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SAMMANFATTNING 
Rädsla och otrygghet på offentliga platser har studerats mycket sedan början av 2000-talet och då 
främst utifrån ett jämställdhetsperspektiv där kvinnors upplevda otrygghet, oro och rädsla för brott 
har varit i fokus. Att kvinnor har varit i fokus för trygghetsforskningen är ingen slump då kvinnor i 
större utsträckning än män historiskt har gett och ger uttryck för sin rädsla och otrygghet på 
offentliga platser. Trots Sveriges strävan mot ett jämställt samhälle så finns det få svenska studier 
som tittar närmare på hur män upplever otrygghet på offentliga platser, vilket har gjort att männen i 
princip har varit exkluderade ifrån svensk trygghetsforskning och trygghetsplanering. Ämnet för 
uppsatsen är mäns upplevda otrygghet på offentliga platser och syftet är att undersöka mäns 
upplevelser av otrygghet på offentliga platser, vilka platser som upplevs som otrygga och varför de 
upplevs som otrygga, samt hur dessa platser förhåller sig till de platser där flest brott begås. Syftet 
är vidare att undersöka hur kvinnor upplever de platser som männen har pekat ut som otrygga för att 
kunna dra slutsatser kring eventuella skillnader mellan män och kvinnor i upplevelsen av otrygghet.  
 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har en forskningsöversikt skrivits och från 
forskningsöversikten har de teoretiska förklaringsmodellerna tagits fram, och dessa teoretiska 
förklaringsmodeller har uppsatsens analys förhållit sig till. De teoretiska förklaringsmodellerna som 
hjälper till att förstå och förklara vissa företeelser i det empiriska materialet är Listerborns (2000) 
tre rum som otrygghet kan upplevas i, samhällets normer och Goodeys (1997) begrepp hegemonisk 
maskulinitet, samt Brownlows (2005) två olika kategoriseringar av strategier som människor 
använder i otrygga situationer.  
 
De metoder som användes för att samla in det empiriska materialet startade med ett frågeformulär 
som män på en offentlig plats fick besvara. Utifrån svaren kunde de tre platser som flest män 
upplevde som otrygga tas fram och dessa kunde genom en dokumentstudie av brottsstatistik ställas i 
relation till områden där flest brott hade begåtts (under 2013). För att ta reda på varför platserna 
upplevdes som otrygga bland män, men även hur kvinnor upplevde de platser som männen 
upplevde som otrygga, fick två män och en kvinna gå en förberedande trygghetspromenad ensamma 
i respektive område. Därefter genomfördes en semistrukturerad intervju med varje 
promenaddeltagare.  
 
Analysen av frågeformulären fokuserade på att hitta sambandsmönster mellan de olika variablerna i 
formuläret. Analysen av de platser som upplevs otrygga och de områden som var mest utsatta för 
brott (under 2013) bestod av att lägga de olika kartorna över varandra och se om det fanns något 
samband där emellan. Slutligen gjordes en kvalitativ innehållsanalys av de semistrukturerade 
intervjuerna för att lyfta fram likheter och skillnader i männens och kvinnornas upplevelser av de 
tre platserna. Analyserna har främst diskuterats utifrån de teoretiska förklaringsmodellerna men 
analyserna har även återkopplats till andra delar i forskningsbakgrunden. 
 
De slutsatser som har kunnat dras är att män upplever otrygghet på offentliga platser och dessa 
otrygga platser är ofta dåligt belysta och har ett negativt rykte, men det största skälet till att en plats 
upplevs som otrygg av män har att göra med de sociala mötena och icke-mötena på platsen. 
Slutsatserna visar även att det finns ett samband mellan upplevelsen av otrygghet på en plats och 
hur många brott som har begåtts i anslutning till platsen. Kvinnorna i undersökningen upplevde 
också otrygghet på de platser som männen pekade ut som otrygga och uppgav ofta samma orsaker 
till deras upplevelser av otrygghet. Men studien visar tydligt att kvinnorna var mycket mer villiga 
att prata om sin upplevelser av otrygghet än vad männen var. 
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1. INLEDNING 
 

Inledningskapitlet går igenom ämnets bakgrund och problemformulering, därefter presenteras 
arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en disposition som kortfattat redogör för 
innehållet i kommande kapitel. 
 
1.1 BAKGRUND & PROBLEMFORMULERING 
Den offentliga miljön skiftar karaktär under dygnet och under olika årstider. Mörker och ljus 
påverkar våra intryck av platser, samtidigt som grupper av människor rör sig på olika platser vid 
skiftande tider. Många platser i staden blir ödsliga och tomma när verksamheterna stängs för dagen 
och det är ofta här som många av stadens invånare upplever otrygghet, främst kvinnor och äldre 
(Listerborn, 2000). Även om majoriteten av Sveriges befolkning uppger att de känner sig trygga 
och att otrygghet med oro för brott inte påverkar deras vardagsliv i någon större utsträckning 
(Färdeman, Hvitfeldt & Irlander 2013:68), kan upplevelsen av otrygghet på offentliga platser 
påverka människors vardag så pass mycket att deras vanor kan förändras. Den upplevda 
otryggheten kan även påverka människor så starkt att de gör ett aktivt val som innebär att hålla sig 
borta från vissa platser och situationer vilket leder till att rörelsefriheten och viljan att delta i 
aktiviteter begränsas. På lång sikt kan människors upplevda otrygghet leda till social isolering och 
en försämrad livskvalitet (Holmberg, Ståhl, Almén & Wennberg 2008:76). Därför är det viktigt att 
stadens invånare känner sig trygga. Trygghet är viktigt både för individen själv, för att hen ska 
kunna medverka i det vardagliga livet fullt ut, men även för samhället i stort då de samhälleliga 
problem som uppstår i samband med att invånare upplever otrygghet i staden är många och 
allvarliga. Några av dessa problem är social segregation och exklusion och bidrar till ett samhälle 
med minskade mänskliga rättigheter (Sandercock 2003:107-108).  
 
Upplevd otrygghet bygger ofta mer på bilder och idéer om potentiella hot än om den faktiska risken 
att utsättas för något brott. Att studera upplevd otrygghet är svårt då det handlar just om subjektiva 
aspekter och kan vara ett känsligt ämne för människor att prata om. Detta gör det svårt att få den 
information som behövs för att åtgärda de trygghetsrelaterade bristerna i samhället, men för att 
kunna göra något åt dessa brister är det viktigt att skapa sig en förståelse för hur trygghet och 
otrygghet upplevs (Holmberg et al. 2008:77-78). Rädsla och otrygghet på offentliga platser har 
studerats mycket sedan i början av 2000-talet och då främst utifrån ett jämställdhetsperspektiv där 
kvinnors upplevda otrygghet, oro och rädsla att utsättas för brott studeras. Att kvinnor har varit i 
fokus för trygghetsforskningen är ingen slump då kvinnor oftare ger uttryck för sin rädsla och 
otrygghet på offentliga platser jämfört med män (Day, Stump & Carreon 2003:311; Pain, 2001:899; 
Listerborn, 2000:7). Upplevelsen av otrygghet varierar, och den tydligaste skillnaden finns just 
mellan kvinnor och män, där kvinnor ger fyra gånger större uttryck för sin otrygghet än vad män 
gör (Meurman 2010:12-13). Förenklat kan statistiken tolkas som att det är kvinnor och äldre som 
upplever otrygghet på offentliga platser när det är yngre män som borde känna otrygghet då de är 
betydligt mer brottsutsatta (Holmberg et al. 2008:71). Trots att män utsätts för flest brott diskuteras 
sällan männens rädsla för brott och upplevda otrygghet inom trygghetsforskningen (Brownlow 
2005:581).  
 
Betyder det att män inte är rädda och oroliga för att vistas i och röra sig i stadens rum? Pain 
(2001:901) visar att studier kring otrygghet börjar ändra fokus, från att studera kvinnor och äldre, 
till att studera dem som ofta ses som de som provocerar fram rädsla hos andra, det vill säga män 
och då i synnerhet unga män. Dessa två grupper, män och unga män, har varit mest exkluderade i 
tidigare trygghetsforskning och trygghetsplanering och forskare har nu börjat studera och reda ut 
komplexiteten och den motsägelse som finns kring dels den otrygghet män faktiskt ger uttryck för 
och dels den norm om oräddhet och trygghet som män förväntas leva upp till i samhället 
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(Brownlow 2005:581).  
 
Det finns få svenska studier kring hur män upplever otrygghet på offentliga platser. Johansson, 
Laflamme & Eliasson (2012) har gjort en studie i Stockholms och Uppsalas kommuner över hur 
pojkar och flickor i 15-16-årsåldern upplever och uppfattar möjliga hot när de rör sig på offentliga 
platser. Däremot finns det många svenska studier kring hur kvinnor upplever otrygghet på 
offentliga platser (se till exempel Andersson 2001; Listerborn 2000; 2002). Andra svenska studier 
kring upplevd otrygghet behandlar ämnet mer generellt och talar om kvinnor och män på ett mer 
svepande överskådligt vis (exempelvis Meurman 2010). Utöver studien som Johansson et al. (2012) 
har gjort finns främst amerikanska studier som riktar in sig på män, dock är de inriktade på 
specifika etniska och klassbaserade tillhörigheter. Forskning som tittat närmare på männens rädsla 
och otrygghet indikerar att män faktiskt upplever och känner sig rädda för att utsättas för våldsbrott, 
vilket motsäger tidigare studier som ofta påpekar att män är orädda (Brownlow 2005:581). Det 
finns således en kunskapslucka i svensk forskning i hur män upplever otrygghet på offentliga 
platser.  
 
Sveriges riksdag har antagit jämställdhetspolitiska mål vilket innebär en strävan mot ett jämställt 
och jämlikt samhälle (Dymén 2008:5) där alla ska känna sig trygga när de rör sig och uppehåller sig 
i stadens rum. Eftersom alla ska ha lika rätt att uppehålla sig och vistas på offentliga platser är 
trygghetsfrågor en viktig del av den fysiska planeringen. Meurman (2010:40) lyfter fram att för att 
kunna ta fram trygghetsskapande åtgärder krävs det att fokus ligger på vad som skapar otrygghet, 
både bland kvinnor och män, samt hur det hänger ihop med den urbana miljön i stort. Sett till 
Sveriges strävan mot ett mer jämställs samhälle och mäns exkludering från tidigare 
trygghetsforskning så finns det anledning att närmare undersöka hur män upplever otrygghet i 
staden och hur det tar sig uttryck.  
 
 

1.2 SYFTE 
Syftet är att undersöka mäns upplevelser av otrygghet på offentliga platser, vilka platser som 
upplevs som otrygga och varför de upplevs som otrygga, samt hur dessa platser förhåller sig till de 
platser där flest brott begås. Syftet är vidare att undersöka hur kvinnor upplever de platser som 
männen har pekat ut som otrygga för att kunna dra slutsatser kring eventuella skillnader mellan män 
och kvinnor i upplevelsen av otrygghet.   
 
 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
1.3.1 Övergripande frågeställning  
Upplever män otrygghet på offentliga platser, och om så är fallet, vilka platser anges som otrygga 
och vilka skäl anges till upplevelsen av otrygghet? 
 
1.3.2 Analysfrågor 
 

 I vilken utsträckning säger män att de är otrygga på offentliga platser?  
 

 Vilka samband kan urskiljas mellan de platser som upplevs som otrygga och de platser som 
är mest utsatta för brott?  

 
 Vilka likheter och skillnader kan ses mellan kvinnors upplevelse av de platser som män 

pekat ut som otrygga, och mäns upplevelse av dessa platser? 
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1.4 DISPOSITION 
Kapitel 1 har gått igenom problemformuleringen, syftet och frågeställningarna för arbetet. I kapitel 
2 presenteras en forskningsöversikt över ämnet otrygghet med underrubriker som bland annat tar 
upp vilka orsaker som finns till varför kvinnor upplever mer otrygghet än män. Efter 
forskningsbakgrunden presenteras de teoretiska förklaringsmodeller som arbetet förhåller sig till. 
Där efter gås arbetets geografiska avgränsning igenom. Kapitel 3 behandlar de metoder som använts 
i arbetet och de presenteras i den ordning som de har utförts. Då resultaten i den första metoden har 
möjliggjort genomförandet av resterande metoder så följer de en kronologisk ordning. Denna 
ordning återfinns i empiri & analyskapitlet, kapitel 4, då analyserna av det empiriska material som 
fåtts fram genom de olika metoderna behandlas separat. Kapitel 5 går igenom och diskuterar 
slutsatserna i förhållande till de teoretiska förklaringsmodellerna. Där efter lyfts brister med arbetet 
upp och kapitlet avslutas med några avslutande ord. Avslutningsvis återfinns i kapitel 6 arbetets 
referenslista och efter det presenteras bilagorna till arbetet.   
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT & TEORI 
 

Kapitlet går igenom en forskningsöversikt över ämnet otrygghet baserat på arbetets syfte och 
frågeställningar. Från forskningsöversikten presenteras de teoretiska förklaringsmodeller som 
används vid analysen av det empiriska materialet. Avslutningsvis går kapitlet igenom den 
geografiska avgränsningen för arbetet.   
 
2.1 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Forskningsöversikten tar upp olika rubriker som behandlar ämnet otrygghet på offentliga platser. 
Bland annat kommer förhållandet mellan trygghet och otrygghet, samt säkerhet och risk diskuteras, 
men även hur otrygghet kan upplevas i olika dimensioner. Fysisk planering kan bland annat jobba 
med två olika perspektiv för att åtgärda trygghet, dessa är stadsbyggnadsperspektivet och det 
kriminologiska perspektivet, vilka presenteras under rubriken trygghetsåtgärder. Därefter 
presenteras olika orsaker till varför människor upplever otrygghet och varför kvinnor är mer 
otrygga än män, samt hur män och kvinnor använder sig av olika strategier när de befinner sig i 
otrygga situationer. Slutligen kommer ett avsnitt som handlar om hur det är att vara man och hur det 
påverkar mäns upplevelser av otrygghet.  
 
2.1.1 Trygghet och otrygghet, säkerhet och risk  
Trygghet innebär i det vardagliga talet att känna sig fri från rädsla, osäkerhet och obehagskänsla, 
således är innebörden av otrygg att känna oroande eller hotande inslag i omgivningen (NE - otrygg 
2014; NE - trygg 2014). Att känna trygghet är ett av våra grundläggande behov som människor 
(Holmberg et al. 2008:73). Trygghet används ofta synonymt med upplevd risk, men det är en 
förenkling då upplevd risk består av en emotionell och en kognitiv komponent. Det är den 
emotionella komponenten som handlar om oro, rädsla, otrygghet och bekymmer över att en olycka 
ska inträffa, medan den kognitiva komponenten handlar om den upplevda sannolikheten att en 
olycka ska inträffa. Holmberg et al. (ibid.) ger ett exempel på hur detta hänger ihop: den upplevda 
risken (den kognitiva komponenten) att träffas av blixten är låg, samtidigt som man ändå kan känna 
sig otrygg (den emotionella komponenten) när det åskar. Ett exempel som skulle passa bättre ihop 
med undersökningen för det här arbetet är att den upplevda risken att bli utsatt för våld på offentliga 
platser är låg, samtidigt som man ändå kan känna sig otrygg när ett gäng med fulla ungdomar 
passerar en på gatan en mörk kväll. Detta visar på ett samband mellan den upplevda risken och 
känslan av otrygghet, det visar även att det inte är samma sak och kan därför inte ersätta varandra 
som begrepp. Det är den emotionella komponenten, den upplevda känslan av otrygghet som 
undersöks i denna uppsats; oro, rädsla och bekymmer över att bli utsatt för hot eller våldsbrott på 
offentliga platser. 
  
Den subjektiva känslan av att vara rädd för att utsättas för brott och risken att utsättas för brott står 
alltså inte i direkt relation till varandra trots att de ofta ses som synonymer till varandra (Holmberg 
et al. 2008:77-78; Koskela 1996:71). Holmberg et al. (2008:77-78) lyfter fram att den faktorn som 
påverkar förhållandet mellan upplevd otrygghet (den subjektiva känslan av att vara rädd) och 
faktisk säkerhet (risken att utsättas för brott) är kön. Kvinnor är statistiskt sett mer rädda än män för 
att vistas på offentliga platser (Färdeman et al. 2013:16) trots att det är män som utsätts för flest 
brott där (Listerborn 2000:11).  
 

2.1.2 Olika dimensioner av upplevd trygghet  
Lees och Baxter (2011:114) förklarar att otrygghet och rädsla är en känslomässig reaktion gentemot 
hot och faror som människor möter. Otrygghet påverkar våra känslor, tankar och vårt beteende både 
på ett mentalt och ett fysiskt plan. Det är svårt att dra en gräns över när folk upplever rädsla och när 
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de inte gör det, eftersom rädsla är något väldigt personligt och individuellt och påverkas av 
personers egen personlighet, sinnestillstånd och temperament. Andersson (2003, se Holmberg et al. 
2008:73) menar att rädsla kan vara sammankopplat med det fysiska rummet och då att vissa platser 
ger upphov till mer rädsla än vad andra platser gör. Detta beror dock inte på platsen i sig, utan på 
samspelet mellan en plats och sociala relationer. Koskela (1996:72-73) gör en liknande uppdelning 
av stadsrummet och förklarar det som två rumsliga dimensioner, det fysiska rummet och det sociala 
rummet. Det fysiska rummet utgörs av den byggda miljön med byggnader, vegetation och 
infrastruktur. Det fysiska rummet går att mäta och är oberoende av människors interaktion i 
rummet, medan det sociala rummet skapas genom att människor rör sig på offentliga platser och på 
så sätt skapar sociala relationer. En otrygg och skrämmande stadsbild kan analyseras med hjälp av 
de två rummen, dock kan upplevelsen av rädslan i båda rummen vara paradoxal. I det fysiska 
rummet kan otrygghet skapas både av att rum är öppna och slutna. Öppna folktomma platser, 
exempelvis parkeringsplatser och parker, kan upplevas lika otrygga som slutna platser, exempelvis 
gångtunnlar och gränder, med få utgångsmöjligheter. I det sociala rummet kan otrygghet skapas av 
människors närvaro och frånvaro. Med andra människor närvarande i rummet så ökar den sociala 
kontrollen vilket kan göra att otrygghetskänslor minskar. Vidare menar Day et al. (2003:315-316) 
att motsatsen, för mycket människor på en plats, kan leda till en ökad otrygghetskänsla då den egna 
kontrollen över platsen och situationen försämras.  
 
Känslan av otrygghet utgör en del av en persons rädsla, och graden av otrygghet har bland annat att 
göra med personlig sårbarhet, fysisk styrka och föreställningar om hur allvarliga olika konsekvenser 
(oftast av missöden och olyckor) är. Holmberg et al. (2008:75) delar på liknande sätt in den 
personliga sårbarheten i en fysisk sårbarhet och en social sårbarhet. Den fysiska sårbarheten hör 
ihop med faktisk situation, ålder, kön och funktionshinder, och den sårbarheten är mätbar. Den 
sociala sårbarheten handlar om mjuka värden som inte går att mäta på samma sätt, exempelvis 
känslan av acceptans eller utanförskap i samhället (Holmberg et al. 2008:75).  
 
Bourdieu (1977, i Sandercock 2003:110-111) ger ytterligare en förklaring på upplevd otrygghet och 
kopplar samman den med människors vana, och menar att det är människors vana som ligger till 
grund för den rädsla de upplever när de utsätts för någon eller någonting främmande. Även vanan 
har en social dimension, en känsla av att vara hemma. Känslan av att vara hemma är 
sammankopplad med en rumslig dimension, de platser i staden som känns som hemma. Bourdieu 
(ibid.) menar att det som gör människor rädda är då vanan bryts, när det som en gång kändes som 
hemma inte längre gör det, när det som en gång var hemma har ändrat karaktär för att något, någon 
eller några främmande har skapat oordning i den sociala dimensionen. Dock ses sällan en främling  
som ett problem, men så fort antalet främlingar ökar, ökar även rädslan att de okända ska förändra 
vanan och upplösa den identitet som finns i den sociala och rumsliga dimensionen. Koskela 
(1996:73) tar också upp att känslan av trygghet ofta ökar i samband med vistelse i ett område som 
är bekant i motsats till ett område som är främmande. Förklaringen till detta har att göra med en 
kulturbunden upplevelse av rummet där fördomar mot en social grupp, ras eller ålder kan öka 
upplevelsen av rädsla och otrygghet. Denna rädsla för det okända skulle kunna kopplas ihop med 
det som Koskela (ibid:71) benämner som stadsrädsla, då stadsrädslan påverkar människors 
användande av stadens offentliga platser. Dock utgörs grunden till den stadsrädsla människor 
upplever av rädslan att bli utsatta för våld och övergrepp, och rädslan för att bli utsatt för våld och 
övergrepp är alltid är förknippad med de sociala relationer som finns på offentliga platser. Även om 
rädslan kan kopplas till vissa platser så grundar sig alltid rädslan i att det finns andra som rör sig i 
stadsrummet och uppfattas som potentiella hot.  
 
Även Listerborn (2000:8; 2002:5) delar upp upplevelsen av otrygghet i en fysisk och en social 
dimension, men hon lägger även till en mental dimension. Hon benämner det som rädslans tre rum 
och kallar dimensionerna för det fysiska, det sociala och det mentala rummet. Det fysiska rummet är 
stadens och bebyggelsens struktur och gestaltning. Det sociala rummet utformas av hur människor 
och grupper samspelar på offentliga platser och hur deras relationer ser ut gentemot varandra och 
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andra som vistas på platserna. Det mentala rummet är den förståelse och erfarenhet som varje 
individ bär med sig när de rör sig i staden, bilder av staden som vi fått via olika berättelser; 
exempelvis så kan media påverka det mentala rummet. Ponera att någonting skulle ske i en park och 
media rapporterar om händelsen. Det kan bidra till att människor upplever parken som otrygg, trots 
att det inte hänt just dem något i den parken. Dessa olika rum existerar inte oberoende av varandra, 
exempelvis är det fysiska rummet i princip aldrig folktomt, vilket gör att det sociala rummet i 
princip alltid påverkar upplevelsen av det fysiska rummet (Listerborn 2000:8; 2002:5). Men skulle 
det fysiska rummet av någon anledning vara helt folktomt kan det mentala rummet påverka 
upplevelsen av otrygghet på grund av att personer drar associationer från berättelser, filmer eller 
media om vad som kan hända på folktomma platser. Att dessa tre rum samexisterar och ständigt 
påverkar varandra gör att studier av otrygghet blir komplexa, men för en fysisk planerare är det 
viktigt att förstå hur dessa tre rum hänger ihop då det är svårt att få en förståelse av hur en plats 
upplevs enbart genom att studera kartor eller modeller. För att få reda på hur otrygghet upplevs så 
krävs en förståelse för hur de tre rummen hänger ihop och hur de påverkar varandra.  
 
Även om forskarna använder olika begrepp på de olika orsakerna till varför människor upplever 
otrygghet återfinns oftast samma grundtankar i de olika begreppen. Det som de flesta verkar vara 
överens om är att den fysiska dimensionen är en konstant med mätbara värden och att den sociala 
dimensionen består av människors möten (eller icke-möten) i den fysiska dimensionen och är svåra 
att mäta då de utgörs av människors subjektiva känslor. Det som skiljer Listerborn (2000; 2002) 
från andra forskare är att hon definierar en mental dimension, där människors erfarenheter och 
tankar påverkar upplevelsen av otrygghet.  
 

2.1.3 Trygghetsåtgärder 
Listerborn (2002:102-112) lyfter bland annat fram två olika trygghetsperspektiv som ger olika svar 
på hur staden kan göras mer trygga. Ett av dessa är stadsbyggnadsperspektivet, som bygger på att 
befolka stadsrummet mer, till exempel genom att få folk att vilja spendera tid i staden och röra sig 
på offentliga platser under fler timmar på dygnet. Exempel på personer som förespråkar ett 
stadsbyggnadsperspektiv avseende trygghet är Jane Jacobs (2004) och Jan Gehl (2011). Det andra 
är det kriminologiska perspektivet (Listerborn 2002:112-120) som bygger på att öka säkerheten på 
de offentliga platserna genom att bland annat skapa tydliga gränser mellan privata och offentliga 
platser. Exempel på åtgärdsmodeller som riktar in sig på att öka säkerheten på offentliga platser är 
Crime Prevention Through Environmental Design1 och Fixing broken windows2. Listerborns 
(2002:102-112) två trygghetsperspektiv, stadsbyggnadsperspektivet och det kriminologiska 
perspektivet, tar även Koskela (1996:74) upp, fast hon diskuterar deras olikheter genom begreppen 
safety och security. Båda begreppen behandlar säkerhet, men med en liten variation. Security 
anknyter till en officiell övervakning och det kriminologiska perspektivet, medan safety innebär att 
öka känsla av trygghet med inriktning på en skyddsteknik som handlar om att öka interaktionen 
mellan människor, vilket är grunden i stadsbyggnadsperspektivet.  
 
