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Trygghet och rädsla att utsättas för brott på ett campusområde 

Kan en smartphone-applikation bidra till ökad bedömning av trygghet och minskad 

bedömning av rädsla att utsättas för brott? 

Sammanfattning 
 

Med hjälp av dagens teknik kan applikationer till smartphones 
utvecklas som syftar till att öka tryggheten på offentliga platser. Syftet 
med denna studie var att undersöka män och kvinnors bedömning av 
trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott genom information om 
antalet individer närvarande samt gatubelysning från en kartvy i en 
tänkt smartphone-applikation. Genom en enkätundersökning svarade 
310 respondenter, varav 163 var män och 147 var kvinnor, på frågor 
berörande trygghet och rädsla att utsättas för brott. Resultatet visade, 
likt tidigare forskning, att belysning och närvaro av andra ökade 
individers bedömning av trygghetskänsla och minskade individers 
bedömning av rädsla att utsättas för brott. Slutsatsen var att en dylik 
smartphone-applikation skulle kunna öka tryggheten och minska 
rädslan att utsättas för brott. 
 
Nyckelord: Gatubelysning, närvaro av andra, trygghet, rädsla för brott, 
könsskillnader, smartphone-applikation. 
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Feelings of safety and fear of crime on campus 

Could an application for smartphones help increase the assessment of feelings of 

safety and help decrease the assessment of fear of crime?  

Abstract 
 

Applications for smartphones, which aim to increase feelings of safety 
in public places, may thanks to today’s technology be developed. The 
purpose of this study was to investigate men and women’s assessment 
of feelings of safety and fear of crime, by using information of the 
number of individuals present, and street lightning from a map view in 
an imaginary smartphone application. A total of 310 participants 
responded to a questionnaire regarding feelings of safety and fear of 
crime, whereof 163 were men and 147 were women. In line with 
previous studies, the result showed that street lighting and the presence 
of others increased individuals’ assessment of feelings of safety and 
reduced individuals’ perception of fear of crime. Our conclusion was 
that this type of smartphone application will increase feelings of safety 
and decrease levels of fear of crime. 
 
Keywords: Street lights, presence of other people, safety, fear of crime, 
gender differences, smartphone application.  
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Trygghet och rädsla att utsättas för brott på ett campusområde 

Kan en smartphone-applikation bidra till ökad bedömning av trygghet och minskad 

bedömning av rädsla att utsättas för brott? 

        I dagens samhälle har teknik och dess utveckling fått en allt större betydelse. Med hjälp 

av smartphones är många ständigt uppkopplade och uppdaterade om vad som händer runt 

omkring oss. Ett sätt att dra nytta av dagens teknik är att använda den i trygghetsskapande 

arbete. Ett universitet i Sverige kommer med hjälp av dagens teknik planera att utveckla en 

tänkt applikation till smartphones samt sensorer där användaren med hjälp av information 

från en kartvy kan se vart andra individer på ett campusområde befinner sig. Syftet med 

applikationen är att öka trygghetskänslan hos de som använder sig av applikationen. För att 

undersöka om en dylik applikation skulle kunna bidra till en ökad trygghetskänsla och 

minskad rädsla att utsättas för brott genomfördes i denna studie en enkätundersökning. I 

enkäten fick individer som befann sig på ett universitetscampusområde bedöma sin 

trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott utifrån information som gavs via olika bilder 

som illustrerade en trygghetsapplikaton i en fiktiv smartphone. Anledningen till att 

applikationen och sensorerna testades i denna studie var för att se om de skulle kunna fungera 

i verkligheten.  

 Då tidigare forskning visat att gatubelysning (se exempelvis: Boomsma & Steg, 2014) 

och närvaro av andra (se exempelvis: Jorgensen, Ellis & Rudell, 2012) är två viktiga 

komponenter i trygghetsskapande syfte samt för att minska rädslan att utsättas för brott, valde 

vi att inkludera dessa i vår studie.  

 Att mäta trygghet kan vara svårt eftersom det för olika individer kan betyda olika saker. 

Trygghet kan exempelvis vara någonting som erbjuder, innebär eller medför säkerhet eller 

beskydd (SAOL, 2015). Trygghet kan också bero på stabilitet, skydd eller friheten över att 

inte behöva känna sig rädd (Andersson-Segesten, 1991). Nationella trygghetsundersökningen 
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(NTU) mäter trygghetsbegreppet genom att inkludera en fråga angående känslan av otrygghet 

respondenterna till trygghetsundersökningen upplevt utomhus under kvällstid i det egna 

bostadsområdet. Under år 2014 uppgav cirka 8 procent i NTU att deras otrygghet i sitt eget 

bostadsområde på kvällen påverkat deras livskvalitet. En mindre andel, cirka 5 procent, 

uppgav att otryggheten bidrog till att de inte gick ut ensamma på kvällar. Andelen otrygga 

skiljde sig åt mellan män och kvinnor. Specifikt uppgav kvinnor att de i större utsträckning än 

män upplevde sig vara otrygga och valde att inte gå ut under kvällstid (Brå, 2014). Liknande 

könsskillnader i trygghet på kvällstid påvisas även i internationell forskning (Boomsma & 

Steg, 2014).  

Otrygghet och rädsla att utsättas för brott            

         Otrygghet i relation till rädsla att utsättas för brott började först diskuteras inom 

kriminologin på 1960-talet. Att känna sig otrygg och rädd att utsättas för brott kan enligt 

forskning leda till en försämrad folkhälsa såväl som ett försämrat psykiskt välmående 

(Andreescu, 2010). I både svensk- som internationella studier påvisas att individer på 

kvällstid uppgett sig vara relativt otrygga och rädda att utsättas för brott där ett mindre antal 

individer uppgett att de bedömde sig vara så otrygga och rädda att utsättas för brott att de inte 

gick ut alls. Dessa studier har gemensamt att de mätte hur denna otrygghet och rädsla att 

utsättas för brott såg ut i det egna bostadsområdet och inte på andra offentliga platser. Att 

otrygghet och rädsla att utsättas för brott har ett samband till varandra påvisas i dessa studier, 

där studierna visade att rädsla att utsättas för brott är ett ytterligare sätt att mäta 

otrygghetskänslan. Studierna visade även att kvinnor uppgav sig vara både otryggare och 

räddare att utsättas för brott än vad män uppgav sig vara (Andreescu, 2010; Bennett m.fl., 

2007; Brå, 2014).  

 Två amerikanska studier genomförda på campusområden visade liknande resultat, 

nämligen att kvinnor var betydligt otryggare och räddare att utsättas för brott än vad män var. 
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Dessa studier jämförde dagtid med kvällstid och kvinnor uppgav sig vara otryggare och 

räddare att utsättas för brott oavsett tidpunkt på dygnet (Fox, Nobles & Piquero, 2009; 

McConnell, 1997). 

 Att känna sig otrygg och rädd att utsättas för brott kan leda till att individer aktivt väljer 

att undvika vissa platser som för dem känns otrygga. Rädsla att utsättas för brott är enligt en 

studie en emotionell respons till kriminalitet där otryggheten hänger ihop med risken att 

viktimiseras (Andreescu, 2010).  

Gatubelysning i relation till trygghet och rädsla att utsättas för brott 

  Situationell brottsprevention är en inriktning inom brottsprevention som går ut på att 

reducera möjligheten för kriminalitet och öka risken att bli upptäckt när en individ begår brott 

genom modifikationer i den fysiska miljön. Gatubelysning kan vara den modifikation i den 

fysiska miljön som kan leda till att det är lättare att upptäcka gärningsmannen (Tilley, 2009). 

