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Sammanfattning 

Idag känner sig många kvinnor otrygga när de vistas utanför hemmet, i BRÅs (2018b) 

nationella trygghetsundersökning så kan vi läsa att 36% av kvinnorna som deltagit i deras 

undersökning känner sig otrygga. Samtidigt ser vi att så många som 95% av Sveriges 

befolkning 2017 har en mobil (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). 

Givet detta var vår forskningsfråga: Hur kan man använda en mobiltelefon för att öka den 

upplevda tryggheten hos kvinnor utanför hemmet.  

Studien har varit kvantitativ där vi har skickat ut vår enkät till 169 kvinnor i olika åldrar och 

fått in 95 svar med en svarsfrekvens på 56%. 

Vi har undersökt användningen av mobiltelefoner och de appar och funktioner som används 

för att på något vis öka den upplevda tryggheten hos användaren. Detta gjorde vi utifrån 

TAMs perspektiv och med användarvänlighet i åtanke.  

 

Vår slutsats är att de appar och funktioner som vi undersökt inte möter samtliga kriterier som 

finns hos TAM och den vidareutveckling av TAM som vi valt att använda oss av, i syfte att 

accepteras av användaren. Apparna och funktionerna är inte heller användarvänliga nog för att 

få en kontinuerlig användning för syftet. Däremot ser vi att mobilen i hög grad kan användas 

av kvinnor för att öka deras känsla av trygghet då mobiltelefonen erbjuder kontakt med andra 

människor. Vi ser också att det finns potential att bygga en säkerhetsapp som skulle kunna få 

högre efterfrågan och användning än de befintliga vi tar upp i vår studie. 

 

Nyckelord: mobiltelefon, TAM, användarvänlighet, säkerhetsapp, trygghet. 
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1.1 Centrala begrepp 

App - Applikation, ett program i en smartphone 

Smartphone - En smartphone är en avancerad mobil i gränslandet mellan mobil och dator. 

Den har ett operativsystem där man har möjligheter att installera mer avancerade program 

eller appar. Med en smartphone kan man göra betydligt mer än att bara ringa och skicka sms.  

Säkerhetsapp - En speciellt utformad applikation för att öka den upplevda tryggheten hos 

användaren, kan vara att ha möjligheten till att dela sin plats med en vald kontakt, skicka ut ett 

larm vid överfall eller liknande. 

TAM - Technology Acceptance Model, en modell framtagen för att utvärdera hur teknologi 

accepteras av användaren. Då det är en ganska känd modell finns det flera varianter utav den. 

Trygghet - Tryggare Sverige (2018) beskriver trygghet och säkerhet som följande, “Säkerhet 

definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan 

trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken.” Det är utifrån detta vi valt att 

definiera ordet trygghet. 

 

1.2 Introduktion 
Vi som skrivit uppsatsen har erfarenhet av att känna oss otrygga utanför hemmet men på olika 

nivåer. Utifrån diskussion kring att känna sig otrygg när man tar sig hem från krogen en kväll, 

känna sig otrygg när man ensam springer i spåret mitt på dagen eller tar tåget en tidig morgon, 

insåg vi att vi själva ofta väljer att göra vissa aktiviteter på ett speciellt sätt eller anpassar vår 

vardag för att undvika otrygga situationer. Vi ser i BRÅs (2018b) nationella 

trygghetsundersökning att 36% av kvinnorna som deltog i undersökningen känner sig otrygga. 

Vi anser att det är en hög siffra, speciellt när man ställer det mot att motsvarande siffra hos 

männen är 19%. Vidare så uppger 11% av kvinnorna att de blivit utsatta för ett sexualbrott 

och 51% av alla sexualbrott som BRÅ (2018b) frågade om i sin undersökning, har inträffat på 

allmän plats. 

Givet detta väcktes vårt intresse för att reda i vad som påverkar vår upplevda trygghet. Den 

gemensamma nämnaren vi såg oss båda ha var en mobiltelefon som vi alltid bar med oss i de 

potentiellt otrygga situationerna. Utifrån egna erfarenheter såg vi det som att män inte lika 

ofta upplever sig otrygga och har därför valt att rikta in oss mot enkom de som identifierar sig 

som kvinnor. Utifrån den litteraturstudie vi gjort såg vi ett kunskapsgap inom just detta ämne.  

Under vår litteraturstudie läste vi vetenskapliga artiklar om säkerhetsappar som te.x. SafetiPin 

och WosApp ansåg vi att det finns flertalet möjligheter till att ge en känsla av trygghet via 

mobiler och genom appar idag. Vi började leta efter specifika appar utformade för just detta 

syfte, dels på Google men även på App Store och Google Play Store. Då insåg vi att de appar 

vi hittade fått väldigt få recensioner, flertalet av dessa var negativa. Exempelvis Seecure 

(2019) om har fått totalt 4 recensioner där användarna skrivit att olika funktionaliteter slutat 

fungera, att appen inte fungerar alls och att det är undermålig programmering som ligger 

bakom applikationen.  

På Hentech (2018) kan vi läsa om appar för personlig säkerhet, där hittade vi apparna Allone 

och SafeTrek, dessa gick dock inte att hitta när vi sökte på App Store och Google Play Store 

för att ladda ner i våra mobiltelefoner. Det sammantaget gör att vi undrade vad som gör att 

apparna inte används eller inte alls laddas ner. För att reda i det har vi valt två olika modeller 

för att täcka in dels acceptans av ny teknik via TAM men även hur användarvänlig appen är 

när den väl accepteras av användaren, detta gör vi genom att också undersöka 

användarvänligheten. 
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1.3 Forskningsfråga 
Baserat på det aktuella forskningsläget och de faktorer som beskrivs ovan funderar vi: Kan 

mobiltelefoner ge kvinnor en ökad känsla av trygghet när de vistas utanför hemmet? Och hur 

kan man i så fall använda mobiltelefonen för detta syfte? Vi har valt att fokusera på om 

mobiltelefoner kan ge kvinnor en ökad känsla av trygghet när de vistas utanför hemmet. 

Utifrån detta är vår forskningsfråga: Hur kan man använda en mobiltelefon för att öka den 

upplevda tryggheten hos kvinnor utanför hemmet? För att se den definitionen vi använder 

oss av för att definiera trygghet, se ”1.1 Centrala begrepp”. 

 

Vi ser när vi söker litteratur kring det här ämnet att det är ett område som inte är forskat på i 

någon stor utsträckning och anser att det är en relevant fråga i dagens samhälle då 36% av 

kvinnorna känner sig otrygga och 10% undviker att gå ut ensamma sent på kvällen (BRÅ, 

2018b). När man ställer detta mot att 95% av Sveriges befolkning 2017 hade en mobil varav 

85% av dem hade en smartphone (Internetstiftelsen i Sverige, 2017) så tycker vi det är 

intressant att undersöka om det finns en korrelation mellan känsla av trygghet hos kvinnor och 

användandet av mobiltelefoner, samt hur telefonen kan användas för att uppnå en känsla av 

trygghet. Internetstiftelsen (2017) menar att trenden stiger i användandet av smarta mobiler, 

därav anser vi det är en intressant fråga att ställa, hur kan man använda mobilen på bästa sätt 

för att uppnå eller öka sin känsla av trygghet.  

