt accepterat 

sexuellt beteende i offentliga rum är ett exempel på hur vardagliga utrymmen är 

sexualiserade. Ofta är offentliga rum reglerade av oskrivna regler som verkställs av 

auktoriteter, som poliser, och via ord eller blickar från förbipasserande människor. Normerna, 

de oskrivna reglerna och upprätthållandet av dessa, begränsar uppvisandet av sexuella 

handlingar. Det kan exempelvis vara acceptabelt att pussas på en välbefolkad gata men att 

rulla runt på marken ihop kanske inte är det (Browne m.fl. 2007, s. 3). Flera av deltagarna i 

Valentines (1993) studie uttrycker att de inte håller hand eller på annat sätt visar sin sexuella 
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läggning i offentliga rum. De som visar sin läggning i offentliga rum riskerar att utsättas för 

ett våldsamt bemötande (Valentine 1993). Tre fjärdedelar av deltagarna i Valentines (1993, s. 

408) studie har blivit verbalt utsatta på grund av sin sexualitet. Tre av de 40 deltagande 

kvinnorna har blivit jagade, hotade och/eller misshandlade. Majoriteten av studiens deltagare 

anpassar därför sitt beteende för att gömma sin sexuella identitet i heterosexuellt dominerade 

offentliga områden.  De lesbiska kvinnorna väljer att exempelvis inte hålla hand, en möjlighet 

som för heterosexuella par tas för givet (Valentine 1993).  

3.3 Grunder till otrygghet 

Nedan presenteras ett antal punkter som kan vara en del av grunden till kvinnors och mäns 

upplevda (o)trygghet. Ett par av de möjliga grunderna som kommer att tas upp är uppfostran 

av samhället, föräldrar och skola samt interaktion med andra sociala kontakter och känslan av 

att inte ha kontroll.  

En del av vad (o)tryggheten kan grundas i är uppfostran. Valentine (1992, s. 24) upptäckte i 

en studie, genomförd i England, att barn behandlades olika från mellanstadieåldern när det 

kommer till rumsliga begränsningar. Enligt studien fick elvaåriga pojkar större frihet att röra 

sig än flickor i samma ålder, som blev mer begränsade (Valentine 1992, s. 24). Denna 

begränsning hos flickorna ledde till ett påverkat beteende i offentliga rum och användning av 

platser (Valentine 1992, s. 25). De barn som gick i skolan när studien genomfördes, år 1992, 

är idag vuxna och risken finns att deras rörelsemönster i offentliga rum fortfarande påverkas 

av deras uppfostran. Pojkar blir uppfostrade till att klara sig själva i det offentliga rummet 

genom att i ung ålder få större frihet att röra på sig (Valentine 1992, s. 24). Pojkar lär sig att 

känna sig trygga i samband med sin ökande fysiska styrka i skapandet av sin maskulina 

identitet (Goodey 1997, s. 411). När pojkar växer upp lär de sig att vara sparsamma med att 

yttra sin sårbarhet (Goodey 1997, s. 403). En undersökning genomförd i England, visade att 

pojkar i åldrarna 11-16 år hade orädda personligheter vilket i studien förklaras med oviljan att 

bli retad (Goodey 1997, s. 410). En följd av uppfostran av pojkar till män är att många män 

påverkas av förutfattade meningar om vad det innebär att vara man i västvärlden (Brownlow 

2004, s. 581). Manlighet i termerna macho och naturlig man togs upprepande gånger upp i 

undersökningen med män som utsatts för brott (Stanko & Hobdell 1993, s. 404). 

Uppmaningar från föräldrar också i senare skeden i livet kan påverka känslan av otrygghet. I 

en intervjustudie genomförd i Umeå berättar en kvinna hur hennes rädsla är påverkad av 

hennes föräldrars varningar (Sandberg & Tollefsen 2010, s. 7). Det är tydligt att dessa 

varnande uppmaningar påverkar hennes liv dels genom upplevelsen av platser och dels 

hennes beteende på platserna (Sandberg & Tollefsen 2010, s. 8).  

Även andra sociala kontakter än skola och familj spelar in i hur (o)trygg en plats upplevs. 

Sociala kontakter som skapar och sprider rykten är också en grund i kvinnors rädsla 

(Valentine 1992, s. 27). Kvinnor grundar sin oro eller rädsla i andras berättelser och delar 

dessa med andra (Brownlow 2004, s. 590). Av denna sekundära information, eller egna 

erfarenheter av platser, skapar kvinnor mentala kartor över platser som de upplever vara 

otrygga (Valentine, 1989, s. 386). Efter en händelse utmärks platser av både enskilda och 

grupper av kvinnor (Koskela & Pain 2000, s. 275).  Det finns därmed platser som upplevs 
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som otrygga på grund av dess rykte snarare än den byggda miljön (Koskela & Pain 2000, s. 

275). Media har också en del av ansvaret. Vissa nyhetsartiklar följs av en varning till kvinnor 

att akta sig för platsen där överfallet eller våldtäkten, som det rapporterats om, har inträffat 

(Valentine 1992, s. 26). Dessutom anses kvinnor vara (del)skyldiga vid våldtäktsfall och mord 

och ibland ges kvinnan skulden eftersom hon var ute sent eller befann sig på fel plats 

(McDowell 1999, s. 150). Skuldbeläggning av brottsoffret sker även för män. En man, som 

utsatts för brott, berättar i en studie att hans manliga vänner har påpekat att han borde ha vetat 

bättre än att vistas utomhus så sent på natten (Stanko & Hobdell 1993, s. 411). Män verkar 

vara benägna att skylla på utomstående faktorer till skillnad från kvinnor som har en tendens 

att klandra sig själva i första hand, i andra hand de som har utsatts dem för något (Stanko & 

Hobdell 1993, s. 413). Stanko och Hobdell (1993, s. 411) menar att män väljer att få stöd 

genom att tala med familj, kvinnliga eller manliga vänner. 

De individer som utsatts för brott, främst våldsbrott, är ofta mer rädda än de som inte utsatts 

för brott (Sandstig 2010, s. 85). Detta gäller inte alla, det finns de som blivit utsatta för 

våldsbrott men som inte är mer rädda än andra för att utsättas för liknande brott igen. En 

studie som är genomförd med män som utsatts för brott visar att män ändå uppger mindre 

rädsla för brott än kvinnor som ej utsatts för brott (Stanko & Hobdell 1993, s. 402). Också 

Koskela (1999, s. 116) diskuterar detta och presenterar att kvinnor som tidigare har utsatts för 

våld på offentliga områden är mer rädda än innan.  

En annan grund till upplevd otrygghet är känslan av att inte ha kontroll. Nedsatt social 

kontroll kan leda till otrygghet (Sandstig 2010, s. 89). Social kontroll innebär ”processer och 

mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, 

normer och värden” (NE u.å. a). En stor förändring kan leda till ökad upplevd otrygghet 

(Koskela 1999, s. 119). Tre exempel på sådana viktiga livsförändringar är en flytt, åldrande 

eller att få barn (Koskela & Pain 2000, s. 278). En flytt till ett nytt område kan leda till en 

försämrad kontroll och minskat självförtroende och i sin tur leda till ökad upplevd otrygghet. 

Detta särskilt vid flytt till en större stad eftersom många då upplever en bristande förmåga att 

kunna läsa signaler. Kvinnor känner sig ofta mindre otrygga på kända platser där de känner 

sig som hemma (Koskela 1999, s. 119). Detta fenomen förklarar Sandstig (2010, s. 89) med 

att ju mer erfarenhet man har om ett område desto lättare är det att bedöma händelser och röra 

sig i stadsrummet, vilket leder till minskad otrygghet. De som inte känner sig hemma i 

grannskap, kommun eller samhället är otryggare än andra (Sandstig 2010, s. 92). En studie 

med kvinnliga universitetsstudenter i England bekräftar detta. Forskarna har nått slutsatsen att 

ju längre studenter har bott i området desto tryggare upplever de sin omgivning (Wattis m.fl. 

2011, s. 758). I detta fall kan den uppnådda tryggheten ha att göra med livsförändringen, som 

informanterna i studien berättar om, från att vara student till att börja arbeta, vilket kan 

innebära en annan ställning i staden (Wattis m.fl. 2011, s. 758).  

Det är för kvinnor, barn och äldre vanligare att utsättas för våld i hemmet än att utsättas för 

våld av en främling utanför hemmet (Sandberg 2013, s. 179). Valentine (1992) uttrycker att: 

“Women perceive themselves to be at risk from male violence in public space despite the fact 

that they are more at risk at home” (Valentine 1992, s. 22). Kvinnor lär sig att uppfatta fara 
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från okända män i offentliga områden, även om statistiken visar att det mesta våldet mot 

kvinnor sker i hemmet av någon de känner (Valentine 1989, s. 386). Eftersom kvinnor är 

rädda för att befinna sig i offentliga områden, vissa tider och på särskilda platser, spenderas 

därför mer tid i hemmet vilket leder till en lägre nivå av deltagande i offentliga aktiviteter 

(Pain 1991, s. 423).  

3.4 Begräsningar och trygghetsskapande strategier 

Rädslan skapar för många människor en mental karta som påverkar våra vardagliga 

geografiska beslut (England & Simon 2010, s. 202). Trots att otryggheten är kopplad till vissa 

platser, tider och sociala grupper så är användandet av strategier, eller försiktighetsåtgärder, 

utbrett (Pain & Townshend 2002, s. 109). Det är vanligare bland kvinnor än bland män att 

förhålla sig till risker men det innebär inte att alla kvinnor gör det och inte heller att det inte 

förekommer bland män (Boverket 2010 a, s. 14).  

Upplevd oro kan innebära en försämrad livskvalitet hos kvinnor genom begränsningar i 

vardagslivet, som oron för med sig (Litzén 2006, s. 106). Många kvinnor har medvetet eller 

omedvetet strategier för att undvika hotfulla situationer (Listerborn 2002, s. 253). Rädslan för 

våldsbrott kan leda till en förändrad livsstil eftersom en nedsatt rörlighet och ett anpassat 

beteende för att skydda sig används (Pain 1997, s. 234; Pain 1991, s. 416). Den nedsatta 

rörligheten och det anpassade beteendet kan leda till begränsade möjligheter, uppfattningar 

och vardagliga rörelser (Pain 1991, s. 428). Kvinnors sätt att använda den fysiska miljön är av 

riskkalkyleringar mer begränsad än mäns (Boverket 2010 a, s. 14). Bland män är det vanligast 

att använda sig av försiktighetsåtgärder i stadskärnan (Pain & Townshend 2002, s. 113).  

Kvinnor väljer oftare än män bort platser (Listerborn 2002, s. 256) och undviker särskilda 

gator eller områden (Pain 1997, s. 234). I en studie genomförd i Finland berättar deltagande 

kvinnor om förändrade vägval och områden som undviks (Koskela 1999, s. 114). 

Undvikandet av farliga platser på farliga tidpunkter är den vanligaste strategin (Valentine 

1989, s. 386). På grund av rädsla förändras kvinnors beteenden vilket leder till en begränsning 

av rörelse i och användning av offentliga områden (Valentine 1989, s. 386; Koskela 1999, s. 

111).  

När kvinnor är på en plats där de anser sig vara i fara har de extra koll och är konstant alerta 

på vad som händer i den fysiska omgivningen, lyssnar efter ljud i buskar eller närmande 

fotsteg (Valentine 1989, s. 386). Kvinnor blir väl medvetna om vad som händer omkring dem 

och väljer position på gatan utifrån var andra går. Många väljer att byta sida av vägen vid 

möte med en man (Koskela 1999, s. 116). Särskilt på natten anpassas rörelsemönstren efter 

omgivningen. Exempelvis justeras hastighet, förändrade vägval görs som kan innebära att 

springa över en väg, undvikande av gränder och andra områden som upplevs skuggiga orsakat 

av förväxta buskar (Valentine 1989, s. 386-387).  

De rumsliga begränsningarna i kvinnors liv är en reflektion av de ojämställda 

maktrelationerna mellan könen (Koskela 1999, s. 121). Rädslan är ett socialt fenomen som 

bygger på ojämställd uppdelning av makt i samhället och innerstaden (Smith 1986, s. 132). 

Men också män har i andra studier angivet att de undviker platser. I en studie uppgav flera av 
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männen att de efter att ha utsatts för brott ändrat sina vanor och handlingar, vissa använde sig 

av försiktighetsåtgärder som att undvika särskilda platser (Stanko & Hobdell 1993, s. 409). En 

man uppgav att när han var med om ett brott ledde det till en ökad otrygghet vilket gett 

känslan av förlorad manlighet (Stanko & Hobdell 1993, s. 409). Även män som inte utsatts 

för brott tidigare nämner strategin att undvika särskilda platser på vissa tider (Pain & 

Townshend 2002, s. 114). En annan strategi, som nämns av män som inte varit utsatta för 

brott är att snabbt ta sig ifrån platsen, vilket unga män mellan 15 och 18 år hellre skulle göra 

än att möta en fysisk konfrontation (Brownlow 2004, s. 589).  

Komplexa processer av makt- och genusrelationer är grunden till kvinnors exkludering från 

offentliga områden på grund av oron att utsättas för mäns våld, inte män som individer 

(Koskela 1999, s. 121). Kvinnors begränsade användning av offentliga områden kan således 

ses som ”a spatial expression of patriarchy” (Valentine, 1989, s. 389). När kvinnor känner sig 

obekväma eller otrygga på en plats och väljer att undvika den så reproduceras den maskulina 

dominansen där (Koskela 1999, s. 121). Detta leder till att fler kvinnor undviker området och 

på så sätt vidmakthålls maktförhållandet (Valentine 1989, s. 389). Kvinnors rädsla är därmed 

inte enbart ett resultat av en ojämn maktbalans utan bidrar också till att upprätthålla 

ojämlikheterna (Pain 1991, s. 424).  

Det händer också att kvinnor lär sig självförsvar eller till och med bär vapen (otillåtna eller 

tillåtna) för att skydda sig (Listerborn 2002, s. 256). Även män skyddar sig genom att bära 

vapen (Stanko & Hobdell 1993, s. 409). En man bär, sedan han utsatts för ett rån för fem år 

sedan, med sig ett paraply för att kunna skydda sig (Stanko & Hobdell 1993, s. 410). 

Andra strategier för att skydda sig från offentliga rum är att välja bil som transportmedel. Men 

att bli beroende av privat transportmedel minskar inte säkert rädslan, en del kvinnor berättar 

att de istället blev rädda för att få problem med bilen på en plats som upplevs otrygg (Pain 

1997, s. 239). En undersökning i Turkiet har visat att kvinnor på grund av rädsla att utsättas 

för brott anpassar hur de klär sig såsom undvikande av kort kjol eller urringad topp (Tandogan 

& Ilhan 2016, s. 2017).  

För kvinnor handlar det framförallt om den personliga tryggheten (Listerborn 2002, s. 213). 

Försiktighetsåtgärder bland män kan innebära att skydda sig själv genom att hålla ihop med 

kompisar (stora grupper) och att inte visa pengar och därmed gömma plånböcker, klockor 

eller andra dyrbara ägodelar (Pain & Townshend 2002, s. 114).  Att män främst talar om att 

skydda sig mot skadegörelse, stölder och inbrott diskuteras av Listerborn (2002, s. 213). 

Också Pain (1991, s. 416) menar att män skyddar sig genom att skydda ägodelar (Pain 1991, 

s. 416). Män flyttar över problemet från otryggheten till att beskydda saker eller att beskydda 

kvinnor (Listerborn 2002, s. 213).  

I Finland har Koskela (1997, s. 301) undersökt kvinnors upplevelse av (o)trygghet och hur 

otryggheten kan motarbetas, och på sikt eventuellt även övervinnas. Studiens resultat leder 

Koskela (1997, s. 305) till fyra kategorier av mod i att utmana sig inom otryggheten. En av 

dessa kategorier är att resonera, vilket kan ses som en brygga mellan otrygghet och mod. Att 

övertyga sig själv om att det inte är nödvändigt att känns sig otrygg är en av de strategier som 
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otrygga kvinnor använder. För de som tror på sin egen övertalning kan det leda till ökad 

upplevd trygghet och på det sättet kan resonemangen innebära en ökad livskvalitet. Den andra 

kategorin är kulturell relativitet vilket innebär att kvinnorna utgår från den finska kulturen 

som de upplever som trygg, och görs ännu tryggare genom en jämförelse med exempelvis 

upplevelser i utlandet som anses otrygga. Den tredje kategorin är att behärska platsen eller att 

känna sig som hemma. Kvinnor upplever trygghet på platser som känns välkända och på så 

sätt kan användandet av platser innebär försvinnande av mystiken eller det okända. Den 

fjärde, och sista, kategorin är social kompetens. Kvinnorna i studien berättar att de litar på 

andra människor och anse sig kunna lösa hotfulla situationer som de utsätts för.  

Avslutningsvis menar Koskela (1997, s. 316) att de modiga, eller självsäkra, kvinnorna är en 

del av skapandet av platsen. För sig själva bemästrar de platser genom att i sitt vardagliga liv 

använda dem. På grund av deras närvaro skapas platser som är mer tillgängliga också för 

andra kvinnor. Deras vardagliga rumsliga rörelsemönster kan ses som en tillämpning av 

resistens, eller motstånd, till begränsningen. Modet, eller självsäkerheten, i offentliga rum är 

en manifestation av makt (Koskela 1997, s. 316). 

3.5 Planering för ökad trygghet 

Huruvida förändringar i den fysiska miljön kan påverka den individuella känslan av otrygghet 

är omdiskuterat. Grunden i dessa problem ligger i ojämställda villkor i samhället vilka inte går 

att upptäcka i den fysiska miljön (Boverket 2010 a, s. 14). I denna studie används följande 

definition av begreppet jämställdhet; ”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.” (NE u.å. b). 

Det bakomliggande problemet går därmed inte att bygga bort men det går att skapa en 

tryggare miljö genom jämställd planering som är ett steg mot ett mer jämställt samhälle 

(Boverket 2010 a, s. 14).  

I denna uppsats är utgångspunkten tron på att den fysiska miljön kan påverka den upplevda 

tryggheten men att den inte spelar en avgörande roll. Stadsbyggnad och arkitektur kan inte 

ensamma ha ansvar för att lösa problem med otrygghet men det är viktigt att frågorna 

uppmärksammas så att inte problemlösandet överlämnas till säkerhetsindustrin (Listerborn 

2002, s. 263). Arbete med trygghetsplanering bör genomföras med stor aktning för risken att 

samtidigt som rädslan motverkas och problemet lyfts, stigmatiseras grupper i samhället som 

rädda (kvinnor) och farliga (män) (Listerborn 2002, s. 252). Samtidigt är det en ambivalent 

fråga om det är rätt eller fel att lyfta in kvinnors otrygghet på planeringsagendan eftersom den 

lätt kan falla tillbaka på den traditionella kvinnosynen att kvinnor behöver beskydd och hjälp 

(Listerborn 2002, s. 258).  

Nedan kommer planeringsteorier för en tryggare stad att presenteras. I följande avsnitt 

diskuteras bland annat arkitektur- och stadsplaneringskritikern Jane Jacobs och arkitekterna 

Oscar Newmans och Bill Hillier. För att få en svensk kontext inkluderas forskning av Anita 

Listerborn, dessutom inkluderas rekommendationer från Boverket.  

3.5.1 Rörelse och aktivitet skapar mötesplatser och naturlig övervakning 
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Jacobs (1992) förespråkar en stad där människor rör sig fritt och där det bildas ett myller av 

människor. Hon menar att det leder till att platsen är och upplevs som livfylld. Detta leder i 

sin tur till en känsla av trygghet. Platser som är befolkade upplevs tryggare än områden som 

är öde (Boverket 2010 b, s. 71). Begrepp som variation, mångfald och trygghet är 

återkommande i Jacobs verk (Jacobs 1992).  

 

Det krävs inte att många våldsbrott sker på en gata eller i ett område för att människor ska 

uppleva otrygghet där. När människor upplever otrygghet så undviks platserna vilket leder till 

att gatorna eller områdena upplevs som och blir mer osäkra (Jacobs 1992, s. 30). Jacobs 

nämner tre huvudkriterier för att uppnå en stad som lockar till sig främlingar vars närvaro kan 

ses som en säkerhetsfaktor i sig. För det första är det viktigt att det finns en tydlig gräns 

mellan offentliga och privata områden, för det andra är det viktigt att det finns ögon på gatan 

som känns närvarande och iakttagande. Den tredje delen handlar om att gatorna måste 

användas dels för att bidra till att flera personer, och därmed ögon, befinner sig på gatan och 

dels för att människorna i husen längs med gatan ska lockas till att titta ut vilket innebär ännu 

fler övervakande ögon (Jacobs 1992, s. 35).  

 

En plats där människor rör sig lockar fler människor och där finns det både användare och 

betraktare (Jacobs 1992, s. 37). Att andra människor befinner sig på platsen att se och att bli 

sedd av skapar trygghet (Boverket 2010 b, s. 22).  När det är för lite folk som rör sig i staden 

saknas en naturlig social kontroll (Listerborn 2002, s. 223). Också Hillier (1996, s. 179) 

diskuterar storstadsmyllret och argumenterar för att det framförallt är glesa områden som är 

otrygga och inte tätbefolkade områden. En välmående stad har strukturer som skapar känslan 

att allt fungerar tillsammans (Hillier 1995, s. 153).  I ett väl utvecklat rutnät rör sig människor 

fritt eftersom man börjar och slutar överallt (Hillier 1995, s. 161).  