         Det var först på 1960-talet som intresset väcktes för att undersöka vad gatubelysning 

hade för effekt på kriminalitet. Detta intresse väcktes av en drastisk ökning av kriminalitet i 

Nordamerika Wright m.fl., 1974, refererat i Painter & Farrington, 1997).  En rad olika städer 

inledde gatubelysningsprogram som syftade till att minska kriminaliteten. Dessa program 

visade sig kunna fungera då kriminaliteten markant reducerades i de städer som inlett 

programmen (Wright m.fl., 1974, refererat i Painter & Farrington, 1997). 

         Ett flertal internationella studier har visat att gatubelysning kan reducera kriminalitet, 

minska rädslan att utsättas för brott och kan ha ett samband med hur trygg en individ känner 

sig. Mer specifikt visade dessa studier att gatubelysning bidrog till att individer i ibland annat 

park- och stadsområden kände sig tryggare och mindre rädda att utsättas för brott. Dessutom 

fanns det könsskillnader i dessa studier som visade att kvinnor uppgav sig vara otryggare och 

räddare att utsättas för brott än vad män uppgav sig vara oavsett om det fanns gatubelysning 

eller inte (Boomsma & Steg, 2014; Haans & de Kort, 2012; Hassinger, 1985; Jones, Maclean 
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& Young, 1986; Pain, 1993; Tien m.fl., 1974 refererat i Farall, Gray & Jackson, 2007; 

Painter, 1996; Painter & Farrington, 1997).  

 En studie i USA som undersökt gatubelysning i relation till trygghet och rädsla att 

utsättas för brott på ett campusområde visade att studenter upplevde sig vara otrygga och 

rädda att utsättas för brott på campusområdet under kvällstid. Resultatet av studien påvisade 

att studenterna efterfrågade mer gatubelysning på campusområdet, oavsett kön, för att detta 

enligt dem skulle kunna öka tryggheten och minska rädslan att utsättas för brott (Nasar, Fisher 

& Grannis, 1993). 

 En annan studie genomförd på ett campusområde i USA undersökte studenters rädsla att 

utsättas för brott. I studien uppgav sig kvinnliga studenter vara räddast att utsättas för brott 

när campusområdet var dåligt belyst (62,1 %). Män uppgav sig också vara relativt rädda att 

utsättas för brott när det på campusområdet var dåligt belyst (30,4 %), dock inte i samma 

utsträckning som kvinnor (Fisher & May, 2009). 

         En svensk studie har visat att bostadsområden som är belysta med gatubelysning kan ge 

en ökad känsla av trygghet då bra gatubelysning skulle kunna bidra till att individer som 

vistas i området får en bättre uppsikt över området. Detta kan i sin tur leda till att eventuella 

gärningsmän avskräcks. Gatubelysning kan också ge en känsla att områdes tas om hand vilket 

eventuellt skulle kunna öka tryggheten. Bra belysning på offentliga platser skulle dessutom 

kunna bidra till att fler individer vistas där som i sin tur skulle kunna leda till en ökad känsla 

av trygghet (Brå, 2008). Anledningen till att gatubelysning kommer inkluderas i denna studie 

var för att tidigare forskning visat att gatubelysning på kvällstid ökade trygghetskänslan och 

minskade rädslan att utsättas för brott hos män och kvinnor. 

Närvaro av andra individer i relation till trygghet och rädsla att utsättas för brott 

         En teori som kan förklara trygghet och rädsla att utsättas för brott i närvaro av andra 

individer är rutinaktivitetsteorin. Teorin grundar sig på tre faktorer som i kombination leder 
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till att brott kan begås. De tre olika faktorerna är en motiverad förövare, ett lämpligt objekt 

eller lämpligt offer samt frånvaron av kapabla väktare (Bullock, Clarke & Tilley, 2010; 

Cohen & Felson, 1979; Tilley, 2009). Enligt teorin ses alla individer som potentiella förövare, 

men vilka handlingar en människa är beredd att utföra skiljer sig från individ till individ och 

mellan olika situationer (Felson & Boba, 2010). Kapabla väktare kan vara allt ifrån polis, 

väktare, vanliga medborgare till exempelvis övervakningskameror (Bullock m.fl., 2010; 

Cohen & Felson, 1979; Tilley, 2009). Sensorerna som ger information till applikationen 

skulle också kunna vara en kapabel väktare. Detta eftersom den fiktiva smartphone-

applikationen via sensorerna genererar information om antalet individer närvarande som i sin 

tur skulle kunna motsvara kapabla väktare.  

 Närvaron av kapabla väktare kan bidra till en ökad trygghetskänsla eftersom risken att 

brott ska begås när dessa finns närvarande, enligt teorin, är reducerade. Kapabla väktare kan 

också, enligt teorin, minska risken att utsättas för brott, då dessa ökar risken för en motiverad 

förövare att bli upptäckt (Bullock m.fl., 2010; Cohen & Felson, 1979; Tilley, 2009).  

 En amerikansk studie genomförd i en offentlig park som tillfrågat både parkbesökare 

och studenter som besökt parken har visat att närvaron av andra kan bidra till att individer 

upplever sig tryggare och mindre rädda att utsättas för brott. Studien visade att parkbesökare 

och studenter kände sig tryggast när det fanns andra individer närvarande. Denna studie mätte 

även hur män och kvinnor upplevde dessa situationer när inga andra individer fanns 

närvarande i parkområdet. Denna studie visade att det fanns en signifikant könsskillnad 

mellan hur män och kvinnor upplevde trygghet och rädsla att utsättas för brott i dessa 

sammanhang. Kvinnor uppgav till en högre grad än män att de bedömde sig själva som 

otrygga och rädda att utsättas för brott när ingen individ fanns närvarande i parkområdet. 

Kvinnor blev dock tryggare och mindre rädda att utsättas i högre grad än män när andra 

individer fanns närvarande (Jorgensen m.fl., 2012).  
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 Tre andra studier har visat att närvaron av en enda individ var det som gjorde att 

kvinnor bedömde sig vara mest otrygga medan denna tendens inte verkade finnas hos män. 

En anledning till att kvinnor uppgav sig vara otrygga när enbart en enda individ fanns 

närvarande skulle, enligt studierna, kunna bero på rädslan att utsättas för våldtäkt (Ferraro, 

1996; Stanko, 1995; Painter, 1992). En studie genomförd på ett campusområde visade att män 

uppgav sig bli räddast att utsättas för brott av en grupp individer som befann sig på området 

som undersöktes (Fisher & May, 2009). 

         En amerikansk studie har även visat att när det inte fanns några andra individer 

närvarande i den offentliga miljön på kvällstid uppgav respondenterna i denna studie att de 

kände sig otrygga och rädda att utsättas för brott. Den största otrygghetskänslan och rädslan 

att utsättas för brott individerna kände var dock när området inte var belyst men frånvaron av 

andra individer var också en betydande faktor till varför individerna kände sig otrygga och 

rädda att utsättas för brott. Det denna studie mer specifikt visade var att individer kände sig 

minst trygga i offentliga miljöer när det, förutom gatubelysning, inte fanns några andra 

individer närvarande. De områden som individer till högst grad angav vara otryggast när inga 

andra befann sig där var där det fanns höga buskar, träd, slutna sittgrupper samt dålig 

belysning. Betydelsen av könstillhörighet analyserades dock inte denna studie (Nasar & 

Jones, 1997). 