2.1.3.1 Stadsbyggnadsperspektiv - Safety 
Att jobba med safety för att förbättra en stads säkerhet innebär att medvetet utforma en öppen 
stadsmiljö som människor kan röra sig fritt i så mycket som möjligt med så få begränsningar som 
möjligt (Koskela 1996:74). Genom att skapa miljöer som människor känner sig välkomna i och 
frivilligt vistas i är tanken att säkerheten och trivseln ska öka med hjälp av den naturliga sociala 
                                                        
1 Crime Prevention Through Environmental Design - syftar till att minska brottsligt beteende hos människor genom den 

fysiska utformningen. Metoden bygger på fyra grundprinciper som bland annat handlar om att öka synligheten av 
människor genom placering av fönster och belysning så platser kan övervakas naturligt och tydligt definiera olika 
territorier såsom offentliga och privata platser med mera (Listerborn 2002:112-113). 

2 Fixing broken windows – syftar till att minska kriminaliteten genom att ta sig an problemet vid dess rot, vilken 
modellen lokaliserar till förslummade områden i en stad. Områden som har mycket skräp på gatorna, klotter och 
byggnader som förfaller (trasiga fönster) blir ofta tillhåll för kriminalitet. Modellen vill vända den nedåtgående 
spiralen genom att rusta upp de förslummade områdena (Listerborn 2002:113-114).  
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kontrollen som uppstår när fler människor närvarar i stadsrummet och på så sätt skapa trygga 
platser.  
 
En rutnätsplan med korta kvarter bidrar till att det är lättare att röra sig i staden och den ger upphov 
till fler naturliga möten mellan människor (Listerborn 2000:43-46). Strukturen med rutnätsmönster 
har visat sig ha stor inverkan på stadens liv där rutnät med många korsningar har högre grad av 
genomströmning än trädliknande system (Listerborn ibid.; Jacobs 2004:205-213). En trädplan kan 
beskrivas som en ringled med slingrande gator som leder in till bostadsområden, sådana trädplaner 
återfinns ofta i förortsområden och är ofta svåra att orientera sig i. Stadens struktur och gatornas 
mönster påverkar läsbarheten, överblickbarheten och möjligheten att enkelt kunna orientera sig 
(Meurman 2010:71), men den grundläggande strukturen påverkar även möjligheterna att välja 
alternativa vägar att gå (Listerborn 2000:43-45). Något som hör ihop med stadens struktur är hur 
långa kvarteren är och hur långa huskroppar då kan vara. Långa byggnadskomplex skapar 
ogenomträngliga områden utan möjlighet att välja alternativa vägar. Vinklar, vrår och nischer 
skapar spänning och karaktär i stadsrummet, men samtidigt kan dessa upplevas som obehagliga 
inslag på promenaden hem på natten.  
 
Meurman (2010:43) lyfter fram att det har gjorts studier på vilka miljöer som är mest attraktiva och 
trygga respektive skrämmande, vars resultat visar att de miljöer som upplevs mest trygga är de 
miljöer som upplevs minst attraktiva. Dessa trygga men oattraktiva platser är helt öppna platser med 
bra sikt och gott om flyktvägar, dock bidrar de inte med någon stimulans för besökarna. Det är just 
stimulans i staden som behövs för att den ska kunna locka människor till att röra sig ute på 
offentliga platser så att folktomhet motverkas. För att skapa trygga och attraktiva miljöer ger till 
exempel Listerborn (2000:46) några exempel, bland annat att skapa bostadsområden med 
verksamheter i bottenvåningen men även att se över tillgängligheten till befintliga lokaler och se till 
att det är lätt att nå verksamheterna från gatan, samt att entréerna är inbjudande. Att luckra upp 
homogena områden med exempelvis verksamheter som attraherar människor i olika åldrar och 
människor i olika grupper är också ett exempel som kan minska känslan av den otrygghet som beror 
på att en person inte känner sig välkommen i en främmande miljö. En person som inte känner sig 
välkommen på grund av att han eller hon inte passar in i en homogen miljö sticker ut väldigt 
mycket vilket kan bidra till otrygghetskänslor, exempelvis en kvinna på en mansdominerad 
arbetsplats och vice versa, eller en person med invandrarbakgrund i svensktätt område och vice 
versa (Listerborn 2000:46). Samtidigt som det är viktigt att inte synas och sticka ut för mycket lyfter 
Meurman (2010:61) fram att det är viktigt att människor känner sig sedda för att uppleva trygghet.  
 
För att göra så att människor känner sig sedda är det viktigt att jobba med belysningen av offentliga 
platser (Meurman 2010:70). Hur en plats ljussätts har stor påverkan på om en plats upplevs som 
trygg eller otrygg. Att arbeta med belysningen för att göra att en plats upplevs som trygg är svårt, 
men belysning i samband med i övrigt god gestaltning och underhåll av platser kan bidra till att 
upplevelsen av trygghet ökar. Mer ljus är ofta en åtgärd som tillämpas för att göra platser mer säkra 
med ett delsyfte att öka tryggheten på platsen, men bara för att en plats är säker i praktiken så 
behöver den inte upplevas som trygg av dess besökare (Meurman 2010:70). Dålig belysning i 
kombination med isolerade platser, brist på siktlinjer och att inte känna sig synlig för andra bidrar 
till att skapa obehagliga platser (Listerborn 2000:46). Det är dock inte bara mängden ljus som 
påverkar upplevelsen av trygghet, utan även hur och var ljuset tillförs. Belysning som 
trygghetsskapande åtgärd bör ta vara på platsens identitet, underlätta orienterbarheten, 
tillgängligheten och bidra till platsens atmosfär (Westholm & Eliasson 2005:3-7).  
 
Sammanfattningsvis handlar de trygghetsskapande åtgärderna inom stadsbyggnadsperspektivet om 
att designa och gestalta de offentliga rummen så att människor frivilligt rör sig där och det som 
förespråkas av perspektivets anhängare är en stad som är livfull, attraktiv, heterogen och 
funktionsblandad.  
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2.1.3.2 Kriminologiskt perspektiv - Security 
Den officiella kontrollen som security syftar till innebär en ”strävan att garantera en absolut lägsta 
möjliga brottslighet i städerna” (Koskela 1996:74). Den strävan innebär ofta lösningar i form av 
avlönade vakter, övervakningskameror, inhägnade bostadsområden, staket och lås samt andra 
arkitektoniska lösningar för att öka omgivningens säkerhet. Dessa lösningar leder ofta till att städer 
inte längre blir trevliga att bo i då för att övervakningen inte bara påverkar det fysiska rummet utan 
även påverkar människors relationer mellan varandra i det sociala rummet (Koskela 1996:74).  
Syftet med det kriminologiska perspektivet och brottsförebyggande åtgärder är att höja säkerheten 
och minska antalet brott, och därigenom öka tryggheten i staden. Men genom att bygga 
bostadskvarter med murar och låsta grindar skapas ofta en mer otrygg miljö, då murar och låsta 
grindar signalerar att det finns något att vara rädd för som måste stängas ute (Andersson 2001:17).  
 
Sandercock (2003:116-119) lyfter fram problematiken med brottsförebyggande åtgärder inom 
samhällsplaneringen genom att titta på en studie över den urbana segregation som har utvecklats i 
São Paulo, Brasilien. Där har strukturella förändringar i samhället bidragit till ökade våldsbrott, 
oroligheter och ökad rädsla bland befolkningen. Detta har i sin tur lett till att hela staden har blivit 
segregerad, där de rika flyttar in i gated communities och hela säkerhetsindustrin bidrar till att 
uppmuntra och upprätthålla rädslan gentemot de andra, som inte har råd att bo i gated communities. 
Företagen som gör reklam för gated communities erbjuder ett alternativt levnadssätt till staden, ett 
levnadssätt som erbjuder lugn och säkerhet. Bara reklamen i sig bidrar till att människor blir rädda 
för andra människor eftersom staden uppfattas då som något otryggt som man bör vara rädd för, och 
de man ska vara rädda för är de som bor i staden, de som inte har råd att flytta därifrån (Sandercock 
2003:116-119). 
 
Sandercock (2003:119-122) menar att mycket utav den rädsla och otrygghet som finns i städer 
beror på att den dominerande kulturen är rädd att förlora kontrollen över vad som alltid varit deras, 
och när andra kulturer börjar befolka städer så försöker den dominerande kulturen behålla 
ordningen genom att öka övervakningen och kontrollen av städerna. Detta leder till att vissa är 
accepterade i städer medan andra inte är det. Ett exempel på en metod för att förebygga brott på 
allmänna platser är det idag vanligt förekommande inslaget av övervakningskameror i städer. 
Övervakningskameror ökar säkerheten på offentliga platser, men inte alltid den upplevda 
tryggheten. I Norden är övervakningen mest koncentrerad till de offentliga områdena och den 
privata övervakningen är inte lika vanlig här som den är i övriga Europa och västvärlden (Koskela 
1996:74-76; Meurman 2010:32).  
 
Offentlig och privat övervakning innebär två olika principer. Den privata syftar till att öka 
säkerheten i och kring den privata sfären, till exempel den privata tomten, huset eller 
bostadsområdet. Vad som kan sägas om den privata övervakningen är att ju större inkomst- och 
förmögenhetsskillnader det finns i samhället, desto större är det privata behovet av att bygga 
fästningar (Koskela 1996:74-76). Detta är vanligt i USA, och Los Angeles är ett typexempel på den 
amerikanska stadsarkitekturens protektionism.  
 
Den offentliga övervakningen, som är vanligast i Sverige, syftar till att upprätthålla den allmänna 
ordningen och garantera medborgarnas säkerhet. Den ökade trygghetskänslan som 
kameraövervakning bidrar till har att göra med att infångandet av brottslingar underlättas (Koskela 
1996:74-76). Det har även visat sig att det är de planerade brotten, exempelvis inbrott och 
skadegörelse, som har störst möjlighet att förhindras, medan oplanerade våldsbrott, exempelvis i 
onyktert tillstånd, inte påverkas av att det finns kameror (Meurman 2010:32). Men något som det 
inte går att komma ifrån är att kameraövervakning har en socialt marginaliserande effekt. Den 
effekten är speciellt påtaglig när de platser som övervakas inte kan ses som privata eller offentliga, 
när det handlar om halvprivata platser som till exempel köpcentra. I ett kameraövervakat 
köpcentrum är det lätt för ordningsvakterna att upptäcka om någon oönskad, någon som stör 
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ordningen, uppehåller sig i den halvprivata sfären och föra bort den eller de personerna från platsen 
(Koskela 1996:74-76). Men kameran är i sin natur marginaliserande. Människor som känner sig illa 
till mods väljer att inte uppehålla sig på de platser som är övervakade. Det behöver inte bara röra sig 
om människor som tänker begå brott utan det finns många faktorer som gör att grupper blir 
marginaliserade i det kameraövervakade rummet; dessa faktorer kan vara inkomstnivå, arbetslöshet, 
hudfärg, ålder, kön, sexualitet, musiksmak, etnicitet med mera (Koskela 1996:78).  
 
Det finns en paradox när det kommer till kameraövervakning. En kamera ökar säkerheten på en 
plats, men den kan samtidigt minska känslan av trygghet. Bara det att det är en kamera fastmonterad 
vid en plats signalerar att ”jag borde vara otrygg” eller att ”här är det säkert farligt” (Koskela 
1996:76-77; Meurman 2010:32). Det finns även en risk att människor i staden upplever falsk 
trygghet, då kamerorna ibland bara är attrapper och egentligen inte uppfyller någon övervakande 
funktion (Meurman 2010:32).  
 
Sammanfattningsvis ligger skillnaden mellan dessa två perspektiv i hur kontrollen av de offentliga 
och privata platserna utövas. Stadsbyggnadsperspektivet förespråkar en social kontroll som utförs 
av de människor som naturligt rör sig på platsen och det kriminologiska perspektivet förespråkar en 
officiell kontroll med avlönade vakter, tydliga gränser och övervakning.  
 

2.1.4 Rädsla för brott och andra orsaker till otrygghet 
Det finns många faktorer som gör att människor upplever otrygghet på offentliga platser. Det kan 
handla om vilken tid på dygnet det är, om det är ljust och mycket folk i rörelse eller om det är mörkt 
och nästan inget folk alls i närheten (Holmberg et al. 2008:76; Koskela 1996:71). Det har visat sig 
att skötsel och underhåll spelar en stor roll på hur omgivningen upplevs, exempelvis om ett område 
är välskött ökar känslan av att det är någon som tar hand om och bryr sig om en plats, medan ett 
område som ser misskött och övergivet ut ökar otryggheten (Meurman 2010:33,63). Om platser är 
svåra att ha en bra överblick över, exempelvis parkeringsanläggningar, gångtunnlar och buskage 
kan det ge upphov till upplevelsen av otrygghet, men även människor - och då ofta via mötet med 
onyktra, högljudda eller på annat sätt störande personer - kan göra folk otrygga (Holmberg et al. 
2008:76). 
 
Årstiderna påverkar också våra känslor av trygghet och otrygghet (Meurman 2010:41,56), 
exempelvis uppfattas det ljusa sommarhalvåret som tryggare än det mörka vinterhalvåret, speciellt i 
och kring grönområden. Detta beror på flera saker, bland annat att utslagna lövverk ger en tydligare 
rumslighet och att det under sommarhalvåret är ett rikare socialt liv, vilket gäller både i 
grönområden och i staden. Att allt fler människor är i rörelse kan paradoxalt sett upplevas både 
tryggt och otryggt. Att fler människor är i rörelse signalerar att det finns människor i närheten som 
kan ingripa om något skulle hända, men samtidigt så är det just det faktum att människor är nära 
som kan ge upplevelsen av otrygghet. Detta för att det är i urbana folktäta områden som en stor del 
stölder och drogrelaterade våldsbrott begås. Det finns en gräns där för många människor leder till 
trängsel, och trängsel kan upplevas som otryggt (Meurman 2010:41,56).  
 
Även media, både nationell och lokal, påverkar människors rädsla och otrygghet. Genom att 
rapportera om händelser på speciella platser så kan folk uppleva otrygghet när de rör sig på dessa 
platser trots att det aldrig har hänt dem eller någon de känner något (Brownlow 2005:590). 
Otrygghetskänslor kan kopplas ihop med olika platser och den upplevda otryggheten varierar 
beroende på olika individer, samtidigt som upplevelsen av otrygghet påverkas av sociala 
sammanhang. Rykten, egna och andras erfarenheter, inlärda föreställningar och tid på dygnet är 
olika element som påverkar hur människor förhåller sig till och upplever den fysiska miljön 
(Meurman 2010:12). Brownlows (2005:590) studie över mäns och kvinnors rädsla kring Cobbs 
Creek Park i Philadelphia, USA, visade att kvinnor påverkas mer av media, hörsägner och 
andrahandskällor än vad män gör. Männen i undersökningen utgick mer ifrån personliga 
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erfarenheter, om de hade orsak att vara otrygga för att de själva hade råkat ut för något. 
 
En anledning till varför kvinnor påverkas mer av media, rykten och andras erfarenheter kan vara för 
att de flesta kvinnor har på något sätt, direkt eller indirekt, erfarenheter kring mäns våld mot 
kvinnor (Meurman 2010:15). De själva kan ha varit utsatta för våld eller så kan någon i deras 
kontaktnät ha blivit det, men även när media tar upp mäns våld mot kvinnor så skapas erfarenheter 
kring våldet. Det finns uppfattningar bland kvinnor när den offentliga miljön kan vara otrygg, och 
när media rapporterar om en våldtäkt på offentlig plats, så stärks den upplevda otryggheten på 
liknande platser i andra delar av landet. Medias rapporter kan även vara en förklaring till varför 
kvinnor uttrycker större oro och otrygghet än män. Johansson et al. (2012:83) visar hur det beror på 
hur media och tidningar framställer det ideala brottsoffret (oavsett brott). I media framställs det 
ideala brottsoffret som en oskyldig, sårbar, rädd, försvarslös, normal kvinna och den bilden blir 
återkommande inpräntad i människors medvetande på grund av de ständigt återkommande 
nyhetsrapporterna. Kvinnors rädsla för brott och trakasserier på offentliga platser påverkar dem 
alltså negativt. Även om de flesta brott som begås mot kvinnor sker i den privata sfären, så sprider 
rädslan sig till att även inkludera offentliga platser och speciellt platser utomhus. Rädslan och 
otryggheten som kvinnor upplever påverkar deras vardag och kan begränsa deras frihet och 
möjlighet att fritt röra sig på offentliga platser (Day et al. 2003:311). 
 

2.1.5 Varför är män mer trygga än kvinnor? 
Studier kring rädsla och otrygghet visar att den kategori som är mest betydelsefull, i bemärkningen 
ger störst skillnad i hur trygghet upplevs, är kön (Koskela 1996:71). Andersson (2001:18) beskriver 
skillnaden mellan kön och genus, samt att kön ofta hänger ihop med genus, men det är två helt 
skilda saker. Kön är det biologiska, det kön vi föds med, och det finns - oftast - två biologiska kön, 
det kvinnliga könet och det manliga könet, vilket i vardagsspråk är synonymt med kvinnligt och 
manligt. Genus i sin tur påverkas av sociala och kulturella aspekter och används för att beskriva en 
människas sociala och kulturella könstillhörighet, i vardagstal benämns det feminint och maskulint. 
Genusskapandet är föränderligt med tiden och det är samhället som bestämmer vad ett visst genus 
består av.  
 
Flickor och kvinnor förväntas vara rädda och försiktiga, till den grad att förväntningarna är så stora 
från samhällets sida att om en kvinna skulle vara orädd och röra sig på ett djärvt sätt på offentliga 
platser - om hon skulle bete sig mer maskulint än feminint - så betraktas hon ofta som oförsiktig 
och oanständig. Skulle det hända denna orädda, maskulina, kvinnan något när hon rör sig i staden så 
anser många att hon får skylla sig själv för att hon råkade ut för exempelvis ett våldsbrott 
(Johansson et al. 2012:71). Day et al. (2003:311) lyfter fram att rädsla är något som förknippas med 
att vara en kvinna (i dagens USA) på så sätt att rädslan formar kvinnors könsidentitet (gender 
identities) genom att kvinnor tar efter samhällets sociala normer om att bevara den personliga 
säkerheten. Den traditionella kvinnliga könsidentiteten kan öka kvinnors rädsla på offentliga platser 
genom att betona kvinnors känslighet och beroende, samt genom att stötta idéerna av att offentliga 
platser är farliga för kvinnor. På samma gång som normen för kvinnor är att vara rädda, är normen 
för män att inte vara rädda (Day et al. 2003:311). Bilden och normen där kvinnor framställs som 
svaga, utsatta och hjälplösa förstärks även via vår uppfostran (Listerborn 2000:11-12). Vi får tidigt i 
livet lära oss hur kvinnor och män förväntas bete sig, där pojkars lek tenderar att ta större plats än 
flickors och pojkar uppmuntras att ta fler risker och testa fler gränser än flickor. Men även att 
flickor tenderar att varnas för faror mer än pojkar och detta tidiga inpräntade av att omgivningen 
innehåller hotfulla objekt kan leda till en generell rädsla hos flickor. Ytterligare en aspekt på 
uppfostran som Listerborn (ibid.) tar upp kan förklara varför kvinnor är mer rädda än män. Den 
innebär att flickor uppfostras till att vara behagfulla och tillmötesgående, vilket skulle kunna leda 
till att många kvinnor inte tror att de kan försvara sig vid ett eventuellt övergrepp. Men där spelar 
återigen samhällets normer in, då det inte är socialt accepterat för kvinnor att bråka och slåss. 
Johansson et al. (2012:71) menar att det är de sociala normerna i samhället som säger att kvinnor 
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ska vara utsatta och sårbara på offentliga platser är en reflektion av ojämlikheten och de könsliga 
maktrelationer som finns i samhället och som män och kvinnor dagligen finner sig i. Att se kvinnor 
som utsatta blir ett instrument när männens bild konstrueras av samhället, nämligen att män ska 
vara starka, orädda, möjliga beskyddare eller förövare. Bilden av männen som orädda, gör det 
socialt oacceptabelt för pojkar att erkänna att de är rädda, samtidigt som det faktisk kan göra att de 
känner sig mer trygga än flickor. (Johansson et al. 2012:71). 
 
Det är inte bara samhällets normer som kan vara förklaringen till varför kvinnor uttrycker mer 
otrygghet än vad män gör. Det kan även ha att göra med att män och kvinnor historiskt sett har 
olika erfarenheter av det offentliga rummet (Listerborn 2000:12). Historiskt sett så var det männen 
som tillhörde den offentliga sfären och kvinnor den privata (Andersson 2001:13-14). Under 1800-
talet var det inte socialt accepterat för kvinnor att ensamma röra sig på offentliga platser. De 
kvinnor som rörde sig ensamma sågs som offentliga kvinnor och var synonyma med prostituerade. 
Även om kvinnor som idag rör sig på offentliga platser inte ses som prostituerade, så läggs ofta 
skulden och ansvaret på kvinnan om något skulle hända henne när hon rör sig ensam genom staden. 
Ofta handlar frågorna om vad hon hade på sig, hur hon uppträdde och vad hon hade på platsen att 
göra mitt i natten (Andersson 2001: 13-14; Listerborn 2000:12).  
 

2.1.6 Kvinnor och män – otrygghet och strategier 
Kvinnor är mer rädda och oroliga än vad män är när de rör sig i staden, trots att det är män som 
råkar ut för flest brott och övergrepp. Detta fenomen benämns ofta som en ”kvinnors 
rädsleparadox”, och är en förenkling av rädslan för övergrepp och de faktiska övergreppens 
relation. ”Kvinnors rädsla och oro leder till försiktighet och inskränkningar i deras vanor att röra 
sig, vilket minskar antalet utförda övergrepp. Risken för att bli utsatt för övergrepp blir dock inte 
mindre.” (Koskela 1996:71). Att kvinnor uttrycker större oro och otrygghet än vad män gör är inget 
nytt. Flera rapporter och statistiska undersökningar styrker den företeelsen (Listerborn 2000; 
Meurman 2010; Andersson 2001; Färdeman et al. 2013). Listerborn (2000:11) lyfter fram att det 
krävs en förståelse kring problemet för att förstå vad kvinnors rädsla handlar om och vad de är 
rädda för. Ofta är kvinnors rädsla för våld kopplat till rädslan för sexuellt våld, vilket många 
kvinnor ser som den grövsta typen av övergrepp (Andersson (2001:9). Hotet om sexuellt våld och 
påminnelser om kvinnors utsatthet kommer från många håll i samhället, både genom tidningar och 
media som rapporterar om sexuella övergrepp, men även via tv och film där våldtäkter inte sällan 
ingår i dramats uppbyggnad. Kvinnors rädsla för brott och hot om våld, speciellt sexualiserat våld, 
bidrar till att deras rörelsefrihet begränsas i staden. Det tar sig i uttryck genom små handlingar, 
exempelvis att undvika vissa platser, att inte gå igenom en park när det är mörk eller helt enkelt inte 
gå ut alls när det är mörkt. Dessa små handlingar, eller strategier, bildar tillsammans ett 
rörelsemönster som många kvinnor utvecklar (Andersson (2001:9).  
 
Andersson (2003, i Holmberg et al. 2008:77-78) har studerat kvinnors rädsla (för brott och våld) i 
trafikrummet och hennes studier visar att kvinnor har vissa strategier som de tillämpar för att 
minska deras känslor av otrygghet och rädsla. Dessa strategier går ut på att välja säkra vägar, röra 
sig snabbt på offentliga platser och ibland till och med helt undvika vissa platser. Kvinnors rädsla 
och otrygghet i de offentliga rummen medför att kvinnor blir väldigt begränsade och vissa platser 
blir helt otillgängliga. En strategi som många unga tjejer använder är att  prata, eller låtsasprata i 
mobiltelefonen när de upplever otrygghet (Johansson et al. 2012:78). Tjejer som känner sig 
förföljda eller upplever personer runt omkring sig som obehagliga kan alltså genom att ”prata” i 
mobiltelefonen avskräcka möjliga förövare då de ger ett sken av att inte vara ensamma.  
 
Det finns även strategier som används av både kvinnor och vissa män (män som på olika sätt inte 
passar in i den dominerande maskulina normen) (Meurman 2010:15,55). Det finns män och kvinnor 
som har utvecklat strategier och mentala kartor för att minimera risken för olika överfall när de rör 
sig i staden. Strategier som kvinnor använder sig av i trafikrummet för att känna sig mer trygga går 
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ofta emot vad som anses vara trafiksäkert (ibid.). Ett exempel på en sådan strategi kan vara att cykla 
eller gå längs med trafikerade gator istället på en avskild cykelbana, vilket medför att de utsätter sig 
för en annan sorts hot i staden. Att människor väljer strategier som går emot trafiksäkerheten kan 
förklaras av att trafik inte ses som något direkt hot i staden. I en undersökning av Johansson et al. 
(2012:79-80) ansågs trafiken inte ha någon dominerande roll bland stadens hot. Några ungdomar 
såg trafiken som ett potentiellt hot, till och med som ett av de allvarligaste hoten, medan de flesta 
ungdomar ansåg trafiken vara oproblematisk. Trafik i staden som ett hot sågs som ett kontrollerbart 
könsneutralt hot, vilket förklarades genom att trafik som hot är ett hot som ungdomarna har vuxit 
upp med, de har fått lära sig från föräldrar att vara rädda om sig när de rör sig i trafiken, samt att 
ungdomarna i skolan har fått lära sig trafikvett.  
 