Andersson (1984) talar om situationsrelaterad trygghet, vilket vi anser intressant för vår studie 

då det är situationen då kvinnorna vistas ute vi är intresserad av och inte grundtryggheten hon 

har. Den situationsrelaterade tryggheten är beroende av förhållanden och situationer som 

personen befinner sig i. Här tänker vi att våra förhållanden och situationer handlar till 

exempel om vart kvinnan vistas, vilken tid och framförallt om hon har en mobiltelefon med 

sig. Andersson (1984) menar att den här tryggheten även är beroende av personens personliga 

uppfattning och upplevelse av dessa förhållanden och situationer. Andersson (1984) förklarar 

även att om situationen och resurserna blir hotade eller upphör, kan trygghetskänslan 

upphävas. Kvinnor kan alltså känna sig mer eller mindre trygga i olika situationer. Givet detta 

talar vi om en ökad känsla av trygghet. Vi syftar då till att det är kvinnans egna upplevelse 

och om trygghetskänslan ökar om kvinnan har mobiltelefonen med sig i jämförelse med om 

hon inte har någon mobiltelefon med sig. Trygghet kan upplevas på olika sätt av olika 

individer och man kan känna sig mer eller mindre trygg i en och samma situation. Vi ansåg att 

det kunde vara problematiskt att fråga kvinnorna om de kände sig trygga eller inte just 

eftersom man kan känna sig mer eller mindre trygg. Vi skulle då riskera att många kvinnor 

inte känt igen sig i att de upplevt sig helt trygga men ändå tillräckligt trygga för att röra sig ute 

tack vare en mobiltelefon. 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till kvinnor då vi sett statistik på att kvinnor i större 

utsträckning upplever sig otrygga utanför hemmet än män, i BRÅs (2018b) nationella 

trygghetsundersökning kan vi läsa att 36% av kvinnorna som deltog i undersökningen känner 

sig otrygga medan bara 19% av männen uppger samma sak. Kvinnor avstår också i betydligt 

större utsträckning än män från att gå ut; 10 procent av kvinnorna i befolkningen undviker att 

gå ut ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde på grund av otrygghet. Motsvarande siffra 

för männen är 2 procent. (BRÅ, 2018b.)  
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I vår studie valde vi kriterierna att man identifierar sig som kvinna, är myndig samt använder 

en mobiltelefon. I vår studie har vi valt att definiera ordet kvinna som det kön man identifierar 

sig som.   

 

Vi kommer använda oss av begreppet mobiltelefon eftersom vi inte vill utesluta de som inte 

har en smartphone, en enkel funktion som röstsamtal och meddelande kan vara en del för att 

uppnå en känsla av trygghet. Vi kommer även undersöka några olika säkerhetsappar och 

funktioner som endast finns i smartphones då vi anser att de kan vara användbara för att öka 

tryggheten.  

 

Vi har diskuterat de tillbehör som finns till en mobil, exempelvis smartwatch men vi ser detta 

som en förlängning av mobilen och anser att det är mobiltelefonen som är det väsentliga i 

situationen, detta även för att vi någonstans måste sätta en gräns för på vilket djup vi ska 

kunna undersöka vårt ämne. Däremot inte sagt att en smartwatch kan vara ett praktiskt 

verktyg för att öka tillgängligheten av mobilen i en otrygg situation. Detta anser vi kunna vara 

föremål för framtida studier. 
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2 Tidigare forskning och bakgrund 
I detta kapitel kommer vi beröra några av de appar som finns i dagsläget, tidigare studier 

kring säkerhetsappar, teoretiska ramverket TAM och användarvänlighet. 
 

2.1 Undersökning av befintliga appar 
För att få en övergripande bild av hur marknaden för säkerhetsappar ser ut, samt vilka 

funktioner som erbjuds gjorde vi sökningar på både App Store (n.d.) och Google Play Store 

(n.d.), de sökorden vi använt är “trygghet” och “säkerhet”. Här fick vi fram ett antal appar 

som vi såg sällan hade betygsatts eller som hade fått dåliga betyg, oftast hade de inte någon 

uppdatering senaste året. Te.x Seecure som fått fyra recensioner mellan 2018-01-11 – 2019-

01-08 varav en var positiv. bSafe, hade fått 18 recensioner mellan 2012-06-29-2019-01-31 

varav 9 var negativa och Circle of 6 hade totalt fått 7 recensioner. Vid sökning på sökmotorn 

Google, för att se vilka fler appar som kunde finnas för detta syfte, hittade vi en artikel på 

Hentech (2018) som tar upp appar för personlig säkerhet, där kunde vi läsa om apparna 

Allone och SafeTrek, dessa gick inte att hitta när vi sökte på dessa i App Store respektive 

Google Play Store för att ladda ner i våra mobiltelefoner.  

När vi sökte på Google för att se om vi får upp fler säkerhetsappar i sökresultat, dök ett 

specifikt företag upp som fått stort mediautrymme för några år sedan. Deras app finns inte 

längre kvar på marknaden, därför vi kontaktade företaget för att få deras bild på varför appen 

inte finns kvar, hur efterfrågan på den sett ut samt hur stor användningen varit. Enligt 

företagets egna utsagor var anledningen till att appen inte finns kvar ekonomiskt, de hade inte 

kommit till det stadiet då de kunnat ta betalt för sin produkt och utvecklare saknades, det blev 

ett moment 22 där de inte kunde anställa utvecklare på grund av att pengar saknades men de 

kunde inte vidareutveckla appen till den grad att de kunde ta betalt för den på grund av att de 

saknade utvecklare. De första månaderna appen fanns fick den dock 5000 nedladdningar helt 

utan betald marknadsföring. Företaget förklarade även att det fortfarande finns en tanke och 

hopp om att starta upp appen igen när möjlighet dyker upp. Företaget önskade vara anonymt. 

 

Vidare så såg vi att man kunde använda sig av platspositionering genom flera olika större 

applikationer på marknaden, både Snapchat och Messenger erbjuder detta. Viktigt att veta är 

att Snapchat måste vara aktiv och visas på skärmen för att den ska fortsätta uppdatera ens 

position, den följer alltså inte ens position hela tiden. I appen Messenger kan användaren dela 

sin aktuella position med vald kontakt men det går att göra detta i max en timme. 

Det finns även inbyggda funktioner i dagens smartphones som t.ex. “hitta vänner” i Apples 

produkter eller “dela min plats” i Google maps.  

 

2.1.1 Waze 
Ytterligare en app som vi anser är intressant är Waze. Det är en gps-app, alltså inte en 

säkerhetsapp, men man skulle utifrån funktionaliteten kunna använda den till viss del för att 

öka sin trygghet. Appen är utformad så att användarna skickar in information om trafikläget, 

om det är en krock, ombyggnationer i området eller om trafiken står stilla. Utifrån detta kan 

Waze beräkna en ny rutt för användaren och på så vis spara tid för användaren. (Waze, 2018.) 

Enligt Waze (2018) kan användaren skicka en beräknad ankomsttid utifrån den planerade 

rutten till en vald kontakt, den valda kontakten kan även se vart man befinner sig någonstans 

på resan. Det är denna funktionalitet vi ser som ett potentiellt användningsområde för att öka 

tryggheten. Användarna kan även uppdatera priser på bensinstationer för att underlätta för 

andra användare att hitta billigaste bensinpriset utan att behöva åka runt och leta, samt om en 

ny väg tillkommit så kan användaren lägga till den på kartan. Som användare kan man även 
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tjäna poäng utifrån inrapporterade händelser samt 

hur mycket man kör, det gör att man klättrar i 

rankning. 