 En svensk studie har undersökt hur uniformerade individer, dvs. polis, ordningsvakter 

och polisvolontärer, påverkade trygghetskänslan hos individer i offentliga miljöer. Studien 

visade att i redan relativt trygga miljöer skapade inte patrullering någon ökad trygghetskänsla 

oavsett om det var två eller sex poliser, polisbil, ordningsvakter eller polisvolontärer som 

patrullerade. När det gällde relativt otrygga miljöer som exempelvis en park eller tunnel på 

kvällstid ökade trygghetskänslan i närvaron av alla dessa aktörer jämfört med om ingen 

uniformerad person eller polisbil fanns på platsen. Trygghetskänslan var högst i offentliga 
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miljöer när det fanns fotpatrullerande poliser närvarande men ordningsvakter och 

polisvolontärer bidrog också till ökad trygghetskänsla. Studien visade att både män och 

kvinnor kände sig tryggare av uniformerade aktörer men att kvinnor i relativt otrygga miljöer 

uppgav att de kände sig mer otrygga än män (Doyle m.fl., 2015). Utifrån de studier som mätt 

närvaro av andra i relation till trygghet och rädsla att utsättas för brott kan slutsatsen dras att 

individer verkar bli trygga när andra individer finns närvarande. 

Begränsningar i tidigare forskning 

         I Brottsförebyggande rådets NTU (2014) mäts otrygghet enbart i det egna 

bostadsområdet och inte på andra offentliga platser vilket är en begränsning med studien. 

Baserat på NTU:n vet man inte heller vad som gör att respondenterna anser sig vara otrygga i 

en viss miljö. Liknande begränsning kan återfinnas i internationell forskning som enbart 

mäter otrygghet i respondentens eget bostadsområde (Andreescu, 2010; Bennett m.fl., 2007). 

Amerikanska studier (se exempelvis: Fisher & May, 2009; Nasar m.fl., 1993) har genomfört 

mätningar av trygghet och rädsla att utsättas för brott på campusområden, men inte i relation 

till en smartphone-applikation eller sensorer.  

         Begränsningar i en svensk studie av Doyle m.fl., (2015) var att de enbart mätte trygghet 

och rädsla att utsättas för brott i relation till uniformerade aktörer. Denna studie kan inte 

påvisa om vanliga medborgare på samma sätt som uniformerade skulle kunna bidra till en 

ökad trygghetskänsla och minskad rädsla att utsättas för brott i offentliga miljöer. 

         I vår studie kommer dessa begränsningar mötas genom att vi mäter trygghetskänslan i 

annan offentlig miljö än sig eget bostadsområde, i detta fall campusområdet vid ett 

mellanstort universitet i Sverige. Detta eftersom den tänkta smartphone-applikationen ska 

utvecklas på ett universitetscampusområde. Vår studie kompletterar även de amerikanska 

studier som mätt trygghet och rädsla att utsättas för brott på campusområden. Detta genom 

den tänkta smartphone-applikationen och sensorerna som i vår studie mäter trygghet och 
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rädsla att utsättas för brott på campusområdet. I vår studie har vi undersökt trygghetskänslan 

och rädslan att utsättas för brott utan att definiera vilka de individer som närvarade var Detta 

för att vi ville ha situationerna på bilderna så nära den tänkta applikationen till en smartphone 

som möjligt då den tänkta applikationen inte kommer röja identiteten på de som använder sig 

av den.  

Syfte och frågeställningar 

         Syftet med denna studie var att undersöka män och kvinnors bedömning av 

trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott utifrån information om antal individer 

närvarande samt gatubelysning från en kartvy i en tänkt smartphone-applikation.  

 Våra frågeställningar och hypoteser grundar sig på den tidigare forskning som visat att 

individer var mer otrygga och räddare att utsättas för brott på kvällstid jämfört med dagtid (se 

exempelvis: Fox m.fl., 2009; McConnell, 1997). Våra frågeställningar och hypoteser grundar 

sig också på den tidigare forskning och teori som visat att gatubelysning och närvaron av 

andra individer kan öka trygghetskänslan och minska rädslan att utsättas för brott (se 

exempelvis: Cohen & Felson, 1997; Jones m.fl., 1986; Jorgensen m.fl., 2012; Pain, 1993; 

Tilley, 2009). 

 Den första frågeställningen inkluderas för att testa om dagtid, gatubelysning på kvällstid 

samt avsaknad av gatubelysning på kvällstid hade ett samband med män och kvinnors 

bedömning av trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott. Den andra frågeställningen 

inkluderas för att undersöka om gatubelysning samt avsaknad av gatubelysning på kvällstid i 

kombination med från- och närvaro av andra individer hade ett samband med män och 

kvinnors bedömning av trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott. Våra frågeställningar 

och hypoteser var: 

• Bedömer män och kvinnor sig vara tryggast och minst rädda att utsättas för brott på 

dagtid följt av kvällstid när det finns gatubelysning och otryggast och mest rädda att 
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utsättas för brott på kvällstid när det inte finns gatubelysning? 

Vår hypotes är att både män och kvinnor bedömer sig vara tryggare och mindre rädda 

att utsättas för brott på dagtid samt kvällstid när det finns gatubelysning jämfört med 

kvällstid när det inte finns gatubelysning. 

• Hur trygga och rädda att utsättas för brott bedömer män och kvinnor sig vara på 

kvällstid när de utifrån en kartvy i en smartphone får information om antalet individer 

närvarade samt information om det finns- respektive inte finns gatubelysning? 

Vår hypotes är att både män och kvinnor utifrån information från en kartvy i en fiktiv 

smartphone-applikation bedömer sig vara tryggare och mindre rädda att utsättas för 

brott ju fler individer som finns närvarande och det finns gatubelysning. Vår hypotes 

är även att antalet individer närvarande utifrån information från en kartvy i en 

smartphone har betydelse för individers bedömning av trygghetskänsla samt rädsla att 

utsättas för brott där både män och kvinnor blir tryggare desto fler individer som finns 

närvarande. Vidare är vår hypotes att kvinnor bedömer sig vara minst trygga och mest 

rädda att utsättas för brott när kartvyn i smartphonen indikerar närvaron av endast en 

individ medan denna tendens inte finns hos män. 

Metod 

 Syftet med applikationen skulle vara att öka tryggheten genom att individer i sin 

smartphone skulle kunna se vart andra individer befann sig samt antalet individer i närheten. 

Tanken var även att sensorer skulle monteras upp som inte bara registrerade exakt 

positionering av applikations-användare utan som dessutom registrerade individer som inte 

var applikations-användare. Dessa individer kan synas i applikationen då de passerat de 

uppsatta sensorerna.  
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Deltagare 

 Urvalet till denna studie utgjordes av individer på ett campusområde på ett universitet. 

Anledningen till detta var att applikationen som kommer utvecklas i första hand riktar sig till 

individer som befinner sig på det aktuella campusområdet. Det utgick ingen belöning för att 

delta i studien. 