När det kommer till strategier visar Brownlows (2005:588-589) undersökning att det finns två 
fenomen när det kommer till hur män och kvinnor handskas med otrygga miljöer. För det första, 
män som (teoretiskt) ställs inför möjligheten att fly från en farlig situation eller stanna och fysisk 
handlas med den, väljer oftast att fly från situationen. Män ser en obehindrad möjlighet att fly som 
grundläggande för känslan av trygghet och säkerhet och de förlitar sig på sina egna egenskaper, 
snabbhet och styrka för att ta sig ur en farlig situation. För det andra så påverkar inte den fysiska 
miljön mäns bedömning av om en situation är otrygg eller trygg. Det skiljer sig från hur kvinnor 
bedömer om en plats är säker eller osäker. Kvinnorna i Brownlows (ibid.) undersökning lyfte fram 
att de förlitade sig på alla sina sinnen och upplevelser för att bedöma hur trygg en plats var och om 
de skulle beträda platsen, de förlitade sig inte på sina egenskaper vad gäller snabbhet eller styrka.  
 
En slutsats som Johansson et al. (2012:83) kunde dra var att det finns strategier som används av 
både killar och tjejer. Dessa strategier går ut på att utgå från könsnormerna, mer exakt att bete sig 
tvärt emot vad könsnormen säger. Normen för hur ett brottsoffer ska vara är för kvinnor att vara 
känsliga och rädda, och för män är det att vara provokativ eller aggressiv. Dock är det främst 
kvinnor som använder sig av denna strategi för att undvika att utsättas för brott och för att hävda sin 
rätt till att röra sig fritt på offentliga platser oavsett tid på dygnet. Att använda denna typ av strategi 
gör att kvinnor kan röra sig fritt i staden, men samtidigt så stärks synen på kvinnliga brottsoffer som 
svaga, känsliga och rädda (Johansson et al. 2012:83).  
 
Det finns två vanligt förekommande strategier som används när människor upplever otrygghet och 
rädsla på offentliga platser, dessa är skyddande-kontroll och undvikande strategier (Brownlow 
2005:583). Skyddande-kontroll-strategin går ut på att minska eller avskräcka risken att bli utsatt för 
brott. Exempel kan vara att bära ett vapen eller att röra sig i grupp, där målet med att skyddet är att 
ha kontroll. Bland män mäts kontroll i deras möjlighet att hantera en situation eller manipulera 
situationen som kan leda till våld genom exempelvis intelligens, styrka eller aggression. Detta 
skiljer sig ifrån kvinnors mer känsliga sätt att utöva kontroll över otrygga situationer (där 
otryggheten grundar sig i rädsla för sexuellt våld). Kvinnors strategier för skydd och kontroll går 
ofta ut på att röra sig i grupp eller med en man, eller att klä sig konservativt. Även om skyddande-
kontroll-strategin kan leda till våldshandlingar i sig, då främst om personer väljer att skydda sig 
genom att bära någon form av vapen, så tillåter strategin människor att uppehålla sig på offentliga 
platser, ibland dock begränsat (Brownlow 2005:583). Den undvikande strategin går ut på att 
undvika och hålla sig borta från de personer, platser eller situationer som kan upplevas som 
riskfyllda eller farliga, vilket har visat sig främst innebära främmande människor på offentliga 
platser (Brownlow 2005:583). Strategin är den som används mest både av män och kvinnor, men 
kvinnor är mer benägna att använda sig av strategin än vad män är. Det kan bero på att undvikandet 
ofta tolkas på ett sätt som visar på svaghet och rädsla, vilka är egenskaper som inte tolereras inom 
den hegemoniska maskulinitetsteorin (förklaras i rubriken Att vara man). Detta leder till att pojkar 
och unga män som anammar undvikande strategier när de upplever otrygghet får utstå kränkningar 
(som trycker på deras feminina egenskaper och utmanar deras maskulinitet) av sina mer 
hegemoniska motsvarigheter. 
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2.1.7 Vad som skapar otrygghet bland kvinnor och män 
”Att möta en eller flera okända män på gatan kan av många kvinnor upplevas som otryggt. Män 
upplever aldrig eller mer sällan denna sortens otrygghetskänsla i mötet med en kvinna.” (Meurman 
2010:62). Det finns dock studier som visar att män upplever liknade otrygghetskänslor i mötet med 
andra män. Undersökningen utförd av Johansson et al. (2012:74-75) visar att unga män ser gäng, 
bestående av andra unga män, som ett möjligt hot i staden som ger upphov till otrygghetskänslor. 
Dessa gäng är lätta att känna igen, unga killar som rör sig i större grupper, uppför sig aggressivt och 
klär sig på ett speciellt sätt. Ibland ackompanjeras dessa killgäng av tjejer, men killarna i 
undersökningen såg inte tjejerna som något hot. Inom ungdomsgängen tjänar medlemmar respekt 
från andra medlemmar inom gänget genom att starta och skapa bråk med utomstående killar som är 
i samma ålder eller äldre än de inom gänget. Därför ansågs dessa ungdomsgäng, speciellt om de 
uppträdde aggressivt, vara det centrala och praktisk taget enda hotet på offentliga platser bland unga 
killar i undersökningen som Johansson et al. (ibid.) genomförde. Day et al. (2003:317) visar att i 
deras undersökning som genomfördes i södra Kalifornien, USA, fanns en liknande rädsla, att hamna 
i slagsmål på offentliga platser. Denna rädsla var en av de vanligaste orsakerna till 
otrygghetskänslor. Deras undersökning visade även den att konfrontation, verbal eller fysisk, på 
offentliga platser som involverade främlingar var en stor källa till oro, och sågs ofta som ett hot mot 
mäns trygghet på offentliga platser.  
 
Även tjejer beskrev ungdomsgäng bestående av killar som ett av de största hoten på offentliga 
platser för unga tjejer (Johansson et al. 2012:75-76). Dock så var hotet sällan att bli fysiskt utsatt, 
utan att på ett psykiskt plan bli trakasserad. Både bland killarna och tjejerna i undersökningen var 
det allmänt känt att killar inte ger sig på tjejer med fysiskt våld - att slå en tjej skulle inte ingjuta 
någon respekt - då det inte skulle bevisa killars styrka. Tjejerna i undersökningen såg sig själva som 
säkra, då de själva klassade sig som sårbara och svagare än killar över lag (vilket stärker de 
könsroller som finns i samhället). Det tjejerna i undersökningen lyfte fram som psykiskt våld var 
hotet att utsättas för sexuella trakasserier.  
 
När det kommer till strategier för att undvika provokationer från gäng och undvika konfrontationer 
på offentliga platser så använder män sig av tre olika strategier (Day et al. 2003:317). Den första 
strategin innebar att undvika platser och/eller situationer som sågs som potentiella konfrontationer, 
den andra strategin gick ut på att undvika ett beteende som skulle kunna provocera fram en 
konfrontation och den tredje var att alltid se till att röra sig i grupp på offentliga platser. Rädslan för 
konfrontation på offentliga platser var kopplad till de personer som befann sig på platserna. Vissa 
intervjupersoner i undersökningen av Day et al. (ibid.) ansåg att vara en outsider, exempelvis 
tillhöra en etnisk minoritet, i sig självt gjorde en till målpunkt för fientlighet på offentliga platser.  
 
Den tredje punkten, att röra sig i grupp på offentliga platser var något som ökade trygghetskänslan 
både bland män och kvinnor (Day et al. 2003:319). Kvinnor som rör sig i grupp ser sällskapet som 
ett skydd medan män inte bara ser gruppen som ett skydd, utan även som en utökning av den egna 
maskuliniteten och styrkan.  
 
Undersökningen Day et al. (2003) genomförde i södra Kalifornien, USA, visade att män känner sig 
otrygga vid platser som de inte är bekanta med. Rädslan för ”unfamiliar places” i samband med 
rädslan för att gå vilse och inte veta något om omgivningen de befinner sig i diskuterade många av 
männen i undersökningen. Några män uppgav även att de kände ångest kring platser med obekant 
folk och platser som skiljde sig från deras egna grannskap. En del av intervjupersonerna framförde 
att de undviker platser som är okända för dem och fler än hälften av de intervjuade männen lyfte 
fram att de hellre umgicks på för dem bekanta platser. Männen kände att de skulle hantera en 
potentiell konflikt bättre på en bekant plats, då de i sådana fall skulle veta var närmsta flyktvägen 
finns, var de kan få hjälp och vilka som finns runt omkring. (Day et al. 2003:314-315).  
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Även om rädsla för okända platser inte är något nytt fenomen inom trygghetsforskningen så anser 
Day et al. (2003:315) att det är värt att lyfta fram resultatet i deras undersökning då det var så 
många av intervjupersonerna som uttryckte rädsla för okända platser, samt att det i relation till 
tidigare forskning kring hur kvinnor upplever okända platser skiljer sig då kvinnor inte gett lika 
stort uttryck för deras rädsla för okända platser.  
 
Mäns rädsla för okända platser kopplar Day et al. (2003:315-316) ihop med behovet av att ha 
kontroll över situationer, vilket är karakteristiskt för maskulinismen. I USA, inom 
maskulinitetsteorin, krävs det att mannen ska ha konstant kontroll över sig själv och över 
omgivningen. För att uppfattas som och behålla statusen som man krävs det att mannen skyddar sin 
maskulinitet, och strävan efter att upprätthålla den maskulina statusen kan göra att män uppfattas 
som fientliga. Det kan förklara varför män hellre väljer att undvika okända platser som de inte har 
kontroll över. 
 
Många män i undersökningen utförd av Day et al. (2003:316) lyfte fram att det var viktigt att 
upprätthålla medvetenheten kring platser de vistades på för att känna sig trygga. Att hålla ögonen 
öppna efter möjliga gärningsmän och vara beredda om något skulle inträffa lyfte en del fram som 
viktigt för att uppleva trygghet på offentliga platser. Samma medvetenhet och uppsikt kan även 
återfinnas hos intervjupersonen i Lees och Baxters (2011:114-115) undersökning. Inte nog med att 
han var extra vaksam när har rörde sig på offentliga platser när det var mörkt, han bar även en kniv i 
fickan för att vara för beredd på möjliga överfall och för att känna sig tryggare. Några av 
intervjupersonerna i undersökningen som Day et al. (2003:316) genomförde beskrev att de alltid var 
uppmärksamma och beredda på att försvara sig när de rör sig på offentliga platser, andra lyfte fram 
att de alltid studerade var utrymningsvägar fanns när de gick in i en byggnad. Några tyckte att det 
var viktigare att vara extra uppmärksamma när de rörde sig ensamma, då uppmärksamheten skulle 
skapa möjligheter för dem att fly vid en eventuell attack.  
 
2.1.8 Att vara man  
Studien genomförd av Day et al. (2003) hade som syfte att öka förståelsen kring rädslan på 
offentliga platser genom att titta på hur maskulinitet formar mäns känslor kring rädsla och säkerhet 
på offentliga platser. Deras intention var att bryta ner det manliga könets konstruktion för att se hur 
män uppfattar och upplever offentliga platser. Utgångspunkten var att det för många män var 
offentliga platser och situationer som utmanade den maskulina identiteten som gav upphov till 
rädsla och otrygghet hos män. På samma sätt kan platser som upplevs trygga och säkra stärka den 
maskulina identiteten (Day et al. 2003:312). Maskulinitet, och likaså femininitet, är en socialt 
konstruerad bild av vad som anses manligt, och då även kvinnligt. Vad som anses manligt förändras 
beroende på tid, plats, etnicitet och sexualitet. Det finns många olika tolkningar av vad som är 
maskulint, olika maskulina identiteter, men traditionellt sett så har den dominerande identiteten 
varit maskulinism. Maskulinism är en specifik maskulin identitet som härstammar från och stödjer 
det patriarkala samhället, och är teoretiserat som hegemonisk maskulinitet. 
 
Den typiska hegemoniska maskulina mannen känns främst igen genom aggression, oräddhet, fysisk 
och psykisk styrka, kontroll och risktagande, egenskaper som skulle kunna liknas med vad som 
anses vara icke-feminina. Dessa maskulina egenskaper är vad västvärlden anser vara viktiga för att 
bli en man. Många män, speciellt ungdomar, tar på sig en fasad av oräddhet för att identifiera sig 
själva med att vara man och hävda sin överlägsenhet gentemot kvinnor och andra män. (Brownlow 
2005:582) 
 
Goodey (1997:401-403) ger en förklaring till varför män uttrycker mindre otrygghet än kvinnor och 
menar att det har att göra med att män uppfostras, och därför eftersträvar, att vara maskulina. Män 
visar stark oro och rädsla för att förlora sin maskulinitet, speciellt inför andra män, vilket gör att de 
inte ger uttryck för sin otrygghet. Hennes förklaring på vad som är maskulint är lite diffus, hon 
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menar att det som är maskulint är det som inte ses som traditionellt feminina egenskaper, dock kan 
maskulinitet inte ses som något som står i motsats till det feminina. Synen på vad som är maskulint 
förändras genom en mans livscykel, vad som är maskulint vid 15 års ålder är inte samma som vid 
40 års ålder och påverkas av mannens livssituation. Exempelvis så kan en man som är förälder 
snabbt bli medveten om sitt barns sårbarhet och där igenom sin egen sårbarhet. Denna kedjereaktion 
uppstår då normerna i samhället har gett den manliga föräldern rollen som en ständig beskyddare av 
sitt barn. Samtidigt, påverkar mer tillfälliga situationer otrygghetskänslan, nämligen om män rör sig 
ensamma eller i grupp, om det är mörkt eller ljust. Dessa situationer ska förstås i relation till olika 
parametrar som påverkar synen på maskulinitet, nämligen klass, ras, ålder och sexualitet. 
Hegemonic masculinity placerar dessa parametrar i en slags hierarkisk ordning, där toppen i den 
hierarkiska ordningen, den dominerande maskuliniteten (i det västerländska samhället), utgörs av en 
västerländsk, vit, medelklass, heterosexuell man i 30-årsåldern och där working-class masculinity, 
ethnic minority masculinity och homosexuality ses som marginaliserade eller underordnade grupper 
i förhållande till den dominanta maskuliniteten.  
 

”As feminism has taught us, the action of some men, as rapists and wife-beaters, has 
kept the majority of women 'in their place' for fear of becoming the victim of male 
aggression. Similarly, hegemonic masculinity has kept the majority of men 'in their 
place' for fear of the repercussions that might ensue from having been defined as 
'feminine'. Hegemonic masculinity teaches boys to be careful about expressing feelings 
of vulnerability” (Goodey 1997:403) 

 
För att kunna dra några slutsatser kring hur den hegemoniska maskuliniteten påverkar hur män ger 
uttryck för deras rädslor i samhället, så menar Goodey (1997:405) att det krävs en förståelse kring 
mäns uppväxt, deras utveckling från ungdom till vuxenlivet, samt deras upplevelser av trygghet och 
otrygghet. För att förstå mäns barndom och övergång till vuxenlivet krävs en inblick i individens 
erfarenheter och vardagliga samspel, men även hur män talar om och inte talar om deras rädsla och 
otrygghet i staden. Studier kring mäns rädsla och otrygghet kan inte ta fram en samlad bild som 
representerar alla mäns otrygghet i staden, utan forskare bör ta fram flera bilder som tillsammans 
kan bidra till förståelsen av vilka gemensamma upplevelser män har kring rädsla och otrygghet.  
 
Forskningsöversikten har gått igenom den problematik som finns i studier kring upplevd otrygghet, 
nämligen att det handlar om subjektiva upplevelser som påverkas av människors tidigare 
erfarenheter. Vad som gör att en plats upplevs som otryggt påverkas av fysiska, sociala och mentala 
aspekter och dessa kan inte ses som frånkopplade varandra utan de påverkar ständigt hur respektive 
aspekt upplevs. Avsnittet har även gått igenom två olika perspektiv på hur otrygghet kan åtgärdas, 
antingen genom att jobba med safety och en social kontroll eller genom att jobba med security och 
en officiell kontroll. Vidare har avsnittet tagit upp olika orsaker till varför människor upplever 
otrygghet och varför kvinnor ofta uppger att de är mer otrygga än män, samt hur kvinnor och män 
agerar i otrygga situationer. Den avslutande delen i forskningsöversikten har handlat om hur det är 
att vara man och hur samhällets normer förväntar sig att män ska vara orädda och trygga individer. 
Utifrån vad som tagits upp i forskningsöversikten så kommer nästa rubrik ta upp de teoretiska 
förklaringsmodeller som har legat till grund för de analyser och diskussioner i arbetet.  
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2.2 TEORETISKA FÖRKLARINGSMODELLER  
Utifrån avsnittet Forskningsöversikt har jag identifierat tre begrepp - otrygghetens tre rum, 
hegemonisk maskulinitet och normer, samt trygghetsstrategier - som har utgjort grunden för analys 
och diskussion av studiens empiriska material. Jag har valt att kalla dem för teoretiska 
förklaringsmodeller då jag har använt dem i analys och diskussion för att förklara och förstå 
företeelser och samband, samt för att gruppera mina enkät- och intervjusvar. 
 
2.2.1 Otrygghetens tre rum 
För att dra slutsatser kring vad det är som gör att män (och kvinnor) upplever otrygghet på 
offentliga platser kommer Listerborns (2000) tre rum - det fysiska, mentala och det sociala rummet 
- att användas vid analysen av det empiriska materialet. Användningen av dessa begrepp hjälper till 
att bryta ner orsakerna till varför människor upplever otrygghet vilket kan göra analysen av 
materialet mindre komplext. Beroende på om det är fysiska, sociala eller mentala aspekter som 
påverkar människors oro, otrygghet och rädsla på offentliga platser så ger det en indikation på hur 
mycket fysisk planering kan göra för att få folk att känna sig mer trygga på offentliga platser. Dessa 
tre begrepp har även legat till grund för diskussionen kring frågeställningen som handlar om de 
platser som upplevs som otrygga och de områden som flest brott begås.  
 
2.2.2 Hegemonisk maskulinitet och normer 
Då vissa män inte ger uttryck för sin otrygghet så har Goodeys (1997) begrepp hegemonisk 
maskulinitet använts som förklaringsmodell. Detta begrepp, tillsammans med diskussionen om hur 
samhällets normer förväntar sig att en man ska vara, har legat till grund för diskussioner i vilken 
utsträckning män ger uttryck för sin upplevda otrygghet, men även varför vissa män inte ger uttryck 
för rädsla och otrygghet över huvud taget. I begreppet kommer även aspekter som till exempel i 
vilken livssituation männen befinner sig i och vilka erfarenheter de bär med sig, samt hur dessa kan 
ha påverkat deras svar i undersökningen att diskuteras. Även likheter och skillnader mellan kvinnor 
och män diskuteras utifrån hegemonisk maskulinitet, men även utifrån de normer som finns i 
samhället när det kommer till hur maskulint och feminint bör påverka könens upplevda otrygghet.  
 

2.2.3 Trygghetsstrategier  
För att kunna säga något om mäns och kvinnors likheter och skillnader när det kommer till hur de 
hanterar situationer då de upplever otrygghet så har materialet diskuterats utifrån begreppet 
strategier. Anledningen till varför jag valt att diskutera materialet utifrån strategier har varit för att 
se om deltagarna i undersökningen medvetet använder sig av strategier när de känner sig otrygga, 
men även för att se om strategierna som används går att kategorisera in i Brownlows (2005) två 
kategorier, skyddande-kontroll-strategin och undvikande strategin. Genom att analysera materialet 
utifrån strategier så har förhoppningarna funnits om att upptäcka strategier som kan kopplas till 
upplevelser av otrygghet hos intervjupersonerna även om de inte skulle ge uttryck för någon 
otrygghet.  
 
 
2.3 AVGRÄNSNING  
Att vara rädd och orolig för att utsättas för brott och övergrepp på offentliga platser är ett urbant 
fenomen (Koskela 1996:73-74). Rädslan står i förhållande till staden och ju större stad, desto större 
del av befolkningen upplever otrygghet när de rör sig i staden. Detta fenomen bekräftas av 
Färdeman et al. (2013:16) vars rikstäckande studie visar att boende i storstadsregionerna uppger 
nästan dubbelt så stor oro att utsättas för brott och dubbelt så stor otrygghet att vistas ute sena 
kvällar än personer boende i mindre städer. Utifrån argumentet om att människor upplever större 
otrygghet i en urban miljö har studien avgränsats geografiskt till att bara beröra de mest centrala 
delarna av Karlskrona, nämligen Trossö, Stumholmen och sydöstra Saltö. Men för att kunna 
jämföra otrygga platser med platser där flest brott begås så motiverar även det att studien avgränsas 
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till Trossö, för det är i de urbana områdena som flest brott begås (Meurman 2010:41, 56).  
 
Som framgått av syfte och frågeställningar är studien avgränsad till att främst studera mäns 
upplevda otrygghet. Kvinnors upplevelse av männens otrygga platser ges således mindre utrymme 
och kan ses som ett delsyfte. Den geografiska avgränsningen är inte avgörande för studien och 
anledningen till att Karlskrona valts som geografiskt studieobjekt beror på att jag själv befunnit mig 
i staden under uppsatsprocessen.  
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3. METOD 
 

Kapitlet går först igenom den forskningsdesign som arbetet utgått ifrån, vilket är en 
tvärsnittsdesign. Därefter presenteras de metoder som använts vid insamlandet av det empiriska 
materialet, vilka är frågeformulär, dokumentstudie, förberedande trygghetspromenad och 
semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder följer en kronologisk ordning, vilket i detta arbete 
innebär att studien startar med frågeformulären och resultaten där ifrån möjliggör en analys av 
frågeformsresultaten i förhållande till innehållet av dokumentstudierna. Resultaten från 
frågeformulären krävs för att veta på vilka platser de förberedande trygghetspromenaderna ska gås 
och vilka platser de semistrukturerade intervjuerna ska handla om. Den metod som använts för att 
analysera de semistrukturerade intervjuerna är en kvalitativ innehållsanalys. Just för att metoderna 
bygger på varandra och följer denna kronologiska ordning så följer upplägget i kapitlet samma 
ordning.  
 
3.1 TVÄRSNITTSDESIGN  
”En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett fall (oftast många fler än ett) 
vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data 
med koppling mellan två eller fler (oftast många fler än två) variabler som sedan granskas för att 
man ska kunna upptäcka mönster när det gäller olika slags samband.” (Bryman 2011:64)  
 
Huvudpunkterna i en tvärsnittsdesign är att den behandlar många fall vid en speciell tidpunkt med 
syfte att få fram kvantifierbar data för att kunna se sambandsmönster. Några av de vanligaste 
metoderna som en tvärsnittsdesign tillåter en forskare att använda är kvantitativa metoder, såsom 
enkäter, offentlig statistik och strukturerade observationer. Det går dock även att använda mer 
kvalitativa metoder, som exempelvis semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman 
2011:63, 68-69) 
  
Då undersökningen genomförts på män och kvinnor i Karlskrona finns det nog vissa som skulle 
hävda att arbetet har en fallstudiedesign, men vad som är karakteristiskt för en fallstudie är att fokus 
ligger på att studera ett enda fall (Bryman 2011:73). Fokus i denna undersökning ligger emellertid 
på hur flera män och kvinnor upplever olika platser, vilket gör att jag skulle säga att det är en 
tvärsnittsdesign. Ytterligare argument för att det är en tvärsnittsdesign är att jag inledningsvis har 
genomfört frågeformulär som flera män har besvarat under i stort sett samma tidpunkt, nämligen 
under en helg. Frågeformulären har utgjort ett stort antal fall som har genererat kvantifierbar data 
med flera variabler, som sedan har studerats för att lyfta fram variationer eller likheter bland de 
tillfrågade männen. De områden som pekats ut som otrygga bland männen har sedan ställts mot 
områden där flest brott begicks under 2013 för att se om det finns något samband dem emellan. Den 
förberedande trygghetspromenaden och de semistrukturerade intervjuerna som har genomförts har 
även dessa involverat flera fall, sex män och tre kvinnor, för att se om det finns någon variation 
eller likhet mellan hur män och kvinnor upplever de områden som männen från frågeformulären 
pekade ut som otrygga. Då jag förväntar mig hitta variationer och/eller likheter (ett samband) i 
insamlad data mellan mäns och kvinnors upplevelser av otrygga platser, där variationen beror på 
variabeln kön och inte Karlskrona som plats, ger ytterligare argument för att studien har en 
tvärsnittsdesign. Tyngdpunkten i en tvärsnittsdesign är att få fram kvantifierbar data för att kunna se 
olika mönster och samband mellan olika företeelser och om en forskare upptäcker ett samband 
mellan två variabler så är det just sambanden som kan lyftas fram. Dock kan forskaren inte säga så 
mycket om orsak och verkan då denne inte kan vara säker på om det för sig om en orsaksmässig 
relation (Bryman 2011:63-65).   
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3.2 METODER 
Metoder som förespråkas vid studier av trygghet är enkät, intervju, trygghetsvandring, dagbok och 
observation, då dessa metoder kan bidra med att samla in kunskap om otrygga platser och det som 
är viktigt inledningsvis i ett arbete om trygghet är att ta reda på vilka platser som upplevs som 
otrygga (Holmberg et al. 2008:78-79).  Brymans (2011:63, 68-69) argument för vilka metoder som 
lämpar sig i en tvärsnittsdesign och Holmbergs et al. (ibid.) argument för vad som är bra metoder 
vid studier av trygghet motiverar valet av de metoder som har använts i detta examensarbete. 
Metoderna som har använts är frågeformulär som är en form av enkät, en dokumentstudie av 
brottsstatistik, förberedande trygghetspromenad som ska ses som en typ av observation och 
semistrukturerade intervjuer. Vad som även har genomförts är en kvalitativ innehållsanalys av de 
semistrukturerade intervjuerna. 
 