Waze egna mål omfattar bland annat användbarhet 

och enkelhet. Användaren ska ha så enkla 

instruktioner som möjligt på sin skärm utan små 

detaljer som kan störa och bidra till onödig 

komplexitet. Detta gör även att appens kartor kan 

uppdateras och underhållas lättare av Waze. (Waze, 

2018.)  

 

Bild. 

Waze 4.3 iPhone app (2017). 

 

2.1.2 Runkeeper 
Runkeeper är en app som i grunden är utformad för 

träning men som har en utökad funktionalitet som 

kan användas till att öka sin upplevda trygghet 

genom plats-positionering och delning av den till 

vänner och bekanta. 

Med Runkeeper kan användaren logga sina 

träningspass, så som t.ex. löpning, promenader eller 

cykelrundor. Appen mäter distansen samt tiden och 

loggar detta för att användaren ska kunna se framsteg som gjorts, detta kan kopplas till ett 

eventuellt uppsatt mål. Appen uppdaterar användaren under ett träningspass (exempelvis 

löpning, promenad eller cykling) om vilken hastighet hen rör sig i eller hur lång distans hen 

lagt bakom sig. Användaren kan delta i virtuella tävlingar som finns i appen, göra 

framstegsanalys på passen och få träningsplaner som lagts upp efter användarens mål och 

förmåga. (Runkeeper, 2018.) 

Många av dessa funktioner får användaren prenumerera på för en månadskostnad på 109 

kronor, då får användaren även tillgång till en live tracking funktion som gör att vänner och 

familj ska kunna se vart hen är i realtid. (Runkeeper, 2018.) Detta är inget som marknadsförs 

som en säkerhetsapp men finns som ett förslag från Runkeeper själva för att kunna användas i 

otrygga situationer. 

 

2.2 Studier om säkerhetsappar 
I vår litteraturstudie inom detta ämne har vi sökt efter vetenskapliga artiklar som behandlar 

säkerhetsappar. De vetenskapliga artiklar vi stötte på inom ramen för vårt ämne var 

SafetiPin, WoSApp samt en artikel kring utvecklingen av iProtect. Hur vi valde ut dessa finner 

ni i stycket ”Sökvägar” under ”Metod”. 

 

2.2.1 SafetiPin 
SafetiPin är en app som kartlägger staden och där användaren har möjlighet att markera de 

olika stadsdelarna som trygga eller otrygga utifrån olika parametrar som exempelvis 

gatlyktor, synlighet, blandning av män, kvinnor, barn och åldrar synliga samt polis- och 

väktarnärvaro. Utifrån dessa parametrar kan appen beräkna en trolig säker rutt när användaren 

ska ta sig runt i staden. (SafetiPin, 2018.) Appen erbjuder även en positioneringsfunktion där 

användaren kan dela sin plats med en utvald person vid ett specifikt tillfälle. Viswanath och 

Basu (2015) utförde en studie som handlade om användandet av appen där det framkom att de 
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tre största bidragande effekterna till ökad trygghet var att en blandning av att både kvinnor, 

män och barn syntes i området, att man befann sig i ett område med god synlighet från minst 

10 närliggande fönster och entréer samt att hela området var upplyst. 

SafetiPins app tillåter dig att spåra en person som slagit på sin “Spåra mig” funktion. Du kan 

se personens position med exakta GPS-koordinater och rörelser på en karta för att på så vis 

kunna ge dem snabb hjälp vid en krissituation. (SafetiPin, 2018.) 

 

 

Bild vänster. 

SafetiPin tracking 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild höger. 

SafetiPin SafetyScore 

(2018).  

 

 

 

 

 

 

SafetiPins säkerhetspoäng handlar om att ha information om personlig sårbarhet mot brott 

tillgänglig i varje ficka i staden, kärnan i säkerhetsapplikationen är säkerhetsutvärderingen. 

Säkerhetsutvärderingen utförs på en uppsättning av 9 parametrar som tillsammans bidrar till 

den sammansatta uppfattningen av säkerhet: 

• Belysning i området. 

• Öppenhet och fri sikt i området 

• Fönster, entrédörrar och butiker som har sikt över området 

• Folktäthet i området 

• Polis/säkerhetsvakter synliga i området 

• Tillgänglig gångväg 

• Transport/kollektivtrafik i området 

• Blandning av män, kvinnor och barn i området. 

• Känsla 

Varje säkerhetsutvärdering resulterar i en pin på den specifika platsen där utvärderingen 

utfördes och registrerar även tid och datum för utvärderingen (SafetiPin, 2018). 

 

2.2.2 WoSApp 
I Indien har några collegestudenter utvecklat en säkerhetsapp som ska hjälpa kvinnor att larma 

polis vid eventuella överfall. Chand, D., Nayak, S., Bhat, K. S., Parikh, S., Singh, Y. & 
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Kamath, A. A. (2015) menar att problemet att kvinnor blir utsatta för våldsbrott inte bara 

finns i Indien utan även i många andra länder runt om i världen. 

WoSApp, (Women’s Safety App), har utvecklats för att användaren ska ha tillgång till ett 

smidigt och enkelt sätt att få hjälp när denne egentligen har dåliga förutsättningar att kunna 

kalla på hjälp. Den är utvecklad så att användaren skakar mobilen 40 ggr inom en tid på ca 8 

sekunder när denne vill kalla på hjälp, appen skickar då iväg ett meddelande med aktuella 

gps-koordinater och kontakter, så kallade “SOS-kontakter” som användaren själv valt att 

lägga in, till polisen. Koordinaterna uppdateras och skickas igen varje 300 meter som mobilen 

rör sig. Det finns också möjlighet att trycka på en “panikknapp” istället för att skaka på 

mobilen, samma händelseförlopp utlöses som vid skakningarna. 

Chand et al. (2015) understryker vikten av att kunna larma och kalla på hjälp på ett diskret 

sätt utan att interagera med mobilen.  

Direkt efter att meddelandet är skickat så ringer applikationen upp en hjälplinje som är 

tillägnad detta ändamål, samtalet spelas in för att kunna användas som ledtrådar eller 

eventuell bevisning. Ingen övrig användarinteraktion är därav nödvändig förutom att 

användaren behöver larma. 

Chand et al. (2015) menar att en eventuell vidareutveckling skulle innebära att lägga till 

funktionaliteter såsom att koppla appen till en databas där rapporterade överfall finns, dessa 

ska kunna användas för att räkna ut den relativa säkerheten i olika områden. Dessa områden 

ska visas upp på en karta i appen så att användarna ska kunna se den relativa säkerheten av ett 

område innan de beger sig dit om de önskar. Appen ska också kunna skicka meddelanden till 

de personer som de valt ut som “SOS-kontakter”. I övrigt pratar Chand et al. (2015) om att 

larmfunktionen ska uppdateras. Istället för att skaka mobilen 40 ggr inom 8 sekunder så är 

deras tanke att användaren ska skaka på mobilen 40 ggr konsekvent medan denne även håller 

inne volymknappen. 

 

2.2.3 iProtect 
Sun, Z., Tang, S., Huang, H., Zhu, Z., Guo, H., Sun, Y., & Huang, L. (2016) beskriver 

utvecklingen av appen iProtect, även de tar upp problematiseringen kring huruvida en 

användare hinner plocka fram sin mobil och larma vid ett överfall. Det studien gick ut på var 

att mäta av olika parametrar i vardagsrörelser hos olika individer för att sedan simulera ett 

överfall och jämföra dessa med varandra och upptäcka avvikande mönster, för att sedan starta 

igång ett automatiskt larm om ett överfall sker. I de flesta fall kunde de urskilja vad som var 

ett överfall och hålla felmarginalen låg. (Sun et al., 2016.) 