 I studien svarare 310 respondenter på enkäten varav 52,60 procent (n = 163) var män 

och 47,40 procent (n = 147) var kvinnor. Åldersintervallet sträckte sig mellan 17-46 år och 

medelåldern var 24,00 år (SD = 4,64 år). Av respondenterna var 1 av 10 födda utanför 

Sverige (n = 31) och cirka en tredjedel av vårt urval hade en eller båda föräldrar födda utanför 

Sverige (n = 83). En klar majoritet av vårt urval, 94,50 procent (n = 293), uppgav att deras 

huvudsakliga sysselsättning var att studera.  

 Det interna bortfallet i denna studie var lågt då enbart 4 män och 3 kvinnor inte svarade 

på alla de frågor vi i denna studie valt att analysera. Det interna bortfallet beror förmodligen 

på att respondenten antingen valt att avstå från eller missat att besvara frågan i enkäten. 

Material 

 För att besvara våra frågeställningar utformade vi en enkät som syftade till att mäta hur 

trygg samt hur rädd en individ bedömde sig vara att utsättas för brott i ett antal fiktiva 

situationer. Innan enkäten delades ut testades den på 7 individer för att säkerställa att 

respondenterna förstod att det vad trygghet och rädsla att utsättas för brott som mättes. Detta 

kallas för självklar eller uppenbar validitet (Bryman, 2014).  

 Enkäten utformades till största del med flervalsfrågor. Enkäten bestod av 30 frågor där 

de tio första frågorna berörde bakgrundsinformation som kön, ålder och födelseland. Det 

fanns även en fråga om hur ofta respondenten rört sig på campusområdet på kvällstid och en 

följdfråga om respondenten bedömde sig vara trygg och rädd att utsättas för brott när han eller 

hon rört sig på campusområdet. De övriga frågorna, se Figur 1-4 nedan, bestod av fiktiva 
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situationer där vi konstruerat en kartvy i en smartphone för att få det så likt en tänkt 

applikation som möjligt. Respondenterna skulle föreställa sig att de i kartvyn skulle ta sig från 

punkt A till punkt B och med hjälp av kartvyn i smartphonen se vart andra individer befann 

sig samt om det fanns gatubelysning eller inte. Till varje kartbild fanns även ett foto som 

visade den plats respondenterna skulle föreställa sig att de stod på när de tittade på 

smartphonen. Detta foto fanns i tre versioner, en dagbild, en kvällsbild när det fanns 

gatubelysning samt en kvällsbild när det inte fanns gatubelysning. Dessa tre kartvy-bilder 

syftade till att mäta män och kvinnors bedömning av trygghetskänsla och rädsla att utsättas 

för brott beroende på om det var dagtid, kvällstid när det fanns gatubelysning eller kvällstid 

när det inte fanns gatubelysning (se Figur 1).  

 De frågor som illustrerade dagtid i enkäten fanns i fyra olika situationer med antalet 

individer närvarande. Dessa var ingen individ närvarande, en individ närvarande, 2-10 

individer närvarande samt 20-30 individer närvarade. Dessa kartvy-bilder syftade till att mäta 

män och kvinnors bedömning av trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott på dagtid 

beroende på antalet individer närvarande (se Figur 2). Det fanns i enkäten sex olika 

situationer med antalet individer närvarande på kvällstid när det fanns (se Figur 4)- respektive 

inte fanns (se Figur 3) gatubelysning. Dessa var ingen individ närvarande, en individ 

närvarande, 2-10 individer närvarande, 20-30 individer närvarande, 1 applikations-användare 

närvarande samt 5 applikations-användare närvarande. Syftet med dessa kartvy-bilder var att 

mäta män och kvinnors bedömning av trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott när det 

fanns (se Figur 4)- respektive inte fanns (se Figur 3) gatubelysning beroende på antalet 

individer närvarande.  

 Anledningen till variationerna i antalet individer närvarande baserades delvis på tidigare 

forskning som visat att individer bedömde sig vara mindre trygga och räddare att utsättas för 

brott av ingen- och en individ närvarande, (se exempelvis: Ferraro, 1996; Nasar & Jones, 
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1997; Painter, 1992; Stanko, 1995). Vi valde att inkludera 2-10 individer närvarande då detta 

skulle motsvara ”få” individer. Vi valde också att inkludera 20-30 individer närvarande valde 

vi att inkludera för att de skulle motsvara ”många” individer. För att testa om exakt 

positionering av en och fem individer som illustrerar andra applikations-användare i kartvyn 

ger högre bedömning av trygghetskänsla och lägre bedömning av rädsla att utsättas för brott 

jämförde vi dessa mot de individer som inte är applikations-användare som enbart registreras 

av sensorerna. För att besvara dessa frågor kunde respondenten bedöma sin trygghet och 

rädsla att utsättas för brott genom att svara på en femgradig skala där 0 = Inte alls och 5 = 

Helt.  

 Nedan presenteras fotobilderna samt kartvy-bilderna som är inlagda i en smartphone 

från enkäten presenteras. Den enkätversion som presenteras är version A. Enkätversion B 

innehöll samma frågor men kartvy-bilderna i de fiktiva smartphone-applikationen låg i 

motsatt ordning. 
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Figur 1. Frågorna 11-13 från enkäten föreställde dagtid, kvällstid när det fanns gatubelysning 
och kvällstid när det inte fanns gatubelysning. 
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Figur 2. Frågorna 14-17 från enkäten föreställde dagtid och variationer i antalet individer närvarade i 
den fiktiva smartphone-applikationens kartvy. 
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Figur 3. Frågorna 18-23 från enkäten föreställde kvällstid när det inte fanns gatubelysning och 
variationer i antalet individer närvarade i den fiktiva smartphone-applikationens kartvy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TRYGGHET OCH RÄDSLA PÅ CAMPUS 19 

Figur 4. Frågorna 24-29 från enkäten föreställde kvällstid när det fanns gatubelysning och variationer i 
antalet individer närvarade i den fiktiva smartphone-applikationens kartvy. 
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Procedur 

 310 enkäter distribuerades i två olika upplagor varav 54,50 procent (n = 169) var av typ 

A och 45,50 procent (n = 141) var av typ B. Enkäterna A och B innehöll samma frågor men i 

olika ordningsföljder för att kunna motbalansera eventuella effekter av ordningen (Doyle 

m.fl., 2015). Det som var gemensamt för enkät A och B var att bakgrundsfrågorna låg först 

oberoende av vilken version respondenten fick besvara, vilket innebär att det enbart var 

kartvy-bilderna i den fiktiva smartphone-applikationen som omkastades. 

 Enkäterna delades ut till individer som befann sig på campusområdet. Vi gick fram till 

potentiella respondenter som satt i olika sittgrupper i korridorer och pentryn på campus. Vi 

besökte alla hus som tillhör campus under tre vardagar mellan klockan 09.00 – 16.00. När vi 

fått kontakt med respondenterna frågade vi om de hade några minuter över till att besvara en 

enkät. Vi presenterade muntligen studien och dess syfte innan respondenten fick välja att 

besvara enkäten eller avböja sin medverkan i enkätundersökningen. Vi informerade om att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Respondenterna fick dock fylla i sin mailadress om de 

ville ha resultatet av studien vilket riskerar att röja respondentens anonymitet, men det var 

helt frivilligt att fylla i sin mailadress. Syftet samt information om studien, att enkäten var 

frivillig att fylla i, att resultatet av studien skulle presenteras på gruppnivå samt att 

respondenten samtyckte till sin medverkan stod även skriftligt på enkätens förstasida. Vi har 

även förvarat enkäterna på en sådan plats att ingen obehörig kan ta den av enkätsvaren. Detta 

innebär att vi uppfyllt de forskningsetiska principerna som gäller för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011).  