 

Ett konkret sätt att öka en plats användning kan till exempel vara genom förändring av var 

hållplatser för kollektivtrafik placeras, vilket kan innebära en förbättring i stadsrummet 

(Listerborn 2002, s. 256). Detta eftersom det kan påverka var och hur människor rör sig i 

stadsrummet.  Det är vanligt förekommande att uppleva otrygghet på hållplatser mer än på 

själva resan (Boverket 2010 b, s. 23). Stadsmiljön skulle bli mer tillgänglig om väntetiden på 

hållplatsen som upplevs otrygg kortas ned (Boverket 2010 b, s. 56).  

 

Hillier (1995) och Jacobs (1992) anser att andra människor skapar trygghet, främlingar 

inkluderade. Dessutom tolkas Hillier (1995) och Jacobs (1992) som att otryggheten är kopplat 

till graden av tomhet (Listerborn 2002, s. 109). Jacobs (1992, s. 176) förespråkar korta kvarter 

som leder till fler alternativa vägar eftersom tvärgatorna kommer tätt och det innebär många 

gathörn som bildar korsningar vilket leder till att människor möts. Att människor möts, menar 

Jacobs (1992), innebär en ökad trygghet i staden oavsett om det är en bekant eller främmande 

person man möter men Newman (1972) argumenterar för att främlingar innebär en viss 

osäkerhet. I storstäder blir husen högre vilket innebär ett stort antal lägenheter och då 

använder fler personer lobby, entré och hissar och därigenom blir de boende anonyma i 

offentliga områden som är gömda från vyn. I och med att höghusen får fler våningar ökar 
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antalet brotts som begås (Newman 1972, s. 27). En ökad brottslighet kan ha sin grund i 

känslor av anonymitet, isolering och brist på platsidentitet som enligt Newmans (1972, s. 28) 

hypotes är ett resultat av de stora byggnadsprojekten. Att möjliggöra en urskiljning mellan 

granne och inkräktare är en viktig princip inom brottsförebyggande utformning (Newman 

1972, s. 18). Om det skulle finnas klarare direktiv för hur man ska bete sig skulle rädslan för 

att utsättas för brott minska eftersom alla skulle veta vad man kan vänta sig och kräva av 

andra grannar och besökare (Newman 1972, s. 166). Detta kan emellertid leda till att alla inte 

känner sig välkomna i den kontrollerade stämningen i området. Newman (1972) menar att 

anonymitet är negativt och att en plats blir oövervakad om inte grannar kan urskilja vem som 

är inkräktare. För att undvika att inkräktare tar sig in kan en lösning vara att den alternativa 

ingången låses. Detta skulle enligt Newmans (1972, s. 169-170) mening leda till att endast 

huvudingången används vilket leder till att människor i grannskapet kan se varandra vid 

ingång och utgång lättare. Newman förespråkar med andra ord slutna områden. Gator blir 

säkrare när de kan övervakas av personer som tittar ut genom fönster och portar och rör sig i 

området (Newman 1972, s. 25). Newman (1972, s. 25) nämner att han är överens med Jacobs 

i frågan om att övervakning kan ske av en passerande fotgängare eller en förbikörande bil.  

 

Sammanfattningsvis diskuterar både Newman och Jacobs främlingars roll i en stad men de har 

olika åsikter om anonymitetens roll, en tolkning som stämmer överens med vad Listerborn 

(2002, s. 123) diskuterar. Gemensamt för Jacobs och Hillier är att de förespråkar en öppenhet. 

Newman förespråkar istället motsatsen slutenhet. Jag tolkar öppenhet och slutenhet som att 

begreppen kan beskrivas av vilken inställning som finns gentemot främlingar i stadsrummet, 

vilket stämmer överens med Listerborns (2002, s. 123) diskussion. I brottsförebyggande eller 

trygghetsskapande åtgärdsförslag kan främlingen ses antingen som ett hot eller som en källa 

till trygghet (Listerborn 2002, s. 123). Skillnaden mellan de två tankesätten förklaras så här: 

”Det är å ena sidan tanken på att utesluta eventuella inkräktare, eller att å andra sidan känna 

tillit till främlingen som en möjlig hjälpande hand” (Listerborn 2002, s. 123). Både Jacobs och 

Newman nämner övervakning av medmänniskor som en trygghetsskapande åtgärd. Jacobs 

menar att anonymiteten passar ihop med trygghet och övervakning. Newman å andra hand 

menar att övervakningen försvåras av anonymiteten (Listerborn 2002, s. 106). Därmed kan de 

ovanstående planeringstaktikerna leda till antingen ökad trygghet eller ökad otrygghet baserat 

på hur man ser på övervakning och kontrollerade stadsrum. 

 

Människor upplever trygghet i öppna rum eftersom rörelsen underlättas i rummet samtidigt 

som slutna rum också kan leda till ökad trygghet eftersom det anses skydda materiell 

egendom (Listerborn 2002, s. 262). I den fysiska miljön anses inte alltid brottsförebyggande 

åtgärder vara bidragande till trygghet, ibland kan upplevelsen av en åtgärd vara att de 

offentliga rummen blir mer osäkra när exempelvis ett område inhägnas eller bevakas 

(Boverket, 2010 a, s. 13). När en entré planeras mot gatan eller fönster placeras i marknivå 

kan däremot den brottsförebyggande planeringen bidra till en tryggare upplevelse av platsen 

eftersom fler ögon är närvarande (Boverket, 2010 a, s. 13). Otrygghet kan skapas när känslan 

är att det inte finns någonstans att ta vägen eller att det inte är någon annan närvarande som 

skulle kunna hjälpa om något hände (Boverket 2010 b, s. 23).  
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3.5.2 Belysning leder till överblickbarhet  

För att skapa trygghet är det viktigt att skapa fri sikt och överblickbarhet (Boverket 2010 a, s. 

13). Hur en plats upplevs påverkas i stor omfattning av ljussättningen (Boverket 2010 b, s. 70) 

men hänsyn bör tas till att ljussättningen ökar möjligheterna till överblick, att belysningens 

styrka anpassas och ej bländas (Boverket 2010 b, s. 73). Belysning är det vanligaste 

trygghetsskapande åtgärdsförslaget (Listerborn 2002, s. 223). Bra belysning är en av flera 

delar som krävs för att kvinnor ska uppleva trygghet (Stanko 1995, s. 46).  

 

Många platser är idag mörka och det leder till otrygghet. Ökad belysning skulle kunna 

motverka denna otrygghet (Listerborn 2002, s. 223) även om mötet med andra människor är 

viktigare än att ljusmängden är stor (Boverket 2010 b, s. 71). Jacobs diskuterar vikten av 

belysning och att det kan innebära att extra ögon ser vad som händer men endast om 

människor rör sig på platsen (Jacobs 1992, s. 42). Jacobs (1992, s. 42) exemplifierar det med 

en teater och en tunnelbanestation. På teatern är det mörkt men det befinner sig samtidigt 

många människor där vilket innebär att deras ögon är närvarande. I en sådan situation händer 

det sällan brott. Tunnelbanestationer kan vara väl upplysta men folktomma vilket innebär att 

det inte finns en naturlig övervakning på platsen och där sker det oftare brott (Jacobs 1992, s. 

42). Problemet med upplevd otrygghet upphör sällan med ljussättning som enda åtgärd men 

belysningen i samband med trevlig gestaltning kan bidra till en ökad trygghet och 

trafiksäkerhet vilket i sin tur kan leda till en ökad trivsel på platsen (Boverket 2010 b, s. 70). 

Dessutom kan ökad ljussättningen på en plats som upplevs otrygg leda till att platsen blir mer 

befolkad även efter mörkrets inbrott vilket leder till en tryggare plats (Boverket 2010 b, s. 73).  

 

3.5.3 Grönska och välskött miljö  

Två känslor som människor ofta förknippar med stadens grönska är tillhörighet och 

samhörighet. Stadsrummet, cykelturen eller promenaden blir mer tilltalande tack vare 

grönskan, men detta gäller främst på dagtid. Dessvärre, när mörkret faller, förändras många 

grönområden till platser som istället upplevs som otrygga och som människor undviker 

(Boverket 2010 b, s. 40). En av flera åtgärder som kan förbättra stadslandskapet är sanering 

av buskage (Listerborn 2002, s. 256). 

Upplevelser av vår omgivning påverkas till stor del av skötsel och underhåll (Boverket 2010 

b, s. 33,63). En positiv inverkan har känslan att någon sköter om området och tvärtemot 

innebär känslan av misskötsel eller övergivenhet en grund för otrygghet (Boverket 2010 b, s. 

33).  En planeringsteori som berör planering för tryggare samhällen är teorin Fixing Broken 

Windows som utvecklats av James Wilson och George Kelling. Teorin har i många städer lett 

till en policy av nolltolerans eftersom teorin föreslår att områden som visar tecken på 

kriminell aktivitet leder till flera brott samt i längden till ett områdes nedgång (Castree m.fl. 

2013). Den föreslagna lösningen är att skapa en social norm, som avskräcker kriminella 

handlingar, genom att upprätthålla en nivå av brottsförebyggande handlingar och att reparera 

och underhålla områden (Castree m.fl. 2013). Teorin är döpt efter en observation av en 

byggnad med ett par trasiga fönster som inte reparerades i tid och därmed lockade till sig 
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andra som kom för att krossa fler fönster (Castree m.fl. 2013). Ur ett trygghetsperspektiv 

spelar det roll om promenadvägen har en fungerande belysning och är fri från klotter, att det 

finns hela glasrutor på hållplatsen och rena säten på bussen (Boverket 2010 b, s. 63). 

3.6 Avslutning  

I tidigare forskning är det vanligare att kvinnors upplevelser av (o)trygghet har undersökts än 

mäns upplevelser. Därför undersöker jag både kvinnor och mäns upplevda (o)trygghet för att 

bredda fältet. Kvinnor är framförallt oroliga för att utsättas för våldtäkt (Litzén 2006, s. 106), 

eller annat sexuellt våld (Brownlow 2004, s. 586). Yngre kvinnor oroar sig för att bli fysiskt 

eller sexuellt överfallen i det offentliga rummet av en främling (Pain 1997, s. 240; Andersson 

2001, s. 25). Kvinnor är mer otrygga i offentliga områden än män, vilket leder till större 

anpassningar i kvinnors vardagsliv vilket exempelvis kan innebära rumsliga begränsningar 

som att undvika platser eller att stanna hemma. Kvinnors otrygghet kan således leda till 

begränsad användning av offentliga rum vilket i sin tur kan ses som vidmakthållande av 

patriarkatet (Valentine 1989; Koskela 1999). Även män använder sig av strategier för att 

skydda sig från att utsättas för brott. Enligt Listerborn (2002, s. 213) talar män främst om att 

skydda sig mot skadegörelse, stölder och inbrott. Också Pain (1991, s. 416) menar att ett 

exempel på en trygghetsskapande strategi som vissa män använder sig av är att skydda sina 

ägodelar.  

Kvinnor och män tenderar att tala olika om sin otrygghet. Kvinnor talar om sina och andras 

erfarenheter och grundar oron i dessa medan män talar om andras upplevda otrygghet eller 

risker. Kvinnor uppfostras i vilka beteenden som är lämpliga av familj, vänner och 

samhällsnormer genom exempelvis media. Också män uppfostras av dessa aktörer i vilka 

beteende som är lämpliga.  

I en undersökning genomförd i Finland och Skottland berättar kvinnor om upplevd otrygghet 

både när det finns för lite belysning (då skapas det mörka passager mellan lyktorna vilket 

innebär försämrad sikt) och när det finns för mycket belysning (då görs man synlig för 

eventuella gärningsmän) (Koskela & Pain 2000, s. 274). Ibland kan det av vissa kvinnor 

uppfattas otryggt med platser som är lugna och tysta och andra gånger upplevs platser som är 

befolkade och högljudda otrygga. Likaledes kan bebyggelse med stora trädgårdar och öppna 

platser i välbärgade förorter upplevas otrygga medan otryggheten andra gånger kan ha sin 

grund i den klaustrofobiska känsla som uppkommer vid tät bebyggelse och smala alléer i 

stadskärnor (Koskela & Pain 2000, s. 273).  

Ovanstående avsnitt styrker Boverkets (2010 b, s. 9) sex kännetecken på en plats som upplevs 

trygg. Det vill säga platser som går att överblicka, har kontakt med omgivningen, är 

befolkade, lätta att orientera sig i, där vägar och bebyggelse är blandade och de är välskötta 

(Boverket 2010 b, s. 9). Dessutom fastställer ovanstående avsnitt att det finns ett flertal teorier 

om hur planering ska minska otryggheten. Kvarstår gör frågan om hur man bör gå till väga i 

planeringen när (o)trygghet är en individuell upplevelse som upplevs olika av alla människor. 

Trygghet är mer subjektivt än säkerhet och upplevs olika av olika individer medan säkerhet är 

något som kan skapas genom exempelvis fysiska åtgärder som ökad belysning (Boverket 
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2010 b, s. 71). Sammanfattningsvis krävs många åtgärder och en balans av olika insatser för 

att öka den upplevda tryggheten i städers offentliga områden.   



27 

 

4. UPPSALA  

I detta kapitel görs en kort presentation av Uppsala kommun. Inledningsvis presenteras 

befolkningsmängd och därefter presenteras kommunens arbete med trygghetsfrågan i 

översiktsplanen. Sedan presenteras kommunens, brottsförebyggande rådets och polisens 

brottsförebyggande arbete. Avslutningsvis illustreras upplevd otrygghet i Uppsala enligt 

statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Befolkningsmässigt är Uppsala Sveriges fjärde största kommun (Uppsala kommun 2018 a), 

med en befolkningsmängd på 219 914 enligt mätning 31 december år 2017 (Statistiska 

centralbyrån (SCB) 2018). Samma år, 2017, var 42 559 studenter registrerade på Uppsala 

universitet (Uppsala universitet u.å). I Uppsala finns också Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU 2017 a). Efter både mail- och telefonkontakt med SLU har jag fortfarande inte fått reda 

på antalet studenter som var registrerade på SLU 2017 i Uppsala. På SLU, med Uppsala som 

en av tre huvudorter, var år 2016 3745 helårsstudenter registrerade (SLU 2017 b).  

I 2016 års översiktsplan presenteras Uppsalas målbild 2050 (Uppsala kommun 2016 a, s. 13). 

Målen En kommun för alla och Plats för de goda liven är planering som främjar trygghet. 

Därför har jag valt att presentera de målen nedan.  

Målet En kommun för alla presenteras först. ”Uppsala 2050: Uppsala är fysiskt och socialt 

sammanhållet, jämlikt, jämställt och öppet.” (Uppsala kommun 2016 a, s. 15). För att uppnå 

detta mål arbetar kommunen med fysiska strukturer och att ”bebyggelse-, transport- och 

grönstruktur är inbjudande och trygga” (Uppsala kommun 2016 a, s. 15). Kommunen arbetar 

också för att stärka ”människors ansvar och tilltro till varandra och till samhället” (Uppsala 

kommun 2016 a, s. 15) genom inkludering och delaktighet.  

Målet Plats för de goda liven presenteras härnäst. ”Uppsala 2050: Det är lätt att tillgodogöra 

sig och bidra till samhällets kvaliteter – både i vardagen, i arbetslivet och för Uppsalas 

näringsliv. Det offentliga rummet och boendemiljöer ger möjlighet till möten, rekreation och 

inspirerande upplevelser för boende och besökare.” (Uppsala kommun 2016 a, s. 16). Också i 

detta mål nämns att ”Bebyggelse, rörelsestråk och lokalisering av mål- och mötespunkter 

främjar trygghet, närhet och ett enklare vardagsliv för människor i olika åldrar och med olika 

livsstilar” (Uppsala kommun 2016 a, s. 16).  

I översiktsplanen 2016, i kapitlet Mark- och vattenanvändning, redovisas riktlinjer och bland 

de generella riktlinjerna presenteras följande under rubriken Jämlikhet, jämställdhet och 

trygghet. Målet omfattar att utformning av den byggda miljön, de offentliga rummen, gång- 

och cykelvägar och hållplatser för kollektivtrafiken är ” tillgängliga, inkluderande och trygga, 

under hela dygnet. Det kan till exempel handla om god belysning, överblickbarhet, möjlighet 

för människor att kunna välja grad av exponering vid rörelse och vistelse i offentliga miljöer, 

med mera” (Uppsala kommun 2016 a, s. 41). Att specifika grupper kan behöva inkluderas i 

processen av planeringen av offentliga miljöer innefattas också i målet (Uppsala kommun 

2016 a, s. 41).  
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Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun innehåller också dokumentation om 

hållbarhetsbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I denna bedöms planen 

ge styrning åt planering som leder till ett mer jämställt samhälle. Detta eftersom planen, bland 

annat betonar att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället (Uppsala kommun 2016 b, s. 

28). Framtida planering bör, enligt tidigare kunskap om att män och kvinnor använder staden 

olika och att olika satsningar inom planering gynnar olika grupper, etablera ett 

jämställdhetsperspektiv, gärna genom analyser av sociala behov och konsekvenser (Uppsala 

kommun 2016 b, s. 28). I översiktsplanen uttrycks att ”Vi vill vara en kommun för alla, där 

man kan leva ett gott liv och förverkliga sina drömmar” (Uppsala kommun 2016 a, s. 6).  För 

att ta reda på hur invånarna upplever sitt bostadsområde och områden i centrum skickade 

Uppsala kommun ut en enkät under hösten 2017 till 8000 personer i 80 avgränsade 

geografiska områden inom kommunen (Uppsala kommun 2018 b). 

Uppsala kommuns brottsförebyggande arbete fokuserar på att ”minska brottsligheten och öka 

Uppsalabornas trygghet” (Uppsala kommun, 2018 c). Kommunen arbetar i samverkan med 

polisen, Brottsförebyggande rådet och andra aktörer i samhället så som fastighetsägare, 

närings- och föreningsliv samt civilsamhället (Uppsala kommun, 2018 c). Arbetet mellan 

Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala län, polisområde Uppsala, är inriktat på tre 

huvudområden. Dessa är att främja och skapa trygghet, att förebygga och reducera brott samt 

att samarbeta vid speciella tillfällen som exempelvis Valborg och Kulturnatten. Målen för 

samarbetet är att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet genom att förebygga brott 

och att synliggöra samarbetet vilket leder till en inverkan på lokal nivå (Uppsala kommun, 

2018 d). Arbetet är uppdelat på tolv fokusområden. En av dessa är att öka tryggheten i 

Uppsalas utomhusmiljöer genom att arbeta med trygghetsvandringar och att förbättra 

belysningen (Uppsala kommun, 2018 c).  

Brottsförebyggande rådet i Uppsala arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen och samarbetar 

med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt både grund- och gymnasieskolor. 

Dessutom samarbetar rådet med länsstyrelsen med länsövergripande frågor. Att arrangera 

trygghetsvandringar, arbeta för förbättrad belysning, skapa en tryggare kollektivtrafik och att 

samarbeta med polis för en ökad trygghet är ett urval av vad rådet arbetar med (Uppsala 

kommun, u.å. b).  

Uppsalapolisen arbetar, förutom med sina traditionella polisuppgifter, med frivilliga personer, 

så kallade polisvolontärer, som på fritiden ska hjälpa polisen med ett lokalt 

brottsförebyggande arbete.  Lokalpolisområdeschef i Uppsala Jale Poljarevius, berättar i 

Sveriges radio (SR) att volontärerna kommer röra sig i utvalda områden. Dessutom kommer 

polisvolontärerna sprida information och vara till stöd för brottsoffer (SR, 2016-04-06). Också 

vid demonstrationer, festivaler och idrottsevenemang kommer volontärerna att hjälpa polisen 

(UNT, 2017-11-11). Ulrika Andersson, som är samordnare för satsningen, berättar i Uppsala 

Nya Tidning (UNT) att polisen valt att starta med en liten grupp. Tjugo personer har utbildats 

och fler har anmält sig till att bli polisvolontärer. Andersson (UNT, 2017-12-21) berättar 

vidare om målsättningen att synligheten och tryggheten ska öka med hjälp av volontärerna.  
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Enligt BRÅs Nationella trygghetsundersökning (NTU) år 2017 jämfört med mätresultat i 

NTU 2016 har Uppsala, tillsammans med Gävleborgs län, den största ökningen av andelen 

otrygga i Sverige (BRÅ 2018 c). Statistiken bygger på intervjuer av slumpmässigt utvalda 16-

79 åringar. Deltagarna i den regionala undersökningen, särskilt för länen, bygger på ett 

relativt litet stickprov, vilket leder till att den regionala mätningen inte är lika exakt som den 

nationella undersökningen. Därför rekommenderas att i den regionala undersökningen se 

resultatet för ett par år samtidigt och inte fokusera på enbart ett år i taget. I Uppsala har antalet 

respondenter varierat mellan 285 och 545 (BRÅ 2018 b, s. 8). Det är väsentligt att också ta 

hänsyn till att olika kommuner kan ha varierande antal otrygga personer vilket påverkar 

utfallet inom länen eller polisregionerna (BRÅ 2018 b, s. 9). Nedan visas ett diagram med 

andel i procent av deltagarna i regionala NTU i Uppsala, som i undersökningar om 

”Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet” (BRÅ 2018 b, s. 13) uppger 

att ”de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av sin otrygghet” 

(BRÅ 2018 b, s. 13).  