3.2.1 Frågeformulär – ansikte mot ansikte  
Ett frågeformulär syftar till att samla in information som kan delas in i två kategorier, information 
som rör fakta (exempelvis ålder och antal barn) och åsikter (hur många barn vill du ha?). Dessa två 
kategorier utesluter inte varandra, utan ett frågeformulär kan innehålla frågor som rör både fakta 
och åsikter (Denscombe 2009:208-209), vilket mitt frågeformulär gjorde (se frågeformuläret i 
bilaga 1). Frågeformulär kan liknas vid en strukturerad intervju där intervjuaren har en i förväg 
uppgjord lista med frågor som respondenten ska besvara, antingen genom öppna frågor eller genom 
slutna frågor med svarsalternativ. Alla respondenter får identiska frågor, vilket medför att analysen 
av data blir relativt enkel då en strukturerad intervju, som i denna uppsats utgörs av ett 
frågeformulär, syftar till att samla in kvantitativ data (Bryman 2011:203; Denscombe 2009:233-
234). Frågeformulär i denna bemärkelse kan ses som en blandning mellan enkäter och strukturerade 
intervjuer, eftersom det är en enkät som respondenterna fyller i men med forskaren närvarande som 
vid en strukturerad intervju. Eftersom frågeformulärets längd är viktigt för att folk ska vilja ställa 
upp (Denscombe 2009:216) och layouten är viktigt för att folk ska förstå hur de ska fylla i 
formuläret, samt för att bortfallet ska bli så litet som möjligt (Bryman 2011:228-230,233) så var 
formulärets längd och layout något jag jobbade med innan insamlingen av materialet började.  
 
För att få reda på vilka platser på Trossö som upplevdes som otrygga bland männen så utgjorde 
frågeformulären det första steget i insamlandet av det empiriska materialet. Då jag genomförde 
mina frågeformulär med män som jag mötte utomhus på en gågata i centrala Karlskrona så kunde 
inledande information, exempelvis vem jag var och syftet med frågeformuläret, ges muntligt och 
jag kunde svara på eventuella frågor som respondenterna möjligen hade, vilket Bryman (2011:212) 
lyfter fram som en fördel med frågeformulär som sker ansikte mot ansikte. I formuläret fanns även 
informationen om vem jag var och i vilket syfte formuläret genomfördes, tillsammans med 
information om att respondenterna var anonyma. Ytterligare en fördel med att genomföra 
undersökningar ansikte mot ansikte är att forskaren får en direkt kontakt med respondenten och att 
forskaren aktivt kan välja de respondenter som krävs för att fylla de olika urvalskategorierna som är 
uppställda för undersökningen (Denscombe 2009:28-29). Undersökningen har utgått från ett 
kvoturval vilket innebär att de som väljs ut för att svara på undersökningen är de som finns 
tillgängliga och uppfyller de i förväg fastställda urvalskriterierna (ibid. 34-35). För mitt 
frågeformulär har endast två kategorier använts, nämligen kön och ålder. Då syftet var att ta reda på 
vilka platser som män upplevde som otrygga, så har endast män i olika åldrar stoppats på gatan och 
blivit tillfrågade om de kunde svara på frågeformuläret. För att jag inte aktivt skulle välja ut vilka 
som skulle tillfrågas så bestämde jag mig för att endast fråga män som kom gående ensamma eller 
tillsammans med en annan man. 
 
Data till frågeformulären samlades in sista helgen i mars 2014 vid olika klockslag för att täcka in 
män i så många olika åldrar som möjligt. Jag stod placerad på Ronnebygatan, intill 
Klaipediaplatsen, som är ett av huvudstråken i Karlskrona. De inledande frågorna som 
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respondenterna skulle svara på var ålder, yrke och hur länge de hade bott i Karlskrona. Därefter 
skulle de ange max tre platser, områden eller gator där de hade känt sig eller kände sig mer eller 
mindre otrygga – och markera dessa platser på en karta. De skulle även gradera sin 
otrygghetskänsla på platserna på skalan obekväm – orolig – otrygg – rädd. Sista frågan bestod i att 
skriva ner orsakerna till varför platsen upplevdes som otrygg. Då jag var utrustad med två 
skrivskivor var tanken från början att respondenterna skulle fylla i formulären själva, men oftast så 
fick jag både ställa frågorna och fylla i svaren som respondenterna gav, vilket gjorde att det kom att 
likna mer en strukturerad intervju. Trots att det var jag som skrev ner männens svar på frågorna så  
borde inte det ha påverkat resultatet av frågeformulären eftersom jag skrev just det som männen sa. 
Något som kan ha påverkat är att jag även fick markera platserna som angavs på kartan, vilket 
innebär att jag kan ha markerat för stort eller för litet område. För att minska problematiken kring 
de utpekades platsers storlek så har alla träffar på kartan (karta 4.1) markerats i samma storlek 
utifrån dess mittpunkt. Ambitionen var att få ihop 100 svar på frågeformulären men på den tid som 
var utsatt för insamlandet av svar fick jag ihop 53 svar, där två svar inte kom med för att de inte var 
korrekt ifyllda. Men då Trossö utgjort ett tydligt geografiskt avgränsat undersökningsområde så 
bedömde jag att 51 svar var tillräckligt för att få fram de tre platser som upplevdes som mest 
otrygga. Varför jag var ute efter just tre platser berodde främst på att det var en rimlig avgränsning 
för vad som skulle hinnas med inom tidsramen för ett mastersarbete.  
 
3.2.2 Dokumentstudie av brottsstatistik  
Dokumentstudier är en kvalitativ forskningsmetod och dokumentstudien i det här arbetet har utgått 
ifrån ett dokument som Daniel Larsson, analytiker hos Polismyndigheten i Blekinge län, har 
sammanställt på begäran av mig och materialet är specifikt framtaget till det här arbetet. Bryman 
(2011:488) tar upp att sökandet och insamlandet av material till dokumentstudier ofta är en 
utdragen process, vilket jag har fått uppleva. Eftersom intresset för det här arbetet var att få reda på 
vilka platser på Trossö som var de mest brottstäta platserna så vände jag mig till Närpolisen i 
Karlskrona i hopp om att det skulle vara enkelt, både för dem och för mig, att få precis det material 
jag sökte efter. Beställningen från min sida bestod i att få en lista där de 10 mest brottstäta platserna 
på Trossö var utpekade, vilket det skulle visa sig att polisen inte fick lämna ut. Däremot fick jag ett 
dokument som kan ses som en variant på det jag efterfrågade. Materialet, eller dokumentet som 
Närpolisen i Karlskrona kallar för Lokalt framtaget urval av brott för 2013, består utav två olika 
listor som rör hela Karlskrona tätort, där den ena listan listade områden efter totalt antal anmälda 
brott och den andra listade områden med antal anmälda brott som var relaterade till tillgrepp och 
våldsbrott. Dokumentet innehåller även en karta där mittpunkten av områdena är markerade, och 
dessa koordinater för mittpunkten har även jag fått ta del av genom dokumentet. Polisen får inte ge 
ut vilka dessa områden är, men enligt Daniel Larsson3 är varje område oregelbundet utformat och 
koordinaterna utgör mittpunkten i området. Alltså går det inte att säga hur stort respektive område 
är eller vilka gator, platser eller kvarter på Trossö som kan räknas in i varje område. 
 
Det har varit svårt att definiera vilken metod jag har använt mig av vid just detta moment i arbetet, 
då det dokument jag har fått från polisen inte stämmer överens med vad Bryman (2011:488-489) 
menar är ett dokument som lämpar sig för dokumentstudier. Enligt Bryman (ibid.) bör ett lämpligt 
dokument vara publicerat, finnas bevarat och tillgängligt, men det dokument som jag har är 
sammanställt på min begäran och är inte publicerat. Vem som helst kan emellertid begära ut ett 
identiskt dokument från polismyndigheten.  
 
Sett till de bedömningskriterier som behandlar autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
meningsfullhet som Bryman (2011:489) lyfter fram som viktiga för att bedöma kvaliteten på 
dokument bedömer jag att dokumentet, tillsammans med den e-postkonversation jag har haft med 
analytikern som sammanställt materialet, i det stora hela uppfyller kriterierna vad gäller god 

                                                        
3 Daniel Larson, Analytiker, Polismyndigheten Blekinge län, e-postkorrespondens [2014-04-22] 
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kvalitet. Då det är polismyndigheten som sammanställt materialet så drar jag slutsatsen att den data 
som kan utläsas är äkta, dock så handlar statistiken om antal anmälda brott, vilket gör att 
trovärdigheten i siffrorna kan diskuteras. Eftersom det bara berör anmälda brott så bör det lyftas 
fram att brottsstatistik kan vara vilseledande då polismyndigheten som sammanställer 
brottsstatistiken bara får in data gällande individer som varit utsatta för brott och dessutom valt att 
anmäla. Brott som inte upptäcks eller inrapporteras till polisen kommer inte ingå i statistiken. 
Samtidigt finns det en risk att personer anmäler brott som aldrig har begåtts, vilket kan komma med 
i statistiken och påverka den (Bryman 2011:306-309). När det kommer till representativiteten gör 
jag bedömningen att dokumentet inte är särskilt representativt då analytikern som sammanställt 
materialet påpekat att det som efterfrågats och sammanställts inte enkelt låter sig göras i de 
databaser och program som polisen använder, men att han har försökt skapa en så rättvis bild av 
verkligheten som möjligt. Dokumentet i sig bedömer jag inte som så meningsfullt, men tillsammans 
med förtydliganden via e-post konversationer så menar jag att det är både tydligt och begripligt.  
 
Analysen av dokumentet har gått till som så att de mittpunkter av (de oregelbundna) områdena på 
Trossö som är mest utsatta för brott (både sett till totalt antal brott och brott som rör tillgrepp och 
våldsbrott) har placerats ut på en mer detaljerad karta som bara täcker Trossö. Dessa punkter har 
sedan studerats i förhållande till platser som upplevs som otrygga för att kunna dra slutsatser om det 
finns något sambandsmönster dem emellan. 
 
3.2.3 Förberedande  trygghetspromenad 
Metoden som jag har valt att kalla förberedande trygghetspromenad hämtar inspiration från 
metoden deltagande observation (Bryman 2011:377-401; Denscombe 2009:283-294), och är 
förberedande i den mening att intervjupersonerna skulle gå promenaden innan intervjutillfällena. 
Trygghetspromenaderna är en form av observation där det är intervjudeltagarna som ensamma har 
gått en runda igenom ett av de tre områden som i frågeformulären har pekats ut som de platser som 
upplevdes som otrygga bland männen. Dessa tre områden har vardera observeras av två män och en 
kvinna vid olika tillfällen, vilket gör att det sammanlagt blir sex män och tre kvinnor som har 
genomfört både trygghetspromenaden och intervjun (se tabell 3.1 nedan).  
 
Trygghetspromenaderna var alltså inte en observation i vanlig bemärkelse som genomfördes av 
forskaren, utan ska ses som ett förberedande steg inför de intervjuer som senare genomfördes med 
deltagarna om deras upplevelser av platserna. Denscombe (2009:284-285) lyfter fram att det finns 
olika varianter av deltagande observation och där just deltagandebiten kan innebära olika grad av 
deltagande; totalt deltagande, deltagande i den normala miljön och  deltagande som observatör. 
Men vad som är gemensamt för de olika graderna av deltagande är att alla innebär att vara 
närvarande i händelsernas centrum. För den här uppsatsen så har promenaddeltagarna själva varit 
observatörerna som genomfört en observation med totalt deltagande, där de spelar en roll som 
normalt ingår i miljön. De valde själva vilken tidpunkt de skulle gå promenaden, med kriteriet att de 
skulle gå den efter skymning. Under promenaden skulle de även fundera kring några punkter/frågor 
som fanns med i dokumentet ”Förberedelser inför intervju” (se bilaga 2) som de fick via e-post 
innan intervjun och de punkterna skulle utgöra dokumentationen av promenaden. I dokumentet 
fanns även en karta med den rutt som gällde för dem (se bilaga 3). Då Denscombe (2009:286-287) 
lyfter fram att det är av vikt att dokumentationen sker så nära anslutning till observationen som 
möjligt för att inte glömma tankar och upplevelser, så har det i instruktionen stått att det är bra om 
dokumentationen från promenaden sker så snabbt efter promenaden som möjligt.  
 
För att kunna jämföra mäns och kvinnors upplevelser av platserna har det varit viktigt att de gick 
den rutt de var tilldelade och att de har haft samma förutsättningar att uppleva platserna. Därför var 
det viktigt att alla gick sina promenader efter skymning så att de skulle uppleva platserna när det var 
mörkt ute. Dock gick intervjupersonerna sina promenader när det passade dem bäst, vilket har gjort 
att de har gått vid olika veckodagar vilket automatiskt har gjort att förutsättningarna har förändrats 
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då mängden människor, och deras tillstånd, på platserna har varierat.  
 
Tabell 3.1 här bredvid visar åldersfördelning och områdes-
fördelning för de män och kvinnor som gick de förberedande 
trygghetspromenaderna. Vad som bör nämnas är att 
åldersfördelningen för båda könen var ganska homogen. Alla 
promenad- och senare även intervjudeltagare var mellan 23 år 
och 33 år och valdes ut via ett bekvämlighetsurval (se 
Denscombe 2009:39). Det var bara en av männen som skiljde 
sig från resterande deltagare, han var 62 år och var den enda 
som från frågeformulären ställde upp i undersökningen igen 
via ett flerstegsurval (se Denscombe 2009:36). Ambitionen 
var att alla manliga promenad- och intervjudeltagare skulle 
ställa upp via flerstegsurvalet, men då det var få som fyllde i 
att de ville ställa upp igen och bara en av dem som faktiskt 
ställde upp igen, så har majoriteten av deltagarna valts ut via 
bekvämlighetsurval.  
 
 
 
Alla promenaddeltagare hade gått den rutt de blev tilldelade, förutom en. En kvinna hade blivit 
tilldelad Handelshamnen, men hon hade gått samma promenad som sin sambo hade blivit tilldelad, 
nämligen Ronnebygatan. Lyckligtvis så hade de gått sina promenader vid olika tillfällen och 
lyckligtvis så var de bosatta på Trossö, vilket gjorde att hon hade tidigare erfarenheter av att gå i 
hamnen när det var mörkt. Att hon hade tidigare erfarenheter gjorde att vi kunde prata om hennes 
upplevelser av promenaden på Ronnebygatan och från tidigare promenader genom hamnen.  
 
3.2.4 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer är vanligt förekommande metoder inom samhällsforskning när målet är att få fram 
information om människors personliga åsikter, värderingar och attityder (Bryman 2011:202-203). 
Kvalitativa intervjuer, som semistrukturerade intervjuer är en del av, har ofta en tyngd på 
intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt (Bryman 2011:413), vilket gör att det är en 
lämplig metod att använda för att studera något så subjektivt som den personliga upplevelsen av 
otrygghet. Det som karakteriserar en semistrukturerad intervju är att intervjuaren utgår från en 
färdig lista, en intervjuguide, med teman och/eller frågor som ska beröras. I vilken ordning ämnena 
och frågorna behandlas kan komma att variera beroende på intervjusituationen då intervjupersonen 
har möjlighet att utveckla sina svar och intervjuaren har möjlighet att känna av stämningen i 
intervjun och har därigenom friheten att ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden 
(Denscombe 2009:234-235; Bryman 2011:415). Bryman (2011:413-414) lyfter även fram att det 
under intervjun är önskvärt att intervjupersonen rör sig i olika riktningar och kring teman för att få 
kunskap om vad hen anser viktigt, då målet med intervjun är att få detaljerade svar. Syftet med att 
genomföra intervjuer med både män och kvinnor är för att underlätta analysen och jämförelsen 
mellan könens olika upplevelser av otrygghet. Då det handlar om en jämförelse så lämpar sig en 
användning av semistrukturerade intervjuer då metoden innebär att forskaren förhåller sig till en 
och samma intervjuguide under alla intervjuer vilket gör att samma teman och frågor har 
behandlats. (Bryman 2011:415-416) 
 
Vid utformandet av en intervjuguide är det viktigt att de teman och/eller frågor som finns med 
bidrar till att forskaren får fram hur intervjupersonen upplever sin värld och sitt liv, men det är även 
viktigt att intervjuguiden bidrar till flexibilitet för att få fram så detaljerade svar som möjligt 
(Bryman 2011:419-420). Teman och frågor bör komma i någon form av kronologisk ordning som 
kan bidra till att samtalet i intervjun underlättas, men som tidigare nämnts bör intervjuaren vara 

Kön  Ålder  Gick på/i 

Kvinna  23 Hoglands park  

Kvinna 30 Ronnebygatan 

Kvinna 25 Ronnebygatan 
(Handelshamnen) 

Man  28 Hoglands park  

Man  62 Hoglands park  

Man 25 Ronnebygatan 

Man 26 Ronnebygatan 

Man  23 Handelshamnen 

Man 33 Handelshamnen 

Tabell 3.1 – Köns-, ålders- och 
områdesfördelning för promenad- och 
intervjudeltagarna. 
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beredd på att ändra ordningsföljd. Den intervjuguide som har legat till grund för intervjuerna i detta 
arbete (se bilaga 4) har utgått från de råd som Bryman (ibid.) tar upp. Guiden har börjat med 
inledande frågor med bakgrundsfakta om intervjupersonen, där jag bad hen berätta om sin ålder, 
yrke och hur länge hen hade bott i Karlskrona. Sedan gick frågorna vidare in på den promenaden 
som intervjupersonen hade gått innan intervjun för att få igång ett bra samtal och för att 
intervjupersonen skulle känna sig mer bekväm.  
 
Då jag inte genomfört särskilt många intervjuer i mitt liv och finner situationen som intervjuare 
påfrestande och stressig för mig själv så innehöll intervjuguiden huvudsakligen teman men även 
förslag på frågor och följdfrågor för att undvika ett scenario där jag inte kom på någon följdfråga. 
Att jag hade färdiga exempelfrågor gjorde att intervjuerna hade en tendens att likna strukturerade 
intervjuer, dock visar transkriberingarna av intervjuerna att det är intervjuguidens teman som utgjort 
grunden för diskussionerna och att exempelfrågorna, samt ordningen för temana har varierat under 
intervjuerna. Då alla intervjupersoner gick med på att spela in sina respektive intervjuer så har alla 
intervjuer transkriberats. Transkriberingen av intervjun är väsentlig för analysen av denna (Bryman 
2011:429-430) och fördelen med att transkribera intervjun är att intervjupersonens ord och 
uttryckssätt finns nedskrivna på papper vilket underlättar vid en kvalitativ innehållsanalys. Dock tar 
transkriberingen av en intervju väldigt lång tid och det är viktigt att ha med det i beräkningarna av 
ett examensarbete. För denna uppsats så har transkriberingen gått till som så att det bara är det som 
sägs som har skrivits ner. Transkriberingen redovisar inte hur många sekunder en paus var, om det 
var ett utdraget svar eller om respondenten exempelvis viskade eller talade extra högt. Däremot så 
kan det förekomma notiser om extra långa pauser eller om respondenten uppenbart tvekade att 
svara.  
 
Som nämndes i avsnittet förberedande trygghetspromenad så har urvalen för intervjudeltagarna 
skett främst genom bekvämlighetsurval och bara en intervjuperson kom från ett flerstegsurval. Det 
kan ha påverkat resultaten från intervjun på ett positivt sätt, genom att jag redan har etablerat en 
kontakt med respektive intervjuperson. De intervjupersoner som kom från bekvämlighetsurvalet var 
på något sätt bekanta med mig, bland annat intervjuades en arbetskamrats syster och sambo, och en 
före detta skolkamrat till min storebror. Mannen som kom från flerstegsurvalet hade jag också haft 
en kontakt med innan intervjun, tack vare att han svarat på frågeformuläret. Så den nackdel som 
Bryman (2011:428-429) lyfter fram om att intervjupersoner kan känna sig ängsliga och oroliga när 
deras ord spelas in, var ingenting som jag märkte av, kanske tack vare att jag och intervjupersonerna 
var bekanta med varandra redan på förhand. Vad som kan vara negativt med bekvämlighetsurvalet 
är det faktum att jag med 8 av 9 intervjupersoner hade en relation som kan ses som mer än en 
tillfällig kontakt. Det kan ha påverkat intervjun negativt på så sätt att intervjupersonerna inte ville 
berätta om personliga erfarenheter eller känslor på det en mer främmande person kanske hade 
kunnat göra.  
 
3.2.5 Kvalitativ innehållsanalys 
Bryman (2011:510-511) skriver att det finns få etablerade och allmänt accepterade metoder att 
analysera kvalitativ data på. De två vanligaste strategier som Bryman (ibid.) lyfter fram är analytisk 
induktion och grounded theory, där en variant på den sistnämnda kommer ligga till grund för 
analysen av intervjuerna i detta arbete. En kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från en kvantitativ 
innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen kan liknas vid en matematisk kodning där 
exempelvis förekomsten av vissa begrepp räknas, medan en kvalitativ innehållsanalys, på det sättet 
jag gjort den, kan förklaras med hjälp av ett citat från Moa Tunströms avhandling: 
 

 
 
 
 



29 
 

”Materialet undersöktes noggrant, jag har läst och läst om och sökt och studerat 
centrala teman, termer och begrepp för konstruktionen av staden och det urbana. Det 
blev efter hand tydligt att vissa begrepp, argument och resonemang återkom eller 
framstod som särskilt signifikativa och intressanta att arbeta vidare med i en 
dekonstruktivistisk anda (...)” (Tunström 2009:46)  

 
Den kvalitativa innehållsanalys som genomförts av intervjuerna har sökt efter betydelsebärande 
citat som i sig lyfter fram en viss betydelse ur intervjuerna och gjorts genom kodning av data. 
Kodning innebär att data delas upp i olika teman för att den lättare ska kunna analyseras och för att 
det som är av vikt i intervjuerna ska kunna lyftas fram. Hur kodningen ska genomföras är inte 
uppenbart då det finns många sätt att göra det på. Men vad som är allmängiltigt för kvalitativ 
kodning är att det sker en tolkning från forskarens sida av vilket tema det insamlade materialet 
passar in under. Då kodningen är forskarens egen tolkning, kan data byta tema under arbetets gång 
om nya eller mer passande teman uppkommer. Tolkningen innebär att forskaren måste förklara sin 
förståelse av exempelvis vad en intervjuperson sagt. Detta görs lämpligen genom ett citat från 
transkriberingen som följs av forskarens tolkning och varför det leder till att citatet hamnar under ett 
visst tema. Ett exempel som visar hur den kvalitativa innehållsanalysen är genomförd i detta arbete 
presenteras nedan; 
 

”För mig så är det att det är folk där, och att det är någon form av säkerhet. För så fort 
det blir en populär offentlig plats så betyder det att det kan dra till sig folk som är lite 
vildsinta av sig eller stökiga.” (Kvinna 1).  
 
Vad som är intressant med detta citat är att jag tolkar hennes ord som att det för henne 
inte räcker med en social kontroll, utan hon efterfrågar någon form av officiell kontroll, 
vilket leder vidare till nästa trygghetsperspektiv, nämligen det kriminologiska 
perspektivet.  

 
Den kodning som gjorts i arbetet hämtar inspiration från Charmazs (se Bryman 2011:514-516) två 
huvudsakliga former av kodning, initial kodning och fokuserad kodning. Charmazs (ibid.) initiala 
kodning innebär att allt material läses med ett öppet sinne och kodas i olika teman. Ett öppet sinne 
är viktigt för att inte låta viktiga insikter gå förlorade, vilket kan hända om forskaren direkt går in 
med sina egna förutbestämda teman. För detta arbete har den initiala kodningen inneburit att 
irrelevant information från intervjuerna plockats bort och de teman som var aktuella i den initiala 
kodningen var relevant och irrelevant. Ett exempel på irrelevant information från transkriberingarna 
är då intervjupersonerna ritat på ett papper om hur en viss otrygg situation utspelat sig. Ytterligare 
exempel på delar som kodats bort är de gånger jag ställt ledande frågor. Då vissa frågor visat sig 
ledande så ansåg jag att svaren inte varit helt tillförlitliga. När den initiala kodningen var klar och 
irrelevant information kodats bort gjordes den fokuserade kodningen. Den fokuserade kodningen 
upplevde jag som svår eftersom de data som var kvar efter den initiala kodningen väldigt lätt kunde 
kodas in i de teman intervjuguiden hade. För att kringgå intervjuguidens teman så gick jag tillbaka 
till forskningsöversikten och kopplade den fokuserade kodningen till teman som återspeglade vad 
som presenterades i forskningsöversikten och var kopplade till uppsatsens frågeställningar.  
 