 Vi informerade om att enkäten tog cirka tio minuter att fylla i men att de fick ta den tid 

de behövde. När enkäten och en bläckpenna, om respondenten inte hade någon egen penna, 

hade delats ut lämnade vi respondenten ifred men fanns på nära avstånd tillgängliga under den 

tiden enkäten fylldes i, vilket minskar risken för misstolkningar hos respondenten då de kunde 
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fråga om det var något de undrade över eller inte förstod. När respondenten var klar frågade 

vi om det hade gått bra att fylla i enkäten och om de hade några frågor, besvarade eventuella 

frågor och avslutade med att tacka för deras medverkan. 

Statistiska analyser 

 Vi använde oss av statistikprogrammet IBM SPSS 22 (Statistical Package for the Social 

Science) för att genomföra statistiska analyser. För att testa våra frågeställningar användes 

repeated measures ANOVA med Bonferroni post-hoc test. Detta eftersom vi ville jämföra 

medelvärdesskillnaderna i fler än två situationer (Field, 2014). Bonferroni post-hoc testet gör 

det möjligt att se mellan vilka kartvy-situationer från enkäten som det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad. 

Resultat 

 Vi valde att i enkäten tillfråga respondenterna om hur ofta de rörde sig på 

campusområdet på kvällstid och en följdfråga om individen bedömde sig vara trygg och rädd 

att utsättas för brott när han eller hon rört sig på campusområdet på kvällstid. Detta för att vi 

ville se om respondenterna i allmänhet kände sig otrygga och rädda att utsättas för brott när de 

rört sig på campusområdet. Majoriteten uppgav att de rörde sig på campusområdet minst en 

gång i veckan eller varje dag, 70,60 procent (n = 220). Majoriteten av de som rörde sig på 

campus på kvällstid uppgav att de kände sig trygga eller mycket trygga, 66,10 procent (n = 

205). 

 För att testa om det fanns en korrelation mellan trygghet och rädsla att utsättas för brott 

genomfördes en bivariat korrelation för alla kartvy-bilder separat. Korrelationerna varierade 

mellan -0,38 till -0,73 för män och mellan -0,43 till -0,69 för kvinnor på de olika kartvy 

bilderna. Att korrelationerna var negativa var förväntat och innebär att ju mindre trygg en 

individ var desto räddare var samma individ att utsättas för brott.  Alla dessa korrelationer var 

statistisk signifikanta (p < ,01). Anledningen till att dessa korrelationer genomfördes var för 
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att se om trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott hade en så stark korrelation att de 

kunde analyseras tillsammans. Eftersom korrelationen varierar mycket, och inte entydigt är 

mycket stark, presenteras trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott separat i de följande 

analyserna. 

 Då vi testade våra frågeställningar med repeated measures ANOVA för att se 

variansskillnader var det viktigt att kontrollera om Mauchly’s test indikerade om antagandet 

av sphericity var mött för att kontrollera för typ 1 fel. I vårt fall var inte detta antagande mött 

och frigehetsgraderna samt F-värdet korrigerades därför med hjälp av Greenhouse-Geisser 

(Field, 2014).   

 Eftersom vi inte hade en jämn fördelning mellan A och B enkäterna genomfördes en 

ANCOVA för att testa om enkätversionerna skilde sig åt. Detta genomfördes för Figur 1-4 i 

enkäten (se ovan) separat med repeated measures ANOVA där enkätversionerna A och B 

lades in som en kovariat variabel. Analysen visade inte några skillnader vad gäller 

signifikansnivåerna mellan frågorna i enkätversionerna. Detta innebär att det inte spelade 

någon roll att det inte fanns en jämn fördelning mellan enkätversion A och B och därför 

kontrollerades inte denna A/B-variabel för i de kommande analyserna. 

Bedömer män och kvinnor sig vara tryggast och minst rädda att utsättas för brott på 

dagtid följt av kvällstid när det finns gatubelysning och otryggast och mest rädda att 

utsättas för brott på kvällstid när det inte finns gatubelysning? 

 För att testa denna frågeställning användes frågorna 11-13 i enkäten (se Figur 1). 

Resultaten i Tabell 1 och Tabell 2 visar att både män och kvinnor bedömde sig vara tryggare 

och mindre rädda att utsättas på brott på dagtid samt på kvällstid när det fanns gatubelysning 

jämfört med kvällstid när det inte fanns gatubelysning. Alla medelvärdesskillnader var 

statistiskt signifikanta för både män och kvinnor och post-hoc testen med Bonferroni såg 

likadana ut för män och kvinnor. Detta innebär att både män och kvinnor bedömde sig vara 
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tryggast och minst rädda att utsättas för brott på dagtid följt av kvällstid när det fanns 

gatubelysning och minst trygga och räddast att utsättas för brott på kvällstid när det inte fanns 

gatubelysning. 
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Tabell 1 
Män och kvinnors bedömning av trygghet under dagtid (A), när det på kvällstid fanns gatubelysning (B) och när det på kvällstid inte fanns 
gatubelysning (C), testat med repeated measures ANOVA och post-hoc test. 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; *** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A>B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är störst hos A, enligt post-hoc test (Bonferroni). 
 
 
Tabell 2  
Män och kvinnors bedömning av rädsla att utsättas för brott under dagtid (A), när det på kvällstid fanns gatubelysning (B) samt när det på 
kvällstid inte fanns gatubelysning (C), testat med repeated measures ANOVA och post-hoc test. 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader*** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A<B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är störst hos B enligt post-hoc test (Bonferroni). 
 

  Män (n = 162)     		 Kvinnor (n = 145)     		
  M SD Fg F   

 
M SD fg F   

 A. Trygghetskänsla dagtid 4,64 0,75 1,618, 260,48 98,50*** A>BC 
 

4,20 0,97 1,58, 227,87 195,37*** A>BC 
 B. Trygghetskänsla 

kvällstid belysning fanns 4,04 1,02 
  

B<A; B>C 
 

2,63 1,27 
  

B<A; B>C 
 C. Trygghetskänsla 

kvällstid belysning fanns ej 3,60 1,21 
  

C<AB 
 

1,81 1,52 
  

C<AB 
 

		 Män (n = 162)     		 Kvinnor (n = 145)     		

	
M SD Fg F 

  
M SD fg F 

  A. Rädsla att utsättas för 
brott dagtid 0,67 1,23 1,58, 254,67 65,93*** A<BC 

 
1,19 1,40 1,49, 214,63 144,18*** A<BC 

 B. Rädsla att utsättas för 
brott kvällstid belysning 
fanns 1,12 1,30 

  
B>A; B<C 

 
2,57 1,60 

  
B>A; B<C 

 C. Rädsla att utsättas för 
brott kvällstid belysning 
fanns ej 1,55 1,50 

  
C>AB 

 
3,21 1,41 

  
C>AB 
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Hur trygga och rädda att utsättas för brott bedömer män och kvinnor sig vara på 

kvällstid när de utifrån en kartvy i en smartphone får information om antalet individer 

närvarade samt information om det finns- respektive inte finns gatubelysning? 

 Trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott när gatubelysning fanns. 