 

Figur 1 - Andel procent som uppger sig vara mycket eller ganska otrygga eller till och med avstår att 

gå ut på grund av sin otrygghet, i Uppsala län, enligt statistik från BRÅ (2018 b, s. 13). 

I Uppsala län har nivån av otrygghet, enligt deltagarnas svar i undersökningen, haft en 

maximum-minimum skiljaktighet på 11 procent enligt mätningar genomförda mellan år 2006 

och 2017. Andelen har från 19 procent år 2006 sjunkit något till en nivå runt 12 till 15 procent 

mellan åren 2007 och 2016. Endast två år under den perioden, 2013 och 2015, visade på 

undantag då 9 samt 10 procent av deltagarna uppgav att de upplevde otrygghet (BRÅ 2018 b, 

s. 13). Mellan år 2016 och 2017 ökade andelen otrygga till 21 procent vilket är den högsta 

nivån hittills sedan mätningarna började genomföras för drygt 10 år sedan men som tidigare 

nämnt är det rekommenderat att inte enbart fokusera på ett år.  
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Figur 2- Karta över Uppsala kommun med markerade tätorter (Uppsala kommun u.å. c, s. 12-13). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I kommande kapitel redovisas och analyseras undersökningens resultat. Flera av de manliga 

informanterna berättar att de alltid känner sig trygga i alla delar av Uppsala stad (intervju med 

Lars, Anders och Johan). Också en av de kvinnliga informanterna, Karin, berättar att hon 

känner sig trygg i Uppsala. Anna och Maria berättar att de för det mesta är trygga i Uppsala. 

Lars berättar att han alltid, alla tider på dygnet, är trygg i Uppsala. Kristina, å andra sidan, 

berättar att hon aldrig har funderat över när hon känner sig trygg. Hon berättar däremot om 

flera tillfällen då hon upplevt otrygghet. Detta kan tolkas som att informanten har reflekterat 

över sin otrygghet, men inte över sin trygghet. Eva berättar att hennes dagsform, och andra 

omständigheter, påverkar hur hon upplever (o)tryggheten. Mikael berättar att han 90 procent 

av tiden känner sig trygg, vilket innebär att han upplever sig vara otrygg 10 procent av tiden. 

Erik berättar att han väldigt sällan upplever otrygghet i innerstadens offentliga rum och att 

han upplever vare sig trygghet eller otrygghet i hans bostadsområde. Informanternas upplevda 

(o)trygghet påverkas av olika faktorer som sällskap, möten, belysning, grönområden, väglag 

och etcetera, vilka presenteras nedan.  

Kapitlet inleds med att upplevd (o)trygghet vid sällskap och möten redovisas. Sedan 

presenteras det fysiska stadsrummets påverkan på (o)tryggheten. Avsnittet, om det fysiska 

stadsrummets påverkan, behandlar aspekter som belysning, grönområden och väglag. Därefter 

redovisas informanternas tidigare erfarenheter, samtal om (o)trygghet och medias 

nyhetsrapportering. Sedan presenteras informanternas upplevelser av Uppsala över tid. Detta 

följt av ett stycke där informanternas strategier för att minska den upplevda otryggheten 

presenteras. Till sist i detta kapitel redovisas informanternas idéer om planering för ökad 

trygghet.  

5.1 Sällskap och möten 

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas åsikter om 

hur sällskap och möten påverkar upplevelsen av (o)trygghet. Samtliga kvinnliga informanter 

är överens om att trygghet infinner sig vid sällskap. Också Lars berättar om att sällskap, av 

vänner, ofta innebär en upplevelse av ökad trygghet. Han säger att ”när man går igenom de 

sämre områdena [i en annan stad i Sverige] så skulle jag nog vara lite kaxigare om jag var i 

grupp än om jag var själv” (Lars, Uppsala, 2018-03-05). Att sällskap av vänner, eller en 

partner, är en trygghetshöjande faktor berättar också Anna, Eva och Kristina om. Anna 

berättar att hon vid sällskap av en vän eller partner ofta, eller till och med alltid, känner sig 

trygg. Karin berättar om att samtal per telefon också innebär en tryggare upplevelse. Att tala i 

telefon innebär en variant av sällskap och på så vis leder det också till en ökad upplevd 

trygghet. 

Människor i rörelse och befolkade platser upplevs trygga (intervju med Anna, Eva, Maria och 

Karin). Eftersom det rör sig fler människor på dagen anser sig även Eva och Maria vara 

trygga då. En av dem berättar att det på dagen ”är fler folk ute och människor är vakna och 

allting är liksom i gång” (Eva, Uppsala, 2018-03-02). En av Koskelas (1997) fyra kategorier 

av mod innebär tillit till närvarande människor och att anse sig kunna lösa situationer som 

man utsätts för vilket går att koppla till informanternas diskussion om sällskap och möten med 
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personer som både kan skapa ökad otrygghet och ökad trygghet. Att det är fler människor ute 

innebär en minskad risk att utsättas för brott, tror Johan. Också Mikael berättar om andra 

människors närvaro. Han uttrycker att: 

Mitt på dagen känner man ju sällan rädsla. Det är ju mycket folk ute oftast och det är ju ändå en ganska 

stor stad Uppsala och det är ju mycket folk och skriker man på dagen eller blir man knivhuggen på dagen 

[så får man hjälp].” (Mikael, Uppsala, 2018-03-16) 

Andra människor som befinner sig i området höjer Mikaels upplevelse av trygghet eftersom 

de vid behov kan hjälpa till. Karin berättar också att närvarande människor kan hjälpa till om 

något skulle hända.  Dessutom är dessa närvarande människor vittnen vid eventuella brott, 

berättar Mikael. Han nämner cykelvägen mellan centrum och sitt bostadsområde, ett 

bostadsområde för studenter, som ett exempel på en trygg plats. Han nämner att en orsak till 

detta kan vara att det alltid är mycket folk i rörelse där.  

Informanternas uttalanden kan tolkas som att närvaron av främlingar kan upplevas som 

sällskap. Att närvaron av främlingar kan innebära ökad trygghet, genom sällskap, anser 

Jacobs (1992) och Hillier (1996). Däremot berättar Erik om att när det är flera människor ute 

innebär det också att de ”som vill vara häftiga, tuffa och vill göra dåliga saker” (Erik, 

Uppsala, 2018-04-19) är ute. Han tror inte att de dras till att vara ute om det är vinter och 

minusgrader. Ändå påverkar inte årstiderna hans upplevelse av (o)tryggheten. Även om Erik 

inte upplever sig påverkad av detta, kan andra bli det, och därför kan ovanstående uttalande 

antas stödja Newmans (1972) teori att närvaron av främlingar kan leda till ökad otrygghet. 

Flera informanters uttalanden stödjer Newmans (1972) teori. Till exempel berättar Anders att 

han upplever sommaren som mer otrygg än vintern, eftersom det på vintern är kallt och 

därmed färre förövare utomhus. Eva berättar att hon tror att ”Det kanske är den tryggaste 

tiden nu [mars] om man i alla fall känner sig hotad av människor” (Eva, Uppsala, 2018-03-

02). Hon menar, liksom Anders, att människor med ont uppsåt också fryser och vill stanna 

inne när det är vinter. Detta berättar också Maria om, hon uttrycker att på vintern är ”det så 

jäkla kallt så att jag tror inte att någon creepy-typ skulle… [vänta ute]” (Maria, Uppsala, 

2018-03-16). Vidare analys om främlingens roll presenteras senare i detta kapitel (se 5.6 

Informanternas idéer om planering för ökad trygghet).  

Liv och rörelse på en plats leder till en tryggare upplevelse, uttrycker flera informanter. Bilar 

på vägen kan också leda till samma trygga upplevelse, tycker Eva. Förbikörande bilar är, 

enligt Newman (1972, s. 25), en källa till övervakning.  Eva berättar vidare att en öde plats är 

en otrygg plats. Detta går hand i hand med vad Hillier uttrycker, att glesa områden och platser 

som inte är tätbefolkade ofta innebär ökad otrygghet (Hillier 1996, s. 179). Platser som är 

befolkade upplevs av informanterna som tryggare vilket också kan antas stärka Pains (1997) 

teori om att kvinnor associerar folktomma platser med risker. Pains (1997) teori kan i denna 

undersökning också kopplas till vad de manliga informanterna har berättat. 

Anna berättar att hon upplever trygghet när hon befinner sig på en plats där många andra är 

eller där ingen är. Möten med andra människor innebär inte alltid ökad trygghet. Ett möte med 

endast en person känns otryggt, tycker hon. När det är färre människor ute som det kan vara 
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på kvällar, innebär det för Mikael en känsla av obehag. Pain (1997, s. 235) diskuterar 

folktomma områden utifrån tanken om att platser som är folktomma av kvinnor förknippas 

med risken att bli överfallen. I detta fall anser jag att det stämmer överens med det Mikael 

uttrycker, att frånvaro av andra människor innebär att ingen är på plats som kan hjälpa till vid 

behov och inte heller agera vittne vid brott, vilket diskuterats tidigare i detta kapitel.  

Flera av de kvinnliga informanterna berättar att de känner sig otrygga när de möter en eller 

flera män i grupp (intervju med Anna, Maria och Karin). Anna berättar att hon blir 

misstänksam när hon möter ett par män. Vidare berättar Maria att hon generellt är skeptisk 

mot män. Fortsättningsvis berättar hon om en gång när hon kände sig otrygg på väg hem till 

sitt bostadsområde, ett studentområde. Den gången var enbart hon och männen närvarande på 

platsen och de ropade och busvisslade efter henne. Mikael berättar också om att möten med 

grupper av män kan upplevas som otrygga. Detta särskilt om det inte är några andra 

människor i närheten, tycker han. Möten med kvinnor upplevs däremot alltid trygga, berättar 

Karin. 

Möten med människor som är berusade kan också innebära ökad upplevd otrygghet. Lars 

berättar att ”Har man varit ute på krogen och ser någon som är lite stökig och så vidare så 

tänker man att, hoppas inte han ställer till med någonting men det har aldrig varit någon 

situation då jag på riktigt har känt mig hotad av något sådant.” (Lars, Uppsala, 2018-03-05). 

Anders berättar också om möten med berusade personer och att det kanske är ”mera folk som 

är påverkade av någonting eller som är på bråkhumör på kvällen.” (Anders, Uppsala, 2018-

04-09). Anders och Johan berättar att de är mer vaksamma på vem de möter på kvällar än på 

dagar. Anders berättar att han på natten i vissa delar av innerstaden har extra uppsikt när han 

ser skumma typer. De talar om gånger då de är extra på sin vakt, men inte upplever otrygghet. 

En orsak till detta kan vara vad Goodey (1997, s. 403) menar, att pojkar under sin uppväxt får 

lära sig att känna sig mindre sårbara. En annan möjlig förklaring kan vara att män talar om 

(o)tryggheten på ett annat sätt och med andra ord än kvinnor. Pain och Townshend (2002, s. 

110) har genomfört en studie där det framkommer att män talar om risker men inte om rädsla. 

Detta stämmer delvis överens med hur otryggheten har talats om i flera av intervjuerna med 

män.  I Anders uttalande här ovan nämner han att han har extra uppsikt men han nämner inte 

otryggheten, vilket går hand i hand med Pain och Townshends (2002, s. 110) resultat att män 

talar om risk men inte om rädslor. Flera av kvinnorna, men också flera av männen i denna 

studie, till skillnad från i Pain och Townshend studie (med män), berättar om otrygghet och 

risker. Till exempel berättar Karin om att hon bedömer graden av upplevd otrygghet utifrån 

risken att utsättas. Hon berättar om att hon tror att det är fler som är berusade på kvällar. 

Därför tror hon att det är större risk att bli utsatt för sexuellt våld på kvällen och upplever 

därmed ökad otrygghet då.  

Avslutning – Sällskap och möten 

För informanterna innebär sällskap och möten oftast en förhöjd upplevelse av trygghet. Att ha 

sällskap av en vän eller partner innebär störst trygghet men också att tala i telefon innebär en 

variant av sällskap och därmed också ökad trygghet. De flesta informanterna upplever sig 

trygga när andra människor är i närheten eftersom dessa personer kan hjälpa till om behov 
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skulle uppstå och kan dessutom agera som vittnen vid brott. Detta tyder på att de flesta av 

informanterna stödjer Jacobs (1992) och Hillier (1996) i diskussionen om att främmande 

människor ofta innebär en ökad trygghet. Men möten kan ibland också upplevas som otrygga. 

Flera informanter menar att det innebär en ökad känsla av otrygghet vid möten av en eller 

flera män. Att möta en kvinna upplevs alltid tryggt, berättar Karin. Att möta en eller flera 

berusade personer innebär också ökad upplevd otrygghet. Några informanter berättar också 

om att färre människor, och därmed också färre förövare, är ute på vintern eftersom det är 

kallt, vilket innebär att vintern kan upplevas som tryggare. Detta kan antas stödja Newmans 

(1972) teori att närvaron av människor innebär ökad otrygghet.  

5.2 Fysiska stadsrummet 

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas syn på hur 

ljus, mörker och belysning påverkar den upplevda (o)tryggheten. Vidare i avsnittet redovisas 

och analyseras informanternas åsikter om grönområden. Avsnittet avslutas med en 

presentation av hur väglaget kan påverka den upplevda (o)tryggheten.  

Ljus, mörker och belysning 

Flera informanter berättar att de upplever sig tryggare när det är ljust. En av dem är Karin som 

berättar att: ”Jag vill inte säga att jag känner mig otrygg när det är mörkt men man känner sig 

tryggare när det är ljust” (Karin, Uppsala, 2018-03-20). De flesta kvinnliga studenterna 

berättar att de är mer otrygga efter mörkrets inbrott på kvällen (intervju med Anna, Eva och 

Maria). Också en manlig informant berättar att mörkrets inbrott påverkar upplevelsen av 

(o)trygghet. Han uttrycker att ”På kvällen är ju allt obehagligt. Det blir ju en värre känsla 

eftersom det är mörkt” (Mikael, Uppsala, 2018-03-16). Att mörker är en orsak till ökad 

trygghet berättar också Kristina om. Mikael, Maria och Eva berättar att de känner sig mer 

trygga när det är ljust på dagen. Eva berättar också att ljusa sommarkvällar gör att hon känner 

sig trygg. I Listerborns (2002, s. 256) undersökning visas att tiden på dygnet förändrar 

upplevelsen av ett stadsrum eftersom det i mörker är svårare att avgöra vem man möter . Detta 

är något som inte påverkar Lars som upplever sig vara trygg också på oupplysta platser och i 

gränder. Om Uppsala uttrycker han att ”Det har aldrig varit något hotfullt. Jag springer 

[uttryck för att gå] i bakvägar, gränder, illa belysta områden och har inte några problem” 

(Lars, Uppsala, 2018-03-05).  

Johan berättar att han inte påverkas av årstider, men att mörkret leder till ökad otrygghet 

vilket leder till att vintern upplevs vara mer otrygg. Anna berättar att hon upplever högre grad 

av otrygghet under det mörka halvåret vilket går emot Koskela och Pains (2000, s. 275) 

resultat att sommar och vinter anses vara lika otrygga eftersom på vintern kan förövare ha 

gömt sig i mörkret och på sommaren är det lättare för dem att dröja sig kvar i parker och 

skogar eftersom det är fler människor i rörelse.  

När det är mörkt upplevs upplysta platser ofta tryggare än oupplysta platser anser Anna, 

Karin, Kristina och Maria. En av dem berättar att ”Där det är mörkare så känner man ju sig 

mer rädd men jag vet inte om det är befogat” (Maria, Uppsala, 2018-03-16). Att platser kan 

upplevas otrygga på grund av brist på belysning diskuteras av Koskela och Pain (2000, s. 



35 

 

272). Att upplevelsen av en plats är påverkad av platsens belysning diskuteras senare i detta 

kapitel (se. 5.6 Informanternas idéer om planering för ökad trygghet). En annan anledning till 

varför mörkret upplevs som otryggt, tror Karin, är att risken att bli utsatt för en våldtäkt känns 

större på kvällen eftersom det inte syns lika mycket i mörkret. Uttalandet är i linje med 

Sandstigs (2010, s. 89) resultat om att otryggheten ökar när det är mörkt. Detta eftersom det är 

svårt att få en överblick över stadsrummet, vilket i sin tur innebär en minskad kontroll. 

Minskad kontroll upplever Eva på hösten när löven rör sig och skapar skuggor, vilket hon 

tycker upplevs hotfullt.  

En av de kvinnliga informanterna analyserar vad hon är rädd för i mörkret och kommer fram 

till att ”Det är ju inte primärt mörkret som jag är rädd för, utan då kanske det är för vad som 

kan hända i mörkret, att det kanske inte finns vänliga människor där” (Eva, Uppsala, 2018-03-

02). Hennes uttalande är ett exempel på vad Koskela och Pains (2000) undersökning visar, att 

årstider kan påverka upplevd (o)trygghet eftersom en möjlig förövare kan ha gömt sig i 

mörkret kan vintrar upplevas mer otrygga. Evas uttalande är också ett exempel på Stankos 

(1995, s. 55) resonemang att kvinnors otrygghet inte är kopplat till de överväxta buskarna 

eller mörka gränder utan istället till rädslan för vem som kan ha gömt sig där. Av de 

informanter som nämnde att mörkret påverkar upplevelsen av (o)trygghet, var det enbart Eva 

som utvärderade och utvecklade sitt svar om vad som upplevs otryggt i mörkret.  

Grönområden 

Ett par av de kvinnliga informanterna berättar om grönområden som otrygga platser. Efter 

mörkrets inbrott är parker och särskilt de parker som är geografiskt belägna nära staden ett 

problem, anser Anna.  Karin anser att skogen kan vara otrygg och Kristina berättar om att 

mörka skogsdungar gör henne otrygg. Detta stärker delvis Boverkets (2010 b, s. 40) teori om 

att trevliga grönområden för många kan omvandlas till platser som upplevs otrygga när 

mörkret faller. Ingen informant berättar att grönområden är trygga och trevliga på dagtid. Av 

kvinnliga informanter nämns parker, stadsparker, skogar och skogsdungar som otrygga, 

särskilt efter mörkrets inbrott. Stanko (1995, s.55) diskuterar att det är viktigt att ta hänsyn till 

att det inte är de överväxta buskarna i sig som utgör kvinnors rädsla utan rädslan för att någon 

kan ha gömt sig där.  

Väglag  

När det är halt på vintern blir det är svårt att springa iväg, berättar Kristina och Karin. Kristina 

berättar nedan om väglag och hur hennes tjocka vinterkläder gör henne orörlig. Hon berättar 

att: 

Man har så tjocka kläder på sig för att inte frysa. Då känner man sig mer som en flodhäst liksom och man 

hade kanske varit mer rörlig på sommaren. På sommaren är jag mindre orolig, för det är torrt på vägarna 

och inget grus, och då har man liksom bättre fäste för att kunna springa och man är mer lättklädd. 

(Kristina, Uppsala, 2018-03-26)  

Karin berättar också om halt väglag och vinterkläder. Hon diskuterar att ”Om man ska se 

flyktvägsmässigt så är det väldigt svårt att springa just nu [mars] för det är ju väldigt halt. […] 
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Man är ju å andra sidan mer påpälsad nu” (Karin, Uppsala, 2018-03-20).  I motsats till 

Kristina menar Karin att de tjocka vinterkläderna till viss del kan väga upp för det hala 

väglaget, eftersom de fungerar som ett slags skydd.  

Avslutning – Fysiska stadsrummet 

De deltagande kvinnliga och manliga studenterna är överens om att mörker innebär en ökad 

otrygghet och att belysning förbättrar situationen. En manlig informant uttrycker att allt är 

obehagligt på kvällen eftersom det är mörkt. En av de kvinnliga informanterna analyserar sin 

otrygghet gällande mörkret och berättar att det inte är mörkret utan vem som kan gömma sig i 

mörkret som är grunden till hennes otrygghet. Gällande grönområden berättar de kvinnliga 

informanterna om stadsparker, parker, skogar och skogsdungar som otrygga platser. Två 

kvinnliga informanter uttrycker ökad otrygghet på vintern när det är halt väglag. De har dock 

olika uppfattningar om de tjocka vinterkläderna påverkar deras (o)trygghet positivt eller 

negativt.  

5.3 Tidigare erfarenheter, samtal om (o)trygghet och medierapportering 

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas tidigare 

erfarenheter av (o)tryggheten. Därefter presenteras hur informanterna samtalar om 

(o)trygghet. Avslutningsvis redovisas hur medias rapportering påverkar upplevelsen av 

(o)trygghet. 