 

2.2.4 Mobile phones or pepper spray? 
Cumiskey och Brewster (2012) har i sin studie “Mobile phones or pepper spray?” jämfört 

trygghetskänslan en kvinna får av att ha en mobiltelefon med sig och att ha en pepparspray 

med sig. De kvinnor som svarat i studien värderade att mobilen hade en större inverkan än 

pepparsprayen ur trygghetssynpunkt. En risk som Cumiskey och Brewster (2012) nämner 

angående övertron till mobilen är en persons förmåga att läsa av en hotfull situation fel och 

ringa en vän istället för att faktiskt kontakta polis, det kan i förlängningen sluta med att hen 

går miste om värdefull livräddande tid. 

Cumiskey och Brewster (2012) nämner även att de försök till ökad trygghet som gjorts i 

samhället har oftast fokuserat på att öka kvinnans känsla av kontakt till andra. 

Cumiskey och Brewster (2012) förklarar att mobilen inte fyller ett fysiskt syfte till att skydda 

sig utan mer för sinnesro för att visa främlingar att man inte är ensam utan interagerar med en 

annan person i telefonen. Mobilen fungerar då som ett sätt att göra en frånvarande person till 

närvarande.  
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2.3 Teori 

2.3.1 TAM 
Vi har läst om TAM som är en “Technology Acceptance Model”. 

TAM är en modell utvecklad för att studera hur användare accepterar och använder ny 

teknologi. TAM är baserat på teorin om motiverande åtgärder, Reasoned action (TRA). Moon 

och Kim (2001) beskriver teorin kring TRA med att den syftar till att förklara förhållandet 

mellan attityder och beteenden inom mänsklig handling. TRA används främst för att förutse 

hur individer ska bete sig baserat på deras befintliga attityder och beteendeintentioner. En 

persons beslut att delta i ett visst beteende är baserat på de resultat som den enskilde förväntar 

sig komma som ett resultat av att utföra beteendet (Moon & Kim, 2001). 

 

King och He (2006) tar upp att en av de stora frågorna inom systemutveckling är hur man kan 

identifiera faktorerna som får människor att ta till sig och använda teknik.  

De skriver att TAM är en vida vedertagen acceptansmodell som blev skapad för att förklara 

och förutsäga en individs acceptans av informationssystem.  De menar att TAM blivit stor på 

grund av den är så pass lättförståelig och på grund av dess enkelhet.  

 

King och He (2006) beskriver att TAM består av två stora huvud-grenar där den ena är 

uppfattad användbarhet (perceived usefulness) och den andra är uppfattad användarvänlighet 

(perceived ease of use). 

Uppfattad användbarhet definieras i vilken utsträckning en person tror att användandet av en 

viss teknik kommer att förbättra dennes jobb eller dennes väg till ett mål. King och He (2006) 

menar att en betydande del av TAM-forskning har visat att uppfattad användbarhet är en 

starkt avgörande faktor för att uppnå användaracceptans, alltså att ta till sig något, detta är 

även en avgörande faktor kring användarbeteende. Vidare så skriver King och He (2006) att 

uppfattad användarvänlighet definieras till vilken grad någon tror att användningen av 

systemet kommer vara enkelt och fritt från ansträngning att använda.  

 

Dessa två grenar tillsammans, uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet 

kombineras till användarens avsikt till att använda systemet och användarens attityd till att 

använda systemet. Chi och Tsai (2017) beskriver detta med att uppfattad användbarhet 

påverkar attityder till användningen positivt och uppfattad användarvänlighet har positiv 

effekt på avsikten med beteendet kring användandet.  

 

King och He (2006) menar att de sett i sin studie att TAM är en mycket kraftfull och robust 

prediktiv modell man kan använda sig av inom systemutvecklings området, de menar också 

att TAM skulle kunna ha ett mycket större användningsområde än så, eventuellt skulle man 

kunna tänkas använda modellen även när man nyutvecklar system. 

 

Moon och Kim (2001) håller med om att uppfattad användbarhet och uppfattad 

användarvänlighet är de två huvudgrenarna inom TAM men tar även upp svårigheterna med 

att applicera TAM utanför en given plats, t.ex. utanför en arbetsplats, detta för att TAMs 

primära konstruktion inte begrundar användarnas varierande användarmiljö.  

Moon och Kim (2001) utforskar om upplevd lekfullhet skulle kunna vara en viktig del för att 

öka användares acceptans av webbmiljöer. De menar att det finns begränsningar i deras 

undersökning men menar också att om vi tar den upplevda lekfullheten i beaktande när vi 

utvecklar dessa webbmiljöer så kommer det erbjuda ökad koncentration, nyfikenhet och öka 

nöjet hos användarna. De menar att detta i förlängningen också kommer påverka hur vi tar till 

oss ny teknik och hur benägna vi är att fortsätta använda den. 
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Research model, Moon & Kim (2001).  

 

 

2.3.2 Användarvänlighet 
Enligt ISO 9241–11 är definitionen av användarvänlighet “Den grad i vilken användare i ett 

givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, 

effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (Interaction design foundation, 2016.) 

 

Ett användarvänligt gränssnitt har tre huvudsakliga mål enligt Interaction design foundation 

(2016): 

Learnability - det ska vara lätt för en användare att bli bekant och kompetent i att använda 

användargränssnittet första gången hen kommer i kontakt med produkten. 

Efficiency - det ska vara lätt för en användare att uppnå sitt mål genom att använda produkten. 

Exempelvis kan det finnas en guide för enklaste sättet att köpa en biljett om detta är målet av 

användandet. 

Memorability -Det ska vara enkelt att komma ihåg gränssnittet och använda det 

återkommande, användaren ska kunna använda produkten lika enkelt eller lättare andra 

gången som första.  

Utöver de redan nämnda beskriver Preece, Rogers och Sharp (2015) att det finns ytterligare 

tre mål för god användbarhet, dessa är:  

Effectiveness- hur lätt en produkt utför vad den är gjord för, 

Safety - att skydda användaren från icke önskvärda situationer. 

Utility - att produkten erbjuder rätt typ av funktionalitet så att användaren kan göra det den 

behöver eller önskar.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi beröra hur vi gått tillväga för att utföra denna studie. 

 

3.1 Bias 
Här har vi beskrivit vår förförståelse och hur den påverkat oss i studien samt vad vi behövt 

göra för att inte låta dessa styra vår studie omedvetet. 

 

För att kunna göra en relevant enkät och kunna tolka och analysera vårt material måste vi vara 

medvetna om vår förförståelse som vi hade med oss in i uppsatsarbetet samt våra 

förväntningar på arbetet (Widerberg, 2002). Vi är själva kvinnor som haft mobiltelefoner 

sedan 13-års ålder och vi båda har varit i situationer där vi känt oss otrygga och vid dessa 

tillfällen har vi både använt oss av mobilen eller vidtagit andra åtgärder för att öka vår 

upplevda känsla av trygghet. 