En vanlig kritik som riktas mot kodning är att helheten i ett långt argument kan gå förlorad då 
textstycken plockas ut i kodningsprocessen, i processen kan även helheten i människors berättelser 
brytas upp och gå förlorad. Ytterligare en aspekt som har kritiserats är att forskare endast plockat 
fram och presenterat data ur intervjuer, utan att sätta det i ett teoretiskt sammanhang, vilket för med 
sig att informationen inte blir särskilt intressant. Det är först när olika teman sätts i och diskuteras 
utifrån ett teoretiskt sammanhang som intressanta slutsatser kan dras (Bryman 2011:514-515, 526-
528). För att behålla helheten så långt som möjligt har de två kodningsstegen inneburit att hela 
stycken och meningar har plockats ut från transkriberingarna. För att lyfta fram vad som varit 
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intressant i citaten har de analyserats och diskuterats i förhållande till forskningsöversikten och de 
teoretiska förklaringsmodellerna för arbetet.  
 
 

Tabell 3.2 här bredvid visar köns-, ålders- 
och områdesfördelning över promenad- och 
intervjudeltagarna. Den visar även hur jag 
refererar till respektive person i den 
kvalitativa innehållsanalysen. I referenslistan 
presenteras denna information tillsammans 
med det datum intervjun ägde rum.  
 
 
 
 
 
 
 
Om jag ska sammanfatta de metoder som legat till grund för uppsatsen så startade allt med 
frågeformulären. Utifrån dem så fick jag fram de tre platser som upplevdes som mest otrygga av 
männen, vilket möjliggjorde en jämförelse mellan de områden som var mest utsatta för brott. De tre 
platser som upplevdes som otrygga var även nödvändiga för att intervjupersonerna skulle kunna 
genomföra de förberedande trygghetspromenaderna som de skulle gå innan intervjuerna. Efter att 
intervjupersonerna gått sina promenader så genomfördes intervjuerna och intervjuerna var 
nödvändiga för att göra den kvalitativa innehållsanalysen, som var det sista steget i att få fram och 
behandla det empiriska materialet.  
 
 
 

Kön  Ålder  Gick på/i Referens i kvalitativa 
innehållsanalysen 

Kvinna  23 Hoglands park  Kvinna 1 

Kvinna 30 Ronnebygatan Kvinna 2 

Kvinna 25 Ronnebygatan 
(Handelshamnen) 

Kvinna 3 

Man  28 Hoglands park  Man 1 

Man  62 Hoglands park  Man 2 

Man 25 Ronnebygatan Man 3 

Man 26 Ronnebygatan Man 4 

Man  23 Handelshamnen Man 5 

Man 33 Handelshamnen Man 6 

Tabell 3.2 – Köns-, ålders- och områdesfördelning, samt 
referens i analysen för promenad- och intervjudeltagarna. 
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4. EMPIRI & ANALYS  
 
 

I detta kapitel kommer det empiriska material som samlats in via frågeformulären och 
dokumentstudien att kort presenteras var för sig. Materialet som samlats in via intervjuerna kommer 
presenteras i en kvalitativ innehållsanalys. I direkt anslutning till presentationen av det empiriska 
materialet kommer analysen av respektive del gås igenom. Jag har valt att behålla samma 
kronologiska ordning som metoderna presenterades i och börja med att gå igenom empiri och 
analys av frågeformulären, där analysen består av att lyfta fram sambandsmönster. Sedan 
presenteras och analyseras data från dokumentstudien där de platser som upplevs otrygga jämförs 
med de områden vars mittpunkt markerar områden som är utsatta för brott. Avslutningsvis gås den 
kvalitativa innehållsanalysen igenom där empiri och analys vävts samman för att lyfta fram mäns 
och kvinnors olika upplevelser av otrygghet.  
 
 

4.1 SAMBAND MELLAN FRÅGEFORMULÄREN 
Analysen av frågeformulären har fokuserat på att hitta sambandsmönster mellan de olika 
variablerna i formuläret. De olika variablerna där samband har studerats är ålder – antal utpekade 
platser, utpekade platser – grad av otrygghetskänsla och utpekade platser – orsak, analyserna av 
dessa sambandsmönster presenteras i ovanstående ordning och utgår från det material som samlats 
in via frågeformulären.  
 
4.1.1 Ålder – antal utpekade platser 
Åldersspannet mellan de 51 män som svarade på frågeformulären sträcker sig från 18 år till 69 år, 
och bland dessa män så var det 18 stycken som inte kände sig otrygga på Trossö och 33 stycken 
som kände sig otrygga på Trossö och pekade ut någon eller några platser (se tabell 4.1 nedanför). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabell 4.1 – Tabellen visar åldersfördelningen mellan männen som medverkade i frågeformuläret  
  och hur många platser respektive man pekade ut. 

 
Som tabell 4.1 visar så var det 18 män som inte pekade ut någon plats och 33 män som pekade ut en 
eller flera platser. Genom att studera hur många procent i varje ålderskategori som inte pekade ut 
någon plats och hur många procent som pekade ut en eller flera platser hoppades jag kunna dra 
slutsatser kring om det finns något samband mellan männens ålder och hur otrygga de kände sig på 
offentliga platser.  
 

Ålder Antal män 
som pekade 
ut 0 platser   

Antal män 
som pekade 
ut 1 platser   

Antal män 
som pekade 
ut 2 platser   

Antal män 
som pekade 
ut 3 platser   

Summa 

< 18     0 st 

18-19  i i  2 st 

20-29 iii iiiii   ii iiiii   ii iiii 21 st 

30-39 iiiii   i iii i  10 st 

40-49 iii  i  4 st 

50-59 iiii i i  6 st 

60-69 ii ii i iii 8 st 

70<     0 st 

      

Summa 18 st 14 st 12 st 7 st 51 st 
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Ålder Antal medverkande i 
undersökningen 

Procent som inte pekat ut 
någon plats 

Procent som pekat ut en plats eller 
flera platser 

18-19 2 0 100 

20-29 21 14 86 

30-39 10 60 40 

40-49 4 75 25 

50-59 6 67 33 

60-69 8 25 75 
 

Tabell 4.2 – Tabellen visar hur många män i respektive ålderskategori som svarade på frågeformuläret. Tabellen visar 
även hur många procent av de medverkade som inter pekade ut någon plats och hur många procent som pekade ut en 
eller flera platser.  
 
Eftersom det bara var 51 personer som medverkade i frågeformuläret är det inte tillförlitligt att 
bygga analysen endast kring hur många procent av männen i varje ålderskategori som valde att peka 
ut respektive inte peka ut någon plats. Detta för att antalet medverkade i respektive ålderskategori är 
ojämnt fördelat och att det förmodligen hade varit missvisande att säga att 100 procent av männen i 
ålderskategorin 18-19 år känner sig otrygga på offentliga platser när det bara är två i den 
ålderskategorin som svarat på frågeformuläret. Men genom att titta på procentsatserna så kan vissa 
samband ses. Den åldersgrupp som upplever mest otrygghet är unga män, 18-19 och 20-29 år och 
anledningarna till det kan bero på att det är främst männen i de åldrarna som rör sig ute i staden på 
sena kvällar. Det kan även kopplas samman till deras fysiska sårbarhet (Holmberg et al. 2008:75), 
som de kanske inte ser som särskilt sårbar då unga män ofta är vid god fysisk hälsa. Den 
ålderskategori som efter de unga männen upplever mest otrygghet är äldre män i åldrarna 60-69 år. 
Till den kategorin skulle också ett samband kunna ses till den fysiska sårbarheten (Holmberg et al. 
2008:75), men då i motsats till de unga männen eftersom äldre personer ofta inser sina personliga 
begränsningar när det kommer till fysisk styrka och snabbhet. Det kan nog vara så att äldre män 
upplever otrygghet på offentliga platser för att de känner sig mer utsatta med anledning av att de 
inte kan försvara sig om något skulle inträffa. Vad som även är intressant att lyfta fram med dessa 
två ålderskategorier är att det endast var i dem som männen pekade ut tre platser (se tabell 4.2 
ovan). Vilket i sig kan vara en indikator på att män i dessa ålderskategorier är mer otrygga än män i 
andra ålderskategorier.  
 
De ålderskategorier där majoriteten inte pekade ut några platser var män i åldrarna 30-39, 40-49 och 
50-59. Anledningen till varför majoriteten inte pekade ut någon plats kan bero på att de befinner sig 
i en annan livssituation än de unga männen och de äldre herrarna, en livssituation som innebär att 
de inte rör sig i staden under sena kvällar och nätter. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att 
män i de ålderskategorierna har ett behov av att visa en starkare maskulin bild av dem själva för att 
samhällets normer förväntar sig att de ska vara orädda och beskydda sina familjemedlemmar 
(Goodey 1997:401-403).   
 
4.1.2 Utpekade platser – grad av otrygghetskänsla 
Sammanlagt blev det 59 träffar på kartan och de 27 platser som pekades ut visas på karta 4.1 på 
nästa sida. De tre platser som fick flest träffar var; Hoglands park (19 träffar), Ronnebygatan (10 
träffar) och Handelshamnen (3 träffar). De resterande 24 platserna som blev utpekade hade bara två 
eller en träff vardera och fullständig lista över alla utpekade platser finns att se i bilaga 5.  
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Alla 33 män som pekade ut någon eller några platser i frågeformulären graderade även sin 
otrygghetskänsla efter följande skala obekväm-orolig-otrygg-rädd. Tabellen nedan visar hur 
männen som pekade ut Hoglands park, Ronnebygatan och Handelshamnen graderade deras 
otrygghetskänslor (fullständig lista för alla områden och grad av otrygghetskänslor finns att se i 
bilaga 5).  
 
Plats  Antal träffar på 

kartan 
Obekväm Orolig Otrygg Rädd 

Hoglands park 19 iiiii   ii iiii iiiii  iii  

Ronnebygatan 10 iii iiiii  i i 

Handelshamnen 3 i i i  
Tabell 4.3  – Grad av otrygghetskänsla för respektive plats, varje ”i” representerar en man som markerat den känslan vid 
respektive palts.  
 
Utifrån de graderingar männen gjort av sina otrygghetskänslor kan inget tydligt samband utläsas för 
de olika platserna (tabell 4.3). Vad tabellen visar är att Hoglands park är den plats som fått flest 
träffar på känslan otrygg, men även flest träffar på känslan obekväm. Ronnebygatan är den enda 
platsen där någon av männen uppgav att han var rädd, men överlag så var känslan orolig. För 
Handelshamnen fanns ingen samlad bild över otrygghetskänslorna. Denna spridning av känslor för 
de olika områdena är intressant då det kan tyda på en koppling till samhällets normer och att män 
inte ska medge att de känner sig otrygga (Goodey 1997:401-403). Överlag så har de mer milda 
känslorna obekväm och orolig fått fler träffar än otrygg och rädd, vilket kan visa att männen ogärna 
medger att de känner sig otrygga eller rädda på offentliga platser.  
 
4.1.3 Plats – orsak  
För att tydligt kunna se samband mellan de tre platser som har fått flest träffar i frågeformulären 
och orsakerna till varför platserna har pekats ut har jag kategoriserat in orsakerna efter Listerborns 

Karta 4.1 – Alla 59 träffar på kartan  
(©Lantmäteriet i2012/1086, bearbetad av författaren) 



34 
 

(2000) tre rum som påverkar otrygghetskänslan; fysiska, sociala och mentala orsaker.  
Nedan, i tabell 4.4, presenteras alla de orsaker till varför männen upplevde de tre platserna som 
otrygga. (Fullständig lista övar alla områden och orsakerna till dess otrygghet finns att se i bilaga 
6).  Analysen kring orsakerna gås här nedan igenom för respektive plats. 
 
Plats Fysisk orsak Social orsak Mental orsak 

Hoglandspark - Mörkt 
- Dåligt upplyst 
- Inte ordentligt upplyst 
- Mörkt 
- Dålig belysning 
- Avskilt 
- Mörkt 
- För lite belysning 
- Mycket buskar och träd 
vilket påverkar sikten 
- Mörkt 

- Slagsmål 
- Folk som ränner 
- Lösdrivande individer 
- Inte så mycket folk 
- Tillhåll för vissa individer 
- Inget folk 
- Obehagligt att möta någon 
- Tillhåll för bus 
- Ensligt 
- Skummisar på väg norrut 
- Fulla individer 
- Lite folk i rörelse 
- Obehagliga alkisar 
- Öde 
- Ensamt 

- Tidigare händelser 
- Hörsägen att saker hänt 
- Tidigare händelser 
(våldtäkt mot kille) 
- Risk för överfall 
- Risken att bli rånad 
- Saker kan hända där utan 
att det upptäcks av de 
utanför parken 

Ronnebygatan 
 

 - Lösdrivande individer 
- Slagsmål 
- Fulla personer 
- Drogpåverkad 
(främst vid Time) 
- Stökiga fulla ungdomar 
- Högljudda personer 
- Bråkstakar som stör friden 
- Fylla  
- Ungdomsfylla 
- Droger 
- Stökigt fre/lör kväll 
- Orolig om flickvännen är med 
om någon ska göra/säga något 
(speciellt utanför Harrys) 

- Hörsägen att saker hänt 
- Oprovocerat våld 

Handelshamnen -Mörkt - Inte så mycket folk 
- Inga människor 
- Ensligt 
- Ensligt, känner mig utsatt 
- Skateungdomsgäng 

 

Tabell 4.4 – Orsaker ordnade efter fysiska, sociala och mentala aspekter.  
 
4.1.3.1 Hoglands park  
De fysiska aspekterna var enklast att kategorisera in i någon av de tre aspekterna mycket beroende 
på att de fysiska orsakerna är något konkret som de flesta ser. I parken handlade de fysiska 
orsakerna främst om att parken upplevs som mörk och att den är dåligt belyst, men även att 
vegetationen påverkar sikten. Det var svårare att kategorisera in orsakerna i antingen en social eller 
en mental aspekt då den mentala rädslan påverkas av människorna som rör sig i parken. Det gick att 
utläsa att det fanns en föreställning bland männen som besvarade frågeformuläret att risken att 
utsättas för rån eller överfall var större i parken och risken är då kopplad till de personer som rör sig 
där. Men vad som också sågs som orsak var frånvaron av folk i det sociala rummet vilket också kan 
kopplas samman med det mentala rummet då otrygghetskänslan som uppstår med lite folk på 
platsen har att göra med de minskade möjligheterna att få hjälp om något skulle hända. Orsaker som 
tidigare händelser är tydliga exempel på hur det mentala rummet påverkar otrygghetskänslan och 
det var tre personer som skrev det som orsak.  
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4.1.3.2 Ronnebygatan 
De orsaker som männen uppgav till varför de själva pekade ut Ronnebygatan hade främst att göra 
med de sociala mötena på gatan, och mer preciserat de människor som rör sig där under utekvällar. 
Det som gjorde att de sociala mötena påverkade deras otrygghetskänsla berodde på föreställningen 
att människorna som är alkohol- eller drogpåverkade ställer till med bråk och att männen kunde 
råka ut för oprovocerat våld. Men även den mentala aspekten som hörsägen om att saker har hänt på 
platsen uppgavs också som en orsak.  
 
4.1.3.3 Handelshamnen  
Då Handelshamnen bara fick tre träffar på kartan så är det inte lika många orsaker listade kring 
otryggheten på platsen. En person uppgav att mörkret var en av orsakerna till varför han upplevde 
platsen som otrygg, vilket räknas till en fysisk orsak. Utöver mörkret så var det främst avsaknaden 
av sociala möten som påverkade männens upplevelser av platsen.  
 
Sambandsmönster som kan utläsas från dessa tre platser när det kommer till kategoriseringen efter 
fysiska, sociala och mentala aspekter visar att det främst är sociala orsaker som påverkar 
upplevelsen av otrygghet.   
 
 
4.2 SAMBAND MELLAN OTRYGGA PLATSER OCH RISKFYLLDA 
OMRÅDEN 
Det material som polisen tillhandahållit utgörs utav två tabeller och en karta. Då polisen inte fick ge 
ut i/på vilka specifika platser eller gator flest brott begicks under 2013 så har jag fått ta del av de 
områden, där flest brott begicks i Karlskrona kommun under 2013. Dessa områden har en 
oregelbunden utformning, vilket 
innebär att det inte går att peka ut 
vilka gator eller kvarter som kan 
räknas in i varje område, men tack 
vare de koordinater som Närpolisen i 
Karlskrona tillhandahållit så kan 
mittpunkten i varje område 
definieras4. 
 
Här bredvid visas den karta (karta 
4.2) som Närpolisen i Karlskrona 
tillhandahållit. Prickarna markerar de 
10 mittpunkter för de oregelbundna 
områdena där flest brott begicks 
under 2013. Vad som är viktigt att 
komma ihåg är att statistiken visar 
bara antal anmälda brott. Prickarna är 
i olika färger och visar två olika 
kategorier av brott, där orange visar 
totalt antal anmälda brott och blått 
visar brott som faller in under 
kategorin tillgrepp och våld.  
 
 
 
                                                        
4 Daniel Larson, analytiker, Polismyndigheten Blekinge län, e-postkorrespondens [2014-04-22]  

Karta 4.2 - Orange prick markerar mittpunkt för totalt antal brott, blå 
prick markerar platser som tillhör kategorin tillgrepp och våldsbrott. 
(©Närpolisen i Karlskrona 2014) 
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Då avgränsningen för arbetet endast involverar Trossö som geografiskt område kommer enbart de 
mittpunkter som är markerade på Trossö att ingå i analysen. Som karta 4.2 visade så var tre av de 
tio mest brottstäta områdena totalt sett markerade på Trossö, samt fyra av de tio mest brottstäta 
områdena sett till tillgrepp och våld. Brott som ingår i det totala är alla brott som har anmälts under 
2013 och det kan röra sig om exempelvis narkotikabrott, misshandel, trafikbrott och skadegörelse. 
Tillgrepp och våld utgör en del av det totala antalet anmälda brott, och de brott som faller in under 
kategorin tillgrepp och våld är exempelvis stöldbrott och misshandel5.  
  
Här nedan visas två kartor över Trossö (karta 4.3 och 4.4) med de olika mittpunkterna för respektive 
kategorier i markerat. Blått visar de oregelbundna områdenas mittpunkter för totalt antal anmälda 
brott och grönt visar de oregelbundna områdenas mittpunkter för brott i kategorin tillgrepp och 
våld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kartan här till höger (karta 4.5) visar 
mittpunkterna för kategorin totalt och kategorin 
tillgrepp och våld sammanslagna (karta 4.3 lagd 
över karta 4.4). Vad som är intressant att lyfta fram 
är att de ut markerade mittpunkterna för totalt och 
tillgrepp och våld sammanfaller på tre ställen, 
därför visas bara en grön prick. Vid de tre områden 
där mittpunkterna sammanfaller så utgör kategorin 
tillgrepp och våld ungefär hälften av alla anmälda 
brott (Närpolisen Karlskrona 2014).  
 
Nu när mittpunkterna för de oregelbundna 
områden är lokaliserade på Trossö så kommer 
dessa mittpunkter för riskfyllda områden att 
analyseras i förhållande till de platser som 
männen i frågeformulären pekat ut som otrygga 
platser. 
                                                        
5 Daniel Larson, analytiker, Polismyndigheten Blekinge län, e-postkorrespondens [2014-04-22]  

Karta 4.5: Mittpunkt för brott Totalt och Tillgrepp och 
våldsbrott sammanslaget. (©Lantmäteriet i2012/1086, 
bearbetad av författaren) 
 

Karta 4.4: Mittpunkt för brott Tillgrepp och våld 
(©Lantmäteriet i2012/1086, bearbetad av författaren) 

Karta 4.3: Mittpunkt för brott Totalt 
(©Lantmäteriet i2012/1086, bearbetad av författaren) 
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För att kunna dra slutsatser kring hur förhållandet ser ut mellan de platser som upplevs som otrygga 
och de områden som är mest riskfyllda så har karta 4.1 och karta 4.5 lagts på varandra, se karta 4.6 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 4.6 - Mittpunkt för brott Totalt och Tillgrepp och våldsbrott sammanslaget i med de platser som upplevs som 
otrygga. De tre områden som flest män upplevde som otrygga är markerade med en ring på kartan. (©Lantmäteriet 
i2012/1086, bearbetad av författaren) 
 
I analysen nedan kommer bara de tre områden som fick flest träffar i frågeformulären att behandlas, 
nämligen Hoglands park, Ronnebygatan och Handelshamnen och de kommer att analyseras i den 
ordningen.  
 
4.2.1 Hoglands park 
Hoglands park var den plats som flest män pekade ut som en plats som upplevdes som otrygg och 
som analysen över orsakerna till varför platsen pekades ut visade så berodde det främst på sociala 
möten i parken på kvällar och nätter och att det var dåligt belyst. Men även rykten om att brott, 
såsom övergrepp och våldsbrott, hade skett i parken påverkade upplevelsen av otrygghet. Som 
kartan visar ligger mittpunkten för ett av de riskfyllda områdena nära Hoglands park, vilket kan 
tyda på ett samband mellan upplevelsen av otrygghet och den faktiska risken att utsättas för brott. 
Utav det totala antalet anmälda brott för det oregelbundna området som mittpunkten utgör så består 
57 procent av de anmälda brotten av tillgrepp- och våldsbrottskaraktär (Närpolisen i Karlskrona). 

Handelshamnen 

Hoglands park 

Ronnebygatan 
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Men eftersom statistiken över antal anmälda brott inte visar någon skillnad i om brotten har begåtts 
i den privata sfären eller utomhus på offentliga platser så räcker det inte med att bara titta på 
statistiken över brott som begås i närområdet för att kunna dra slutsatser om upplevelsen av 
otrygghet beror på risken att utsättas för brott. Men med analysen om orsakerna till varför platsen 
pekats ut och statistiken om att mittpunkten för det riskfyllda området ligger i nära anslutning till 
parken kan slutsatsen dras att det finns ett samband mellan upplevelsen av otrygghet och risken att 
utsättas för brott. 
 
4.2.2 Ronnebygatan 
Ronnebygatan fick näst flest antal träffar på kartan och som analysen över orsakerna till varför 
platsen pekades ut som otrygg visar så berodde det även på Ronnebygatan främst på de sociala 
mötena, men också på mentala aspekter om att männen hade hört att andra råkat ut för brott där i 
samband med utekvällar. Som kartan visar så ligger två mittpunkter för riskfyllda områden i nära 
anslutning till Ronnebygatan. Att två mittpunkter ligger så nära Ronnebygatan kan tyda på att det 
finns ett samband mellan upplevelsen av otrygghet och den faktiska risken att utsättas för brott. 
Utav det totala antalet anmälda brott för de oregelbundna områdena som mittpunkterna utgör så 
består 40 procent respektive 52 procent av de anmälda brotten av tillgrepp- och våldsbrotts-karaktär 
(Närpolisen i Karlskrona). Inte heller i dessa fall visar statistiken någon skillnad i om brotten har 
begåtts i den privata sfären eller utomhus på offentliga platser vilket gör att en slutsats om 
sambanden mellan upplevelsen av otrygghet och risken att utsättas för brott inte kan dras av att 
endast titta på statistiken över brott som begås i närområdet. Men tillsammans med analysen om 
orsakerna till varför platsen pekats ut och statistiken om att mittpunkten för de riskfyllda områdena 
ligger i nära anslutning till huvudgatan dras slutsatsen att det finns ett samband mellan upplevelsen 
av otrygghet och risken att utsättas för brott. 
 
4.2.3 Handelshamnen 
Handelshamnen fick tre träffar på kartan i frågeformulären och är den sista platsen som behandlas i 
analysen. Som analysen om orsakerna till varför platsen pekades ut visade så berodde det främst på 
avsaknaden av sociala möten i hamnen, men även den fysiska aspekten av att platsen upplevs som 
mörk. Som kartan visar så finns inga mittpunkter över riskfyllda områden markerade i närheten av 
hamnen vilket är intressant då ett samband mellan upplevd otrygghet och faktisk risk kunde ses 
både vid Hoglands park och Ronnebygatan. Vad är det då som gjort att hamnen pekats ut som en 
otrygg plats? Svaret till varför det inte finns något samband mellan upplevd otrygghet och faktiskt 
risk att utsättas för brott kan ligga i analysen kring orsakerna till varför platsen pekades ut, nämligen 
att det är en folktom plats. Personer som av någon anledning rör sig i hamnen har en förväntning 
om att inte möta någon där och när de väl möter någon så är det självaste mötet som är obehagligt 
eftersom att om det skulle hända något så finns det ingen som ser det och kan hjälpa till. Slutsatsen 
är alltså att det vid Handelshamnen inte finns något samband mellan upplevelsen av otrygghet och 
risken att utsättas för brott, vilket kan bero på att det rör sig så pass lite folk i hamnen så risken att 
utsättas för brott är liten från början.  
 