Tidigare erfarenheter 

Erik berättar om upplevelsen av att det händer mest brott på kvällar och nätter vilket gör att 

dessa tider upplevs mer otrygga än andra tider. Erik berättar om sena nätter och att ”speciellt 

om man tar nattbussen och ska gå hem klockan tre på natten då är man lite extra vaksam men 

det har aldrig hänt mig något” (Erik, Uppsala, 2018-04-19). Han berättar vidare att han är mer 

trygg i innerstaden än i sitt bostadsområde men att:   

Även där så är jag medveten att om man skulle råka vara på fel plats vid fel tillfälle så kan vad som helst 

hända men rent generellt sett så känns det som att det händer mindre saker inne i stan så därför känner jag 

mig också lite tryggare inne i centrala Uppsala. (Erik, Uppsala, 2018-04-19) 

Detta citat visar att för Erik är otryggheten kopplad till hans bedömning av risker. Att 

männen, och till viss del kvinnorna, berättar om (o)trygghet i koppling till bedömning av 

risken går att anta också av tidigare uttalanden, se tidigare avsnitt i detta kapitel, 5.2 Fysiska 

stadsrummet. Det varierar bland informanterna om den faktiska risken att utsättas för brott 

påverkar den upplevda (o)tryggheten eller inte. Maria berättar att hon finner trygghet i 

offentliga rum av tanken på att kvinnor främst utsätts för våldtäkt i hemmet eller andra privata 

platser och inte i offentliga rum, vilket tyder på att hon också kopplar samman bedömning av 

risk och upplevd (o)trygghet. Detta uttalande går emot teorin att hemmet fortfarande upplevs 

som en trygg plats för kvinnor och det offentliga rummet som otryggt, som Pain (1997 s. 235) 

diskuterar. Något som däremot kan antas stärka Pains (1997) uttalande är Karins diskussion 

om sin rädsla för att bli våldtagen. Karin är otryggare i offentliga rum, vilket hon tycker är en 
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orimlig känsla, eftersom hon känner till statistiken som visar att det är större risk att utsättas i 

hemmet.  

Lars och Mikael berättar om att de upplever otrygghet i en situation som upplevs hotfull, som 

om någon exempelvis tar fram en kniv. Också Maria berättar att hon upplever ökad otrygghet 

av en händelse som tolkats som hotfull, som exempelvis att ett killgäng ropar något efter 

henne eller att en hand läggs på hennes lår under en bussresa. Johan och Erik berättar också 

om tillfällen då otrygghet har upplevts och i båda dessa fall ges exempel på situationer som 

känts hotfulla.  

Flera män i denna undersökning berättar om otrygghet enbart i samband med situationer som 

känts hotfulla. De berättar exempelvis om möte med någon som har en kniv, medan flera 

kvinnor i studien berättar om gånger då de upplever otrygghet som en allmän känsla, 

exempelvis efter mörkrets inbrott, på vissa platser eller vid möten med män. Marias uttalande 

ovan är ett exempel på förhöjd upplevd otrygghet vid mötet av flera män som ropar efter 

henne, vilket var en händelse som upplevdes hotfull. Detta kan ses som avvikande från 

ovanstående tolkning av hur männen och kvinnorna i denna undersökning upplever 

(o)tryggheten olika. Också exemplet om hur hon upplevde otrygghet när en hand lades på 

hennes lår under en bussresa kan tolkas som avvikande från denna tolkning, eftersom de 

sexuella trakasserierna medför en förhöjd risk att utsättas för ytterligare sexuella trakasserier 

eller sexuellt våld. Samtidigt bekräftar Marias uttalande ovanstående tolkning av att hon också 

berättat att hon upplever sig generellt otryggare i mörker och att hon är allmänt skeptisk mot 

män också i frånvaro av ett reellt hot.  

Erik berättar om att han upplever en plats mer utsatt, vilket är på ”andra sidan centrum än vad 

jag bor” (Erik, Uppsala, 2018-04-19). Han berättar att han är medveten om att det händer 

”väldigt mycket otrevligheter i just [bostadsområdet]” och att han tror att det mesta som 

händer är inriktat mot vissa personer och han tror sig inte vara i en riskgrupp att utsättas för 

brott eftersom ”jag är ju inte i de kretsarna” (Erik, Uppsala, 2018-04-19). Eriks uttalande visar 

att otryggheten kan vara kopplad till risken att utsättas för brott. Men informanten berättar 

också att en vän till honom fått sin bil uppbränd i bostadsområdet så risken att utsättas för att 

få sin bil uppbränd finns men Erik berättar att ”jag har ingen bil så jag behöver inte vara rädd 

att ha en bil på parkeringen som brinner upp” (Erik, Uppsala, 2018-04-19). Informanten 

argumenterar därmed mot sitt tidigare uttalande om att de flesta brott som sker är inriktade 

mot vissa personer.  

Både Lars och Anders berättar om att de upplever låg risk att utsättas för brott. Detta kan 

kanske bidra till deras upplevelse av att alltid vara trygga i Uppsala. Lars uttrycker att:  

I grund och botten är det väl dels för att jag är man, förmodligen. Jag är mindre av ett, vad ska jag säga, 

det är mindre chans [menar risk] att någon skulle attackera mig dels för att jag är lite större så jag kan 

försvara mig mer och dels sexualbrott behöver jag nästan, det är ju en försumbar chans [menar risk] att 

jag skulle vara offer för ett sådant. […] Attackera mig, det skulle kosta mer än vad det smakar. (Lars, 

Uppsala, 2018-03-05) 
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Citatet ovan tyder på att informanten upplever en låg risk att utsättas för brott eftersom han är 

man och stor (lång och kraftigt byggd) vilket innebär att han kan försvara sig. Detta kan ha sin 

förklaring av Goodey (1997, s. 411) som menar att pojkar lär sig att uppleva trygghet i och 

med att deras maskulina identitet skapas i samband ökad fysisk styrka. Också Anders berättar 

om att vara man och stor vilket innebär en ökad upplevd trygghet. Han uttrycker att:  

Jag är man och jag är ganska stor och jag tror liksom att [om] någon väljer att bråka med någon så skulle 

de i första hand inte välja mig, det tror jag. Så kanske om jag skulle vara mindre, och kanske tjej, att man 

skulle vara mera utsatt, ja, det tror jag. […] Jag kan gå och känna mig helt hundra procent trygg vart jag 

än går för att jag är ganska stor. (Anders, Uppsala, 2018-04-09) 

Ovan berättar Anders om att vara stor kan innebära att den som vill bråka väljer någon annan, 

något som också Lars berättar om. Även då Anders berättar om att han är stor och man vilket 

innebär en ökad upplevelse av trygghet bär han med sig minnet från många år sedan, när han 

var i centrala Uppsala, med ett gäng kompisar och två okända killar kom fram och startade ett 

slagsmål. Anders förklarar att minnet, och därmed kännedomen, om vad som kan hända bär 

han med sig. Detta gör honom ändå inte otrygg i stadens offentliga rum. Stanko och Hobdell 

(1993, s. 402) menar att män som varit utsatta för brott är ändå mindre otrygga än vad kvinnor 

som inte varit utsatta för brott är. I detta fall kan antagandet göras att Anders upplevelse av 

otryggheten stärker Stanko och Hobdells (1993, s. 402) analys. Å andra sidan uttrycker 

Sandstig (2010, s. 85) att individer som tidigare utsatts för brott är mer rädda för brott än de 

som inte varit utsatta. Det kan hända att medvetenheten som Anders berättar om medför att 

han jämfört med andra män är mer otrygg vilket också är ett exempel på Sandstigs uttalande 

att han är mer otrygg än individer som inte utsatts.  

Eva minns endast en gång då hon känt sig otrygg på dagen i Uppsala. Den gången var det 

uppenbart att hon och hennes flickvän var ett par. Hon berättar att stämningen upplevts hotfull 

eller olustig genom att okända människor närmat sig och lagt sig i. Fortsättningsvis berättar 

hon att ”Jag vet inte om de tycker det är spännande eller kul eller vad deras problem är. […] 

och jag känner mig utsatt även om det är mitt på dagen liksom.” (Eva, Uppsala, 2018-03-02). 

Efter citatet berättade Eva att killarna inte slutade med att tala med och filma dem förrän hon 

blev arg. När hon sa ifrån slutade killarna och lämnade platsen. Att bli verbalt utsatt eller 

uttittad av förbipasserande människor är något som Browne med flera (2007, s. 3) diskuterar. 

Eva med flickvännen blev inte bara talade till och uttittade utan också filmade av killarna. En 

undersökning om lesbiska kvinnors uppfattningar och erfarenheter av bland annat offentliga 

rum, genomförd av Valentine (1993, s. 395), visar att tre fjärdedelar av deltagande lesbiska 

kvinnor har blivit verbalt utsatta i offentliga rum på grund av sin sexualitet.  

Samtal om otrygghet 

Ett återkommande svar av de kvinnliga informanterna i denna studie har varit att vänner 

uppmanar varandra till att vara försiktiga. Anders berättar att det har hänt att vänner har 

uppmanat honom att vara försiktig. Samtidigt berättar de kvinnliga informanterna att 

otryggheten sprids i samtal med vänner. Detta eftersom upplevelsen av en plats påverkas av 

vad de hört om platsen.  
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Karin berättar att vägar, som hon innan upplevt som trygga, efter samtal med vänner istället 

upplevts som otrygga. I samtalet berättade vännen om sitt beslut att inte ta den vägen hem på 

natten, vilket ledde Karin till slutsatsen att ”då kommer jag ju inte cykla där eftersom att man 

vill ju inte förutsätta sig i onödig fara” (Karin, Uppsala, 2018-03-20). En plats kan därmed, 

enligt denna informant, upplevas som farlig bara för att en vän väljer bort den. Valentine 

(1989, s. 386) menar att kvinnor skapar en mental karta över otrygga platser genom egna 

erfarenheter eller sekundär information. Att rykten påverkar mer än den byggda miljön är vad 

Koskela och Pains (2000, s. 275) undersökning visar.  

Eva berättar att hon och hennes vänner ofta uppmanar varandra att vara försiktiga. 

Uppmaningar som att det är bra att cykla på upplysta vägar eller ta bussen hem istället för att 

promenera är vanliga. Karin berättar att uppmaningar från vänner påverkar om det är vänner 

som är i samma ålder och dessutom har liknande värderingar eftersom deras rädslor är mer 

rimliga. Att kvinnor blir påverkade av varandras otrygghet och ryktesspridning är enligt 

Valentine (1992, s. 27) en grund i kvinnors otrygghet. Karin utvärderar sina kompisar och tror 

att de som är mer otrygga nog också samtalar mer om det. Ett sätt att inte sprida otrygghet och 

på så vis göra det verkligt, enligt Karin, är att avstå från att samtala om upplevd otrygghet. 

Anna berättar däremot att när hon talar om otrygghet med sina vänner är det ifrågasättande 

diskussioner. Hon berättar att i samtal med vänner är det för henne ”inte där det sprids utan 

det är snarare då det ifrågasätts” (Anna, Uppsala, 2018-02-27). Hon berättar att diskussionen 

ofta tar upp frågor om vad otryggheten grundas i och om det verkligen stämmer att man bör 

akta sig för de särskilda platserna som markerats som otrygga. Det verkar härmed vara viktigt 

att tala om (o)tryggheten eftersom den i vissa samtal ifrågasätts. Det är också viktigt att 

samtal om (o)tryggheten sker på ett sätt som inte sprider den utan istället ifrågasätter och 

minskar den. Jag drar slutsatsen att det är viktigt att tala om otryggheten, men på ett lämpligt 

sätt. 

Kristina berättar att hon blir påverkad av att veta att brott har begåtts, särskilt när hon fått 

återberättat av kompisar att något hänt i Uppsala. När hon får veta att ett brott har begåtts 

ställer hon sig frågor som ”Vågar jag gå ut nu? Vem kan det vara? Har de tagit personen? Är 

den kvar? Vilket område?” (Kristina, Uppsala, 2018-03-26). Också Eva berättar om att när det 

berättas om något som hänt på en plats så påverkas hennes bild av (o)tryggheten på den 

platsen. 

Återkommande hos de kvinnliga informanterna är att familj och föräldrar är oroliga och 

uppmanar dem till att vara försiktiga. Anna berättar att hennes mamma uppmanar henne att 

vara försiktig på vissa platser. De platser som mamman berättat om har hennes mamma läst 

har ett dåligt rykte, tror Anna. Anna upplever en ökad otrygghet på de platser som hennes 

mamma har uppmanat henne att undvika. Eva berättar att hennes mamma sedan hon var liten 

har uppmanat henne om att inte gå i parker när det är mörkt. Eva har dessutom fått ett 

överfallslarm från sina föräldrar. Att informanter blir påverkade av sina föräldrars 

uppmaningar till att vara försiktiga stämmer överens med vad Sandberg och Tollefsen (2010, 

s. 8) kommer fram till i studien genomförd i Umeå.  
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Uppmaningar från en annan generation, som exempelvis mormödrar, berättar Karin om som 

irrelevanta eftersom de har en annan bild av vad man ska vara rädd för och inte.  Maria 

berättar att hennes upplevelse är att det i den äldre generationen är mer befäst att man som 

kvinna ska anpassa sig. Hennes föräldrar kanske någon gång uppmanat henne att vara 

försiktig, men inte ofta. Denna åsikt har tonats ner från hennes morföräldrars generation, till 

hennes föräldrars, tror hon, och sannolikt har hon själv ännu mindre sådana tankar. Hon tror 

att det tar lång tid att förändra ett djupt rotat synsätt.  Hon berättar att ”man ska vara så 

försiktig hela tiden och att det känns ofta som kvinna att man ska anpassa sitt liv.” (Maria, 

Uppsala, 2018-03-16). Hon anser att det finns ”som en anda i samhället” (Maria, Uppsala, 

2018-03-16). Anpassningen, menar hon, kan ske genom att kvinnor bland annat tänker över 

sitt klädval eller att ringa någon när man är på väg hem.  

Ingen av de manliga informanterna berättar om att familj eller föräldrar har uppmanat dem att 

vara försiktiga. De manliga informanterna berättar att de sällan talar om (o)trygghet. Lars 

berättar att han sällan talar om (o)trygghet, men när det händer är det om upplevelser med 

utländska besökare eller tjejkompisar. Inte heller Mikael samtalar om (o)trygghet, så vida 

inget stort har hänt. Anders berättar att efter att han var i slagsmål talades det mycket om 

(o)trygghet. Johan berättar att han inte talar om (o)trygghet med familjen. Detta, tror han, kan 

förklaras med att ingen i hans familj har upplevt otrygghet. Vidare berättar Johan att när hans 

storasystrar var tonåringar och på väg hem sent på kvällarna blev de ofta mötta av föräldrarna, 

vid stationen. Något han själv inte har blivit, åtminstone inte i samma utsträckning. 

Skillnaden, tror han, kan ha att göra med att han är kille och att man då antas vara mindre 

utsatt, fastän killar som går ensamma också blir utsatta. En annan förklaring är att centrum har 

blivit tryggare sedan den tid då hans storasystrar var tonåringar, tills då han själv var tonåring. 

Att han tror att ingen i familjen har upplevt otrygghet kan vara ännu ett tecken på att män och 

kvinnor uttrycker sig olika om (o)trygghet. Jag tolkar honom som att ingen i familjen har 

råkat ut för en situation som upplevts hotfull eller utsatts för ett brott. Detta kan ses som 

ytterligare ett tecken på att kvinnor och män samtalar och upplever (o)tryggheten på olika sätt. 

Kanske har Johans systrar upplevt allmän otrygghet men inte varit utsatta för en situation som 

upplevts hotfull eller ett brott?  

Medierapportering  

Flera informanter berättar om att de blir påverkade av medias nyhetsspridning eller av filmer. 

Karin berättar att nyheter skapar oro. Kristina blir påverkad av att läsa i media om saker som 

har hänt, men att det inte påverkar lika mycket som att få höra av en vän att något hänt. Detta, 

menar hon, är eftersom man kan läsa i nyheterna om otrevligheter dagligen. De kvinnliga 

informanterna i studien har visat att platser blir märkta av brott som skett där. Detta går hand i 

hand med vad Koskela och Pain (2000, s. 275) kommer fram till, att upplevelsen av platser 

blir, som ovanstående text tyder på, påverkade av dess rykte vilket också en av de manliga 

informanternas uttalande stämmer överens med. Mikael berättar att media skriver om 

knivdåd, misshandel och andra brott som gör att man är medveten om vad som kan hända. 

Han uttrycker att det är ”media som styr det där, rädslan” (Mikael, Uppsala, 2018-03-16). 

Också här kan en koppling ses till Koskela och Pains (2000) forskning om att rykten påverkar 
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mer än den byggda miljön. I ett flertal intervjuer i denna undersökning var 

informationsspridning eller hur man samtalar om (o)tryggheten mycket mer omtalat än den 

byggda miljön.  

Lars berättar om en annan stad som är mindre än Uppsala, där han har upplevt att han i vissa 

områden är mer på sin vakt eftersom områdena har dåligt rykte och han vet vad som kan 

hända där från media. Lars berättar också att han läser om vad som händer i tidningen men att 

det sällan talas om detta. Erik berättar att det för honom är vanligt att samtala om händelser 

som han läst om i media men att begreppen trygghet och otrygghet inte tas upp.  

Två informanter Kristina och Mikael upplever en högre grad av otrygghet efter att de har sett 

en skräckfilm än innan filmen. Mikael berättar att det var flera år sedan hans syster visade en 

bit av en skräckfilm vilken påverkade honom till den grad att han på hemvägen vände sig om 

och tittade sig över axeln för att se om någon gick bakom honom. Vidare berättar Mikael att 

han därefter har slutat att se på skräckfilmer. En av de kvinnliga och en av de manliga 

informanterna berättar om en förhöjd upplevd otrygghet utan att det uppstått en situation som 

upplevs hotfull, utan istället har upplevelsen påverkats av egna tankar efter att de har tittat på 

skräckfilm. För den manliga informanten avviker detta från de andra manliga informanternas 

uttalande om otrygga situationer. För den kvinnliga informantens uttalande stämmer detta 

överens med andra kvinnliga uttalanden om otrygga situationer.  

Avslutning - Tidigare erfarenheter, samtal om (o)trygghet och medierapportering 

Betydelse av risken att utsättas för ett brott varierar mellan olika informanter vid 

bedömningen av hur otrygg en plats upplevs. Lars och Anders berättar att de upplever sig 

trygga i Uppsala. Grunden i detta kan vara att de upplever en låg risk att utsättas för brott 

eftersom de är stora (långa och kraftigt byggda) och män.  Maria berättar att hon när hon är i 

staden kan finna en viss trygghet i att tänka på att den största risken är att utsättas i hemmet 

och inte i offentliga rum. 

Flera kvinnor berättar om otrygghet som en allmän upplevelse, exempelvis efter mörkrets 

inbrott medan männen berättar att de upplever sig otrygga i situationer som de upplever 

hotfulla så som möte med någon som har en kniv. För kvinnorna verkar otryggheten således 

vara mer utspridd över tid och rum.  

Kvinnor talar mera om (o)tryggheten än män. Kvinnorna påverkas på olika sätt av att tala om 

(o)trygghet. För en del kvinnor sprids otryggheten av samtalen med vänner. Karin föreslog att 

en lösning skulle kunna vara att tala mindre om (o)trygghet eftersom den då känns mindre 

verklig.  Anna berättade istället om att (o)tryggheten ifrågasätts i samtal med vänner. 

Ovanstående uttalanden ger intryck av att det är viktigt att tala om (o)tryggheten men det är 

viktigt att dessa samtal sker på ett sätt som inte sprider (o)tryggheten utan istället ifrågasätter 

och minskar den.  

Informanterna är också oense när det kommer till hur media påverkar (o)tryggheten. En 

manlig informant berättar om sin syn på media som helt avgörande för otryggheten. En av de 
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kvinnliga informanterna berättar däremot om att hon blir mer påverkad av sina vänners 

berättelser än medias nyhetsspridning.  

5.4 Upplevelse av staden över tid  

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas svar på 

frågor om tidigare bostadsort och upplevelsen av Uppsala vid inflyttning.  

Erik känner sig trygg i Uppsala. Han har bott hela sitt liv i staden men i olika områden. Karin 

berättar att hon alltid känt sig trygg i Uppsala. Om en förändring har skett så upplever hon sig 

ännu tryggare nu, än när hon flyttade in. Detta förklarar hon med att hon inte kände sig 

hemma i staden när hon var nyinflyttad. Hon berättar att: 

Jag har haft som en syn på Uppsala att det är en liten stad, och den är ju inte liten men det är ju mindre än 

Stockholm till exempel. Och jag tror att det här att det är så korta avstånd ger mig någon typ av trygghet. 

Ja, så ändå sen jag flyttade hit så har jag känt mig väldigt lugn och trygg och rör mig ganska fritt. (Karin, 

Uppsala, 2018-03-20).  