 För att testa denna del av frågeställningen användes frågorna 24-29 i enkäten (se Figur 

4). Resultaten i Tabell 3 och Tabell 4 visar att när det fanns gatubelysning bedömde sig män 

minst trygga och räddast att utsättas för brott när det befann sig 2-10 individer och kvinnor 

när det befann sig en individ på den sträcka som skulle passeras. Tryggast och minst rädda att 

utsättas för brott bedömde sig både män och kvinnor vara när det befann sig 20-30 individer 

på den sträcka som skulle passeras. Resultatet i Tabell 3 visade även att när inga andra 

individer fanns närvarande på den yta som skulle passeras var medelvärdet högt för både män 

och kvinnor, alltså bedömde sig både män och kvinnor som trygga.  

 Trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott när gatubelysning inte fanns.
  
 För att testa denna del av frågeställningen användes frågorna 18-23 i enkäten (se Figur 

3). Resultaten i Tabell 5 och Tabell 6 visar att när det inte fanns gatubelysning bedömde sig 

män och kvinnor minst trygga när det befann sig en individ på den sträcka som skulle 

passeras. Räddast att utsättas för brott bedömde sig män vara när det befann sig en individ 

eller 2-10 individer och kvinnor när det befann sig en individ på den sträcka som skulle 

passeras. Tryggast och minst rädda att utsättas för brott bedömde sig både män och kvinnor 

vara när det befann sig 20-30 individer på den sträcka som skulle passeras.  
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Tabell 3 
Män och kvinnors bedömning av trygghetskänsla utifrån variationer av antalet individer närvarande på den yta som skulle passeras kvällstid när 
det fanns gatubelysning, genomfört med repeated measures ANOVA och post-hoc tester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; *** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A>B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är högst hos A enligt post-hoc test (Bonferroni). 
 

Tabell 4 
Män och kvinnors bedömning rädsla att utsättas för brott utifrån variationer av antalet individer närvarande på den yta som skulle passeras 
kvällstid när det fanns gatubelysning, genomfört med repeated measures ANOVA och post-hoc tester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; *** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A<B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är högst hos B enligt post-hoc test (Bonferroni).

  Män (n = 161)     Kvinnor (n = 145)     
  M SD Fg F   M SD fg F   
A. Inga personer på yta 4,43 0,81 3,87, 418,64 5,96*** A>BC 3,41 1,27 3,96, 570,81 22,88*** A>BE 
B. En person på yta 4,28 0,93 

  
B<AD 2,83 1,23 

  
B<ACDF 

C. 2-10 personer på yta 4,24 0,95 
  

C<AD 3,14 1,35 
  

C>B; C<D 
D. 20-30 personer på yta 4,48 0,89 

  
D>BC 3,70 1,27 

  
D>BCEF 

E. 1 applikationsanvändare 4,30 0,94 
   

2,90 1,28 
  

E<ADF 
F. 5 applikationsanvändare 4,32 0,83 

  
  3,30 1,27 

  
F>BE; F<D 

  Man (n = 161)     Kvinnor (n = 145)     
  M SD Fg F   M SD fg  F 

 A. Inga personer på yta 0,84 1,23 3,83, 612,85 1,87 
 

1,76 1,38 3,99, 574,04 17,64*** A<BE 
B. En person på yta 0,88 1,20 

   
2,28 1,27 

  
B>ADF 

C. 2-10 personer på yta 0,92 1,20 
  

C<D 2,03 1,35 
  

C>DF 
D. 20-30 personer på yta 0,75 1,24 

  
D<C 1,41 1,29 

  
D<BCEF 

E. 1 applikationsanvändare 0,88 1,17 
   

2,08 1,36 
  

E>AD 
F. 5 applikationsanvändare 0,79 1,10 

  
  1,77 1,30 

  
F<BC; F>D 
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Tabell 5 
Män och kvinnors bedömning av trygghetskänsla utifrån variationer av antalet individer närvarande på den yta som skulle passeras kvällstid när 
det inte fanns gatubelysning, testat med repeated measures ANOVA och post-hoc tester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; *** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A>B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är högst hos A enligt post-hoc test (Bonferroni). 
 
 
Tabell 6. 
Män och kvinnors bedömning av rädsla att utsättas för brott utifrån variationer av antalet individer närvarande på den yta som skulle passeras 
kvällstid när det inte fanns gatubelysning, genomfört med repeated measures ANOVA och post-hoc tester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; *** p<.001. Bokstäverna, exempelvis A<B, innebär att A 
signifikant (p<,05) skiljer sig från B där medelvärdet är högst hos B enligt post-hoc test (Bonferroni). 

  Man (n = 159) 		   Kvinna (n = 144)     
  M SD fg F   M SD fg F   
A. Inga personer yta 3,77 1,20 4,08, 644,22 15,03*** A>B; A<D 2,08 1,50 3,55, 508,24 25,61*** A>BE; A<D 
B. En person yta 3,56 1,25 

  
B<ADF 1,60 1,40 

  
B<ACDF 

C. 2-10 personer yta 3,68 1,20 
  

C<D 1,95 1,44 
  

C>B; C<DF 
D. 20-30 personer yta 4,10 1,10 

  
D>ABCEF 2,58 1,60 

  
D>ABCE 

E. 1 app-person 3,70 1,22 
  

E<D 1,66 1,34 
  

E<ADF 
F. 5 app-personer 3,85 1,10 

  
F>B; F<D 2,44 1,50 

  
F>BCE 

  Man (n = 159)     Kvinna (n = 145)     
  M SD fg F   M SD fg F   
A. Inga personer på yta 1,23 1,30 3,92, 618,63 8,52*** A<B 2,62 1,54 3,98, 573,72 27,36*** A<B; A>D 
B. En person på yta 1,42 1,32 

  
B<ADF 3,14 1,50 

  
B>ACDF 

C. 2-10 personer på yta 1,42 1,34 
  

C>DF 2,74 1,44 
  

C>DF; C<B 
D. 20-30 personer på yta 1,02 1,32 

  
D<BCE 2,00 1,40 

  
D<ABCE 

E. 1 applikationsanvändare 1,31 1,30 
  

E>D 2,96 1,45 
  

E>DF 
F. 5 applikationsanvändare 1,15 1,22 

  
F<BC 2,30 1,41 

  
F<BCE 
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Diskussion 

 Det övergripande syftet med denna studie var att låta respondenter utifrån en kartvy i en 

tänkt smartphone-applikation bedöma sin trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott. 

Specifikt ville vi undersöka om information som gavs i den tänkta applikationen om närvaron 

av andra samt gatubelysning gav en högre bedömning av trygghetskänslan och en lägre 

bedömning av rädslan att utsättas för brott hos män och kvinnor.  

 Resultatet av denna studie visade, i linje med tidigare forskning, (se exempelvis: 

Boomsma & Steg, 2014; Fisher & May, 2009; Haans & de Kort, 2012; Nasar m.fl., 1993; 

Painter, 1996; Painter & Farrington, 1997), att både män och kvinnor utifrån den enkät som 

illustrerade en tänkt applikation bedömde sig vara mindre trygga och räddare att utsättas för 

brott på kvällstid jämfört med dagtid. Specifikt visar våra resultat att både män och kvinnor 

på kvällstid bedömde sig vara tryggare och mindre rädda att utsättas för brott när det fanns 

gatubelysning jämfört med när det inte fanns gatubelysning.  