Det är intressant att lyfta fram att mittpunkten för det oregelbundna riskfyllda området som är 
markerad till väster på Trossö, den gröna mittpunkten, inte fick några träffar på kartan i 
frågeformulären. En förklaring till det kan bero på att det kring mittpunkten till området finns 
mycket bostäder och att de brott som begås där är av karaktären tillgrepp och våld, och den sortens 
brott kanske främst sker i den privata sfären.  
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4.3 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV INTERVJUERNA 
Den kvalitativa innehållsanalysen baseras på de nio intervjuer som genomförts med både män och 
kvinnor. De teman som kommer att gås igenom är känslor och tankar från promenaden, 
platsspecifika otrygghetskänslor, generella otrygghetskänslor, i en otrygg situation samt vad skapar 
trygghet. Det som männen och kvinnorna berättade i intervjuerna har behandlats var för sig för att 
försöka få fram vad i deras tankar och upplevelser, kring otrygghet på offentliga platser, som liknar 
varandras eller skiljer sig ifrån varandra. Men innan de olika teman för innehållsanalysen gås 
igenom så följer här en inledande reflektion.  
 
Något som jag till en början kände osäkerhet kring var ifall intervjupersonerna skulle få en lista 
med punkter att fundera kring under sina promenader. Anledningen till varför det inte var självklart 
var för att jag var rädd att påverka intervjupersonernas sätt att uppleva de olika platserna, men i och 
med beslutet att intervjupersonerna skulle utrustas med punkter att fundera kring så ställdes en 
specifik fråga under intervjun; ifall de tyckte att punkterna hade påverkat dem. Både männen och 
kvinnorna uttryckte att de var mer uppmärksamma under promenaderna och tittade mer på 
omgivningen. ”(...) det påverkade absolut mitt sätt att studera platsen. Jag blev mycket mer 
medveten om omgivningen och belysning och sådant. Men just det här med skumma typer och sånt 
hade jag väl tänkt på ungefär lika mycket annars också.” (Man 5). En annan man förklarade att han 
”tittade efter allting. (...) Men vad ska man titta på när man går själv på en gata liksom? Man tittar 
givetvis på de personerna man möter.” (Man 4). Alla intervjupersoner kunde redogöra för vilka de 
hade mött under promenaden, både hur många de mötte och vilket kön personerna hade. Dessa 
iakttagelser, tillsammans med citaten ovan tolkar jag som att de sociala mötena i staden påverkar 
våra upplevelser av otrygghet och trygghet i stort, kanske mer än vad många av oss förstår.  
 
4.3.1 Känslor och tankar från promenaden 
Något som alla tre kvinnor uppgav i början av intervjuerna var deras rädsla för mörker. Eftersom de 
tre kvinnorna på något sätt uttryckte rädsla för mörker i samband med frågor om promenaden så 
tolkar jag det som att belysningen på platser var bland de första sakerna de tänkte på medan de gick 
sina promenader. Exempel på hur kvinnorna uttryckte sig ”(...) det är otäckt när det är mörkt ute” 
(Kvinna 3) och ”Eftersom jag är väldigt mörkrädd i vanliga fall så, på grund av den dåliga 
belysningen så var jag mest rädd.” (Kvinna 1). Men det var även något de tänkte på redan innan de 
började gå promenaden, då en av de intervjuade kvinnorna berättade att hon hade en föreställning 
om att det skulle vara ”lite läskigt” att gå promenaden, ”Jag hade förväntat mig att jag skulle tycka 
det skulle vara obehagligt, men jag tyckte verkligen inte det. Det var mycket folk i rörelse och det är 
upplyst.” (Kvinna 2). Denna rädsla för mörker kan sättas i samband med det Johansson et al. 
(2012:71) och Listerborn (2000:11-12) diskuterar, nämligen flickors uppfostran, en uppfostran som 
ofta formar flickor till att vara försiktiga. Bilden av flickor som ömtåliga och beroende av andra 
förstärks under deras uppväxt då kvinnor enligt samhällets normer förväntas vara försiktiga och att 
offentliga platser kan vara farliga för dem. De bör exempelvis inte gå hem ensamma efter mörkrets 
inbrott.  
 
Om en kvinna går hem själv en sen kväll eller en natt, så finns det många åsikter i samhället som 
menar att kvinnan får skylla sig själv om något skulle hända henne, och med sådana åsikter så kan 
man fråga sig vilken kvinna som inte skulle känna otrygghet av att gå hem en sen kväll då det kan 
finnas en risk att hon blir överfallen. Skulle hon bli det så finns det människor som skulle mena att 
det var hennes eget fel. En av de manliga intervjupersonerna uttryckte sig så här, ”(...) jag är lite 
mer vaksam och mindre naiv än vad många svenskar är, framför allt svenska tjejer, måste jag 
faktiskt säga att jag är förvånad över hur de beter sig” (Man 2). Ett sådant sätt att uttrycka sig på 
stärker verkligen bilden av att offentliga platser anses vara farliga för kvinnor, vilket kan leda till att 
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kvinnor upplever otrygghet på offentliga platser och speciellt när det är mörkt eftersom ”(...) desto 
mörkare det blir desto värre blir det, för helt plötsligt försvinner ju sikten” (Kvinna 1).  
 
Männen däremot uttryckte ingen rädsla för mörker under intervjun när jag frågade om deras tankar 
och känslor. Männen verkade i mångt och mycket tänka mer på annat än på de givna punkterna 
kring vilka känslor de hade som var kopplade till promenaden. En av männen tänkte på musiken 
han lyssnade på under promenaden och ”(...) så tänkte jag på fotboll, för att det skulle vara 
Champions League senare” (Man 5) och först efter det så sade han att han hade ”lite tankar på vad 
jag skulle göra om det faktisk kom några skumma typer” (Man 5). De känslor en annan av männen 
bar på hade att göra med att han hade ”spelat innebandy” och ”var oerhört trött” (Man 3). En av 
männen var mer förväntansfull och ville att något skulle hända och den känsla han kände under 
promenaden var nyfikenhet ”(...) över vad som skulle kunna hända. Det är nog rätt känsla. (…) jag 
blev nämligen helt till mig och nästan ville att någonting skulle hända på Ronnebygatan.” (Man 4), 
men överlag så varken tänkte de på eller kände något speciellt under promenaden. Just när det 
handlar om vilka känslor de hade, eller snarare avsaknaden av känslor, under deras promenad så 
kan deras svar tolkas på två sätt. Även här kan en koppling ses till hur pojkar uppfostras och hur 
män enligt samhällets normer förväntas vara, bland dessa normer finns förväntningarna om att män 
ska sträva efter hegemonisk maskulinitet och dess egenskaper. Pojkar lär sig i tidig ålder via deras 
lekar att ta mer plats än flickor och under deras uppväxt lär de sig att vara orädda och att inte 
uttrycka känslor (Listerborn 2000:11-12; Johansson et al. 2012:71; Day et al. 2003:311). Frånvaron 
av otrygghetskänslor kan förstås också förklaras av möjligheten att männen faktisk inte upplevde 
någon otrygghet under promenaderna. Det kan ha att göra med en allmän uppfattning om att män 
inte behöver vara speciellt oroliga på offentliga platser då offentliga platser, historiskt sett, har 
skapats av mannen för mannen och då även tillhört mannen (Andersson 2001:13-14).  
 
För att sammanfatta de känslor och tankar som kvinnorna och männen hade under promenaden så 
tänkte kvinnorna mer på otrygghetsskapande element såsom mörker och belysning. Männen 
däremot tänkte mer på vad de precis hade gjort innan eller vad de skulle göra efter promenaden.  
 

4.3.2 Platsspecifika otrygghetskänslor  
4.3.2.1 Hoglands park 
När vi under intervjun diskuterade promenaden så bad jag intervjupersonerna att beskriva parken. 
Något som både männen och kvinnan som gick där tog upp var den dåliga belysningen i parken och 
buskagen i vilka det står parkbänkar (kan liknas vid pergolor bestående av buskar med tillhörande 
parkbänk). ”(…) de här buskarna, om man ska säga, som man kan gå in och sätta sig i, de är ju lite 
mysko så, men de är ju inte igenvuxna nu så man såg ju igenom dem fortfarande.” (Man 1). Vad de 
tyckte var obehagligt med dem var att ”det är lätt att missa någon om man går förbi” (Kvinna 1). 
De båda männen och kvinnan upplevde det även mindre obehagligt i utkanten av parken än inne i 
parken och anledningen till det var att det inne i parken var dåligt upplyst och att det i utkanten av 
parken var fler människor i rörelse. Dessa iakttagelser är intressanta eftersom det som upplevs som 
skrämmande är överraskningsmomentet, då det kan vara svårt att se om det sitter någon hotfull 
person i buskaget. Det som påverkar otrygghetskänslan är de sociala mötena inne i parken, 
samtidigt som det är de sociala mötena i utkanten av parken som gör att det inte är lika otryggt -  
”precis vid vägen där det är mer upplyst och där det kör mer bussar och bilar” (Kvinna 1). 
 
Något som bara kvinnan tog upp när vi pratade om promenaden i parken var parkens rykte, 
”Hoglands park har ju ett rykte och det har ju hänt väldigt mycket grejer där”(Kvinna 1). Detta är 
ett exempel på vad Listerborn (2000:8; 2002:5) menar med att otrygghet kan upplevas i ett mentalt 
rum. Just rykten kring Hoglands park var något som kom upp i andra intervjuer. Även om de 
intervjupersonerna hade gått en annan promenad så kom vi in på hur de upplevde parken när vi 
pratade mer generellt kring otrygghet och det var två intervjupersoner som beskrev att de hade hört 
om saker som hade hänt i parken och att det påverkade deras uppfattning av platsen. ”Man hör 
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mycket om Hoglands park” (Man 4), ”Hoglands park kan vara en plats, som jag undviker att gå i 
när jag är själv, när det är mörkt. (…) man har ju hört att det har varit, förut då, att det har varit 
övergrepp eller en våldtäkt som har hänt där” (Kvinna 3). Anledningen till varför de under 
intervjun valde att beskriva parkens rykte tolkar jag som att dessa rykten, det som existerar i deras 
mentala rum, är något som påverkar dem. Vad som är intressant att nämna är att kvinnorna uttryckte 
större oro än männen kring de rykten som de hade hört om parken, denna iakttagelse går i linje med 
de slutsatser som Brownlow (2005:590) kunde dra från sin studie, nämligen att kvinnor tenderar att 
påverkas mer av rykten och medias rapporteringar än vad män gör.  
 
4.3.2.2 Ronnebygatan  
Eftersom det var en kvinna som gick fel promenad så var det totalt två kvinnor och två män som 
hade gått promenaden på Ronnebygatan. En av kvinnorna beskrev Ronnebygatan som en plats med 
mycket folk i rörelse och med bra belysning, ”det var ganska trevligt (…) dom hade byggt om och 
det var så fint vid biografen” (Kvinna 2). Den andra kvinnan tyckte att det var dålig belysning, men 
hon kände sig ändå tryggare på Ronnebygatan än på andra gator för ”om man går Ronnebygatan så 
kanske det är lite mer folk än vad det är på en annan gata, så då kanske man känner sig mer trygg 
där ändå, än på en sidogata, just att det är fler som kan se mig.” (Kvinna 3). Här är det tydligt att 
det sociala rummet (Listerborn 2000:8; 2002:5), människorna som fanns på platsen, bidrog till att 
Ronnebygatan upplevdes som tryggare bland kvinnorna än vad andra mindre gator med färre folk 
på hade gjort. Att det var mycket folk i det sociala rummet, tillsammans med att belysningen, som 
är en del av det fysiska rummet, var tillfredsställande gjorde att Ronnebygatan i sig inte upplevdes 
som en speciellt otrygg plats. 
 
De båda männen som gick där upplevde inte heller någon direkt otrygghetskänsla under 
promenaden och de lyfte inte fram några speciella detaljer från just promenaden som kan kopplas 
samman med otrygghetsskapande element. Däremot så lyfte båda männen fram att de förmodligen 
hade känt annorlunda om de hade gått promenaden en kväll då många var ute och festade, ”fredag, 
lördag så hade jag nog känt mig otrygg över att gå där.” (Man 4). Genom att titta på hur männen 
och kvinnorna uttrycker sig tycker jag mig se ett exempel på hur det sociala rummet kan bidra dels 
till trygghet, men även till otrygghet. Kvinnorna kopplar huvudgatan till en plats där mycket folk 
rör sig och ser det som något positivt, männen däremot kopplar huvudgatan till en plats där mycket 
folk rör sig i samband med utekvällar och att dessa människor ofta är drog- eller alkoholpåverkade 
(vilket är en uppfattning som tydligt framkom även i enkätsvaren). Det som främst skapar den 
obehagliga känslan män förknippar med Ronnebygatan är vetskapen av att ”många män är korkade 
när de får alkohol i sig” (Man 2).  
 
4.3.2.3 Handelshamnen 
Kvinnan som skulle gått i Handelshamnen, men som gick på Ronnebygatan istället, bor på Trossö 
och har gått i hamnen tidigare. Under intervjun pratade vi om hur hon vid tidigare tillfällen har 
upplevt hamnen och hon beskrev det som ”tomt, öppna ytor och där är ju också väldigt mörk om 
man går längs kajen, där är inte mycket belysning om man går där i skymningen. (…) den platsen 
är nog mer otrygg än Ronnebygatan. (…) Det är nog för att det är tomt, och så öppet och längs 
vattnet, alltså mer, exempelvis vid Skatehallen där, det är exempelvis såna platser, man ser ju inte 
vad som är bakom heller.” (Kvinna 3). Männen som gick i hamnen beskrev samma saker, att det 
var dålig belysning, stora öppna ytor med stora ytor avsedda för parkering, ”Och sedan är det just 
det att man kan se in mot staden, men det är liksom som en vägg av hus runt centrala Karlskrona, 
så du ser bara husen, du ser inga människor eller någonting utan det är bara väldigt ödsligt.” 
(Man 5).  
 
Återigen så tolkar jag det som att det är det sociala rummet (Listerborn 2000:8; 2002:5) som 
påverkar deras upplevelser av platsen mest, men på deras sätt att uttrycka sig om platsen tolkar jag 
det som att det är frånvaron av människor som gör att de tycker att det är obehagligt. Nu var det i 
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och för sig bara kvinnan som uttryckligen sa att hamnen var mer otrygg än Ronnebygatan, men en 
av männen använde ett, för mig väldigt negativt, ord för att beskriva platsen, nämligen ordet ödslig. 
Ser jag till mig själv så skulle jag säga att en plats som är ödslig, är en otrygg plats. Varför jag drar 
den slutsatsen kan ha att göra med att jag är kvinna och har fått lära mig att på ödsliga platser får 
man ingen hjälp om någonting händer eftersom ingen vet att du är där. En intervjuperson uttryckte 
sig om smågator, där ”kan man kanske inte få lika snabb hjälp, där det inte är mycket folk.” 
(Kvinna 2), så tydligen är jag inte ensam om att uppleva ödsliga platser som otrygga. 
 
En av männen beskrev hamnen såhär istället ”jag tyckte inte alls att miljön på något vis kändes 
hotfull där, ska jag säga, utan jag tyckte att den var ju inte inbjudande, men den var ju liksom.. 
alltså… en öppen hamn sådär på något vis” (Man 6), vilket kan kopplas till det Meurman 
(2010:43) lyfter fram angående attraktiva och oattraktiva platser, nämligen att platser som upplevs 
som trygga ofta är oattraktiva platser med öppna ytor som bidrar med god sikt och många 
flyktvägar. 
 
För att sammanfatta männens och kvinnornas upplevelser av de tre platserna så är det tydligt att 
båda könen förknippar otrygghet främst med de människor som finns och inte finns på en plats. 
Kvinnorna tänker generellt sett mer på hur pass upplyst en plats är och de verkar påverkas mer av 
rykten än vad männen gör.  
 

4.3.3 Generella otrygghetskänslor 
Under intervjun bad jag intervjupersonerna prata om vad som kan påverka deras otrygghetskänsla 
mer generellt, det behövde alltså inte vara kopplat till promenaden de hade gått. Jag frågade även 
om vilken som var den tryggaste platsen i syfte att få reda på om det finns någon skillnad i hur 
männen och kvinnorna såg på trygga och otrygga platser. Här nedan presenteras tre citat från 
kvinnorna som medverkade i intervjuerna. Dessa citat anser jag sammanfattar vad som påverkar de 
intervjuade kvinnorna och hur de upplever en plats som otrygg. 
 
”så fort jag hamnar på en enslig väg och jag hör folk som kommer bakom mig och jag hör saker 
som kanske inte riktigt är där men man tror är där, så stiger otryggheten med en gång, vare sig det 
är natt eller dag. Så, men jag tror mycket av min otrygghet jag känner är på grund av att jag har en 
väldigt livlig fantasi, så jag, så fort jag hör någon ting så bara... ”var det någonting?” ”borde jag 
vara rädd för det?” ”kanske, kanske inte, var lite mer uppmärksam...” Så det är mer så jag har det 
med otryggheten än mer att det är fysiska platser som gör att jag känner mig rädd.” (Kvinna 1) 
 
”Alltså det är mycket de här smågatorna, alltså gränder och sådant skrämmer ju mig mer... (…) 
mindre gator som kanske inte är lika upplyst och inte lika mycket folk som går, (…) Alltså när det 
är folk i rörelse så tycker jag att jag känner mig mer trygg.” (Kvinna 2) 
 
”Jo, bara att man möter någon så får man nog en känsla av, alltså, går den mot mig, kommer den 
bara gå förbi eller kommer den vända sig om och titta. Om det är en kvinna jag möter så har jag 
nog inte samma känsla som en man. (…) Nej men, just att man kanske ska bli överfallen, jag tror att 
det är större risk att man, en man hoppar på mig än en kvinna.” (Kvinna 3) 
 
De här tre citaten skiljer sig lite ifrån varandra. I det första citatet så menar kvinnan att det inte 
spelar så stor roll om det är natt eller dag, utan hennes otrygghetskänsla beror mycket på att hon 
påverkas av mentala aspekter och låter hennes fantasi påverka henne. I det andra citatet lyfter 
kvinnan fram att fysiska platser såsom smågator och gränder med dålig belysning är skrämmande 
och i det tredje citatet så är det den upplevda risken att bli överfallen av en man som påverkar 
hennes otrygghetskänsla. Vad de här tre citaten har gemensamt är att otryggheten till största delen 
är kopplad till hur mycket, eller lite, folk som rör sig på platsen, alltså till det sociala rummet 
(Listerborn 2000:8; 2002:5).  
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Men det kanske inte är så konstigt att kvinnornas tankar om vad som gör en plats otrygg ändå är så 
pass lika. Om deras citat skulle slås samman till en sammanfattande mening om vad som upplevs 
som otryggt så skulle den meningen kunna se ut så här; Att gå på en enslig väg som inte är 
ordentligt upplyst och möta en man ökar den upplevda risken att bli överfallen. Vad jag vill komma 
fram till med den meningen är diskussionen om hur olika media påverkar vår upplevelse av 
otrygghet som både Meurman (2010:12), Johansson et al. (2012:83) och Brownlow (2005:590) tar 
upp. För hur många filmer börjar inte med just den scenen och framställer en ensam kvinna som det 
perfekta brottsoffret? Det är därför inte så konstigt att kvinnor upplever otrygghet när de rör sig 
ensamma på folktomma gator. Men vad den diskussionen ofta utelämnar är hur männen påverkas av 
hur filmer framställer män som går ensamma hem sent på kvällen. I filmer händer det sällan 
männen någonting, men de vet förmodligen om att i princip alla kvinnor, men även andra män, som 
möter dem upplever obehagskänslor och förmodligen tror att något kan hända dem.   
 
Hur pratar männen om vilka hot som finns i staden och vad som påverkar deras otrygghetskänslor? 
Nedan är några citat som sammanfattar vad de manliga intervjupersonerna tog upp kring vad som 
påverkar deras upplevelser av otrygga platser.  
 
”Ja, för mig så handlar det främst om att det är ödsligt, att det inte finns mycket människor som rör 
sig där. (…) Och sedan även då hur väl belyst det är. (…) Om man är på ett ställe där det är 
väldigt mycket folk runtomkring, då kommer… Det minskar incitamenten för den personen att till 
exempel råna mig, eller någonting. Just för att det är människor runtomkring. Men om det är 
väldigt ödsligt, och det bara är han och jag på kilometers avstånd så är det ingen som hör mig ropa 
på hjälp och det är ingen som skulle ingripa.” (Man 5) 
 
”Nej, alltså otrygg känner jag mig inte men man kan säga lite mer vaksam då. Skulle man kunna 
säga alltså då är det ju i stora folkmassor liksom. I sällskap med… Då är jag alltid lite mer… Ja, 
lite mer känselspröt ute så att säga. (…) Men jag behöver inte känna mig otrygg för det, men jag är 
ändå lite mer alltså… redo. Eller vaksam om det skulle vara någonting liksom… (...) Jag är... 
kalkylerar på risker och sådant. (Man 6). 
 
Efter en utekväll är det väl lite så när det är mörkt och mycket fulla människor så kan det vara lite 
jobbigt, för man vet ju inte vad fulla människor gör. (Man 1). 
 
”Alltså, det enda är om man är ute en kväll och man ska gå hem och man möter typ ett gäng som 
ska med buss hem. Alltså, man vet ju inte de.. Det är ju mycket alkohol och droger och skit, så man 
vet ju liksom inte.(...) Sedan är det väl alltid med gäng att en ska visa sig liksom typ tuff för de 
andra, eller såhär.” (Man 3)  
 
”Alltså mycket spelar ju roll, om man säger sånt som buskage och allt sådant med, gör det ju. Alltså 
allt sånt spelar ju en jädra stor roll egentligen fast man tänker nog inte så mycket på det. Nej, jag 
vet liksom inte riktigt hur man ska… Jag är alldeles för dålig på sånt här, att berätta eller komma 
på…. (…) Jag tror nästan mer att man kanske måste ha varit med om någonting för att liksom 
kanske efteråt att tänka till, förstår du vad jag menar? Har man varit med om en händelse kanske 
man tänker till nästa gång man går där kanske att man inte ska gå på den sidan eller såhär. Men nu 
har jag inte varit med, så nu tänker man inte på sånt. Så tror jag att jag fungerar.” (Man 3) 
 
De här fem citaten skiljer sig lite ifrån varandra. I det första citatet så menar mannen att det är de 
sociala mötena och icke-mötena på platsen, tillsammans med om det är mörkt eller ljust som 
påverkar om han upplever det otryggt. I det andra citatet lyfter mannen fram att stora folkmassor 
påverkar honom och att han då är mer uppmärksam och vaksam, samt att han gör sig redo om något 
skulle inträffa. Citat tre och fyra handlar båda om möten i det sociala rummet och oron att 
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oprovocerat råka ut för något när de rör sig på en plats där påverkade människor också rör sig. I det 
sista citatet lyfter mannen fram att den fysiska miljön påverkar upplevelserna, men att han själv inte 
brukar tänka på det för att han aldrig har råkat ut för något. Vad de här citaten har gemensamt är att 
otryggheten till största delen är kopplad till hur mycket folk eller hur lite folk som rör sig på en 
plats. Så som jag tolkar det så är det för männen, likt som det var för kvinnorna, de sociala mötena, 
det sociala rummet, som är grunden till otrygghetskänslorna. Men som Listerborn (2000:8; 2002:5) 
skriver så kan det sociala rummet inte ses som frånkopplat från det fysiska rummet, vilket citaten 
visar genom att männen pratar om de sociala mötena i samband med belysning och mörker. Det kan 
inte heller ses som frånkopplat från mentala rummet eftersom citaten visar att det finns en 
föreställning om att påverkade människor gör dumma saker och att det är en person i ett gäng som 
ska visa sig tuff.  
 
Det sista citatet här ovan kan även kopplas samman med vad Brownlow (2005:590) kom fram till i 
sin undersökning, nämligen att Man 3 utgick mer ifrån sina tidigare erfarenheter för att bedöma om 
en plats var otrygg eller ej, och eftersom han inte hade upplevt något otryggt innan så ansåg han inte 
ha orsak att känna sig speciellt otrygg.  
 
En av männen uttryckte sig såhär; ”Oftast så brukar jag ju inte vara så rädd så, men när man 
befinner sig på otrygga platser så är det klart att man tänker på det. Då försöker jag mer läsa av 
kroppsspråket på personen i och med att det säger ganska mycket vad det är för typ av människa, 
hur de går och vad de har för intentioner.” (Man 5). Att mannen oftast inte är rädd kan kopplas 
samman med samhällets normer och den hegemoniska maskuliniteten vars egenskaper inte tillåter 
män att vara rädda (Brownlow 2005:582). Men de gånger intervjupersonen befinner sig på otrygga 
platser så ses åter igen ett samband med de sociala mötena på offentliga platser.  
 