Kristina som har bott på många olika platser i världen känner sig lika trygg här som i andra 

städer. Hon berättar också att hon är lika trygg nu som när hon var ny i Uppsala. Hon 

upplever sig som tryggast på platser som hon hittar på eftersom hon på dessa platser inte 

behöver titta ner på mobilkartan, utan kan titta upp. I Koskelas (1997) forskning analyseras 

fyra kategorier av mod i att utmana sig inom otryggheten. En av kategorierna, den tredje, 

innebär att behärska platsen eller att känna sig som hemma. Välkända platser upplevs av 

kvinnor som trygga och genom att gå en väg flera gånger försvinner mystiken eller det okända 

(Koskela 1997, s. 307). Johan som alltid har känt sig trygg i Uppsala, berättar också om att det 

var en annan känsla innan han lärt sig hitta i staden. För Anders har upplevelsen av trygghet 

ökat sedan han var ny i staden. Detta eftersom han blivit äldre, större och numera har en bättre 

platskännedom än när han började pendla till Uppsala från en närliggande bostadsort för att gå 

på gymnasiet. Enligt flera av informanterna påverkas den upplevda (o)tryggheten av att 

befinna sig på tidigare okända platser. Detta resultat har i tidigare studier diskuterats utifrån 

kvinnors upplevelse av nya områden av Koskela (1999), Koskela och Pain (2000) och 

Sandstig (2010) (vilka diskuteras här nedan). I denna undersökning går det att koppla 

erfarenheten av att vara på en ny plats till upplevd (o)trygghet för både kvinnorna och 

männen.  

Lars är uppvuxen på landsbygden och har berättat att han alltid brukar känna sig stressad i 

städer, något som inte har hänt i Uppsala. Han har sedan han var nyinflyttad i Uppsala känt 

sig tryggare än i den tidigare bostadsorten. Det enda problemet avseende otrygghet som 

nyinflyttad var att han inte hittade i Uppsala. Maria har flyttat till Uppsala från en mindre stad 

och har alltid upplevt sig vara trygg i Uppsala. I Uppsala upplever hon till och med mer tryggt 

än uppväxtorten. Att flytta från en mindre stad eller landsbygd, till en större stad diskuteras av 

Koskela (1999, s. 119) som menar att en sådan flytt ofta medför en bristande förmåga att 

kunna läsa signaler vilket leder till försämrad kontroll och minskat självförtroende. Att flytta 

till en större stad kan därmed vara en grund till ökad otrygghet vilket det inte verkar vara för 

Lars eller Maria. Mikael är också uppvuxen i en mindre stad än Uppsala och berättar att han 
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blir påverkad av allt han hört talas om som hänt i Uppsala. Detta har lett till att han har insikt i 

vad som kan hända. Han uttrycker att det är:  

mycket media som skriver om skjutningar hit och dit, och det är knivdåd och det är misshandel. Man hör 

ju aldrig det hemma. Det är sällan sånt händer. Så man tänker ju att hemma kan det ju inte hända, men här 

i Uppsala skjuts det ju folk höger och vänster. (Mikael, Uppsala, 2018-03-16).  

En flytt till en större stad kan medföra ökad otrygghet för kvinnor, menar Koskela (1999, s. 

119). Mikaels uttalande är i linje med denna teori och därmed kan teorin åtminstone i denna 

studie appliceras på både kvinnors och mäns upplevelser. Den nyinflyttade manliga 

informanten Mikael, berättar att han hittills har upplevt fler otrygga situationer i den tidigare 

bostadsorten eftersom han har bott där längre. Han tror att han kommer att uppleva fler 

otrygga situationer i Uppsala med tiden.  

Sandstig (2010, s. 89) förklarar den ökade otryggheten i samband med flytt med att 

erfarenheten av ett område ökar tryggheten, eftersom det underlättar bedömandet av händelser 

vilket gör det lättare att röra sig i stadsrummet. Karin berättar om att hon får erfarenhet av 

platser genom att forma vanor. Enligt henne medför vanan att gå samma väg trygghet även 

om vägen kanske inte upplevdes som särskilt trygg innan det blev en vana att gå där. Karin 

exemplifierar med att hon har för vana att gå genom en kyrkogård när hon är på väg hem och 

att hon numera (för det mesta) känner sig trygg där. Koskela (1997, s. 307) diskuterar att en 

plats som känns hemma bidrar till upplevd trygghet eftersom mystiken på platsen minskar.  

Anna berättar att hon upplevde sig vara mer otrygg när hon flyttade in för sex år sedan än vad 

hon gör nu. Detta förklarar Anna, som nu är 25 år, med att hon var mer orolig för ett par år 

sedan, när hon var 19-22 år och att hennes upplevda otrygghet generellt har minskat sedan 

dess. Numera känner sig Anna hemma i Uppsala vilket för henne har lett till ökad trygghet i 

stadsområdet likväl som i hennes bostadsområde. En flytt kan vara en grund till ökad 

otrygghet enligt Koskela (1999, s. 119), Koskela och Pain (2000, s. 278) och Sandstig (2010, 

s. 89).  

I motsats till de tidigare informanternas berättelser, om att Uppsala alltid har varit tryggt och 

att om en förändring har skett så har upplevelsen blivit tryggare sedan inflyttning, är Evas 

upplevelse. Hon beskriver hur hon upplever Uppsala mer otryggt nu, än när hon flyttade hit 

för tre år sedan. Hon tror att detta beror på att hon hört om andras negativa upplevelser. Eva 

berättar vidare att hon ändå är tryggare i Uppsala än i tidigare bostadsort, en kranskommun till 

en stor stad, eftersom det var där folktomt. Här går det att göra en koppling till Jacobs (1992) 

teori om att en stad där människor rör sig leder till en livfylld plats vilket i sin tur leder till 

trygghet. Också Marias uttalande går att koppla till Jacobs teori eftersom också hon upplever 

sig tryggare i Uppsala därför att det är mer folk i rörelse i Uppsala än i den tidigare ensliga 

bostadsorten. 

Avslutning - Upplevelse av staden över tid 

Sammanfattningsvis upplever sig flera av informanterna tryggare i Uppsala än i tidigare 

bostadsorter oavsett om flytten varit från en större eller mindre stad. Förändringar av den 
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upplevda (o)tryggheten i Uppsala varierade mellan de deltagande kvinnliga och manliga 

studenterna. De flesta av informanterna upplever Uppsala mer tryggt nu jämfört med när de 

flyttade in men ett par av informanterna berättar att de upplever Uppsala likadant eller till och 

med mera otryggt nu än när de flyttade in.  

5.5 Trygghetsskapande strategier  

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas svar på 

frågan om vilka strategier som används för att minska den upplevda otryggheten. Nio av tio 

informanter använder sig av strategier, eller trygghetsåtgärder, för att öka den upplevda 

tryggheten. De kvinnliga informanterna använder sig i högre utsträckning av strategier än 

männen. Som Boverket (2010 a, s.14) diskuterar är kvinnors sätt att röra sig i den fysiska 

miljön, till större del än mäns, begränsad av riskkalkyleringar vilket leder till ett anpassat 

beteende. Det kan också antas vara en följd av att fler av de kvinnliga än de manliga 

informanterna berättar om sin upplevda otrygghet (se tidigare delar av detta kapitel). Även de 

män som berättar att de alltid känner sig trygga i Uppsala berättar om användande av 

trygghetsskapande strategier. Informanterna i denna studie berättar om strategier som att avstå 

från att lyssna på musik i hörlurar, välja en alternativ väg eller stanna hemma, försöka se ut 

som en man, cykla istället för att promenera, ta sällskap eller ringa en vän, ha överfallslarm 

eller gå med nycklar i handen och att våga utmana sin otrygghet för att inte bli begränsad. I 

nedanstående avsnitt presenteras detta mer ingående. 

Avstår från att lyssna på musik i hörlurar 

Att avstå från att ha hörlurar med musik i öronen för att vara mer närvarande är en strategi 

som används av både kvinnliga och manliga informanter. Sex informanter nämner strategin, 

fyra kvinnliga och två manliga. Maria berättar att hon vid tillfällen då hon upplever otrygghet 

(exempelvis på promenad i skogen) inte brukar lyssna på musik utan ta ut hörlurarna för att 

kunna höra om någon kvist går av eller liknande. Eva berättar att också hon brukar undvika att 

lyssna på musik på promenader för att kunna höra bättre vad som händer i hennes omgivning. 

En annan kvinnlig informant berättar: 

Jag brukar alltid lyssna på musik, men då [när hon upplever otrygghet men ändå gör vad hon vill 

exempelvis cyklar genom skogen] kan jag ibland ta bort musiken, för att man ska höra i fall det är någon 

där och vara som lite beredd på det liksom, och så hatar jag att kolla mig bakom ryggen, alltså när man 

vänder sig om och tittar, för det skrämmer bara upp mig själv, och då om man inte lyssnar på musik så 

kan man höra om någon går bakom en istället eller det är ju inte alltid man gör det man chansen är ju 

ganska stor att man hör någon. (Karin, Uppsala, 2018-03-20)  

Erik undviker att lyssna på musik i hörlurar på natten i offentliga rum. Han väljer att inte 

lyssna på musik för att vara mer närvarande för sin egen, men också för andras, skull. Endast 

en av de sex informanter som nämner undvikandet av att lyssna på musik i hörlurar för att 

förbättra möjligheten att märka vad som händer omkring dem, berättar att det också är för att 

kunna höra om andra behöver hjälp. Anders, som alltid upplever sig trygg i Uppsala utom när 

han upplever hotfulla situationer som att vara i slagsmål, undviker också att lyssna på musik 
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på natten. Han lyssnar inte på musik i hörlurar på nattliga promenader (vilket han alltid gör på 

dagtid). Han berättar att: 

Det är såklart att om man går på natten själv, såklart har man lite extra uppsikt och när man rör sig vid 

stationen [Uppsala centralstation] kanske då liksom då det är många liksom lite skummare figurer som 

drar sig dit, och då har man lite extra uppsikt och så. Jag brukar inte gå med hörlurar i på natten, bara av 

ren [vana], det gör jag på dagen men inte på natten liksom […] För att höra liksom, det är liksom mera 

folk som är påverkade av någonting eller som är på bråkhumör på kvällen just. (Anders, Uppsala, 2018-

04-09) 

Informanten väljer att inte lyssna på musik på natten för att vara mer medveten om vad som 

händer omkring honom. Intressant är att informanten vid tidigare tillfällen har uttryckt sig 

vara helt trygg i Uppsala men ändå används strategin. Kristina berättar om en variant av 

samma strategi som innebär att lyssna på musik med hörlur i bara ett öra för att öka 

möjligheten att höra vad som händer omkring.  

Informanterna som nämner att de inte lyssnar på musik i hörlurar när de är utomhus själva på 

natten, är överens om att åtgärden ökar möjligheterna att uppfatta vad som händer omkring 

dem i det fysiska rummet. Denna säkerhetsåtgärd är bland de kvinnliga och manliga 

informanterna i min studie mest förekommande. Detta är i linje med Valentines (1989, s. 386) 

resultat, eftersom valet att inte lyssna på musik med hörlurar i öronen möjliggör en extra koll 

på den fysiska omgivningen. Det innebär en möjlighet att ha extra koll på vad som händer, 

lyssna efter ljud i buskar eller närmande fotsteg.  

Förändrat rörelsemönster 

Flera av de kvinnliga, men endast en av de manliga informanterna, berättar om strategin att 

förändra sitt vägval. Mikael berättar att han undviker att besöka en särskild del av Uppsala på 

grund av områdets dåliga rykte. Kristina berättar att hon oftast väljer en färdväg som är 

upplyst. Att ta omvägar upplevs inte som ett problem, enligt henne, så länge det endast rör sig 

om omkring två minuters extra promenad. Samma taktik använder Eva. Anna berättar också 

att hennes vägval blir påverkat av otryggheten. Hon berättar att: 

För det mesta går jag närmsta vägen […] Ibland känner man sig mer orolig än andra gånger utan att det 

egentligen har någon förklaring även när det är samma tid på dygnet och sådär. Ibland är man ju bara mer 

orolig liksom och då kan det nog ha hänt, absolut, att jag kan ha tagit eller valt en annan väg som är mera 

upplyst eller mer centralt. (Anna, Uppsala, 2018-02-27)  

Ovan förklaras att vägvalet ibland kan bli påverkat även om detta inte händer ofta. När 

vägvalet påverkas av en upplevd otrygghet väljs ofta en väg som är mera upplyst eller mer 

centralt belägen. Tre informanter som använde sig av förändrade vägval som strategi berättar 

att grunden till detta är oupplysta platser, en informant berättar om ryktesspridning som 

huvudorsak till förändrat rörelsemönster. Detta är i linje med ett flertal tidigare studier där 

kvinnor berättar om förändrade vägval och områden som undviks (Koskela 1999, s. 111,144; 

Valentine 1989, s. 386).  



46 

 

Däremot tyder denna studie på en förändring sedan Valentine (1989, s. 386) genomförde sin 

studie där hon argumenterar för att den vanligaste strategin är att använda sig av att undvika 

farliga platser på tidpunkter som anses farliga. Denna studie tyder istället på att det är 

vanligare, åtminstone bland de kvinnliga informanterna att avstå från att lyssna på musik i 

hörlurar (som totalt fyra kvinnliga och två av de manliga informanterna använder som en 

försiktighetsåtgärd) på platser eller tidpunkter som anses vara farliga. I likhet med Valentines 

(1989) studie visar denna studie att en förändring av beteendet sker på platser eller på tider 

som anses vara farliga. Bland studenter i Uppsala våren 2018 är inte den vanligaste strategin 

att undvika dessa platser och tider utan istället att inte lyssna på musik i hörlurar. Eftersom 

Valentines studie 1989 var den första av denna sort, undersökande av kvinnors oro för att 

utsättas för våld i offentliga rum, är det intressant att min undersökning visar ett annat 

mönster. Kan detta vara ett tecken på att arbetet med dessa frågor bidragit till minskad 

upplevd otrygghet? En annan möjlig förklaring till förändringen är att det år 1989 inte var lika 

förekommande att lyssna på musik i hörlurar. Om det hade varit vanligt att lyssna i hörlurar 

hade undvikandet av det kanske varit den vanligaste strategin på den tiden också. Kan det 

kanske vara så att användandet av trygghetsskapande strategier skiljer sig åt mellan England, 

där Valentines (1989) forskning utfördes, och Sverige? 

Lars känner sig, som ovan nämnt, alltid trygg i Uppsala men i en annan svensk stad har han i 

vissa områden upplevt otrygghet. I citatet nedan ges exempel på hur han har hanterat ett 

sådant område.  

Jag kanske till och med skulle gå runt i vissa situationer, som till exempel om jag var berusad eller 

liknande, så förstår jag att jag är lättare mål och så vidare och då kanske man går runt området [område i 

annan stad i Sverige]. (Lars, Uppsala, 2018-03-05) 

Som tidigare nämnt berör detta uttalande inte Uppsala utan en annan stad i Sverige, men 

eftersom det berör en manlig informants förändrade beteende för att öka sin upplevelse av 

trygghet på en plats, tycker jag ändå att det är värdefull information att redovisa.  

Kristina berättar om hur otryggheten ibland påverkar henne till den grad att hon hellre stannar 

hemma än går ut. Hon uttrycker att:  

På kvällarna såhär, då undviker jag lite att gå ut liksom. Men speciellt om jag inte har kollat på någonting 

eller har något i huvudet som jag tänker på, så är det inga problem, det är det inte. Men det är just när man 

har kollat på någonting som är påverkande [exempelvis skräckfilm] för då vill jag helst inte gå ut. 

(Kristina, Uppsala, 2018-03-26)  

Att välja att inte gå ut kan ses som att man anpassar sin livsstil, vilket är ett vanligt medel för 

att skydda sig mot otryggheten menar Pain (1991, s. 416; 1997, s. 234). Därmed visar denna 

undersökning att, så som Pain (1991, s. 416; 1997, s. 234) uttrycker, rädslan för våldsbrott kan 

leda till förändrad livsstil, rörlighet och beteende. Att kvinnor väljer att inte gå ut på kvällar 

leder till att mera tid spenderas i hemmet vilket påverkar deltagandet i det offentliga rummet 

(Pain 1991, s. 423). Minskat deltagande i det offentliga rummet (Pain 1991) och förändring av 

vägval på grund av otrygghet innebär försämrad livskvalité vilket går hand i hand med vad 

Litzén (2006, s. 106) uttrycker. Att kvinnor upplever rumsliga begränsningar är en reflektion 
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av de ojämställda maktrelationerna mellan kvinnor och män, menar Koskela (1999, s. 121). 

En konsekvens av att kvinnor väljer att inte gå ut eller gå en annan väg är att den maskulina 

dominansen reproduceras på platsen i fråga (Koskela 1999, s. 121), vilket i sin tur, menar 

Valentine (1989, s. 389), kan leda till att ännu fler väljer att undvika området och att det 

ojämnlika maktförhållandet på platsen bevaras.   

Försöker se ut som en man  

Två av de kvinnliga informanterna berättar om strategin att försöka se ut som en man. Denna 

trygghetsskapande strategi används endast av kvinnliga informanter. Maria berättar om 

tillfällen när hon gått på promenader i en annan stad som är jämnstor med Uppsala då hon 

brukade klä sig i mössa, en stor tröja och sedan dra upp luvan för att se stor och manlig ut 

vilket fick henne att känna sig tryggare. En annan kvinnlig informant berättar att: 

Jag är ju ganska lång, och om jag har en luvtröja på mig att, om jag tar upp luvan alltså ser jag lite manlig 

ut typ [skratt] […] Det har varit en grej […] Ja, egentligen är det kanske konstigt för män blir ju också 

attackerade men jag tänker att då liksom ser man, eller kanske snarare att man ska försöka se stor ut och 

stark. (Anna, Uppsala, 2018-02-27)  

Männen i denna studie tar också upp vad det innebär att se ut som en man. Två av de manliga 

informanterna berättar att de upplever sig trygga eftersom de är stora män, se tidigare avsnitt i 

detta kapitel (5.3 Tidigare erfarenheter). Att vara stor och man diskuteras således av både de 

kvinnliga och de manliga informanterna i denna undersökning. Alla som diskuterat detta 

utvecklar att det är positivt att vara stor och man (eller att se manlig ut). Informanterna 

diskuterar maktrelationen och vad det innebär att vara kvinna och man i offentliga rum. De 

talar om de olika förutsättningar som det medför att var man eller kvinna.  

Strategin att försöka se ut som en man och att männen berättar om att det är fördelaktigt att 

vara man går att koppla till Goodeys (1997, s. 411) resultat att pojkar lär sig att känna sig 

tryggare när de blir fysiskt starkare i skapandet av sin maskulina identitet. Strategin går även 

koppla till Brownlows (2004, s. 581) teori om att pojkars uppfostran leder till att många män 

påverkas av förutfattade meningar om vad det innebär att vara man i västvärlden. Det går 

också att se en likhet med en undersökning utförd av Stanko och Hobdells (1993, s. 404) i 

vilken det upprepade gånger talades om att vara macho. Man kan också spekulera om att 

kvinnorna som har mod att befinna sig på platsen, när de klär sig som män, försöker 

övervinna platsen, vilket går att koppla till Koskelas (1997, s. 307) undersökning om att 

utmana sin otrygghet, och att de kvinnor som i sitt vardagsliv har mod att använda platser 

bidrar till skapandet av platsen.  

Väljer cykeln 

Att välja att cykla framför att gå till fots är en trygghetsskapande strategi som endast används 

av kvinnliga informanter. Anna och Eva berättar att de upplever sig tryggare när de cyklar, än 

när de promenerar till fots. Eva utvecklar att hon till fots känner sig mera utsatt, då vetskapen 

om möjligheten att kunna cykla iväg snabbt om en otrevlig situation skulle uppstå innebär för 

henne ökad upplevd trygghet. Att upplevd otrygghet främst uppstår vid gång eller användning 
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av kollektivtrafik är vad Koskela (1999, s. 114) kommer fram till i en undersökning 

genomförd i Finland. Pain (1997, s. 239) diskuterar att val av färdsätt kan påverka den 

upplevda otryggheten och diskuterar detta främst med fokus på kollektivtrafik eller privata 

transportmedel och syftar då på bilen. Risken med att bli beroende av att ta bilen, menar Pain 

(1997), är att det inte minskar otryggheten utan att denna istället överförs till andra 

orosmoment så som att få fel på bilen.   

Har sällskap  

Eva berättar att en trygghetsskapande strategi är att ta sällskap med någon. Samtalet fortsätter 

med att denna strategi inte alltid är genomförbar eftersom man ibland ska åt ett eget håll vilket 

leder till att man blir ensam på hemvägen. Karin berättar om strategin att ringa en vän för att 

söka trygghet. När vännen är i andra änden av telefonlinjen är det någon som vet var man 

befinner sig. Dessutom blir man förhoppningsvis distraherad av samtalet vilket kan leda bort 

vissa orostankar, menar Karin.  

Lars berättar om ett område som han i enstaka fall skulle undvika och att han skulle uppleva 

området tryggare med sällskap. Lars berättelse kan kopplas samman med vad Pain och 

Townshend (2002, s. 114) diskuterar nämligen att mäns försiktighetsåtgärder kan innefatta 

undvikande av särskilda platser på särskilda tider, eller att ha sällskap av kompisar.  