Detta påverkar vår uppsats både positivt och negativt. Det påverkar vår uppsats positivt 

eftersom vi har en egen utgångspunkt när vi påbörjar arbetet med enkäten, vi har bild av vad 

vi ska fråga efter och en bild av vilka situationer eller vilka preventiva medel en kan ta till för 

att uppnå en känsla av trygghet. Det negativa det kan tillföra vår uppsats är just att vi har en 

egen bild av hur detta upplevs och det finns risk för att vi inte tänker hela vägen runt och på så 

vis missar viktiga frågor eller scenarion. Vi behöver alltså vara extra kritiska kring detta och 

inte fastna i vår egen upplevelse av otrygghet/trygghet. För att motverka att vår förförståelse 

ska begränsa oss har vi bland annat utgått från det Persson (2016) förklarar i “Frågor och svar 

- om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar” om hur man ska formulera 

frågorna så de inte är ledande, vi har även läst och letat mycket litteratur kring ämnet för att få 

en större bild och bredare input. Mer om detta i följande kapitel i Metod. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har redogjort för hur datan är insamlad och varför vi valt att göra på detta sätt. Här 

beskrivs även de brister vi identifierat med vår metod.   

 

Vi har valt att arbeta med en kvantitativ metod då vi anser att det passar vår undersökning bäst 

och har därav samlat in vår data genom enkäter. Då vi funnit att det är ett kunskapsgap kring 

detta ämne ser vi det som viktigt att få en bred, generaliserbar och grundlig bild om kvinnors 

otrygghet och hur en mobiltelefon kan påverka den. Oates (2006) menar att vi genom att 

använda enkäter får ett brett utbud och täckning av personer vilket gör det enklare att dra 

generella slutsatser. Vi vill få välgrundade svar att arbeta med och lägger därför mycket tid på 

utformandet av frågor för att få dem relevanta för vårt ämne och för att respondenterna ska se 

och läsa våra enkätsfrågor på det sättet vi avsett dem att göra. Vi är medvetna om att enkäter 

saknar djupet och detaljer som till exempel intervjuer har, men vi känner att det är viktigare i 

vår undersökning att få en bred bild av fenomenet då vi sett att det finns ett kunskapsglapp i 

ämnet. Vi hade kunnat utföra observationer, gå ut och observera hur kvinnor använder sig av 

olika medel och metoder för att känna trygghet, men då trygghet är en känsla skulle vi inte 

kunna bedöma den. En annan svårighet i att utföra observationer inom vår studie är att det 

skulle påverka trygghetskänslan hos den vi observerar på grund av vår närvaro. 
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3.3 Utformande av enkät 
Vi beskriver hur enkätens frågor och svarsalternativ utformats utifrån att respondenterna 

enkelt ska förstå frågorna på det sättet vi ämnat. Här beskrivs även hur vi gjort för att få så 

många respondenter som möjligt samt att de ska fullfölja enkäten. 

 

Då vi upplever att det inte finns mycket forskning inom detta ämne vill vi få en bred bild. Vi 

valde att göra en kvantitativ studie för att kunna dra lite större och generella slutsatser om vårt 

ämne. För att få in tillräckligt många svar om enklare frågeställningar och då kunna dra 

generella slutsatser, ansåg vi att enkät var vårt givna val för att reda i hur man kan använda en 

mobiltelefon för att öka, alternativt ge, kvinnor en känsla av trygghet. För att kunna dra dessa 

generella slutsatser krävs det att urvalet är tillräckligt stort (Oates, 2006) därför behöver vi 

tillräckligt många respondenter som också fullföljer enkäten. Oates (2006) och Persson (2016) 

gav oss en kunskap i hur vi skulle göra för att få vårt budskap tydligt i våra enkäter, vilka ord 

som vi borde använda oss av och hur vi skulle formulera frågorna.  

Vi valde att göra frågorna till frågesatser i den utsträckningen det gick, t.ex. Ja/Nej frågor och 

att de ska avslutas med ett frågetecken, detta menar Persson (2016) generellt sett är det bästa 

sättet att ställa frågor på. Vidare menar Persson (2016) att det är ett lättförståeligt sätt att 

skriva enkätsfrågor på då frågesatsen är en så pass central del i människors kommunikation i 

allmänhet – när man får en fråga förväntas man svara. Vidare så har vi använt oss av frågor 

om respondentens beteende för att på så vis få reda i hur kvinnorna använt sig av sin 

mobiltelefon i en specifik situation. Frågorna är korta och enkla och innehåller få negationer, 

detta för att det enligt Persson (2016) gör dem lättförståeliga. Vi har även som Persson (2016) 

förespråkar, skrivit frågorna så att de inte har två frågor i en utan velat att det ska vara tydligt 

för respondenten vad frågan är så att även vi tydligt kan se exakt vad de svarat på, annars kan 

det uppstå frågor kring vad våra respondenter egentligen svarat på. 

 

Vi har på flera ställen haft flervalsalternativ, ordinalskala (1-5) och på vissa frågor valt att ha 

ett fält för eget svar ifall respondenten inte tycker något av de förbestämda alternativen passar 

in, vi ville säkerställa att respondenterna inte känner sig tvingade att kryssa för något som inte 

stämmer i brist på ett bättre alternativ.  

Anledningen till att vi valde att ha ordinalskala är att respondenten skulle kunna rangordna 

sina svarsalternativ gällande vilken sak eller förutsättning som får dem att känna sig mer eller 

mindre trygga. Se bilaga 1 för de frågor vi ställt. 

 

Oates (2006) förespråkar att ha en kort enkät för att få kvalitet på svaren då respondenterna 

inte ska hinna tröttna och i slentrian välja svarsalternativ utan istället ha tiden och lusten att 

fylla i enkäten ordentligt. 

Enkäten bestod av 26 frågor men beroende på de svar respondenten fyllt i kunde ytterligare en 

fråga tillkomma.  

 

3.4 Frågeställningarna i enkäten 
Vi beskriver hur vi utformat frågeställningarna i enkäten utifrån TAM, användaracceptans 

och tidigare forskning. 

 

Grunden till de frågor vi ville ha besvarade i vår enkät är den litteraturstudie vi gjorde som 

ligger i kapitlet “Tidigare forskning och bakgrund”, här har våra funderingar väckts och vi sett 

kunskapsluckor vi vill fylla. I frågan “Hur påverkas din trygghetskänsla av följande 



12 
 

alternativ?” har vi valt att ha liknande svarsalternativ som Viswanath och Basu (2015) hade i 

sin studie för att kunna jämföra, styrka eller motsäga skillnader och likheter. När vi skrivit 

våra frågor har vi även haft användarvänlighet samt användaracceptans som parametrar 

utifrån de ramverk vi har valt. Vi har försökt utforma frågor för att fånga om anledningen till 

att säkerhetsappar inte används i så stor utsträckning kan kopplas samman med 

användaracceptans såsom TAM beskriver det samt användarvänlighet som Preece et al. 

(2015) beskriver det. Vi utformade t.ex en fråga huruvida våra respondenter ansåg sig vara 

vana mobilanvändare, det vi efterfrågat är deras egna upplevelse av “van mobilanvändare”. Vi 

ville se om vi kunde koppla ihop svaren från den frågan med svaren från frågan vi ställde 

kring varför man valt att inte använda en säkerhetsapp, om det kan bero på att man skulle anse 

att appen var krånglig och inte vågade installera den, inte har något behov av den eller om det 

var någon annan anledning till att man inte använt sig av en säkerhetsapp. 

 

Vi har även ställt frågor om hur ett potentiellt larm skulle önskas utlösas av användaren på ett 

optimalt sätt givet både uppfattad användarvänlighet och att larmet behöver startas i en 

eventuellt otrygg situation där det kan finnas behov av att larma på ett diskret sätt.  