Men vad är då en otrygg plats? För att ta reda på det så ställde jag frågor om vad som var den 
tryggaste platsen. I princip så svarade alla intervjupersoner, både kvinnor och män, att de såg det 
egna hemmet eller hemma hos föräldrarna som den tryggaste platsen och argumenten för det var 
”Det känner jag ju till, och ja det är ju en tydligt avgränsning…. Tydligt avgränsad plats som jag 
känner till. Så att det är ju därför.” (Man 6) vilket kan kopplas samman med Bourdieus (1977, i 
Sandercock 2003) tankar om att vanan spelar in i hur vi upplever en plats, och hemmet är en plats 
som människor känner till och är i en omgivning som är bekant. Dock var det en av de kvinnliga 
intervjupersonerna som inte tyckte att hemmet var den tryggaste platsen, utan att för henne var den 
den tryggaste platsen i skolan. ”Jag tittar mycket på Criminal Minds, och jag har sett vad som kan 
hända. (…) men det är mycket så att jag är rädd att nånting kan hända för jag vet att vårt hus är 
inte det säkraste. Allt du behöver göra är att gå och smälla sönder rutan på balkongdörren och 
rycka upp handtaget för att komma in...” (Kvinna 1). Det är ett tydligt exempel på hur det mentala 
rummet påverkar upplevelsen av trygghet. Hon berättade även att anledningen till varför skolan var 
tryggare än hemma var för att hennes fantasi aldrig hade skenat iväg när hon befunnit sig i skolan, 
men att när hon är hemma och tittar på deckare eller skräckfilmer så blir hon ständigt påmind om 
hur lätt det är för någon att bryta sig in om de bara vill.  
 
Eftersom den tryggaste platsen oftast är det egna hemmet, så frågade jag intervjupersonerna hur de 
upplevde en plats som de nästan aldrig besökt eller aldrig har varit på innan, samt hur de betedde 
sig om de var på en helt ny plats. Nedan följer två exempelcitat på vad männen i intervjuerna tittade 
efter när de var på en ny plats och efter dem så presenteras två citat som handlar om hur 
intervjupersonerna betedde sig på en obekant plats. 
 
”Om det är en plats som jag är van att vara på så vet jag hur ofta det är folk där och vad det är för 
typ av folk där. Om det aldrig har hänt någonting på den platsen så känner man sig väl mer säker. 
Men på en okänd plats kanske du inte vet vad det finns för människor som brukar vara där, om det 
brukar hänga gäng där. (…) Alltså, säg om jag skulle gå någonstans så är det väl främst om det är 
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upplyst eller inte och sedan är det väl att se om det finns andra människor där om det är just sent 
på kvällen.” (Man 5) 
 
”Om man kommer på en ny plats så är det klart att man tittar mycket, mycket mer, gör man ju. Men 
jag kan liksom inte säga vad jag tittar på eller… Alltså, allmänt tittar man väl på det mesta, måste 
jag säga.” (Man 3) 
 
Både männen och kvinnorna i intervjuerna beskrev att de var mer uppmärksamma när de rörde sig 
på en ny plats, vilket i sig inte är så konstig eftersom man ofta väljer att besöka nya platser i 
samband med resor och liknande, därför är det naturligt att titta på det mesta. Men återigen så lyftes 
det fram att ”man håller ett öga öppet på människor” (Man 6), och det kan bero på att människor 
har ett behov av att veta vilka man har runt omkring sig för att kunna förutse om något kan hända. 
”Men man håller sig kanske till där det är mer folk och kanske ja, lite mer så, men inte något annat 
som jag tänker på” (Kvinna 2). Anledningen till varför hon uttryckte sig så kan vara att vi upplever 
det tryggare när vi är bland andra människor. Det kanske kan vara så att om det är människor på en 
plats så påverkar inte det sociala rummet vår upplevelse av otrygghet och om det är människor på 
en plats så sänder det signaler till det mentala rummet att här finns inget att vara rädd för eftersom 
det redan är så mycket annat folk här. En av männen sa att ”Man måste liksom orientera sig och 
veta om någonting händer, var ska jag ta vägen.” (Man 4), vilket kan kopplas samman med den 
hegemoniska maskulina egenskapen att ha kontroll över en situation.  
 
Under intervjuerna bad jag även intervjupersonerna berätta om ett tillfälle då de känt sig otrygga 
och de allra flesta berättade om tillfällen när de gått hem själva en sen kväll och att det antingen 
hade kommit fram någon till dem och börjat prata eller att de hört någon som gått tätt bakom dem. 
Dessa berättelser involverar det som tidigare diskuterats vad gäller fysiska, sociala och mentala 
aspekter av otrygghet. Men en av männen skiljde sig lite från de andra när han berättade om sin 
otrygga upplevelse.  
 
”Det var mitt på ljusa dagen när jag var ute med hunden, (...) i parken och helt plötsligt så kommer 
det en jättestor hund mot oss två. Utan koppel och ingenting. En sådan rottweiler. Och här uppe 
blev jag rädd (pekar på huvudet), och hunden, det vet jag inte, han försökte väl försvara mig, men 
jag försökte ställa mig emellan. Så jag vet inte, där blev det inte alls… Där blev det varken mörkt 
eller.. Var ju mycket folk och jag försökte inte fly, utan jag försökte bara…”(Man 4) 
 
Vad som är intressant med denna berättelse är att intervjupersonen säger emot vad han själv sagt 
tidigare under intervjun, samt vad de andra sagt under sina intervjuer, om vad som skapar otrygghet 
på offentliga platser. I denna berättelse så var det varken mörkt eller lite folk i närheten, vilket har 
varit de två huvudingredienserna när det kommer till att skapa en otrygg miljö. Men varför 
upplevde han det som otryggt då? Jag tror att mannens berättelse kan kopplas samman med hans 
livssituation och vad samhället anser vara en maskulin egenskap som ska ingå i den livssituationen. 
Det som Goodey (1997) tog upp som exempel handlade om att män som blivit föräldrar plötsligt 
kan uppleva otrygghet då deras barn är i knipa, men jag tror att det lika väl kan gälla för en man 
som är ute med sin hund eftersom samhället förutsätter att mannen ska ta hand om sitt husdjur och 
skydda den mot hot. Under en annan intervju så kom det upp ett till exempel på samhällets tankar 
om den maskulina mannen med egenskap av beskyddare av sin familj och sina barn. ”När vi bodde 
inne i stan så var det ju liksom att.. Då var det ju vaksamt för barnens skull, helt klart. Ehm, men 
inte… Det är ju inte otrygghet heller som jag upplever det utan mer att det blir en ökad vaksamhet 
när de är med. Men annars inte.” (Man 6). En av kvinnorna, den enda kvinnan som i början av 
intervjun sa att hon var förälder, uttryckte sig så här under intervjun; ”jag tycker att ju äldre jag har 
blivit, ju mer försiktig har jag ju blivit. Och lite mer så, faktiskt otrygg.” (Kvinna 2), vilket också 
skulle kunna kopplas samman med den kvinnans nuvarande livssituation, rollen som mamma och 
samhällets normer, att en mamma ska skydda sina barn.  
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För att sammanfatta vilka generella aspekter som påverkar otryggheten bland kvinnor och män så är 
den främsta orsaken till upplevelsen av otrygghet kopplat till Listerborns (2000:8; 2002:5) sociala 
rum. Kvinnor verkar fundera mer på element i det fysiska rummet, såsom belysning, än vad män 
gör. Kvinnor verkar också påverkas mer av media och rykten än vad män gör, även om män med 
uppger att de påverkas av det mentala rummet. 
 
4.3.4 I en otrygg situation  
För att kunna dra några slutsatser om vilka strategier som männen och kvinnorna använde så 
frågade jag intervjupersonerna vad de gjorde när de befann sig i en otrygg situation. Det som var 
intressant var att jag inte ens hann fråga kvinnorna den frågan, utan de berättade alla tre att när de 
upplevde otrygghet så tog de upp sin mobiltelefon och låtsasringde eller ringde någon de kände ”då 
tar jag upp mobilen och ringer mamma, eller någon så jag kan prata med någon (…) För mig är 
det väl mer att, om det händer någonting, så vet personen i fråga exakt var jag är och att det 
händer någonting där. Det är inte så mycket att jag är själv, utan det är att någon ska veta att det 
händer någonting där. ” (Kvinna 1). Denna strategi som kvinnorna använder sig av styrker vad 
Johansson et al. (2012) beskriver som en vanlig strategi som kvinnor använder sig av. Strategin 
faller in under Skyddande-kontroll-strategin eftersom den går ut på att minska eller avskräcka 
risken att bli utsatt för brott. Strategin med mobiltelefonen gör att kvinnorna får mod till att röra sig 
på de offentliga platserna som de upplever som otrygga, vad som kan vara negativt är att de till slut 
kanske måste använda sig av strategin för att de annars inte hade haft mod att röra sig på platsen. 
 
När vi pratade om strategier under intervjun så var det bara en av kvinnorna som sa att hon använde 
sig av ytterligare en strategi, nämligen; ”att man går en liten annan omväg” (Kvinna 2) vilket är ett 
tydligt exempel på den undvikande strategin som går ut på att undvika och hålla sig borta från de 
personer, platser eller situationer som kan upplevas som riskfyllda eller farliga. Det är denna 
strategi som Brownlow (2005) menar är den strategi som används mest utav både kvinnor och män, 
vilket inte verkar stämma överens med var kvinnorna i undersökningen har uppgett.  
 
Alla männen i intervjun, förutom en, sa att de medvetet använde sig utav strategier när de upplevde 
otrygghet. Mannen som inte använde strategier sa även att han sällan kände sig otrygg. Hans svar 
kan tolkas på två sätt. Antingen är det som så att han sällan känner sig otrygg på grund av 
samhällets normer och den uppfostran han fått (Day et al. 2003:311; Listerborn 2000:11-12) och 
inte är i behov av att använda några strategier. Eller så upplever han otrygghet och använder sig av 
strategier men är antingen inte medveten om det eller inte bekväm med att prata med en främmande 
människa om det för att han är rädd för att förlora sin maskulinitet (Brownlow 2005:582; Goodey 
1997:401-40).  
 
Bland de männen som sa att de använde sig av strategier så var det ungefär hälften som använde sig 
av någon skyddande-kontroll strategi och andra hälften som använde någon undvikande strategi. 
Vad som är intressant är att männen menade att det var mycket beroende på situation vilken av 
strategierna som användes, ”man får anpassa sig till var man är någonstans” (Man 2). Exempel på 
citat som tyder på strategier som faller in under skyddande-kontroll kategorin presenteras nedan: 
 
”om det kommer fram någon till mig och som upplevs lite hotfull, då försöker jag alltid 
avdramatisera situationen liksom och prata med dem och försöker lugna ner den här individen på 
ett bra vis istället för att trigga den här situationen” (Man 6) 
 
”jag blir lite så där 'kommer det någon jävel så' (gestikulerar med knytnävarna) Nej men jag 
pumpar upp mig själv och är beredd på nånting.” (Man 1)  
 
”jag öppnar aldrig bagageluckan på ett ställe där jag precis har parkerat. (…) förbereder genom 



47 
 

att öppna på det stället jag ska åka ifrån. För då åker jag där ifrån och då spelar det ingen roll att 
dem har sett vad som finns i bagageluckan. (…) jag gör ingenting när jag parkerar bilen alltså, som 
kan föranleda någon att göra inbrott i bilen.” (Man 2) 
 
De första två citaten handlar om att skydda sig från eller ha kontroll över en situation där männen 
personligen direkt är inblandade. Det tredje citatet är ett exempel på en skyddande-kontroll strategi 
som skyddar den privata egendomen från inbrott där mannen indirekt blir personligen inblandad 
eftersom det rör sig om hans bil. Exempel på citat som tyder på strategier som faller in under den 
undvikande kategorin presenteras nedan:  
 
”(...) om man känner sig otrygg så försöker man nog, eller jag försöker nog leta efter en flyktväg 
tror jag.” (Man 4)  
 
”Ja, alltså, om jag skulle se Xxxx (en känd förbrytare) så skulle jag gå åt ett annat håll ganska så 
fort. Jag hade ju inte gått förbi honom ensam ens en kväll, utan då hade jag tagit en lång omväg.” 
(Man 5) 
 
Det första citatet visar att mannen generellt skulle välja att fly från en situation om möjligheten 
fanns och det andra citatet är intressant just för att det visar att det är beroende på situation om 
mannen väljer att fly från situationen eller ej. Att männen använder sig av flera olika strategier som 
går in under båda av Brownlows (2005:588-589) kategorier av strategier kan tyda på att män 
någonstans hela tiden är medvetna om sin maskulinitet och funderar kring lämpliga strategier 
beroende på hur en situation artar sig, att de funderar på många olika strategier för att kunna välja 
den strategi som framhåller deras maskulinitet mest i en specifik situation. Män tenderar kanske inte 
till att lyfta upp sin mobiltelefon och ringa någon om de känner sig hotade då de passerar någon, 
utan väljer snarare att på ett snyggt sätt gå en omväg. Detta för att det skulle kunna innebära en stor 
kränkning av maskuliniteten om deras mobiltelefonbluff genomskådades, medan de faktiskt skulle 
kunna ha sett någonting intressant i ett skyltfönster på andra sidan gatan istället.  
 
Sammanfattningsvis så visar avsnittet om strategier att männen i undersökningen medvetet 
använder fler strategier än kvinnorna i undersökningen gör. I stort sett alla intervjupersoner nyttjar 
strategier för att röra sig på offentliga platser. Dock skiljer det sig mellan könen, kvinnor använder 
sig främst av mobiltelefonen som en skyddande-kontroll strategi och männen använder sig av båda 
kategorierna av strategier, vad som är intressant är att det för männen varierar beroende på situation 
vilken strategi de använder.  
 

4.3.5 Vad skapar trygghet 
Ett sätt att få reda på information om vad som upplevs otryggt, är att ställa motsatsfrågor, 
exempelvis frågor om vad som upplevs som tryggt och vad som utgör en trygg offentlig plats. 
Utifrån vad intervjupersonerna svarade på frågorna hoppades jag kunna dra slutsatser kring hur de 
ser på otrygghet. Något som alla intervjupersoner direkt eller indirekt sa påverkade deras 
upplevelser av trygghet var vilken tid på dygnet de rörde sig i staden, ”dagtid tycker jag det är 
tryggt” (Man 5), men när de berättade om vad som gjorde en offentlig plats trygg utgick de flesta 
från att det var på kvällen/natten eller att det var mörkt ute. Intervjupersonernas recept på vad som 
gör en offentlig plats trygg, på natten eller när det är mörkt, handlade mycket om belysningen ”om 
det är mer upplyst så har jag nog inte samma känsla, då tycker jag nog mer att det känns tryggt.” 
(Kvinna 3). Att kvinnorna gav det svaret var något jag förväntade mig då alla tre kvinnorna i början 
av intervjun förklarade att de var mörkrädda och att mörker var något som gjorde dem otrygga. Vad 
som är intressant är att även de flesta av männen lyfte fram belysning som ett av grundkriterierna 
för vad som gör en offentlig plats trygg, ”Mycket belysning kan göra mycket, alltså trygghet, kan 
jag tycka.” (Man 3). Det intressanta är att de inte lade någon större vikt vid belysning när vi 
diskuterade otrygghet, och detta sätt att agera kan kopplas samman med samhällets normer och den 
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hegemoniska maskuliniteten, att det inte är socialt acceptabelt för män att ge uttryck för känslor och 
att de ska vara orädda individer (Brownlow 2005:582; Goodey 1997:401-40).  
 
Bortsett från tid på dygnet och hur pass upplyst en plats är så tog intervjupersonerna upp ett antal 
kriterier för vad som gör en plats trygg. Dessa kriterier har jag delat in i två rubriker, safety och 
security för att på ett tydligt sett visa olika skiftningar i intervjupersonernas kriterier för vad som 
utgör en trygg plats, men även för att visa kriteriernas kopplingar till de olika trygghetsperspektiven 
som togs upp i avsnittet Tidigare forskning – Trygghetsåtgärder. 
 
4.3.5.1 Safety 
Det som alla intervjupersoner lyfte fram var vikten av att andra människor rörde sig på platsen, 
exempel på hur intervjupersonerna uttryckte sig presenteras här nedan;  
 
”Ja, alltså, så länge det är mycket folk där så är man ju trygg.” (Man 4) 
 
”Att det är mycket människor där.” (Man 2) 
 
”När jag är i en folksamling när det är mycket folk, då är jag jätte lugn, då är jag kolugn”(Kvinna 
1) 
 
Både männen och kvinnorna lyfte fram vikten av andra människor, vilket var ett väntat resultat från 
min sida, då intervjupersonerna tidigare i intervjuerna hade sagt att avsaknad av människor gjorde 
att de upplevde otrygghet. Två män gav mer utvecklade svar på frågan och grunden i deras förslag 
har starka kopplingar till stadsbyggnadsperspektivet som Listerborn skriver om (2002:102-112); 
 
”Jag skulle säga mycket folk. Gärna att det är någon typ av verksamhet där, typ ett SevenEleven 
som har öppet länge, Pressbyrån som har öppet väldigt sent. Sådana saker tycker jag är det största 
trygghetstecknet.” (Man 5) 
 
”Jag tycker till exempel att Hoglands park har blivit mycket tryggare. Eh… Bara det att de tog bort 
avgränsningen vid gräsmattorna, så att man får sitta där… Bara en sådan sak gör ju att den känns 
mer inbjudande och mer trygg. Att folk liksom kan sätta sig i gräset och umgås med varandra 
eftersom det är stora grönytor, lite alltså.. möjlighet att slå sig ner i gräset och umgås och liksom… 
ett spontanmöte och då är det ofta… alltså gör man det några gånger så blir det ju väldigt… Det är 
alltid svårare liksom att börja bråka eller liksom vara kaxig mot någon som man känner lite grann 
så att… Ytor som bjuder in till gemenskap är ju alltid… Och det gör ju de här gräsytorna till 
exempel då, eller parkerna över huvud taget. Det är, alltså det blir en trygg miljö på det viset tycker 
jag.” (Man 6) 
 
Dessa två citat är intressanta att lyfta fram då de i sig lyfter fram några av de grundtankar som 
förespråkare till stadsbyggnadsperspektivet anser viktiga för att skapa trygghet i städer. Det första 
citatet kan kopplas till vikten av att få människor att frivilligt röra sig i staden. Genom att utforma 
offentliga platser så att människor frivilligt rör sig på dem kan ge upphov till spontana möten, vilket 
tas upp i det andra citatet. Vad det andra citatet lyfter fram är grundbulten i 
stadsbyggnadsperspektivet, nämligen att öka säkerheten och den upplevda tryggheten genom att 
den sociala kontrollen stärks då fler människor rör sig i staden (Listerborn 2000:43-46).  
 
Trafik var också något som både männen och kvinnorna i intervjuerna såg som ett 
trygghetsskapande element i staden, ”Ju mer trafik desto mer säker är man ju... (...)Därför det är 
mer folk i omrörelse då vågar folk inte göra lika mycket grejer.” (Man 2). Sättet som 
intervjupersonerna uttryckte sig på gällande trafiken i staden gör att jag tycker mig se en tydlig 
koppling till att trafik ses som något som höjer den sociala kontrollen. Att intervjupersonerna såg 
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trafik som något som ökade känslan av trygghet kan kopplas samman med vad Johansson et al.  
(2012:79-80) kom fram till i sin undersökning, att trafik inte sågs som ett hot av ungdomarna i deras 
undersökning.    
 
Såhär uttryckte sig en av de kvinnliga intervjupersonerna när jag frågade vad som gjorde en plats 
trygg;  
 
”För mig så är det att det är folk där, och att det är någon form av säkerhet. För så fort det blir en 
populär offentlig plats så betyder det att det kan dra till sig folk som är lite vildsinta av sig eller 
stökiga.” (Kvinna 1).  
 
Vad som är intressant med detta citat är att jag tolkar hennes ord som att det för henne inte räcker 
med en social kontroll, utan hon efterfrågar någon form av officiell kontroll, vilket leder vidare till 
nästa trygghetsperspektiv, nämligen det kriminologiska perspektivet. 
 
4.3.5.2 Security 
När jag frågade Kvinna 1 vad hon menade med säkerhet (från citatet ovan) så svarade hon; 
 
”någon säkerhetsvakt. Eller att man har en person med sig som gör att man känner sig säker. Jag 
har ju flera vänner som är utbildade militärer eller kan självförsvar och det gör att jag känner mig 
tryggare när jag är ute med dem för jag vet att de ställer upp om det skulle hända någonting. 
Ehmm. Så det är det som får mig att känna mig tryggare. Men det är väl det. För mig är en offentlig 
plats att det finns människor där, för så fort det händer någonting så hoppas jag att någon har i 
alla fall vett att ringa polis eller ambulans eller brandkår, för det är vad jag själv hade gjort om det 
hade hänt något, så, det är vad som gör det tryggare.” (Kvinna 1) 
 
Hennes svar visar inte tydligt att det är mer officiell kontroll i form av säkerhetsvakter som 
efterfrågas, utan jag kan tolka hennes svar på två sätt vilket gör att svaret kan kopplas till två olika 
förklaringsmodeller. Antingen så kan det vara så att kvinnan efterfrågar mer offentlig kontroll med 
säkerhetsvakter eller så räcker det med att hon har någon/några som kan försvara henne om hon 
råkar ut för något. Att hon vill ha någon form av säkerhet kan bero på hennes fysiska sårbarhet, att 
hon inte själv tror att hon har möjlighet att försvara sig själv om något skulle hända, men det kan 
även bero på att hon är kvinna och att det är samhällets normer som får henne att tro att hon inte kan 
stå upp för sig själv. Men i en annan del av intervjun uttryckte hon sig såhär; ”Hoglands park har ju 
ett rykte och det har ju hänt väldigt mycket grejer där. Samma sak med Ronnebygatan, men där har 
det ju dykt upp mer säkerhetsvakter nu, så det är ju inte samma sak längre.” (Kvinna 1) och här är 
det tydligt att det är säkerhetsvakterna som gör att hon upplever det tryggare på Ronnebygatan än i 
Hoglands park.  
 
Det var två av männen som också lyfte fram avlönade säkerhetsvakter som en trygghetshöjande 
åtgärd, speciellt i samband med områden där det rör sig alkoholpåverkade individer. ”Alltså, jag 
tycker det är tryggare vid Ronnebygatan på utekvällar, när puben fortfarande är öppen, än vad det 
är i övriga staden i och med att det finns mycket folk där och det finns vakter där och så” (Man 5). 
Men det var inte bara i samband med uteställen och alkoholpåverkade individer där säkerhetsvakter 
nämndes som åtgärd för att höja upplevelsen av trygghet, en av männen upplevde New York som 
mer tryggt än Stockholm eftersom det i New York är ”mer ordning, det är mer poliser i USA över 
huvud taget”(Man 2). Han berättade även om en park utomlands, som låstes på natten för att 
minska brottsligheten och höja känslan av säkerhet, vilket han inte ansåg vara en effektiv lösning på 
problemen kring parker när det kom till att höja känslan av trygghet. Dagen efter intervjun med 
Man 2, fick jag ett kompletterande e-postmeddelande från honom där han skrev ”tryggheten ökar 
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om platsen är kameraövervakad, kameror som är bemannade”6 vilket kan kopplas samman med 
den allt vanligare åtgärden i Sverige för att upprätthålla den allmänna ordningen, nämligen 
kameraövervakning. Men vad som kan utläsas från hans svar och tillägg till intervjun och vad de 
andra intervjupersonerna lyfte fram som trygghetshöjande åtgärder inom det kriminologiska 
perspektivet gällande trygghet, är att det krävs en kontakt mellan medborgare och den officiella 
kontrollen för att det ska kännas tryggare eftersom ”otryggheten ligger hos människor, men 
tryggheten ligger också i att det finns människor där” (Kvinna 1). 
 
Sammanfattningsvis så la både männen och kvinnorna större vikt vid den sociala kontrollen på 
offentliga platser, men det var ändå en man och en kvinna som lyfte fram att de kände sig tryggare 
om det fanns en närvarande officiell kontroll. Att den sociala kontrollen och den närvarande 
oficiella kontrollen påverkade graden av trygghetskänslor visar åter igen att det sociala rummet 
(Listerborn 2000:8; 2002:5) påverkar upplevelsen av otrygghet mycket.  
 