Har överfallslarm, går med hårt knutna nävar eller håller nycklar i handen 

Nedanstående trygghetsskapande strategier används endast av kvinnliga informanter. Eva 

berättar om ett överfallslarm hon fått i present från föräldrarna, som sedan aldrig använts i 

Uppsala. Kristina berättar om strategin att gå med hårt knutna händer i fickorna, som innebär 

att alltid vara redo om något skulle hända. 

Anna berättar att när otryggheten gör sig påmind håller hon nycklarna mellan fingrarna. Eva 

berättar att hon brukar ha nycklar i handen men att hon är osäker på om hon skulle kunna 

försvara sig med dem, men ändå ökar denna handling känslan av trygghet. Att hålla nycklar i 

handen, som vid behov skulle kunna användas som ett självförsvarsvapen ökar alltså 

upplevelsen av trygghet för dessa två informanterna. Att bära vapen för att skydda sig är 

också en del av Listerborns resultat (2002, s. 256). Enligt Stanko och Hobdell (1993, s. 409) 

händer det att män skyddar sig genom att bära vapen. I denna undersökning har emellertid 

ingen av de manliga informanterna berättat om vapen vilket leder till antagandet att andra 

strategier är mer förekommande bland de deltagande männen.   

Anders berättar om att kvinnliga vänner beskrivit att de går med nycklar i handen. 

Informanten berättar att: 

Det blir man ju ledsen att de behöver känna sig så. […] Och ja, jag kan gå och känna mig helt hundra 

procent trygg vart jag än går för att jag är ganska stor, och så. Det är ju synd men liksom men det är ju så 

det är. (Anders, Uppsala, 2018-04-09) 

Citatet är ett exempel på att en manlig informant tar upp att han har hört från kvinnliga vänner 

om hur de håller nycklar i handen för att känna sig tryggare, vilket Anders upplever som 
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sorgligt. Jag tolkar det som att Anders anser att det är orättvist eftersom han själv alltid 

upplever trygghet. Anders funderar på hur det skulle vara att vara mindre, och kanske tjej, och 

att man då kanske skulle vara mera utsatt. Att män och kvinnor talar olika om (o)trygghet 

diskuteras i tidigare studier. Enligt Sandberg och Tollefsen (2010) är det vanligt att män talar 

om andra individers rädsla, exempelvis kvinnors, vilket ovanstående uttalandet är ett exempel 

på. Också nedanstående citat av Lars som berättar om strategier som han har lärt sig att man 

ska använda är ett exempel på att män talar om andra individers rädsla eller i detta fall 

strategier. Dessa är att: 

Hålla sig borta från dåliga områden […] eller kanske att hålla sig på upplyst mark, gå i grupp, man ska 

aldrig gå själv, eh, om man till exempel som kvinnor ska ha ett överfallslarm eller en telefon med 112 

eller en kompis nummer på eller låtsats prata i telefon […] Det är en klassiker [syftar på låtsats prata i 

telefon], men det är mer saker jag har fått höra, men jag har aldrig själv pratat med en kompis för att jag 

har varit otrygg eller haft 112 på [telefonen]. (Lars, Uppsala, 2018-03-05) 

Också Brownlow (2004) menar att kvinnor och män talar olika om (o)trygghet men att män 

talar om egna erfarenheter, vilket går emot Sandbergs och Tollefsens (2010) teori, och att 

kvinnor talar om sin egen eller andras upplevda (o)trygghet.  

Utmanar begränsningen 

Ett par av de kvinnliga, och en av de manliga informanterna, berättar om hur de aktivt 

motarbetar att bli begränsade som en strategi mot otryggheten. Maria berättar om att hon inte 

vill bli begränsad utan att ge exempel på hur hon går tillväga i praktiken. En annan kvinnlig 

informant berättar om strävan efter att inte bli begränsad och uttrycker följande: 

Man är lite dumdristig att man cyklar genom skogen fast man är lite rädd. Fast man vill, dels vill man väl 

utmana och visa för sig själv att det är inte farligt och sen så, om jag vill cykla den vägen för jag tycker 

ändå att det är mysigt att cykla genom skogen på något sätt, då vill jag cykla där. […] man ser lite bortom 

att man är rädd, och bara gör det man vill istället. (Karin, Uppsala, 2018-03-20) 

Karin visar för sig själv att det går bra att röra sig i offentliga rum som en del av strategin att 

motverka otryggheten. I dessa uttalanden görs antagandet att själva upplevelsen av otrygghet 

är problemet och att den känslan borde gå att arbeta bort genom att utsätta sig för rädslan 

vilket kan leda till en tryggare upplevelse nästa gång man exempelvis befinner sig i skogen 

eftersom man är medveten om att det gick bra förra gången. Karin övertygar sig själv om att 

det inte är nödvändigt att känna sig otrygg vilket Koskela (1997, s. 305) menar är en av de 

strategier som otrygga kvinnor använder. Vidare uttrycker Koskela (1997, s. 305) att för de 

kvinnor som tror på sin egen övertalning kan det leda till ökad upplevd trygghet och på det 

sättet kan själva resonerandet innebära en ökad livskvalitet, vilket Karin verkar uppnå med sitt 

resonemang.  

Karin beskriver hur hon aktivt motarbetar att bli begränsad men hon berättar också att hon 

låter sig påverkas av mörkrets inbrott. Hon väljer till exempel att endast gå ut och springa när 

det är ljust ute. Att undvika att ta en springtur efter mörkrets inbrott tolkas som en strategi för 

att öka den upplevda tryggheten. Begränsningen det innebär att endast ta en springtur när det 
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är dagsljus kan ses som en anpassning av vardagslivet som hon genomför för att känna sig 

tryggare. Med andra ord pekar Karins uttalanden på att hon blir begränsad av sin upplevda 

(o)trygghet men att hon aktivt motarbetar den och begränsningen genom att visa för sig själv 

att det inte är farligt att vara i offentliga rum. 

En manlig student berättar om en strategi för att försöka att inte bli påverkad eftersom det 

enligt hans erfarenhet ökar otryggheten. 

Jag ser ingen anledning till att gå runt och vara orolig hela tiden. Det känns mer bara jobbigt. Eller att jag 

ska gå runt och kolla mig över axeln hela tiden, det är grymt jobbigt. […] Jag låter det inte påverka mig, 

om jag säger så. (Mikael, Uppsala, 2018-03-16)  

Informanterna Maria, Karin och Mikael berättar att de anstränger sig för att inte bli 

begränsade av sin otrygghet. Mitt resultat bekräftar Koskelas (1997, s. 316) teori om att 

kvinnor motarbetar och övervinner begräsningen som en trygghetsskapande strategi eftersom 

ett par informanter i denna studie berättar om sin strategi att motarbeta begränsningen som 

den upplevda otryggheten kan leda till. I min undersökning berättar en manlig informant om 

hur han undviker otryggheten men i Koskelas (1997) studie inkluderades enbart kvinnor. Hon 

hävdar att de kvinnor som i sitt vardagliga liv har mod att använda platser är med och skapar 

en tryggare miljö för andra kvinnor, vilket jag anser att samtliga informanter som angav att de 

utmanar sin upplevda otrygghet i denna undersökning bidrar till. 

Avslutning - Trygghetsskapande strategier 

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att användandet av strategier, för att minska 

otryggheten eller öka tryggheten, är utbrett. De som upplever otrygghet använder sig av 

strategier för att känna sig mera trygga. Likväl de som upplever sig vara trygga använder 

försiktighetsåtgärder. I studien använder de kvinnliga informanterna fler strategier än de 

manliga. De kvinnliga informanterna verkar också använda strategier oftare än de manliga 

informanterna. Därmed stämmer denna studie överens med Boverkets (2010 a, s. 14) teori att 

det bland kvinnor är vanligare än bland män att förhålla sig till risker och anpassa sig. Med 

detta sagt innebär det inte att alla kvinnor, eller att ingen man, förhåller sig till risker. Det har i 

denna studie framkommit att män som anser sig vara hundra procent trygga använder sig av 

trygghetsskapande åtgärder (så som att inte lyssna på musik i hörlurar vid utevistelse på 

natten). Jag har uppfattat att det bland kvinnorna i studien har funnits en större medvetenhet 

om att olika försiktighetsåtgärder genomförs.  

Resultatet att kvinnor och män använder strategier och även de män som alltid anser sig vara 

trygga i offentliga rum gör det stödjer Pains och Townshends (2002, s. 109) slutsats att 

användandet av försiktighetsåtgärder är utbrett. Listerborns (2002, s. 253) argument om att ett 

stort antal kvinnor medvetet, eller omedvetet, har strategier för att undvika hotfulla situationer 

går att koppla till både kvinnor och mäns beteenden men framförallt de kvinnliga.  

Den mest återkommande strategin bland kvinnorna och männen i denna studie är att inte 

lyssna på musik i hörlurarna på natten. Flera av de deltagande männen har berättat att de 



51 

 

väljer att inte lyssna på musik i hörlurar på kvällar och nätter för att vara observanta på vad 

som händer omkring dem.  

Flera informanter har också berättat att sällskap ökar upplevelsen av trygghet. Lars berättar att 

om han var berusad och ensam kanske han skulle välja en annan väg. Att välja en annan väg 

som strategi för att öka känslan av trygghet går att finna i kvinnliga informanters svar. 

Huvudanledningen till denna strategi, för de kvinnliga informanterna, verkar vara för att gå på 

en plats som är bättre upplyst. Studien har visat att av de deltagande kvinnorna och männen 

förekommer det att kvinnor oftare väljer bort platser, än män, likt vad Listerborn (2002, s. 

256) diskuterar. Detta går också hand i hand med Pains (1997, s. 234) resultat, att det är 

vanligare att kvinnor anpassar sitt rörelsemönster genom att undvika särskilda gator eller 

områden. Undvika platser är emellertid inget enbart kvinnor gör, också Mikael nämner att han 

inte vill besöka ett område på grund av ryktesspridning.  

Ett par kvinnor och en man berättar också om strategin att motarbeta begränsningen. Karin 

berättar att hon resonerar för sig själv att det inte är farligt att vara ute i offentliga rum och att 

hon genom att våga visar för sig själv att det går bra. Koskela (1997, s. 305) menar att en ökad 

livskvalitet kan uppnås genom att övertyga sig själv att inte vara otrygg. 

5.6 Informanternas idéer om planering för ökad trygghet 

I denna del av resultat- och analyskapitlet redovisas och analyseras informanternas svar på 

frågan om hur Uppsala skulle kunna göras tryggare. Två frågor har på intervjuerna ställts om 

detta: 1. Vad skulle få dig att känna dig mer trygg i Uppsala? och 2. Hur tror du att 

samhällsplaneringen kan minska den upplevda otryggheten? Svar på dessa frågor har under 

intervjuerna ofta flätats samman och av den orsaken redovisas svaren på de båda frågorna 

tillsammans i nedanstående stycke. Framförallt två förslag på förbättring har varit 

återkommande. Dessa förslag är ökad trygghet genom att ha patrullerande poliser eller vakter 

och ökad trygghet genom belysning. Förslag som lyfts ett par gånger är ökad trygghet genom 

att fler människor befinner sig på platsen. Åtgärdsförslag om att hålla vandalism borta, 

stadens utformning samt klippa ned grönska eller glesa ut grönområden har också 

förekommit.  

Övervakning av polis eller vakt 

Flera av deltagarna var överens om att polis, vakter eller andra nattvandrare skulle bidra till en 

tryggare upplevelse av staden. Kristina berättar om en helg när hon vistats i centrum en sen 

kväll då det var poliser närvarande i staden och ordningsvakter på bussen vilket ledde till att 

hon kände sig trygg. Eva berättar att hon tror att det skulle vara bra om polisen patrullerande 

mer i samhället. Karin berättar att det är trygghetsskapande när polisen är närvarande, vilket 

informanten menar att polisen brukar vara i centrala Uppsala. På intervjuerna berättade 

informanterna om trygghetsvärdar, ”det kan man ju ha på typ centrala ställen men du kan ju 

inte ha en trygghetsvärd som knatar runt i skogen på natten liksom.” (Karin, Uppsala, 2018-

03-20). Med trygghetsvärd menar Karin en väktare eller liknande. Ytterligare en informant, 

Mikael, uttrycker att polisnärvaron bör bli högre, inte för att han själv ofta är otrygg men 

eftersom andra är det. Han berättar att ”Polisens närvaro är otroligt viktig då och att de 
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patrullerar olika områden i staden liksom och visar upp sig […] Ja, precis som lärare på en 

skola, om eleverna inte sköter sig på rasterna […] Just polisens närvaro framförallt” (Mikael, 

Uppsala, 2018-03-16). Dessutom anser han att polisen bör få utökad befogenhet att kunna 

ingripa, för att på så sätt kunna stoppa fler brott i ett tidigare skede, även om detta inte enligt 

informanten är lika viktigt som polisens närvaro för att kunna uppleva en plats som trygg. 

Mikael förklarar utöver detta vikten av att polisen inte endast patrullerar i centrala delar av 

staden, utan också i andra områden som kan vara mera utsatta. Om närvaron av andra 

människor uttrycker han att det är:  

Inte polis-bra, men bättre än ingen annan om det kom någon med en hund eller någon barnfamilj som är 

ute sent och går typ ja absolut det hade känts bättre då har man den där säkerheten att det är åtminstone 

någon här om det skulle hände något och jag skulle bli skadad att då är det någon som kan ringa. (Mikael, 

Uppsala, 2018-03-16) 

Johan berättar om tidigare bostadsort, en förort till Stockholm, som haft problem med 

kriminalitet men blivit mycket lugnare sedan polis och fältassistenter ökat sin närvaro. Med 

benämningen fältassistenter menar informanten personer som är anställda av kommunen eller 

regionen som lär känna och blir som ”kompisar med dem där gängen” (Johan, Uppsala, 2018-

04-19). Fältassistenterna är på platsen för att se till att alla sköter sig och på så vis skapa lugn. 

Johan funderar på om detta skulle kunna minska antalet brott i ett särskilt område i Uppsala 

och därmed öka tryggheten. Anders, som upplever sig trygg, föreslår ett par åtgärder för att 

öka den generellt upplevda tryggheten i staden och lyfter polisnärvaro som en viktig del av 

trygghetsarbetet och uttrycker att under utekvällar är polisens närvaro i staden bra och att man 

då ”ser dem överallt och de är väl antagligen väldigt snabba på respons” (Anders, Uppsala, 

2018-04-09). De informanter som efterfrågar en ökad polis- eller vaktnärvaro för att uppnå en 

ökad trygghet har olika åsikter om hur närvaron ser ut idag.  

Uppsalapolisen arbetar med att rekrytera och utbilda privatpersoner, till så kallade 

polisvolontärer som ska kunna hjälpa polisen i med ett lokalt brottsförebyggande arbete (SR, 

2016-04-06). Polisvolontärerna kommer att befinna sig på utvalda platser, sprida information 

och vara stöd till brottsoffer (SR, 2016-04-06). Volontärerna kommer också att stötta polisen 

vid stora evenemang (UNT, 2017-11-11). Informanterna i denna undersökning anser att ökad 

synlighet av polis och vakt skulle leda till ökad trygghet vilket också Andersson, som är 

samordnare för satsningen, tror. Hon berättar i UNT att polisvolontärerna kommer leda till 

ökad synlighet och därmed förhöjd trygghet (UNT, 2017-12-21). 

Ökad polisnärvaro kan leda till färre brott och därmed ökad säkerhet, enligt flera informanter. 

Ett par informanter har som tidigare nämnts uttryckt ökad otrygghet i offentliga rum efter att 

ha sett en skräckfilm. Den otryggheten skulle inte försvinna med minskat antal brott eftersom 

orostankarna efter en skräckfilm kan tänkas ändå. Vissa informanter verkar ha tydligare 

koppling mellan sin otrygghet och den faktiska faran att utsättas för brott. Dessa bör uppleva 

större trygghet om säkerheten i ett område höjs. Begreppen risk, otrygghet och säkerhet 

verkar ha en tendens att ibland flyta samman och ibland glida isär.  

Belysning  
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Ett annat frekvent förslag för ökad trygghet är att installera mer belysning. En av de kvinnliga 

informanterna berättar att hon skulle känna sig mer trygg om det var mera upplyst och att i 

parker är det ofta ”ganska skum belysning” (Anna, Uppsala, 2018-02-27).  Vidare berättar 

hon att: ”framförallt ljus, ja det är jätteviktigt, tycker jag” (Anna, Uppsala, 2018-02-27). 

Informanten anser att ökad belysning innebär ökad trygghet och belysning tas upp flertal 

gånger under intervjun. En annan kvinnlig student berättar också att bättre belysning skulle 

öka upplevelsen av trygghet och berättar att ”Vissa ställen är ju helt obelysta och det såklart 

ser man ingenting så blir man ju räddare” (Karin, Uppsala, 2018-03-20). Hon berättar vidare 

att belysning ”skulle vara det bästa för det ökar så mycket trygghet sen vet jag inte om det 

ökar säkerheten rent på riktigt liksom men det känns säkrare om det är väl belyst” (Karin, 

Uppsala, 2018-03-20). I intervjun framgår det att informanten anser att belysning är den 

viktigaste åtgärden för att nå en tryggare stad. Kristina berättar att belysning är bra. Också 

Eva uttrycker att det redan är ganska bra upplyst vilket kan antas betyda att informanten är 

nöjd med belysningen i Uppsala. Anders som upplever sig trygg ger förslag på hur den 

upplevda tryggheten kan öka i staden generellt och nämner ökad belysning som en möjlig 

åtgärd. Erik berättar att han skulle bli tryggare av mer belysning eftersom detta förbättrar 

sikten.  

Dessa svar leder mig till resultatet att förslaget om ökad polisnärvaro eller ökad 

vaktpatrullering har varit mer förekommande. Detta stämmer inte med Listerborns (2002) 

resultat, det vill säga att det vanligaste åtgärdsförslaget för trygghetsskapande planering är 

belysning. Varför fler nämnde ökad polisnärvaro än ökad belysning kan tolkas på flera sätt. 

Flera av de informanter som nämnde ökad polisnärvaro som en trygghetsskapande 

planeringsåtgärd nämnde också belysning. Ett par av informanterna nämnde enbart ett av 

dessa förslag.  En möjlig förklaring till detta är att informanterna upplever att polisnärvaron 

minskar risken att utsättas för brott i större utsträckning än vad ökad belysning gör. Vissa 

informanter har påpekat att belysningen i Uppsala redan är bra och andra menar att 

belysningen skulle kunna vara bättre. En annan möjlig förklaring är därmed att många 

informanter redan anser att belysningen är tillräcklig och att det i dagsläget skulle bidra mer 

till ökad upplevd trygghet att öka polisnärvaron än belysningen.  

Informanternas svar i denna studie styrker Boverkets (2010 a, s. 70) teori att ljussättning i stor 

utsträckning påverkar hur en plats upplevs. Boverket (2010 b, s. 71) argumenterar också för 

att mötet med andra människor är viktigare än mycket belysning vilket i denna studie 

bekräftas av informanternas svar. Flera av informanterna anser att övervakning i form av polis 

eller vakter och att ökad mänsklig aktivitet på platser skulle göra de annars tomma platserna 

tryggare. Jacobs (1992) kopplar också samman belysning och vikten av att människor rör sig 

på platsen och argumenterar för att belysning endast hjälper om andra människor är där 

eftersom extra överblick skapas först då. Såväl belysning som att en plats är befolkad har 

under intervjuerna tagits upp som viktiga aspekter för att öka tryggheten. Här nedan 

diskuteras det vidare med exempel ur intervjuerna.   

Befolkad plats  
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Som ovan nämnt innebär en befolkad plats ofta att en plats upplevs som trygg, vilket går hand 

i hand med Jacobs (1992) teori om att människor inklusive främmande människor bidrar till 

en tryggare upplevelse av platsen.  

Informanternas svar har en tydlig koppling till Hilliers (1996) diskussion om att framförallt 

glesbefolkade platser leder till upplevd otrygghet. Vidare menar Jacobs (1992) att platser som 

är och upplevs livfyllda leder till en ökad trygghetskänsla. Också Boverket (2010 b, s. 71) 

diskuterar att platser som är befolkade upplevs mer trygga. Även Listerborn (2002, s. 223) 

argumenterar för att en naturlig social kontroll saknas när det är för lite folk som rör sig i 

staden. En del informanter har gett förslag till hur samhällsplanering kan bidra till att folk rör 

sig i Uppsala centrum. Maria menar att det skulle vara trevligt med ett kvällsöppet café så att 

”det finns mera liv typ, på stan, men här finns det ju ändå nationer och så” (Maria, Uppsala, 

2018-03-16). Att locka människor till platser utanför centrum, där det annars är folktomt, har 

tagits upp som förslag av ett par informanter på hur samhällsplanerare kan arbeta för att uppnå 

en tryggare stad. En annan kvinnlig student funderar i samma spår om kvällsöppna 

affärsverksamheter och uttrycker att om ”man till exempel hade lagt någon liten kiosk som 

hade kvällsöppet eller jag vet inte en bensinmack” (Eva, Uppsala, 2018-03-02) så hade det 

bidragit till ökad trygghet. Vidare diskuterar Eva att upplevelsen av trygghet skulle kunna 

ökas genom att leda om trafiken. Hon uttrycker att:  

Istället för att man kör genom stan direkt och sen så ut på motorvägen så kanske man hade kunnat åka 

[väg som annars inte är så trafikerad]. Det är ju inte någon vidare omväg egentligen men bara att man 

skulle ha trafiken där istället  […] Det blir mer liv på ett sätt eftersom det är bilar som rör sig på gatan. 