 

Svarsalternativen har formats med hjälp av att ha TAMs parametrar i åtanke samt utifrån 

Preece et al. (2015) mål för användarvänlighet. Svarsalternativet “Dra ut hörlurarna” är ett 

exempel på ett sätt att utlösa larmet som kan uppfattas som enkelt att lära sig (learnabilty), 

enkelt och lätt att utlösa larmet (efficiency) och det kan även uppfattas som lätt att komma 

ihåg hur detta går till (memorability).  

I de öppna svarsalternativen har vi letat efter svar som kan kopplas till dessa olika mål för 

uppfattad användbarhet, uppfattad användarvänlighet och även efter Preece et al. (2015) olika 

mål för användarvänlighet. 

 

När vi skrivit våra frågor har vi utgått från TAMs två grundpelare uppfattad 

användarvänlighet och uppfattad användbarhet (bild i kapitel 2.3.1). Vi har ställt frågor kring 

kvinnornas attityder till användandet, tex genom frågor som “Vad är det med mobiltelefonen 

som gör att du känner dig tryggare?”, vidare så har vi även ställt frågor som “Har du använt 

din mobiltelefon för att öka din trygghetskänsla?” för att få svar på om kvinnorna redan idag 

använder mobiltelefonen i trygghetshöjande syfte. Viktigt att komma ihåg är att vi alltså 

frågat efter deras egna upplevelse av vad en ökad trygghetskänsla är för dem. Det vi varit ute 

efter har inte varit någon skala på exakt hur trygga de känt sig utan ifall de använt 

mobiltelefonen för att få en högre känsla av trygghet än de skulle haft utan mobiltelefonen. 

Slutligen har vi även ställt frågor om deras faktiska användning som exempelvis “Hur skulle 

du önska att en larmfunktion i mobilen skulle utlösas?”. 

Sammantaget är flertalet av våra frågor skrivna med antingen vår litteraturstudie, TAM eller 

det Preece et al. (2015) skriver om användarvänlighet i åtanke, givet detta hoppades vi att 

datan vi får ut kommer generera en bild av vad som krävs av en funktion i mobiltelefonen 

eller säkerhetsapp för att accepteras av användaren. 
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3.5 Verktyg 
Vi förklarar hur vi gått tillväga för att söka fram, utvärdera och slutligen välja enkätsverktyg. 

 

Vi valde online-enkäter för att nå ut till så många som möjligt, få in svaren snabbt och kunna 

bearbeta datan smidigt, enkelt.Vi tittade på olika alternativ för enkäter, bland annat Survey 

Monkey, Google Formulär och EasyQuest. Detta för att få en bild av vilka som finns att 

använda till vår studie, vi gjorde det genom att fylla i och agera respondenter på flera olika 

enkäter som vi identifierade på internet samt att söka på Google. Vi agerade respondenter i 

olika enkäter vi letade upp på olika forum på Facebook för att se hur enkäterna fungerar 

utifrån respondenternas perspektiv och förstå hur frågorna och dess uppbyggnad kan tolkas 

när man är respondent. Det var också av stor vikt att få en egen förförståelse kring hur de 

olika enkätsverktygen fungerar och hur en respondent ser på olika frågor, svarstyper och 

längden på en enkät. Google Formulär och Survey Monkey ansåg vi passa oss bäst då dessa 

var gratis att använda vilket var ett av våra kriterier. Vi utvärderade bägge verktygen utifrån 

hur lätta de var att lägga upp strukturen för hur vi tänkt vår enkät, samt hur man som 

respondent upplevde de olika verktygen. Vi ansåg att Google formulär upplevdes, av oss, som 

enklare samt erbjöd fler frågor och fler funktioner utan att behöva betala en avgift. Därav 

valde vi slutligen Google formulär. 

 

3.6 Förtest av enkät 
Här beskriver vi hur vi gått tillväga för de förtest av enkäten vi utfört på tre olika personer 

samt vad vi under dessa tillfällen försökt uppmärksamma.   

 

Vi ville säkerställa att enkäten skulle vara tydlig och lätt att svara på. Vi har gjort “pre-test” 

vid tre tillfällen i slutskedet av utformningen av enkäten med en person i taget med några 

justeringar mellan varje testomgång. När vi har presenterat enkäten för våra respondenter har 

vi inte gett dem någon inledande beskrivning utan låtit dem göra enkäten i sin helhet och vid 

de tillfällen de blivit tveksamma eller inte förstått något har vi tillsammans diskuterat vad de 

fastnat vid. Efter de svarat på enkäten har vi diskuterat frågorna var för sig med dem och 

frågat dem hur de uppfattat varje fråga, detta för att få reda på om de uppfattat våra frågor 

som vi tänkt och om de svarat på det vi haft intentioner att fråga om. Vi har även försökt 

fånga de saker som Oates (2006) tar upp att man ska vara uppmärksam på när man gör ett 

“pre-test” av en enkät, hade respondenterna några problem att besvara någon eller några av 

frågorna, uppfattar respondenterna frågorna som vaga eller tvetydiga, förstår respondenterna 

hur de ska besvara de olika frågorna, saknas det, enligt respondenterna, några svarsalternativ 

samt hur lång tid tar det för respondenterna att besvara enkäten. 

 

3.7 Urval 
Här förklarar vi vilka kriterier vi haft för urval av personer vi skickat ut enkäten till samt 

varför. 

 

De insamlingsmetoder vi valde att kombinera utgick från Oates (2006) föreslagna metoder 

som är “non-probabilistic”, de vi valde var “snowball sampling”, där våra respondenter fått ge 

förslag på fler respondenter som passar in i vår målgrupp, “purposive sampling” där vi 
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medvetet valt individer som vi vet har en mobil och identifierar sig som kvinna tillsammans 

med “convenience sampling” där vi till stor del utgått från våra egna nätverk till att börja med.  

Vi har skickat enkäten till vänner och bekanta i vår omgivning, detta för att vi inte vill 

använda oss av stora öppna sociala nätverk där vi inte kan säkerställa och se över bortfall på 

ett säkert sätt. Förutom detta har vi bett särskilt utvalda personer på arbetsplatser där det finns 

mycket kvinnor att distribuera enkäten vidare. Vi har skickat vår enkät till kvinnor som var 18 

år och uppåt. Enkäten skickades ut digitalt via mail och privata meddelanden. 

Vi valde “non-probabilistic” tillvägagångsätt, vi ansåg det vara viktigt att få ett högt antal 

respondenter, så litet bortfall som möjligt samt för att vi har vissa för-krav och kriterier, att 

respondenterna ska identifiera sig som kvinna, vara över 18 år och använda en mobiltelefon.  

 

3.8 Konfidentialitet 
Vi förklarar hur vi tänkt kring personuppgiftshantering inom vår studie.  

 

Alla svar på vår enkät har varit anonyma och kan inte spåras till specifika individer precis 

som Oates (2006) föreslår. Vi har informerat respondenterna att enkätsvaren kommer 

användas i vår uppsats och att de via deras svar i enkäten samtycker till att ingå i vår studie.  

 

3.9 Databaser och sökord 
Vi beskriver vilka databaser vi använt oss av och hur de hittats, för att få fram de 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av. Vi beskriver även hur vi valt ut relevanta artiklar 

utifrån vårt ämne.  

 

Vi har valt att använda oss av de databaser som Örebro universitet tillhandahåller för att söka 

efter vetenskapliga artiklar.  De databaser vi använt oss av är bland annat Web of science, 

Primo och Scopus, detta utifrån ämnesguiden för informatik (Universitetsbibliotek, 2017).  