 När andra individer fanns närvarande visade vårt resultat, i linje med tidigare forskning, 

(se exempelvis: Bullock m.fl., 2010; Cohen & Felson, 1979; Jorgensen m.fl., 2012; Tilley, 

2009), att både män och kvinnor utifrån enkäten som illustrerade den tänkta applikationen 

bedömde sig bli tryggast och minst rädda att utsättas för brott när andra individer fanns 

närvarande. Vårt resultat visade dessutom att män och kvinnor bedömde sig vara tryggast och 

minst rädda att utsättas för brott när det befann sig 20-30 individer på den sträcka som skulle 

passeras oavsett om det fanns gatubelysning eller inte. Män bedömde sig bli mest otrygga och 

räddast att utsättas för brott när det befann sig 2-10 individer på den stäcka som skulle 

passeras när det fanns gatubelysning. När det inte fanns gatubelysning bedömde sig män bli 

mest otrygga av en individ och räddast att utsättas för brott av en eller 2-10 individer. Kvinnor 

bedömde sig bli mest otrygga och räddast att utsättas för brott av en enda individ oavsett om 

det fanns gatubelysning eller inte. 
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 Syftet med denna studie var inte att se om det fanns skillnader mellan applikations-

användare och individer som passerat sensorerna, men genom att titta på 

medelvärdesskillnaderna kan vi dock se tendenser till att både män och kvinnor bedömde sig 

bli tryggare av vetskapen av exakt positionering av en applikations-användare jämfört med en 

person som passerat sensorerna där ingen exakt positionering fanns oavsett om det fanns 

gatubelysning eller inte. Mäns bedömning av rädsla att utsättas för brott var densamma 

oavsett om de hade vetskapen om exakt positionering av en applikations-användare eller 

vetskapen om en individ som passerat sensorerna när det fanns gatubelysning. När det inte 

fanns gatubelysning bedömde sig män bli räddare att utsättas för brott av vetskapen att en 

individ passerat sensorerna jämfört med exakt positionering av en applikations-användare. 

Kvinnor bedömde sig vara räddare att utsättas för brott av en person som passerat sensorerna 

jämfört med en applikations-användare oavsett om det fanns gatubelysning eller inte. 

 I ett avseende är resultatet av vår studie inte i linje med tidigare forskning (Jorgensen 

m.fl., 2012; Nasar & Jones, 1997). Resultatet i vår studie visade att när inga andra individer 

fanns närvarande var medelvärdet för trygghet högt och rädslan att utsättas för brott lågt, 

vilket innebär att de bedömde sig vara trygga och inte rädda att utsättas för brott oavsett om 

det fanns gatubelysning eller inte. Tidigare forskning visade dock det motsatta, alltså att 

individer uppgav sig bli mer otrygga och räddare att utsättas för brott när inga andra individer 

finns närvarande (Jorgensen m.fl., 2012; Nasar & Jones, 1997). 

 Utifrån de resultat vi fått i denna studie är det dock viktigt att poängtera att mäns 

bedömning av trygghetskänslan låg strax under 5 på den femgradiga skalan och nära 1 på 

skalan rädsla att utsättas för oavsett antal individer närvarande och om det fanns 

gatubelysning eller inte, vilket innebär att de känner sig trygga och inte rädda att utsättas för 

brott. Kvinnors bedömning var lägre, men fortfarande på den övre delen av skalan för 

trygghet vilket innebär att de bedömde sig vara relativt trygga. När det gäller rädslan att 
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utsättas för brott var medelvärdet på den undre delen av skalan vilket innebär att de inte var 

rädda att utsättas för brott oavsett antalet individer närvarande när det fanns gatubelysning. 

När det inte fanns gatubelysning bedömde sig kvinnor vara otrygga och relativt rädda att 

utsättas för brott oavsett antalet individer närvarande. Vi kan vi dock se en tendens för både 

män och kvinnor att gatubelysning ger något högre bedömning av trygghetskänsla och något 

lägre bedömning av rädsla att utsättas för brott när andra individer fanns närvarande. 

 Vår studie bidrar till tidigare forskning genom att möta några av de begränsningar som 

fanns. Vår studie inkluderar mätning av trygghet och rädsla att utsättas på brott på annan plats 

än respondentens eget bostadsområde. Trygghet och rädsla att utsättas för brott undersöktes i 

denna studie på ett campusområde i en mellanstor svensk stad. Vår studie bidrar dessutom till 

tidigare forskning genomförd på campusområden och andra offentliga platser genom att mäta 

trygghet och rädsla att utsättas för brott med hjälp av en smartphone-applikation, vilket i dags 

dato inte gjorts. Vi valde dessutom i denna studie att undersöka relationen mellan anonyma 

individer och trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott. Detta bidrar till den tidigare 

forskning som undersökt relationen mellan uniformerade aktörers närvaro och 

trygghetskänsla och rädsla att utsättas för brott (Doyle m.fl., 2015). 

 En teoretisk utgångspunkt och en inriktning inom brottsprevention som kan förklara 

våra resultat är rutinaktivitetsteorin och situationell brottsprevention. Situationell 

brottsprevention syftar till att modifiera den fysiska miljön för att reducera möjligheten för 

kriminalitet (Painter & Farrington, 1997; Tilley, 2009). Detta kan exempelvis vara 

gatubelysning som i vår studie visat öka bedömningen av trygghetskänslan och minskat 

bedömningen av rädslan att utsättas för brott på kvällstid hos både män och kvinnor. Mer 

specifikt visar gatubelysning på kvällstid bidra till en ökad trygghetskänsla och minskad 

rädsla att utsättas för brott jämfört med när det på kvällstid inte fanns gatubelysning hos både 

män och kvinnor.  
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 Rutinaktivitetsteorin grundar sig på tre komponenter som tillsammans ökar risken för 

att ett brott ska begås (Bullock m.fl., 2010; Cohen & Felson, 1979; Tilley, 2009). Genom att 

ta bort en av dessa komponenter minskar risken för att ett brott ska begås, enligt teorin. En av 

dessa tre komponenter är kapabla väktare som bland annat kan vara uniformerade aktörer 

eller vanliga medborgare som i vår studie motsvarar andra individer som går att se i den 

tänkta applikationen. Vårt resultat visade att både män och kvinnor oavsett om det var dagtid, 

kvällstid när det fanns gatubelysning eller kvällstid när det inte fanns gatubelysning bedömde 

sig vara tryggare mindre rädda att utsättas för brott ju fler kapabla väktare som fanns 

närvarande. Både män och kvinnor bedömde sig dock bli tryggast och minst rädda att utsättas 

för brott när det befann sig 20-30 individer på den sträcka de skulle passera och minst trygga 

och räddast att utsättas för brott av en eller 2-10 individer. Anledningen till detta kan vara att 

kapabla väktare minskar risken för att ett brott ska kunna begås då gärningsmannen lättare 

kan bli upptäckt och kan åka fast. Anledningen till att kvinnor blev otryggare och mer rädda 

att utsättas för brott av en individ, kan vara för att denna individ kan vara den motiverade 

förövare som enligt rutinaktivitetsteorin är en av de tre komponenter som ökar risken för att 

ett brott skall begås. Alla individer ses som potentiella förövare enligt teorin, men vilka 

handlingar individer är beredda att göra skiljer sig från person till person. 