(Eva, Uppsala, 2018-03-02)  

Eva upplever att bilar som är på en plats leder till en tryggare upplevelse. Ovanstående citat 

poängterar vad Newman (1972, s. 25) anser sig vara överens med Jacobs om, att övervakning 

kan ske från en förbikörande bil. Att se och att bli sedd av andra människor som befinner sig 

på platsen är enligt informanterna en trygghetsgivande aspekt. Detta i likhet med vad 

Boverket (2010 b, s. 22) menar kan skapa trygghet.  

Klotter och vandalism  

En annan kommentar var att områden med mycket klotter, annan typ av vandalism eller 

cykelställ där det syns att flera cyklar blivit stulna, skapar otrygghet.  

Det är kanske bara är mina stereotyper och så vidare, men klotter är oftast förknippat med socialt lägre 

klasser, och socialt lägre klasser är också förknippat med kriminalitet i högre grad. Och sen så är det 

också en annan sak att om det finns mycket klotter där så är det att man inte tar bort klottret och då kan 

det vara ett fattigare område eller ett område som kommunen kanske inte bryr sig så mycket i [om] för att 

det bara kommer upp nytt klotter i alla fall de [Kommunen] har gett upp lite på det området. Så det är väl 

de två sakerna som jag tänker när jag ser klotter […] Det ger en annan upplevelse, till exempel, ja ett 

område med mycket klotter och förstörda saker och framdäck på cyklar som sitter i cykelstället med ett 

lås fortfarande på, då börjar man ju fundera lite grann. (Lars, Uppsala, 2018-03-05)  
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Citatet ovan styrker Boverkets (2010 b, s. 33,63) antagande att vår omgivning påverkas av 

skötsel och underhåll. Dessutom bekräftar citatet vad Boverket (2010 b, s. 33) uttrycker om 

att känslan av att ett område är övergivet är en grund för otrygghet. Därtill stärker citatet ovan 

teorin Fixing Broken Windows, av James Wilson och George Kelling, vilka påstår att 

områden som visar antydan till kriminalitet ofta leder till att flera brott utförs och i längden till 

ett områdes förfall (Castree m.fl. 2013). Lars föreslår den lösning som teorin Fixing Broken 

Windows föreslår som innebär att, genom brottsförebyggande handlingar och reparationer, 

underhålla områden och därmed skapa en social norm som avskräcker kriminella handlingar 

(Castree m.fl. 2013).  

Stadens utformning 

Ett annat förslag som inte har varit ofta återkommande men ändå nämnts av informanterna är 

diskussionen kring hur områden utformas. En av de manliga informanterna berättar om ett 

bostadsområde i en annan svensk stad vilket är utformat på ett sätt som leder till otrygghet.  

Informanten berättar: 

Det här [bostadsområdet] är väldigt inhägnat så när du går in i det så är du verkligen omsluten av det 

området, och det är dålig insyn. Och det liksom blir som enorm gränd. Det skulle jag vilja undvika, man 

kanske skulle ha det mera öppet och luftigt igenom. (Lars, Uppsala, 2018-03-05).  

Citatet ovan går att koppla till diskussionen av Jacobs (1992) och Newman (1972) om öppna 

respektive slutna områden.  Boverket (2010 b, s. 23) menar att slutna områden innebär att 

otrygghet kan skapas när känslan att inte ha någonstans att ta vägen infinner sig, eller att 

ingen är närvarande som skulle kunna hjälpa till om något händer. Lars berättar vidare: 

Jag tror att det stora problemet är människorna som bor där [I särskilda områden, exempel från annan 

stad] och sen att det är en förvärrande orsak är ju inhägnaden. Jag tror att även om det hade varit 

förhållandevis öppet så hade det varit ett otryggt område bara inte lika hotfullt [upplevelsen]. (Lars, 

Uppsala, 2018-03-05).  

Vidare berättar Lars att det är viktigt att blanda populationen och inte enbart ha en grupp 

människor, exempelvis nyanlända invandrare, i ett område som bildar ett slags 

parallellsamhälle. Enligt informanten skulle det vara bättre att blanda invånare i områden. 

Informanten närmar sig i detta uttalande en annan aspekt inom social hållbarhet, nämligen 

bostadssegregation. Även om bostadssegregation är ett viktigt ämne kommer det inte att 

belysas ytterligare i denna uppsats. Se Andersson & Bråmå (2010) för forskning om 

bostadssegregation med Uppsala som fallstudie. För forskning om bostadssegregation i 

Sverige se Andersson m.fl. (2007) och Andersson & Hedman (2016). 

Erik nämnde att arbetet för ökad trygghet bör innebära att skapa ökad sikt. Han menar att man 

kan uppnå ökad sikt genom att glesa ut skogar och det skulle leda till ökad trygghet. Vidare 

diskuterar informanten vikten av att hitta en balans mellan vad som upplevs som för tät eller 

för kal skog. En förbättring i stadslandskapet skulle kunna ske via nedklippning av buskage 

anser Listerborn (2002, s. 256), vilket motsvarar uttalandet som handlar om skog.  
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Avslutning - Informanternas idéer om planering för ökad trygghet 

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att huvudsakligen två förslag på 

trygghetsskapande samhällsplaneringsåtgärder har varit återkommande. Dessa förslag är ökad 

trygghet genom ökad polisnärvaro och ökad trygghet genom belysning. Också ökad trygghet 

genom att fler människor befinner sig på platsen har lyfts som förslag ett par gånger.  

Enligt de flesta av informanterna skulle en ökad polisnärvaro bidra till ökad trygghet. Förslag 

om att polisen ska få ökade befogenheter har lyfts. Att polisnärvaron skulle minska risken att 

utsättas för brott är en av anledningarna till att detta skulle öka tryggheten. De flesta 

informanterna nämnde polisnärvaro som medel för att uppnå en ökad trygghet vilket inte 

stämmer överens med vad Listerborn (2002) resultat visar, det vill säga att belysning är det 

mest förekommande trygghetsskapande förslaget.  

Flera av de informanter som nämnde ökad polisnärvaro som en trygghetsskapande 

planeringsåtgärd nämnde också belysning. En tolkning av att polisnärvaro nämndes av fler 

informanter är att de upplever att polisnärvaron kan minska risken att utsättas för brott i större 

utsträckning än vad ökad belysning kan göra. Menar då informanterna att polisnärvaro är mer 

påverkande i frågan om (o)trygghet än de fysiska samhällsplaneringsåtgärderna? Att platser är 

upplysta innebär emellertid också ökad trygghet för många. Flera informanter i studien 

berättar om vikten av belysning. Vissa informanter har påpekat att belysningen i Uppsala 

redan är bra och andra menar att belysningen skulle kunna vara bättre. En annan tolkning är 

att polisnärvaron nämndes av fler informanter för att många av dem redan anser att 

belysningen är tillräcklig, och att det i dagsläget skulle bidra mer till ökad trygghet att öka 

polisnärvaron än belysningen. 

Att folk är i rörelse innebär för många ökad trygghet. Detta kan uppnås genom att exempelvis 

polis men också andra fotgängare (till exempel nattvandrare, fältassistenter och liknande) 

bidrar till ökad trygghet. Kvällsöppna caféer lockar människor till en plats även på kvällstid. 

Bilmackar lockar bilburna trafikanter till platser. Ovanstående förslag på åtgärder för att skapa 

en tryggare stad skulle öka både kvinnors och mäns upplevelse av trygghet på platsen.  

Alla de ovanstående förslagen tror jag kan genomföras på ett varsamt sätt, som inte ökar 

stigmatiseringen av grupper i samhället som rädda (kvinnor) och farliga (män). Det är 

betydelsefullt att genom planering inte stärka dessa uppfattningar då det är lätt att falla 

tillbaka på den traditionella kvinnosynen (att kvinnor behöver skydd och hjälp) (Listerborn 

2002, s. 252). Dessutom har, i många fall, både de kvinnliga informanterna och de manliga 

informanterna lyft fram samma förslag om hur en tryggare stad kan skapas vilket tyder på att 

om dessa förslag skulle omsättas i praktiken så skulle både kvinnors och mäns (o)trygghet tas 

i beaktande. 

Både Boverket (2010 b, s. 40) och Listerborn (2002, s. 256) diskuterar hur grönska påverkar 

upplevelsen av en plats, något som inte nämndes som åtgärdsförslag i denna undersöknings 

intervjuer. En av informanterna tog upp sanering av buskage som Listerborn (2002, s. 256) 

nämner som en av flera åtgärder för att förbättra stadslandskapet. En tolkning av att endast en 

av informanterna i studien tog upp sanering av grönområden som förslag till ökad trygghet är 
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att Uppsala gör ett bra jobb med att hålla undan överväxta träd och buskar i grönområden. En 

annan möjlig förklaring är att informanterna finner större potential till ökad trygghet i de ovan 

nämnda trygghetsåtgärdsförslagen (patrullerande poliser eller vakter, ökad belysning, 

befolkade platser, inget klotter eller vandalism och hur ett område är utformat).  

En av de kvinnliga informanterna Maria diskuterar förhållandet mellan kvinnor och män i 

offentliga områden, maktpositioner och samhällsplanering i följande citat: 

Jag tänker typ att största grejen, är att, ja det är ju såklart jätteviktigt med stadsplanering också såklart, 

men att man måste lära män tidigt […] Samtidigt är ju samhället som det är, det är som det är nu och då 

måste man väl, och det tar väl lång tid innan alltså med typ utbildning […] Att män inte liksom är som 

dem är, att de tror sig ha rätten och då kan det vara väldigt [bra] med stadsplanering för att man måste ju 

ändå mötas någonstans […] För det handlar ju såhär om maktpositioner. (Maria, Uppsala, 2018-03-16). 

Citatet ovan diskuterar och styrker Boverkets (2010 a, s. 14) teori om att dessa problem 

grundas i ojämställda villkor i samhället. Dessa ojämställda villkor går inte att bygga bort via 

samhällsplanering, men genom en jämställd planering som skapar tryggare miljö tas ett steg 

mot ett mer jämställt samhälle (Boverket 2010 a, s. 14).  

5.7 Avslutning   

I ovanstående kapitel har resultatet från intervjuer presenterats och analyserats med 

utgångspunkt i tidigare forskning ur teorikapitlet. Undersökningen visar att de deltagande 

kvinnorna är mer otrygga än männen, även om alla kvinnor inte alltid upplever otrygghet och 

alla män inte alltid upplever trygghet. Kvinnor upplever otrygghet i fler situationer än män. 

Ett par män i studien berättar om upplevelsen av att alltid vara trygga med förklaring att 

risken är låg att just de skulle utsättas för brott eftersom de är stora och män. De stora och 

manliga informanterna upplever sig således inte vara i risk att utsättas för brott. Ingen av 

kvinnorna uttryckte något liknande. Ett par av kvinnorna har dock varit bestämda på att 

motarbeta begränsningen som den upplevda otryggheten kan innebära. En av männen 

uttryckte också att han har slutat vända sig om och titta sig bakom axeln, eftersom beteendet 

ökade den upplevda otryggheten. Bland kvinnorna och männen i denna studie är den mest 

återkommande strategin att inte lyssna på musik i hörlurar på natten. Informanterna berättar 

också om andra strategier så som att välja en alternativ väg eller stanna hemma, försöka se ut 

som en man, cykla istället för att promenera, ta sällskap eller ringa en vän och ha 

överfallslarm eller gå med nycklar i handen. 

En plats kan för olika individer innebära olika upplevelser. Vägen som leder till och från ett 

av studentområdena i Uppsala har angetts som ett exempel på en trygg plats av en man och en 

otrygg plats av en kvinna. Detta är ett tecken på hur individuellt det är med upplevelser av 

(o)trygghet. Det kan delvis förklaras av att olika personer kan ha olika erfarenheter av en plats 

och vilka aspekter som av personerna tas med i bedömningen om platsen upplevs trygg eller 

otrygg.  

Maria berättar att hon oftare är trygg än otrygg men hon ger många exempel på när hon 

upplevt otrygghet den senaste tiden. Så även om tryggheten infinner sig oftare än otryggheten 

verkar otryggheten göra sig påmind ofta. Också Karin berättar att hon upplever sig vara trygg 
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i Uppsala men dessutom berättar om strategier för att öka tryggheten så som att undvika att ha 

musik i öronen. Hon berättar också att hon aktivt motarbetar att bli begränsad genom att 

utmana sig. Vid ett senare tillfälle berättar hon att hon väljer att endast ta en springtur när det 

är ljust ute vilket innebär att hon låter sig påverkas av mörkrets inbrott.  

En annan återkommande skillnad är hur kvinnor och män upplever (o)tryggheten. Ett flertal 

gånger har män uppgett att de upplever sig otrygga i hotande situationer. De gånger då 

otryggheten har exemplifierats av män har det inneburit att exempelvis möta någon med kniv. 

Detta skiljer sig från hur kvinnor upplever otryggheten. Kvinnor berättar om otrygghet mer 

som en allmän upplevelse. För kvinnorna är inte kopplingen mellan hotfulla situationer och 

otryggheten lika tydlig. Kvinnors otrygghet grundas bland annat i samhällsandan, uppfostran 

och andra erfarenheter, upplevelser och berättelser. För många kvinnor verkar otrygghet vara 

en mer allmän upplevelse som exempelvis efter mörkrets inbrott, på särskilda platser eller vid 

möte med män. För flera av männen verkar det istället vara så att en mörk kväll upplevs trygg 

tills mötet med någon som exempelvis har en kniv, vilket upplevs hotfullt och vilket leder till 

en otrygghet upplevelse. Kristina och Mikael berättar om ökad otrygghet efter att ha tittat på 

skräckfilm. Mikael påpekar att det inte är en risk att utsättas för det som hänt i skräckfilmen. 

Detta tyder på att både kvinnliga och manliga informanter har berättat om upplevd otrygghet i 

offentliga rum i situationer som upplevs hotfulla såväl som i frånvaro av hotfulla element. 

I denna studie har det visats att kvinnor och män upplever (o)tryggheten olika vilket går hand 

i hand med vad Brownlow presenterade 2004, att rädslan för brott är olika. Pain och 

Townshend (2002, s. 110) menar att män framförallt talar om risker och inte om otrygghet, 

vilket går att återse i min undersökning. I min studie har flera män berättat om tillfällen då de 

upplever sig ha extra uppsikt. Hur hade en kvinna typiskt uttryckt känslan av att ha extra 

uppsikt? Sannolikt hade en kvinna beskrivit samma känsla som otrygghet. Kvinnor samtalar i 

större utsträckning om sin och andras otrygghet vilket kanske kan bidra till att kvinnorna 

tycks vara medventa om sin (o)trygghet och därmed lättare kan definiera känslor som 

otrygghet. 

Framförallt två förslag på vilka samhällsplaneringsåtgärder som kan öka tryggheten har varit 

återkommande hos kvinnliga och manliga informanter. Dessa förslag är ökad trygghet genom 

att ha patrullerande poliser eller vakter och ökad trygghet genom ökad belysning. Förslaget 

om ökad trygghet genom att fler människor rör sig på platsen, angavs ett par gånger. 

Åtgärdsförslag som förekommit någon enstaka gång är att hålla vandalism borta och att glesa 

ut grönområden. Också åsikter på hur områden bör eller inte bör vara utformade har 

förekommit.  
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6. SLUTSATS  

Syftet med denna studie var att studera hur kvinnor och män rör sig i offentliga rum och hur 

detta påverkas av upplevd (o)trygghet. Vidare var syftet att undersöka vad som påverkar 

individers upplevelser av (o)trygghet. Tidigare forskning är främst inriktad på kvinnors 

erfarenhet av upplevd (o)trygghet. Denna studie undersöker därför kvinnor och mäns 

upplevda (o)trygghet för att bredda fältet. Studien ämnar också undersöka vilka åtgärder som, 

enligt informanterna, kan genomföras inom samhällsplaneringen för att en stad ska upplevas 

som tryggare. Undersökningen kan ses som en liten del av ett stort arbete mot ett mer socialt 

hållbart samhälle. Studien har för avsikt att i framtiden kunna vara ett kunskapsberikande 

underlag för samhällsplanerare vid planeringsfrågor rörande (o)trygghet. För att uppnå syftet 

formulerades fyra frågeställningar. Dessa besvaras inledningsvis i detta kapitel.  

Hur rör sig kvinnor och män i offentliga rum i Uppsala enligt studenters upplevelser av 

(o)trygghet?  

Framförallt de manliga informanterna berättar om att de alltid är trygga i alla delar av Uppsala 

(intervju med Lars, Anders och Johan). Också en kvinnlig informant Karin berättar att hon 

känner sig trygg i Uppsala. Andra kvinnliga informanter Anna och Maria berättar att de för 

det mesta är trygga. Även Mikael berättar att han för det mesta är trygg. Han berättar att han 

är trygg 90 procent av tiden, vilket innebär att han är otrygg 10 procent av tiden. Kristina 

berättar om flera gånger hon upplevt otrygghet och berättar att hon aldrig funderat på när hon 

känner sig trygg. Upplevelsen av (o)trygghet påverkas för Eva av hennes dagsform och andra 

omständigheter. Väldigt sällan upplever Erik otrygghet i innerstadens offentliga rum men han 

upplever sig vara mittemellan trygg och otrygg i sitt bostadsområde.  

Flera av de kvinnliga informanterna gör vägval efter upplevd (o)trygghet och endast ett par 

kvinnor berättar att de går överallt i staden. Detta skiljer sig från vad de manliga 

informanterna berättar om sin upplevda (o)trygghet. Flera av männen går överallt i staden och 

en man Mikael, berättar att han undviker ett område och en annan man Lars, att han i 

undantagsfall väljer väg på grund av upplevd (o)trygghet. 

Flera av informanterna, både kvinnliga och manliga, upplever sig tryggare i Uppsala än i sin 

tidigare bostadsort. Detta är oberoende av om flytten varit från en större eller mindre stad. Ett 

par informanter berättar att de upplever Uppsala lika (o)tryggt som när de var nyinflyttade. 

Nyinflyttade Mikael, som är uppvuxen i en mindre stad och som för det mesta känner sig 

trygg i Uppsala, berättar att han är medveten om vad som kan hända i stora städer. Uppsala 

upplevs av de flesta deltagarna som mer tryggt nu än när de flyttade in. Detta kan ha att göra 

med att de känner sig mera hemma i staden nu och hittar bättre, berättar flera av 

informanterna. Eva berättar tvärtemot att hon var mer trygg i Uppsala när hon var nyinflyttad 

och att upplevelsen har blivit negativt påverkad av att hon numera vet vad som kan hända här. 

Hur upplever kvinnliga och manliga studenter (o)trygghet i Uppsala? 

De flesta informanter är överens om att sällskap av en vän innebär trygghet. Att tala i telefon 

innebär också en sorts sällskap och kan därmed också öka den upplevda tryggheten. Både 

kvinnorna och männen upplever oftast befolkade och livfyllda platser som trygga. När andra 
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människor är i närheten upplever de flesta informanterna sig trygga eftersom dessa personer 

kan hjälpa till om behov skulle uppstå. Dessutom kan de närvarande personerna vara vittnen 

om brott skulle ske. Detta ger stöd åt Jacobs (1992) och Hilliers (1996) ståndpunkt att 

främmande människor ofta innebär en ökad trygghet.  

Alla befolkade platser och möten innebär inte ökad trygghet, menar informanterna. Ett par 

informanter berättar om att möten med berusade människor upplevs otrygga. Ökad otrygghet 

kan också upplevas vid möten med en eller flera män. Att möta en kvinna upplevs alltid 

tryggt, berättar Karin. Några informanter berättar också om att färre människor och därmed 

också färre förövare är ute på vintern eftersom det är kallt. Detta innebär att vintern kan anses 

vara tryggare. Att färre personers närvaro kan öka den upplevda tryggheten ger stöd åt 

Newmans (1972) teori att närvaron av människor innebär ökad otrygghet. De flesta av 

informanternas uttalanden stödjer alltså Jacobs (1992) och Hilliers (1996) ståndpunkt, men ett 

par uttalanden stödjer också Newmans (1972). 

Flera informanter, både kvinnliga och manliga, berättar om att de upplever högre nivå 

(o)trygghet efter mörkrets inbrott. Detta är i linje med Sandstigs (2010, s. 89) resultat om att 

otryggheten ökar när det är mörkt eftersom det innebär att det är svårare att överblicka 

stadsrummet. Också Listerborn (2002, s. 256) uttrycker att tiden på dygnet förändrar 

upplevelsen av ett stadsrum eftersom mörker innebär svårigheter att avgöra vem man möter. 