De sökorden vi började med var ”womens feeling of safety”, “safetyapp”, ”womens use of 

mobile phones” och ”mobile phone safety”. När vi sökte på dessa ord märkte vi att vi fick för 

få träffar och var tvungna att bredda oss i vårt val av sökord. 

För att få fler sökträffar la vi till dessa sökord “feeling of safety”, “attitudes of using mobile 

phones”, “technology acceptance model”.  

Vi började med att läsa abstract i artiklarna för att få en övergripande bild om vad som 

behandlades i artikeln samt den avslutande sammanfattningen. De artiklar vi fortsatt ansett 

intressanta utifrån vårt ämnesval, våra sökord och vår förförståelse har vi sedan läst 

grundligare.  

Vi valde även att se på acceptansmodeller för att få en inblick i hur människor tar till sig ny 

teknik och hur de använder sin mobiltelefon eller säkerhetsapp i otrygga situationer. Artiklar 

om TAM har haft många citeringar och det har funnits ett mycket stort utbud av artiklar som 

behandlar TAM, därför valde vi att utgå från den. 

Vidare så har vi tittat på användarvänlighet för att kunna koppla det till hur man kan få 

användarna att faktiskt använda säkerhetsappar eller andra funktioner för att öka eller påverka 

sin upplevda trygghetskänsla.  

 

3.10 Dataanalysmetod 
Vi förklarar hur vi behandlat resultaten och tolkat utifrån TAM och användarvänlighet. Här 

tar vi även upp hur många som svarat på enkäten, varför vi är nöjda med svarsfrekvensen.   
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Oates (2006) menar att om man har en svarsfrekvens på 30% så är det en bra siffra man kan 

vara nöjd med när man använder sig av enkäter i en kvantitativ studie. Oates (2006) säger 

också att för ett småskaligt forskningsprojekt, vilket vi anser oss ligga inom ramen för, så 

behöver man få in minst 30 stycken svar från respondenterna för att kunna presentera sina 

resultat i procent, Oates (2006) menar att färre svar än det ger ett mindre pålitligt utfall i den 

statistiska analysen. Vi fick in 95 svar av 169 utskickade enkäter, det är 56% i svarsfrekvens, 

detta gör att vi är nöjda med utfallet. 

Vi har ganska jämn spridning på respondenternas ålder mellan 18–55 år. Däremot har vi lågt 

deltagande på 56 - 65 år och inga respondenter som är 66 år och uppåt. Vi vet inte om enkäten 

nått ut till någon över 66 år eller uppåt. Vi har dels nått ut till vänner, våra arbetsplatser samt 

att vissa av dessa kontakter har delat vidare utvalda inom sin umgängeskrets. Generellt sett 

har vi få kvinnor över 66 år i vår bekantskapskrets eller på de arbetsplatser vi nått ut till. 

Eventuellt kan visst bortfall berott på att vi skickat enkäten över nätet. Kanske hade vårt utfall 

sett annorlunda ut om vi använt oss av pappersenkäter som skickats hem, alternativt åkt ut till 

de kontakter vi har i det åldersspannet och hjälpt dem (detta skulle eventuellt kunna varit svårt 

ur etiska aspekter då våra respondenter potentiellt inte känt sig bekväma med att anonymiteten 

skulle försvunnit). Vi ansåg det inte vara ett avgörande bortfall i vår undersökning, då vi inte 

valt startified sampling, vi har alltså inte valt att efterlikna populationen.  

 

När vi fått in alla respondenters svar på enkäten började vi med att flytta vår data till ett Excel 

dokument. När vi fått in datan i dokumentet säkerställde vi att vi fått med all data från våra 

frågor och därefter sorterade vi datan i olika diagram för att kunna få en tydlig bild av den. 

 

TAM gav oss en bild av vad som krävs för att en person ska ta till sig och acceptera ny teknik. 

Vår data gav oss en bild av vad våra respondenter skulle önska av en funktion eller en 

säkerhetsapp i trygghetshöjande syfte. Användarvänligheten som Preece et al. (2015) talar om 

gav oss möjliga faktorer till vad som kan öka användandet när man väl börjat använda 

tekniken. 

Vi har utgått från Moon och Kims (2001) vidareutveckling av TAM när vi analyserat vår data 

för att utröna om det skulle kunna öka eller påverka acceptansen och användningen av 

funktioner eller säkerhetsappar i mobilen för att påverka tryggheten.  

 

3.11 Disposition 
Vi förklarar hur vi tänkt kring uppsatsens disposition. 

Dispositionen är utformad så att vi analyserat och diskuterat vår data i samma kapitel för att 

undvika upprepning och för att det ska bli tydligt för läsaren vilken del av diskussion som hör 

ihop med given analys. Detta gör att kapitel 6 benämns som ”Analys och Diskussion” istället 

för att särskilja dem i egna kapitel. 

 

Våra kapitel ”resultat” och ”analys och diskussion” har strukturerats från vad vi fångat upp 

från våra respondenters svar istället för att strukturera kapitlen från den teoretiska delen. Vi 

har diskuterat utifrån vad våra respondenter svarat, vi har sedan relaterat i respektive avsnitt 

för att koppla an till teorin. Respektive rubriker inom de två kapitlen ”resultat” och ”analys 

och diskussion” har blivit namngivna med fokus på god läsbarhet.  
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4 Resultat 
För att se vilka frågor vi ställt i enkäten, se bilaga 1.  

För att se svaren, se bilaga 2. 

 

Bakgrund 
Vi ställde frågan: Hur gammal är du? 

21% var mellan 18 och 25 år. 

31% var mellan 26 och 35 år. 

21% var mellan 36 och 45 år. 

19% var mellan 46 och 55 år. 

7% var mellan 56 och 65 år. 

Ingen av respondenterna var 66 år eller äldre. 
 

Vi ställde frågan: Anser du dig själv vara en van mobilanvändare? 

99% svarade Ja och 1% svarade Nej. 

  

Upplevd trygghet 
Vi ställde frågan: Hur påverkas din trygghetskänsla av följande alternativ? 

Detta var en fråga där respondenten skulle gradera på en skala 1 till 5, där 1 var 

trygghetskänslan minskar och 5 var trygghetskänslan ökar. 

  

Andra människor synliga i området 

34% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

44% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

19% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

2% upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Blandning av män, kvinnor och barn i olika åldrar synliga 

58% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

38% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

4% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

God belysning 

67% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

31% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

2% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Öppna ytor med fri sikt i området 

48% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

36% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

15% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

1% upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 
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Poliser/säkerhetsvakter/trygghetsvandrare synliga 

65% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

21% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

11% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

2% upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

1% upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Närhet till bussar/taxi 

36% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

33% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

28% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

3% upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Tillgänglig gångväg 

31% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

37% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

30% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

3% upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Ha en mobil med mig 

60% upplever att trygghetskänslan ökar (5). 

28% upplever att trygghetskänslan ökar något (4). 

12% upplever att trygghetskänslan inte påverkas (3). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar något (2). 

Ingen av respondenterna upplever att trygghetskänslan minskar (1). 

  

Vi ställde frågan: Har du någon gång känt dig otrygg när du vistats utanför hemmet? 

87% svarade Ja och 13% svarade Nej.  

 

Vi ställde frågan: Har du någon gång valt att avstå från att gå ut för att det känts 

otryggt? 

58% svarade Nej och 42% svarade Ja. 