 Resultatet av vår studie stämde till större del överens med våra hypoteser som var 

baserade på tidigare studier och ovan nämnda teorier (se exempelvis: Boomsma & Steg, 

2014; Brå, 2014; Cohen & Felson, 1979; Jorgensen m.fl., 2012; Tilley, 2009). De resultat som 

för oss var oväntat var att män bedömde sig vara minst trygga och räddast att utsättas för brott 

när 2-10 individer fanns närvarande och det fanns gatubelysning. Även när det inte fanns 

gatubelysning var resultatet oväntat för män där de bedömde sig vara minst trygga av en 

individ och räddast att utsättas för brott av en- samt 2-10 individer. En studie av Fisher & 

May (2009) som undersökte rädsla att utsättas för brott på ett campusområde visade att män 
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uppgav sig räddast att utsättas för brott när en grupp individer befann sig på området. Dock 

definierar de aldrig hur många individer denna grupp bestod av. Det vi i vårt resultat kan se är 

att män blev räddast att utsättas för brott av 2-10 individer vilka skulle kunna motsvara denna 

grupp. Denna tendens fanns även för otrygghet, men då endast när det fanns gatubelysning. 

Ett ytterligare oväntat resultat som inte är i linje med tidigare studier var att både män och 

kvinnor bedömde sig vara trygga och inte rädda att utsättas för brott när inga andra individer 

fanns närvarande och det fanns gatubelysning, medan tidigare forskning visat att individer 

bedömde sig vara otrygga och mer rädda att utsättas för brott då inga andra individer fanns 

närvarande (Nasar & Jones, 1997). När gatubelysning inte fanns bedömde sig män var trygga 

och inte rädda att utsättas för brott när inga andra individer fanns närvarande men denna 

tendens fanns dock inte hos kvinnor. 

 Precis som tidigare studier har även vår studie svagheter. Det som i denna studie skulle 

kunna anses vara en svaghet var att vi inte definierade i enkäten vilka individer som fanns 

närvarande och därför inte kan säga något om vilka individer som skulle kunna bidra till en 

ökad bedömning av trygghet och en minskad bedömning av rädsla att utsättas för brott. Detta 

var dock inte syftet med denna studie då vi ville se hur anonyma individer skulle kunna bidra 

till en ökad trygghetskänsla och minskad risk att utsättas för brott. Detta skulle dock kunna 

vara en fråga för senare forskning att undersöka. En annan svaghet i denna studie var att 

enkäten bestod av fiktiva situationer där respondenten skulle sätta sig in i ett antal situationer. 

Detta kan påverka respondentens svar eftersom det kan vara svårt att bedöma hur 

respondenten skulle uppleva situationen i verkligheten. Ytterligare en svaghet med vår studie 

var att det generellt är svårt att mäta trygghet då trygghet kan betyda olika saker för olika 

individer. När det gäller urvalet till vår studie är en svaghet att det inte är slumpmässigt, men 

då vi ville undersöka studenter på ett campusområde valde vi att tillfråga studenter som rörde 

sig på campusområdet och urvalet motsvarar alltså den grupp vi ville undersöka. En sista 
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svaghet är placeringen av applikations-användarna. Placeringen av dessa kan ha påverkat 

respondentens svar eftersom vi inte kan svara på om de skulle känna sig mer eller mindre 

trygga och rädda att utsättas för brott beroende på vart applikations-användarna var placerade 

på kartvyn i smartphone-applikationen. 

 Förutom svagheter finns det också styrkor i vår studie. En av dessa styrkor var att vi 

hade en enkät som mätte trygghetsbegreppet och rädslan att utsättas för brott efter hur tidigare 

studier mätt trygghet och rädsla att utsättas för brott (Doyle m.fl., 2015), vilket stärker 

validiteten i vår studie. Vid en första anblick på vår enkät kunde respondenten se att det var 

trygghet och rädsla att utsättas för brott som var avsett att mätas, vilket kallas för face validity 

(”uppenbar” eller ”självklar” validitet) (Bryman, 2014). Vi säkerställde även detta genom att 

testa vår enkät genom att låta 7 individer besvara enkäten innan den delades ut för att vara 

säkra på att respondenten förstod att det var trygghet och rädsla att utsättas för brott som 

mättes.  

 Att enkäten delades ut till individer på ett universitetsområde är också en stryka 

eftersom den tänkta applikationen och sensorerna skulle testas på ett universitetsområde. Vi 

inkluderade dessutom studier som genomfört mätningar av trygghet och rädsla att utsättas för 

brott på campusområden, vilka resulterade i att gatubelysning och närvaro av andra påverkade 

trygghetskänslan och rädslan att utsättas för brott. Detta styrker att vi mätt trygghet och rädsla 

att utsättas för brott med hjälp av gatubelysning och närvaro av andra. Ytterligare en styrka i 

vår studie var att vi hade enkäten i två versioner och att de motbalanserades. Detta 

analyserades och resultatet visade att ordningsföljden i enkäten inte spelade någon roll.  

 Tekniken har i dagens samhälle en stor betydelse. Ett sätt att ta tillvara på tekniken är 

att använda den i trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I denna studie ville vi 

därför generera kunskap om en tänkt applikation skulle kunna fungera i trygghetsskapande 

och brottsförebyggande syfte. Utifrån de resultat som framkommit ur vår studie kommer 



TRYGGHET OCH RÄDSLA PÅ CAMPUS 34 

troligen fler kvinnor än män använda sig av denna typ av applikation eftersom de i större 

utsträckning än män känner sig mer otrygga när det är mörkt ute, samt att de uppgav sig bli 

tryggare och mindre rädda att utsättas för brott då de genom applikationen fick information 

om antalet individer närvarande samt om gatubelysning fanns eller inte. Den tänkta 

applikationen verkar dock kunna fungera för män också. Vi ville även se huruvida sensorerna 

som gav information till applikationen om hur många individer som passerat på en sträcka 

eller applikations-användare som man ser exakt positionering av skapade större 

trygghetskänsla hos respondenterna. Utifrån vårt resultat kan vi se att både män och kvinnor 

bedömde sig vara tryggare av andra applikations-användare som respondenten kunde se exakt 

positionering av jämfört med en och 2-10 individer som passerat sensorerna. Anledningen till 

detta kan vara att sensorerna inte ger någon exakt positionering, vilket innebär att 

respondenten inte vet vart individen befinner sig eller åt vilket håll densamme går. Det går 

inte heller att säga om individen som blivit upptäckt av sensorerna finns kvar på området. 

Detta kan leda till en sorts falsk trygghet, där individen som använder applikationen förlitar 

sig på antalet individer närvarande fast de inte till hundra procent vet hur många som finns i 

närheten.  Kritik som framkommit från respondenter när vi delat ut enkäten var att de själva 

var osäkra på huruvida de ville delge sin position i den tänkta applikationen till andra och 

detta är något som bör tänkas över vid utveckling av denna typ av applikation. Detta är 

självklart något som måste ses över då en dylik applikation skapas och se till att skydda 

personuppgifter för eventuella hackare eller liknande. 

 Avslutningsvis har denna studie påvisat att brottsförebyggande arbete har hjälp av 

dagens teknik för att skapa trygghet och minska rädslan att utsättas för brott hos individer. 

Slutsatsen utifrån denna studie är att belysning och närvaro av andra är viktiga faktorer i 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Däremot krävs mer forskning inom detta 

område för att ta reda på vilka individer som bidrar till en ökad trygghetskänsla och minskad 
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rädsla att utsättas för brott och att mäta detta i andra offentliga miljöer. En annan viktig 

slutsats är också att den tänkta applikationen till smartphones faktiskt skulle kunna fungera i 

trygghetsskapande arbete och öka tryggheten och minska rädslan att utsättas för brott för de 

individer som använder applikationen.  
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