Som avslutning på innehållsanalysen vill jag lyfta fram ett citat som lyfter fram komplexiteten som 
finns vid studier kring upplevelsen av otrygghet: 
 
”Alltså, ju mörkare, desto mer vaksam, så att säga. Men sen samtidigt så är det ju lite irrationellt, 
den här känslan också. För jag kan ändå tänka mig att på sommaren är det ju större risk egentligen 
än vad det är på vintern. Men det har ju med mängden folk liksom… Men sedan är det ju mörkret i 
sig som är en källa till otrygghet också för att man inte har möjlighet att se på samma vis, och man 
kan lättare bli överraskad och på så vis då så kan man… Så blir det lite mer en känsla av otrygghet, 
fast på vintern då, fast det kanske egentligen är på sommaren som det är störst risk så att säga då.” 
(Man 6) 
 
Citatet är intressant för att det lyfter fram den komplexitet som finns vid studier kring hur otrygghet 
upplevs. Upplevelsen av otrygghet påverkas av mörker och ljus, samt årstid. Men även hur mycket 
folk som rör sig på offentliga platser. Som Man 6 lyfter fram, så kan det kännas tryggare att röra sig 
ute på sommaren för att det är ljust och mer folk i rörelse än på vintern, men samtidigt så är det på 
sommaren när fler folk rör sig och uppehåller sig ute då risken att utsättas för någon form av hot 
eller våldsbrott är större. Det är dessa motsägelser i upplevelsen av otrygghet och risken att utsättas 
för brott som gör ämnet svårt att studera, då alla människor bär med sig egna erfarenheter av staden 
och dess platser. Men vad jag har kunnat se i min studie kring hur män upplever otrygghet på 
offentliga platser så finns det vissa likheter i deras upplevelser och dessa kommer presenteras i 
nästa kapitel.   

                                                        
6 Kompletterande uppgift till intervjun med Man 2, skickat via e-post 2014-04-30 
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5. SLUTSATSER & DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel kommer de slutsatser som framkommit att presenteras och diskuteras i 
förhållande till uppsatsens teoretiska förklaringsmodeller. Därefter kommer kritik mot arbetet att 
gås igenom, samt vad fortsatta studier i ämnet kan gå vidare med och slutligen kommer en rubrik 
som heter avslutande ord. 
 
 
5.1 SLUTSATSER 
5.1.1 Otrygga män 
I frågeformulären var det två tredjedelar av männen som uppgav att de kände sig mer eller mindre 
otrygga på någon eller några platser där majoriteten graderade sina otrygghetskänslor på offentliga 
platser till de mer mjuka värdena obekväm och orolig. Kvarvarande tredjedel av männen fyllde inte 
i någon plats och anledningarna till det var antingen att de inte känner sig otrygga eller att de aldrig 
känt sig otrygga på Trossö. Under intervjuerna var det få av männen som rakt ut sa att de kände sig 
otrygga under den förberedande trygghetspromenaden. Efter att ha ställt mer generella frågor om 
otrygghet och tidigare erfarenheter av otrygghet kunde slutsatsen dras att alla männen vid något 
tillfälle känt sig mer eller mindre otrygga på offentliga platser. Även om männen inte rakt ut sa att 
de var otrygga så visade deras svar på frågan om vad som gjorde en plats trygg att de hade tydliga 
kriterier för vad som skapade trygghet på offentliga platser, vilket kan påvisa att de funderar mer på 
otrygghet än vad de kanske är medvetna om.   
 
Anledningen till varför det i frågeformulären var en tredjedel som inte kände sig otrygga på 
offentliga platser kan ha att göra med samhällets normer. Som Day et al. (2003:311), Listerborn 
(2000:11-12) och Johansson et al. (2012:71) lyfter fram så är det för män inte accepterat att visa 
känslor och rädsla. Den hegemoniska maskuliniteten som män i västvärlden eftersträvar innebär att 
de ska vara orädda, uppvisa både fysisk och psykisk styrka, samt ha kontroll över situationer 
(Brownlow 2005:582; Goodey 1997:401-403). Det kan göra att männen inte är villiga att berätta om 
sina otrygghetskänslor. Detta märktes även under intervjuerna, då männen inte aktivt berättade om 
sin upplevda otrygghet, utan det var först vid följdfrågor de delade med sig av sina känslor.  
 
5.1.2 Otrygga platser och riskfyllda områden  
Vid analysen av de platser som upplevdes som otrygga och de områden (vars mittpunkt var 
definierad) som var mest utsatta för brott visade det sig att de två platserna som hade fått flest 
träffar i frågeformuläret låg nära de riskfyllda områdena. Det kan tyda på att det mentala rummet, 
den bild som målas upp av en plats i media eller i samtal med bekanta, finns i bakhuvudet hos män 
som vistas på platsen och påverkar deras upplevelser av platsen. En av platserna som upplevdes 
som otrygg saknade koppling till ett riskfyllt område, vilket kan förklaras med att det är en plats där 
få människor rör sig vilket automatisk gör att risken att utsättas för brott minskar. Men som 
Listerborn (2000:8; 2002:5) lyfter fram så samexisterar de olika rummen av hur otrygghet upplevs, 
vilket framkom både i analysen av intervjuerna och orsakerna till varför de olika otrygga platserna 
pekades ut. Det fysiska, sociala och mentala rummet påverkar ständigt hur människor upplever 
otrygghet och vilket av rummen som påverkar en person mest varierar.   
 
5.1.3 Likheter och skillnader mellan könens upplevelser av otrygghet 
De likheter som är allra tydligast är att både männen och kvinnorna kände sig trygga på dagen, en 
annan likhet var könens syn på hur mörker och dålig belysning påverkar upplevelsen av en plats, 
vilket går i linje med vad Holmberg et al. (2008:76) och Koskela (1996:71) lyfter upp som orsaker 
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till varför människor kan uppleva otrygghet. Mörka platser upplevdes som otrygga av både männen 
och kvinnorna, men kvinnorna uttryckte mer otrygghet inför mörker än vad männen gjorde, vilket 
går i linje med Goodeys (1997:401-403) tankar om att män inte vill förlora sin maskulina ställning 
genom att visa oro och rädsla. Överlag upplevde båda könen obehag vid folktomma platser, främst 
för de hade en föreställning om att om det hände något på platsen så skulle de inte få den hjälp de 
kanske hade behövt. Vid möte med en annan person på en folktom plats upplevde båda könen 
obehag. Kvinnorna upplevde dock mer otrygghet än männen i en sådan situation och männen 
försökte läsa av personen som en strategi för att känna sig mer trygga. Paradoxalt nog upplevde 
kvinnorna och männen viss otrygghet på platser med mycket folk också. För båda könen var den 
otrygghetskänslan kopplad till utekvällar och alkoholpåverkade personer. Något som skilde könen 
åt var att en man uppgav att han upplevde obehag i stora folkmassor och att han då var på sin vakt 
och ville ha kontroll över situationen, vilket är en av de egenskaperna som normen för hegemonisk 
maskulinitet innefattar (Goodey 1997:401-403). Både för männen och kvinnorna så påverkade det 
sociala rummet (Listerborn 2000:8, 2002:5) dem mer än vad det fysiska och det mentala rummet 
gjorde.  
 
En tydlig skillnad mellan männen och kvinnorna i undersökningen var hur de agerade i en otrygg 
situation. Kvinnorna uppgav att de använde mobiltelefonen som en strategi för att avskräcka brott 
och för att den de pratade med skulle veta var de var om något hände, vilket faller in under 
Brownlows (2005:583) skyddande-kontroll-strategi. Männen däremot använde sig av strategier som 
tillhörde båda Brownlows (ibid.) kategorier, men de var inte lika öppna med det som kvinnorna var. 
En förklaring till varför kvinnorna var öppna med det och männen inte var det kan vara hur båda 
könen uppfostras och hur normerna i samhället ser ut som både Day et al. (2003:311), Listerborn 
(2000:11-12) och Johansson et al. (2012:71) lyfter fram. Kvinnor ska vara försiktiga och 
tillbakadragna och män ska vara starka och framåt. Varför männen använde fler strategier än 
kvinnorna kan kopplas samman med viljan att upprätthålla sin maskulinitet gentemot andra män 
(Goodey 1997:401-403).  
 
För att besvara huvudfrågan, upplever män otrygghet på offentliga platser, och om så är fallet vilka 
platser anges som otrygga och vilka skäl anges till upplevelsen av otrygghet? är svaret, ja - män 
upplever otrygghet på offentliga platser. De platser om upplevs som otrygga är av varierad karaktär 
men signifikativt för platserna är att de ofta är mörka och har ett negativt rykte. Det största skälet 
till att en plats upplevs som otrygg har att göra med de sociala mötena och icke-mötena på platsen.  
 
 
5.2 BRISTER I ARBETET 
De brister med arbetet som jag vill lyfta fram är kopplade till mina metoder. För att följa den 
kronologiska ordning som genomsyrat arbetet så börjar jag med frågeformulären. Från början ville 
jag ha 100 svar på frågeformulären men fick bara ihop 53 stycken svar under den tid jag hade utsatt 
för insamlandet av data. Utav dessa 53 svar kunde 51 stycken användas. Den brist jag har kunnat se 
med att bara ha 51 svar har varit en ojämn fördelning över ålderskategorierna. Vad som hade varit 
önskvärt är om fler män hade besvarat formuläret och om alla ålderskategorier vara lika 
representerade. Det hade gett resultaten från formulären en högre trovärdighet.  
 
Nästa brist jag vill lyfta fram är kopplad till det material jag har fått från polisen, även om det inte 
är en direkt brist med materialet så är det ändå värt att diskutera. För att få fram en mer intressant 
analys om förhållandet mellan otrygga platser och riskfyllda områden så hade det varit önskvärt om 
jag hade fått ta del av vilka gator eller platser (mer exakt) på Trossö som var mest utsatta för brott, 
för då hade jag kunnat ställa de platser som upplevs som otrygga i direkt relation till de platser som 
är mest riskfyllda. Även om materialet nu ger en fingervisning om i vilka områden var flest brott 
sker och hur de förhåller sig till platser som upplevs som otrygga så hade ett mer detaljerat 
statistiskt dataunderlag kunnat bidra till intressantare diskussioner och slutsatser.     
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Som avslutning vill jag ta upp bekvämlighetsurvalet som en brist. Från början ville jag att alla män 
som medverkade i intervjuerna skulle väljas via ett flerstegsurval från frågeformulären. Men 
eftersom det bara var en man som i slutändan ställde upp på promenaden och intervjun så slutade 
det med att fem män och tre kvinnor valdes via ett bekvämlighetsurval. Det finns både positiva och 
negativa aspekter när det kommer till hur ett bekvämlighetsurval påverkat arbetet. Det har varit 
ganska lätt att få folk att ställa upp på promenaden och intervjun just för att det har varit bekanta till 
mig på ett eller annat sätt, men samtidigt så har det gjort att intervjupersonerna kanske inte har varit 
lika villiga att berätta om egna erfarenheter eller vilka känslor de haft under promenaden som mer 
främmande personer kanske gjort.   
 
 
5.3 FORTSATTA STUDIER INOM OMRÅDET 
Då slutsatserna för denna undersökning visade att mäns upplevelser av otrygghet främst påverkas 
av de sociala mötena på offentliga platser skulle det vara intressant att studera om och hur fysisk 
planering kan göra så att dessa sociala möten upplevs mindre otrygga. Det bör även nämnas att en 
studie som går på djupet i vad det är med de sociala mötena som gör att både män och kvinnor 
upplever otrygghet när de möter en främmande människa på en enslig plats kanske är mer en 
undersökning som lämpar sig bättre i det socialpsykologiska fältet än inom fysisk planering. Men 
för att kunna planera tryggare platser för alla människor i samhället så borde fortsatta studier rikta 
in sig på specifika grupper. Exempelvis män i en viss ålderskategori, invandrarkvinnor, barn och 
unga vuxna för att kunna se vad det är mer specifikt i dessa grupper som skapar otrygghet och hur 
det kan vändas till trygghet. Eftersom jag upplevde att männen höll tillbaka med deras känslor och 
upplevelser av otrygghet så skulle fortsatta studier som riktar in sig på just mäns upplevelser av 
otrygghet kunna gå vidare genom att studera männen mer på djupet. Detta skulle kunna göras 
genom att träffa män flera gånger och förslagsvis genomföra djupintervjuer som då skulle kunna 
bidra till mer detaljerad information om vad som bidrar till upplevelsen av otrygghet. 
 
 
5.4 AVSLUTANDE ORD 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att det vid studier som syftar till att ta fram trygghetsskapande 
åtgärder så är det viktigt att utgår från alla människor i samhället, både män, kvinnor, barn och 
äldre, för att kunna skapa åtgärder som majoriteten av samhällets invånare upplever som trygga. 
Vad som bör nämnas är att upplevelsen av otrygghet är något subjektivt och alla människor har 
olika erfarenheter och åsikter om vad som är otryggt respektive tryggt, så hur vilka 
trygghetsskapande åtgärder planerare nu än arbetar med, så kommer det alltid finnas människor som 
inte upplever det tryggare.  
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6.3 INTERVJUER 
Kvinna 1, 23 år, gick i Hoglands park, intervju genomförd 2014-04-25 
 
Kvinna 2, 30 år, gick på Ronnebygatan, intervju genomförd 2014-04-25 
 
Kvinna 3, 25 år, gick på Ronnebygatan (skulle gått i Handelshamnen),  
intervju genomförd 2014-04-27 
 
Man 1, 28 år, gick i Hoglands park, intervju genomförd 2014-04-23 
 
Man 2, 62 år, gick i Hoglands park, intervju genomförd 2014-04-29 
 
Man 3, 25 år, gick på Ronnebygatan, intervju genomförd 2014-04-27 
 
Man 4, 26 år, gick på Ronnebygatan, intervju genomförd 2014-04-28 
 
Man 5, 23 år, gick i Handelshamnen, intervju genomförd 2014-04-23 
 
Man 6, 33 år, gick i Handelshamnen, intervju genomförd 2014-04-29 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
Svaren i frågeformulären är anonyma 
 
Fyll i 

Hur länge har du bott i Karlskrona?    Alltid              Antal år____       Bor inte i Karlskrona 
 
Ålder ______     Yrke______________________________ 
 
Markera max tre platser/områden/gator där du har känt dig/känner dig mer eller mindre otrygg när 
du rör dig i staden. Ringa i vilken grad du upplever otrygghetskänslan på dessa platser.  
 
             Obekväm      Orolig      Otrygg      Rädd 

 
Plats 1. _________________________________               l_________l________l________l 

 

             Obekväm      Orolig      Otrygg      Rädd 
  
Plats 1. _________________________________               l_________l________l________l 

 

             Obekväm      Orolig      Otrygg      Rädd 
  
Plats 1. _________________________________               l_________l________l________l 

 

©Lantmäteriet i2012/1086. 
Bearbetad av författaren 
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Vilka är de främsta orsakerna till att du har känt eller känner dig otrygg på dessa 
platserna/områden/gatorna?  
 
Plats 1 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Plats 2 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Plats 3 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du tänka dig att ställa upp i undersökningen igen?  
 
Vad som är aktuellt då är att gå en promenad och i direkt anslutning till den medverka i en intervju.  
 
Om ja, vänligen fyll i kontaktuppgifterna nedan.  
 
Om nej, tack för att du tog dig tid att medverka i undersökningen!  
 
 
Namn___________________________________________________  
 
e-post___________________________________________________  
 
telefonnummer____________________________________________  
 
Kontaktas helst via e-post  
 
          telefon         →  förmiddag            eftermiddag             kväll  
 
 
TACK för din medverkan 
 
i detta frågeformulär, som utgör en del av mitt examensarbete på masternivå i Fysisk Planering vid 
Blekinge Tekniska Högskola.  // Sofia Gustavsson 
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Bilaga 2 – Förberedande trygghetspromenad 
 
Förberedelser inför intervju ___dagen den xx/x  kl.xx.xx 
 
Hej Namn 
 
Innan vi träffas för intervjun så ska du gå en förberedande trygghetspromenad på/i ____________. 
 
Det viktiga är att du går promenaden efter skymning och att du går ensam. 
 
Under självaste promenaden så ska du följa rutten på kartan här nedan och fundera på följande 
frågor under tiden som du går. Tänk på att det inte finns några rätt eller fel svar på frågorna, jag är 
ute efter dina upplevelser av platsen.  
 

 Var gick du promenaden? 
 Vilken tid gick du promenaden? 
 Vilka känslor hade du när du gick promenaden och varför? 
 Hände något oväntat under promenaden? Vad? 
 Vad tänkte du när du gick promenaden? 
 Hur upplevde du promenaden? 
 Varför tror män har pekat ut denna platsen som en otrygg plats? 

 
Efter promenaden så ska du så gott det går besvara frågorna skriftligt på ett papper som du sedan tar 
med dig till intervjun. Det är bra om du besvarar frågorna så snart som möjligt efter promenaden för 
att inte glömma dina tankar och upplevelser. Under intervjun kommer vi bland annat prata om och 
gå igenom dina svar på frågorna. Jag uppskattar att intervjun tar mellan 30-60 minuter. 
 
Har du några frågor rörande promenaden eller intervjun så är det bara att höra av dig. 
Annars så ses vi ___dagen den xx/x  kl.xx.xx vid porten på Skepparegatan 18B, 37130 Karlskrona 
 
Med vänlig hälsning Sofia Gustavsson 
0708 – XX XX XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA 
(se de utritade rutterna för respektive område i nästa bilaga) 
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Bilaga 3 – Kartor till Förberedande trygghetspromenad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©Lantmäteriet i2012/1086. Bearbetad av författaren 

©Lantmäteriet i2012/1086. Bearbetad av författaren 

©Lantmäteriet i2012/1086. Bearbetad av författaren 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer  
 
Inledning  
Presentation av mig själv och examensarbetet. 
Förklara varför medverkan är viktigt för arbetet. 
Medverkan är helt anonymt. 
 
Går det bra att spela in intervjun?  
 
Några frågor innan vi börjar? 
 
Teman 
 Promenaden 
  Berätta varför personen gick just den rutten. 
  Diskutera de punkter intervjupersonen skulle fundera på under promenaden. 
  Be om en beskrivning av promenaden. 
  Hur kändes/upplevdes den? 
  Fanns det någon anledning till varför den upplevdes på det sättet? 
  Hände något under promenaden? - Vad? - hur kändes/upplevdes det? 
  Mötte du någon under promenaden? - Vem? - hur upplevdes det? 
   
 Platsen 
  Den fysiska platsen 
  Var det något med platsen som du reagerade på? 
  Varför tror du platsen pekats ut som otrygg av andra män?  
  
 Otrygghet  
  Finns det några hot i staden som påverkar din upplevelse av otrygghet?  
  Varför är de/det ett hot? 
  Vad gör att du upplever dig obekväm/orolig/otrygg/rädd på offentliga platser? 
  Hur ofta upplever du dig obekväm/orolig/otrygg/rädd när du rör dig i staden? 
  Används några strategier när du känner dig obekväm/orolig/otrygg/rädd för att inte  
  känna dig obekväm/orolig/otrygg/rädd längre? 
   
 Trygghet  
  Vad gör en plats trygg? 
  Vilken är den tryggaste platsen? Varför? 
 
 Vanan 
  Påverkar hur väl du känner till en plats upplevelsen av den? 
  En plats du ofta besöker kontra en plats du nästan aldrig besöker. 
 
 Fysiska, sociala och mentala aspekter på otrygghet  
  Vad påverkar dig mest? På vilket sätt? 
  Upplever du att det finns någon skillnad mellan de olika aspekterna beroende på tid  
  på dygnet eller vilken årstid det är? 
 
Avslutning 
 Några frågor?  
 Tack för medverkan 
 Åter igen meddela att personen är helt anonym 
 Ska transkribering skickas till respondenten för godkännande innan svaren analyseras? 
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Bilaga 5 – Alla platser med antal träffat på kartan och grad av 
otrygghetskänsla 
Plats  Antal träffar på 

kartan 
Obekväm Orolig Otrygg Rädd Annan 

känsla 
Ronneby-gatan 10 iii Iiiii  i i  

Torget 1 i     
Hantverkare-gatan 1 i     

Hoglands-park 19 Iiiii   ii iiii Iiiii  iii   

Alamedan 1     Inte 
otrygg 

Borgmästare-gatan 1   i   

Stenbergs-gränd 1   i   
Bakom Åhlens 1   i   

Handels-hamnen 3 i i i   
Strax utanför Systemet/ 
Bakom Wachtmeister 

2 i i    

Stumholmen 2  ii    
Nord östra Trossö  1     Osäker 

Ovan/utanför Piraten 1 i     

Amiralitets-parken 2 ii     
Konstapels-gatan 1 i     

Korsning N.Smedjeg. O  
Ö.Vittusg. 

1     Osäker 

Korsning Ronnebyg. O 
N.Smedjeg.  

1  i   Osäker 

Borgmästare-kajen 1      
Väster Udd 1 i     

Möllebacken 1  i    
Varvsgatan 1 i     

Wachtmeister (ICA) 1 i     

Centralstation 1 i     
Lidl 1 i     

Amiralitets-gatan (Utanför 
Sveas) 

1 i     

Kungsplan 1 i     

Klaipeda-platsen 1 i     
       

Summa träffar på kartan 59  obekväm orolig otrygg rädd Annan 
känsla 

Summa känsla  26 15 13 1 4 



62 
 

 
 
Bilaga 6 – Plats och angiven orsak 
 
Plats Fysisk orsak Social orsak Mental orsak Inte angivit 

orsak 

Ronnebygatan 
 

 -Lösdrivande individer 
-Slagsmål 
- Fulla personer 
-Drogpåverkad 
(främst time) 
- Stökiga fulla ungdomar 
- Högljudda personer 
- Bråkstakar som stör friden 
-Fylla (statt/time) 
- Ungdomsfylla 
- Droger 
-Oprovocerat våld 
- Stökigt fre/lör kväll 
- orolig om flickvännen är med 
om någon ska göra/säga något 
(Utanför Harrys) 

- Hörsägen att saker 
hänt 

 

Stortorget  -Slagsmål   

Hantverkaregatan  -Slagsmål   

Hoglandspark - Mörkt 
- Dåligt 
upplyst 
- Inte 
ordentligt 
upplyst 
- Mörkt 
-Dålig 
belysning 
- Avskilt 
-Mörkt 
- För lite 
belysning 
-Mycket 
buskar och 
träd vilket 
påverkar 
sikten 
- Mörkt 

-Slagsmål 
-Folk som ränner 
-Lösdrivande individer 
- Inte så mycket folk 
-Tillhåll för vissa individer 
- Inget folk 
- obehagligt att möta någon 
- Risk för överfall 
- Tillhåll för bus 
- Ensligt 
- Skummisar påväg norrut 
-Fulla individer 
- Lite folk i rörelse 
-Risken att bli rånad 
-Saker kan hända där utan att 
det upptäcks av de utanför 
parken 
- Obehagliga alkisar 
- Öde 
-Ensamt 

- Tidigare händelser 
- Hörsägen att saker 
hänt 
- Tidigare händelser 
(våldtäckt mot kille) 

 

Alamedan/ 
Kungsbron 

   X 

Borgmästaregata
n 

 -Lösdrivande individer 
-Tiggare 

  

Stenbergsgränd -Många 
gömställen 

   

Bakom Åhlens -Dåligt - Tillhåll för ungdomar   
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upplyst 
Handelshamnen -Mörkt - Inte så mycket folk 

- Inga människor 
-Ensligt 
- Ensligt, känner mig utsatt 
-Skateungdumsgäng 

  

Strax utanför 
systemet/ Bakom 
Wachmeister 

- Hemskt att 
köra bil då det 
är trångt 
(dagtid) 

- Problematiskt med utsatta 
individer 
- Fyllon som gapar och skriker 
- Hemskt att köra bil då det är 
mycket folk (dagtid) 

  

Stumholmen Mörkt - Inget folk på kvällar/nätter 
- Oprovocerat våld 

  

Nord östra 
Trossö 

  - Känner sig inte 
hemma  

 

Utanför/Ovanför 
Piraten 

 Invandrargäng   

Amiralitetsparke
n 

Tunnlarna Pundare 
-Lite folk i rörelse 
 

  

Konstapelsgatan Låg standard 
Bara bostäder 

Upplever de boende som 
oberäkneliga 

  

Korsning 
N.Smedjeg. O  
Ö.Vittusg. 

 -Andra vet inte hur de ska köra 
bil i de korsningarna 
-Folk bara kör/cyklar rakt ut 

  

Korsning 
(gångfatszon) 
Ronnebyg. O 
N.Smedjeg.  

 - Förare i bilar vet inte att de ska 
lämna företräde 

  

Borgmästarekaje
n 

 - Skummisar påväg norrut   

Väster Udd  - Lite folk i rörelse   
Möllebacken Dålig 

belysning 
   

Varvsgatan  - Lite folk i rörelse   
Wachtmeister 
(ICA) 

 -Stimmigt, mycket folk i rörelse   

Centralstation  -Stimmigt, mycket folk i rörelse   
Lidl  -Stimmigt, mycket folk i rörelse   

Amiralitetsgatan 
(Utanför Sveas) 

 - Mycket genomgång efter 
krogen 

  

Kungsplan    X 

Klaipedaålatsen  Fylla och bråk   
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Bilaga 7 – Grundkarta från ©Lantmäteriet i2012/1086.  
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