Belysning förbättrar situationen och bidrar till en tryggare upplevelse, berättar flera 

informanter. Platser som är obelysta innebär otrygghet. Koskela och Pain (2000, s. 275) 

diskuterar att platser kan upplevas otrygga på grund av brist på belysning. Endast en av 

informanterna Eva, utvärderar sin otrygghet gällande mörkret och beskriver att vad som kan 

gömma sig i mörkret är grunden till otryggheten och inte mörkret. Kvinnliga informanter 

berättar om stadsparker, parker, skogar och skogsdungar som otrygga platser.  

De kvinnliga informanterna talar oftare om (o)trygghet än de manliga. Kvinnorna berättar om 

hur de påverkas av att samtala om (o)trygghet. Karin tycker att (o)tryggheten sprids genom 

dessa samtal eftersom att tala om (o)tryggheten gör den verklig. Enligt henne vore att tala 

mindre om det en lösning. Anna däremot, har en annan bild av vad samtal om (o)tryggheten 

innebär. Hon berättar att när hon talar med sina vänner ifrågasätts (o)tryggheten. Ovanstående 

uttalande ger intrycket av att det är viktigt att tala om (o)trygghet, men på ett sätt som 

ifrågasätter istället för att öka och sprida den.  

Att vara man och stor (lång och kraftigt byggd) berättar ett par män om, som en grund till 

varför de upplever sig vara trygga. De menar att risken är låg för en stor man att utsättas för 

brott. Också kvinnor berättar om att det innebär ökad upplevd trygghet att se stor och manlig 

ut.  

Flera av de kvinnliga deltagarna upplever otrygghet oftare än de manliga. De deltagande 

kvinnorna och männen har dessutom berättat om sin upplevelse av otrygghet på olika sätt. De 

flesta av männen berättar att de upplever otrygghet i mötet av exempelvis en person som har 

kniv, vilket upplevs som hotfullt. Kvinnorna däremot berättar om sin otrygghet som en mer 

generell känsla exempelvis på mörka kvällar, på särskilda platser eller vid möten av män 
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(farliga eller ofarliga). Med detta sagt innebär det inte att alla de deltagande kvinnorna 

upplever otrygghet som en allmän känsla och inte heller att ingen av männen gör det.  

Vilka trygghetsskapande strategier använder sig de kvinnliga och manliga studenterna sig 

av? 

Användandet av trygghetsskapande strategier är utbrett. Både de som upplever otrygghet och 

de som berättar att de alltid är trygga använder sig av trygghetsskapande strategier. Mitt 

resultat ger stöd åt Pains och Townshends (2002, s. 109) slutsats att användandet av åtgärder 

för att uppnå trygghet är utbrett. I denna undersökning använder fler kvinnor än män 

trygghetsskapande strategier vilket stärker Boverkets (2010 a, s. 14) teori om att det är 

vanligare bland kvinnor att anpassa sig efter risker än bland män. Detta innebär inte att alla 

kvinnor och ingen man förhåller sig till risker. Den vanligaste strategin bland de kvinnliga och 

de manliga informanterna är att avstå från att lyssna på musik i hörlurar, speciellt på kvällar 

och nätter för att vara observanta på vad som händer omkring dem.  

Att välja en annan väg som strategi för att öka känslan av trygghet går att finna i kvinnliga 

informanters svar. Huvudanledningen till denna strategi verkar vara för att gå på en plats som 

är bättre upplyst. Lars berättar om enstaka gånger i en annan svensk stad när han var berusad 

och ensam skulle han kanske välja att gå en annan väg vilket aldrig har hänt i Uppsala. 

Studien har visat att av de deltagande kvinnorna och männen är det mer ofta förekommande 

att kvinnor väljer bort platser, något som också Listerborn (2002, s. 256) diskuterar. Detta går 

också hand i hand med Pains (1997, s. 234) resultat, att det är vanligare att kvinnor anpassar 

sitt rörelsemönster genom att undvika särskilda gator eller områden. Att undvika platser är 

emellertid inget enbart kvinnor gör. Också Mikael nämner att han inte vill besöka ett särskilt 

område på grund av ryktesspridning. 

En av de deltagande kvinnorna berättar att hon i särskilda fall väljer att stanna hemma på 

grund av den upplevda otryggheten och flera andra kvinnor berättar om förändrade vägval för 

att gå där det känns tryggare. Att kvinnor undviker platser och ibland undviker att gå ut leder 

till att kvinnor blir mindre representerade på särskilda platser. Eftersom många kvinnliga 

informanter också berättar om att möten med en eller flera män är en otrygghetsskapande 

faktor är det möjligt att fler kvinnor undviker platsen, vilket kan medföra att platsen upplevs 

ännu mera otrygg för kvinnor. Det är därmed stor risk att kvinnors undvikande av en plats 

leder till att fler kvinnor väljer att undvika den. På platser som undviks av kvinnor 

reproduceras den maskulina dominansen, menar Koskela (1999, s. 121) vilket i sin tur, enligt 

Valentine (1989, s. 389) kan leda till att ännu fler kvinnor väljer att undvika området och på 

så vis bevaras det ojämställda maktförhållandet på platsen. Flera kvinnor i studien berättar om 

att de aktivt motarbetar den upplevda otryggheten. Dessa kvinnor bidrar till att skapa tryggare 

offentliga rum för alla kvinnor, dels eftersom de väljer att gå ut och dels eftersom de väljer att 

ta vägar där kanske inte så många andra kvinnor väljer att gå.  

Det finns ett par strategier som endast kvinnliga informanter har berättat om. Flera kvinnliga 

informanter berättar om att de har nycklar i handen. Denna strategi diskuteras också av en av 

de manliga informanterna Anders, som berättar att han hört talas om att hans kvinnliga vänner 
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håller nycklar i handen, vilket han tycker känns sorgligt. Jag tolkar honom som att han också 

tycker att det är orättvist att han alltid är trygg och att så många kvinnor inte är det. Kristina 

har berättat om att hon går med knutna nävar i fickorna. En annan strategi som Eva berättar 

om är att använda överfallslarm som hon fått i present av sina föräldrar men aldrig använt i 

Uppsala.  

Flera informanter har också berättat att sällskap ökar upplevelsen av trygghet. Ett par 

informanter har angett att de upplever sig tryggare på cykel och därför väljer att cykla. Ett par 

av de kvinnliga informanterna har berättat att de känner sig mer trygga om de ser manliga ut 

genom att exempelvis ha luva på sig. En av de kvinnliga informanterna Kristina berättar att 

hon ibland hellre stannar hemma än att gå ut på grund av sin otrygghet. Detta sker till 

exempel efter hon har sett en skräckfilm eller tänkt på något som ökar den upplevda 

otryggheten.   

Att aktivt motarbeta att bli begränsad är en strategi för att motverka otryggheten som används 

av ett par av de kvinnliga och en av de manliga informanterna. Karin berättar att hon 

resonerar med sig själv om att det inte är nödvändigt att känna sig otrygg. Att låta sig 

övertygas av sina egna resonemang menar Koskela (1997, s. 305) kan leda till ökad upplevd 

trygghet och därmed ökad livskvalitet.  

Vilka samhällsplaneringsåtgärder kan, enligt de intervjuade studenterna, bidra till en 

tryggare stad? 

Nedanstående åtgärdsförslag för hur samhällsplanering kan arbeta för att uppnå en tryggare 

stad har angivits av både kvinnliga och manliga informanter. Ofta föreslogs ökad polisnärvaro 

eller närvaro av vakter och ökad belysning. Också förslag om att öka tryggheten genom att få 

fler människor att befinna sig på platsen var återkommande. 

Förslaget om ökad närvaro av polis eller vakter var det mest förekommande. Detta är inte en 

fysisk samhällsplaneringsåtgärd. Det kan antas att det enligt informanterna, är viktigare med 

denna sorts åtgärder än de fysiska samhällsplaneringsåtgärderna. Även förslag på fysiska 

samhällsplaneringsåtgärder nämndes, så som ökad belysning. Också förslag om röjning av 

buskage eller andra grönområden föreslogs. Detta kan tolkas som att informanterna anser att 

även dessa fysiska åtgärder är viktiga inom samhällsplaneringsarbetet mot ett tryggare 

samhälle. Enligt Listerborn (2002) är ökad belysning det vanligaste åtgärdsförslaget för 

trygghetskapande planering. I denna undersökning har inte ökad belysning varit det vanligaste 

förslaget, men det näst vanligaste. Inom fysisk planering var dock belysning det vanligaste 

förslaget.  

Att planera för kvällsöppna caféer kan bidra till att en plats blir befolkad i staden, tror Maria 

och Eva. Och detta skulle enligt dem leda till en tryggare upplevelse. Detta stämmer överens 

med Jacobs (1992), Hilliers (1992) och Boverkes (2010 b, s. 71) uppfattningar om att 

befolkade platser innebär trygghet. Utanför staden kan en ökad befolkning uppnås genom 

trafikplanering som leder trafikanter runt staden istället för igenom staden, tror Eva. 
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Dessutom nämndes andra åtgärdsförslag så som att hålla klotter borta vilket förhoppningsvis 

leder till att vandalismen i området minskar. Lars berättar att han tror att om klotter och 

vandalism hålls borta minskar risken att sådant förekommer i området. Lars uttalande ger stöd 

åt teorin Fixing Broken Windows som myntades av James Wilson och George Kelling, vilka 

påstår att områden som visar antydan till kriminalitet ofta leder till att fler brott utförs och i 

längden till ett områdes förfall (Castree m.fl. 2013). Också Boverket (2010 b, s. 33,63) menar 

att hur vi uppfattar av vår omgivning påverkas av skötsel och underhåll.  

Också stadens utformning kan påverka upplevelsen av (o)trygghet. Områden som är mer 

öppna upplevs tryggare, menar Lars. Detta uttalande stärker Jacobs (1992) och Boverket 

(2010 b, s. 23) som förespråkar öppna områden. Erik uttrycker att planeringen för ökad 

trygghet bör arbeta för ökad sikt, vilket enligt honom kan uppnås genom att exempelvis glesa 

ut skogar. Detta är i linje med Listerborns uppfattning om att nedklippning av buskar skulle 

bidra till en förbättring i stadslandskapet (2002, s. 256).  

Övrig diskussion 

För studien har det inneburit en bred utgångspunkt att inkludera både kvinnor och män. Det 

har varit givande att inkludera både kvinnor och män för att möjliggöra uppmärksammandet 

av att kvinnor och män i en del situationer har liknande och andra gånger har skilda 

upplevelser av (o)tryggheten. Olikheter mellan kvinnornas och männens erfarenheter kan 

åtminstone delvis förklaras ur genusperspektiv. Med grund i att de kvinnliga informanterna 

till exempel har sedan ung ålder uppmanats till att vara försiktiga, vilket inte är fallet för de 

manliga studenterna. Ett par av de kvinnliga informanterna känner sig till och med tryggare 

när de försöker att se ut som en man. Alla enskilda olikheter kan dock inte förklaras ur ett 

genusperspektiv eftersom upplevelser av (o)trygghet är individuella. 

Att undersöka (o)trygghet i offentliga rum har stor betydelse eftersom det kan ses som en del 

av arbetet mot ett mer socialt hållbart samhälle. Efter att ha genomfört den här 

undersökningen är jag ännu mer övertygad om att det är betydelsefullt att undersöka hur 

könsroller och makthierarki påverkar kvinnor och mäns rörelsemönster i samhällets offentliga 

rum.   

Det är av betydelse att bära med sig kännedomen att upplevd otrygghet inte enbart är ett 

samhällsplaneringsproblem som kan lösas genom samhällsplanering. Grunden till otryggheten 

kommer i många fall från samhället via media eller uppmaningar från familj och vänner om 

hur en kvinna bör bete sig, vad som är farligt och var faran finns. Därmed går det inte att 

bygga bort den upplevda otryggheten genom enbart samhällsplaneringsåtgärder, men att 

påbörja arbetet parallellt med andra insatser skulle kunna vara en möjlig metod för att närma 

sig ett mer jämställt samhälle, vilket stämmer överens med Boverkets (2010 a, s. 14) 

ståndpunkt. Att arbetet mot ett mer jämställt samhälle med fördel påbörjas i flera led 

diskuteras av en kvinnlig informant. Maria berättar att hon tror att maktpositioner är grunden 

till den upplevda (o)tryggheten.  

Under min undersökning har nya frågeställningar väckts som kan vara lämpliga att fundera 

över vid planeringsfasen. Dessa är:  
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 Hur mycket trygghetsförhöjande samhällsplaneringsåtgärder kan utföras utan att skapa 

otrygghet hos dem som i nuläget anser sig vara trygga?  

 Hur mycket trygghetsförhöjande samhällsplaneringsåtgärder kan utföras utan att 

förmedla att kvinnor är svagare än män och därmed bör vara försiktiga?  

Dessa två frågor leder mig till den mer övergripande frågan:  

 Hur mycket och vilka samhällsplaneringsåtgärder kan utföras, i syfte att öka 

tryggheten, utan att det bevarar och stärker de mönster som finns inom upplevd 

(o)trygghet idag?  

Dessa frågor är lämpliga att fundera över för att finna samhällsplaneringsåtgärder som stärker 

dem som upplever otrygghet och samtidigt inte ökar otryggheten hos dem som anser sig vara 

trygga. Enligt Listerborn (2002, s. 252) bör planering för trygghet genomföras med aktning 

för att undvika att samtidigt som rädslan motverkas och problemet lyfts stigmatisera grupper i 

samhället som rädda (kvinnor) respektive farliga (män). 

Att hålla intervjuer om (o)trygghet, tror jag, sprider en ökad medvetenhet om (o)trygghet hos 

de intervjuade men också hos mig och de som läser uppsatsen. Samtliga informanter verkar 

anse att det är betydelsefullt att tala om (o)trygghet. Många deltagare verkar ha funderat på 

(o)trygghet vid tidigare tillfälle och andra verkar inte funderat så mycket på fenomenet. För 

vissa informanter var intervjun bland de första gångerna som de har analyserat sina 

upplevelser av (o)trygghet. Oavsett om informanten har tänkt på upplevd (o)trygghet innan 

intervjun eller inte, så har det varit betydelsefullt att jag vid intervjuerna inte bidragit till en 

ökad upplevd otrygghet. För att minimera risken att vara en del av etableringen av känslan av 

(o)trygghet har jag därför försökt att inte ställa frågor som kan öka den upplevda otryggheten. 

Dessutom har jag under intervjuerna försökt anpassa mig till informantens ordval: 

(o)trygghet, oro, att vara extra på sin vakt, rädsla etcetera.  Karin påpekade att genom att tala 

om (o)tryggheten blir den verklig. Det har dock inte varit möjligt att undvika att tala om 

(o)tryggheten i utförandet av denna undersökning. Anna uttryckte däremot att i samtal om 

(o)tryggheten ifrågasätts den. Jag hoppas att Karin och övriga informanter under 

intervjusamtalen uppfattade att (o)tryggheten ifrågasattes snarare än bekräftades. 

Förslag till vidare forskning 

Efter att arbetat med denna undersökning en längre tid är det svårt att inte komma på idéer på 

hur man kan gå vidare. Att genomföra en liknande undersökning med äldre åldersgrupper 

skulle möjliggöra en jämförelse mellan åldersgrupperna. En sådan jämförelse skulle vara 

intressant för att analysera vilka åsikter inom (o)tryggheten som är lika och vilka som skiljer 

sig åt liksom att se om nivån av (o)trygghet och användning av trygghetsskapande strategier 

är densamma i de olika generationerna.  

Eftersom det har visats tendenser i denna studie till att kvinnor och män talar olika om 

(o)trygghet vore det dessutom intressant att genomföra en studie undersökande hur kvinnor 

och män talar om och tolkar begreppet (o)trygghet. Med bättre förståelse av hur begreppet 

används skulle ännu djupare analyser kunna genomföras. Endast översiktligt presenterades i 
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denna studie hur vår sexualitet påverkar den upplevda (o)tryggheten i stadens offentliga rum. 

Det skulle vara intressant att vidare undersöka detta. Kvinnor och män har i denna studie 

berättat om strategier för att aktivt motarbeta otryggheten. Det skulle också vara intressant att 

göra en studie med fokus på vilka tillvägagångssätt som kvinnor och män som varit mer 

otrygga förut har använt för att numera känna sig tryggare.  

Två områden som inte behandlats i denna studie men som gränsar till studiens frågeställningar 

och skulle utgöra intressanta framtida studier är att undersöka hur segregation av 

bostadsområden påverkar upplevd (o)trygghet för boende och besökare i olika typer av 

områden samt att undersöka hur asylsökande och andra nyanlända upplever (o)tryggheten i 

sin nya hemstad.  

Det skulle dessutom vara intressant att undersöka de intressanta infallsvinklar som nämns i 

inledningen, men som inte inkluderats i denna undersökning exempelvis socioekonomiska 

aspekter, etnicitet eller funktionsförmåga i relation till upplevd (o)trygghet. 
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Intervjuer 

Namn (pseudonym), ålder, period bosatt i Uppsala, plats och datum för intervjun. 

Anna (25 år, 6 år, Uppsala, 2018-02-27) 

Eva (24 år, 3 år 6 månader, Uppsala, 2018-03-02) 

Maria (24 år, 2 år, Uppsala, 2018-03-16) 

Karin (23 år, 4 år, Uppsala, 2018-03-20) 

Kristina (23 år, 3 månader, Uppsala, 2018-03-26) 

Lars (29 år, 3 år, Uppsala, 2018-03-05) 

Mikael (20 år, 3 månader, Uppsala, 2018-03-16) 

Anders (24 år, 7 år, Uppsala, 2018-04-09) 

Johan (25 år, 3 år, Uppsala, 2018-04-19) 

Erik (27 år, 27 år, Uppsala, 2018-04-19) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Informera om min utbildning och undersökningen. Intervjuerna kommer att redovisas 

anonymt i studien. Intervjun kommer att pågå i 30-60 minuter. Det är inget krav att svara på 

alla frågor och heller inte att slutfölja intervjun. Be om godkännande att spela in intervjun. 

Tacka för avsatt tid. 

Introduktion 

Kön: 

Ålder:  

Civilstatus: 

Bor för närvarande i vilket område i Uppsala: 

Tid bosatt i Uppsala i det området: 

Tidigare bott i Uppsala: 

Studerar vad:  

Vilken termin: 

Uppväxt var: 

Fördjupande frågor 

Rörelsemönster  

Visa karta 1: I vilken del av Uppsala bor du? Skola? Arbete?  

Visa karta 2: Var rör du dig mest i staden?  

Hur och varför?  

Hur upplever du ditt bostadsområde? (Tryggt/otryggt) 

Hur upplever du offentliga områden i staden? (Trygga/otrygga) Vid behov förklaras begreppet 

offentliga områden.  

Varför tror du att du upplever trygghet/otrygghet (beror på svar i ovanstående fråga) i 

offentliga områden? 

Berätta om vad som gör att du upplever en plats som trygg? (Hur? Varför?) 

Berätta om vad som gör att du upplever en plats som otrygg? (Hur? Varför?) 

När? 
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Berätta om när du upplever trygghet, när du upplever otrygghet? 

Berätta om senaste gången du kände dig otrygg? (Endast för informanter som upplevt 

otrygghet) 

Påverkar tiden på dygnet din känsla av trygghet eller otrygghet? 

Påverkar årstiden din känsla av trygghet eller otrygghet? (Mörka eftermiddagar på vintern? 

Ljusa sommarkvällar?) 

Hantering av upplevelsen 

Har du strategier för att minska känslan av otrygghet? (Endast för informanter som upplevt 

otrygghet) (Undviker platser? Avstår aktiviteter? Väljer annan väg? Väljer annat färdsätt? – 

Vilka platser/aktiviteter/vägar/färdsätt? – När? – Varför?)  

Är din upplevda trygghet/otrygghet något som du pratar om? (Med vem/vilka?) 

Tidigare erfarenheter  

Har du upplevt någonting obehagligt i ett offentligt område? (Utsatt för brott, hot, etcetera?) 

Har du upplevt en förändring av den upplevda tryggheten eller otryggheten under den period 

du bott i Uppsala? (Hur? När? Varför?) 

Upplever du dig mer trygg eller otrygg i Uppsala än vad du gjort i _______________ (tidigare 

bostadsort)? (Hur? När? Varför?) 

Framtid 

Vad skulle få dig att känna dig mer trygg i Uppsala?   

Tror du att samhällsplaneringen kan minska den upplevda otryggheten? (Hur? Vilka 

åtgärder?) 

Avslut 

 Inga flera frågor – har du något mer att ta upp innan vi avslutar intervjun? 

Tack!  
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Bilaga 2 

Karta 1 © Lantmäteriet 

 

Lantmäteriet Kartsök och ortnamn.  

[Elektronisk] Tillgänglig: 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=673739&n=6602847&z=5&profile=default_bac

kground_noauth#:  [2018-02-01] 
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Bilaga 3 

Karta 2 © Lantmäteriet 

 

Lantmäteriet Kartsök och ortnamn.  

[Elektronisk] Tillgänglig: 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=673739&n=6602847&z=5&profile=default_bac

kground_noauth#:  [2018-02-01] 

 