 

Trygghetskänsla kopplat till mobiltelefoner 

Vi ställde frågan: När du haft en mobil på dig, har du då valt att gå någonstans eller 

tagit en annan väg, än vad du skulle gjort om du inte haft mobilen på dig? 
65% svarade Nej och 35% svarade Ja. 

  

Vi ställde frågan: Hur påverkas din trygghetskänsla av att ha med dig en 

mobiltelefon när du är ute? 
23% svarade: Jag känner mig mycket tryggare. 

67% svarade: Jag känner mig något tryggare. 

10% svarade: Min trygghetskänsla påverkas inte. 

Ingen av respondenterna svarade: jag känner mig mindre trygg. 

Ingen av respondenterna svarade: Ej applicerbar fråga då jag ej har med mig någon mobil. 

  

Vi ställde frågan: Har du använt din mobiltelefon för att öka din trygghetskänsla? 

Detta var en fråga då respondenterna kunde välja fler svar samt fylla i eget. 
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39 stycken valde: Ja, jag har låtsats att prata i telefonen. 

63 stycken valde: Ja, jag har ringt någon. 

22 stycken valde: Ja, jag har haft en meddelande konversation. 

4 stycken valde: Jag har använt mig av en app som är utvecklad specifikt för syftet att öka 

min trygghet och säkerhet. 

12 stycken valde: Ja, jag har använt mig av en funktion i mobilen (tex hitta vänner, plats-

positionering, larmfunktion). 

6 stycken valde: Nej, jag har aldrig känt mig otrygg. 

8 stycken valde: Nej, att använda mobilen ökar inte min trygghetskänsla. 

1 respondent fyllde i: Har haft den framtagen i handen. 

1 respondent fyllde i: Har inte tänkt på möjligheten. 

1 respondent fyllde i: Nej, jag har inte behövt använda mobilen för att öka min 

trygghetskänsla. 

1 respondent fyllde i: Jag har tagit med mig mobilen för att öka min trygghetskänsla. 

1 respondent fyllde i: Jag haft mobilen med mig i löparspåret om jag skulle ramla o skada mig 

men det är väl inte sån typ av säkerhet ni menar? 

1 respondent fyllde i: Haft mobilen i handen för att vara beredd att ringa om så behövs. 

  

Vi ställde frågan: Begränsar du ditt mobiltelefonanvändande för att öka din 

trygghet? 

Detta var en fråga då respondenten kunde välja flera svar samt fylla i eget. 

43 stycken valde: Ja, ibland tar jag ut hörlurarna för att öka min trygghetskänsla. 

36 stycken valde: Ja, genom att inte ha uppmärksamheten riktad mot min mobil. 

29 stycken valde: Nej. 

1 respondent fyllde i: Använder vanligtvis inte hörlurar, men skulle ta ut dem för att höra 

bättre. 

1 respondent fyllde i: Har oftast mina hundar med mig. 

1 respondent fyllde i: Undviker att ha den framme för att minska rånrisken. 

 

Vi ställde frågan: Vad är det med mobiltelefonen som gör att du känner dig 

tryggare? 

Detta var en fråga då respondenten kunde välja flera svarsalternativ samt fylla i eget. 

60 stycken valde: Möjligheten att ringa SOS. 

83 stycken valde: Möjlighet till kontakt med andra människor. 

15 stycken valde: Mobilen kan fungera som ett skrämselmoment, t.ex. larm som skrämmer 

iväg potentiell gärningsman. 

24 stycken valde: Möjligheten att dela min platsposition med vald kontakt. 

6 stycken valde: Mobilen ökar inte min trygghet. 

1 respondent fyllde i: Som sagt ökar tryggheten med tanke på att jag kan ramla o kan behöva 

transporthjälp men jag upplever ingen större trygghet pga minskad risk för angrepp av andra 

msk. 

1 respondent fyllde i: Jag tror att mitt mobilanvändande kan vara en trygghet för andra. 

 

Säkerhetsappar och funktioner 
Vi ställde frågan: Har du någon gång använt en säkerhetsapp? (en specifik 

utformad app för ökad trygghet med exempelvis positioneringsdelning till en vän 

eller trygghetslarm) 
8% svarade: Ja. 

88% svarade: Nej. 
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3% svarade: Har prövat men valt att inte fortsätta använda den. 

  

De som svarat: Nej, på föregående fråga fick följdfrågan: Vad är anledningen till att du 

inte laddat ner en säkerhetsapp? 

Detta var en fråga där respondenten kunde välja flera svarsalternativ. 

39 stycken valde: Jag har inte vetat att det finns såna appar. 

20 stycken valde: Jag har inget behov av en sån app. 

3 stycken valde: Jag tror att såna appar kan vara krångliga. 

44 stycken valde: Jag har inte tänkt på det. 

1 respondent fyllde i: Har haft en. 

1 respondent fyllde i: Skulle inte vilja använda en app som lagar för mycket personlig 

information 

  

De respondenter som istället svarat: Har prövat men valt att inte fortsätta använda den, på 

frågan om de någon gång använt en säkerhetsapp, fick frågan: Varför har du valt att inte 

fortsätta använda den säkerhetsappen? 
Här fanns det inte färdiga svarsalternativ utan respondenten fick fylla i själv. 

1 respondent skrev: Vet inte. 

1 respondent skrev: ??. 

1 respondent skrev: Fungerade otillfredsställande. 

  

Vi ställde frågan: Om du skulle använda en säkerhetsapp, vilka funktioner skulle 

du vilja ha i appen? 
Svarsalternativen ges från 1 till 5.  1= Oviktigt  5= Mycket viktigt 

Platspositionering/dela min plats med vald kontakt 

58% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

22% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

14% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

4% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

2% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Larmfunktion (högt larm) 

53% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

26% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

13% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

4% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

4% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Uppringning/meddelande till anhörig/-a 

53% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

35% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

8% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

3% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

1% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Uppringning till SOS 

67% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

20% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

7% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

3% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 
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2% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Uppringning/meddelande till personer som vistas i närheten som ingår i appens nätverk 

37% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

26% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

28% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

4% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

4% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Uppringning/meddelande till jour/säkerhetsföretag 

33% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

32% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

19% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

11% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

6% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Att appen spelar in ljud och bild 

44% upplevde detta som en mycket viktig funktion (5). 

30% upplevde detta som en viktig funktion (4). 

15% upplevde detta som en varken viktig eller oviktig funktion (3). 

7% upplevde detta som en något oviktig funktion (2). 

4% upplevde detta som en oviktig funktion (1). 

  

Vi ställde frågan: Hur skulle du önska att en larmfunktion i mobilen skulle utlösas? 

Här kunde respondenten välja flera svarsalternativ samt fylla i eget svar. 

14 stycken valde: Trycka på en eller flera knappar på mobilen display/tangentbord. 

54 stycken valde: Trycka på en eller flera av mobilens sidoknappar. 

23 stycken valde: Dra ut headset. 

28 stycken valde: Skaka mobilen. 

51 stycken valde: Röstkommando. 

1 respondent svarade: Ska kunna utföras även om man hamnar i en trängd situation eller inte 

har tillgång att använda sina händer. 

1 respondent svarade: I praktiken skulle någon av ovanstående passa mig då jag är för 

klumpig i både mitt telefon användande och tal. 

1 respondent svarade: Varje grej på föregående sida är väl saker som är bra Kan inte välja 

bara en eller 2. 

1 respondent svarade: Viktigt att det är tydlig skillnad på larmning och vanlig hantering pga 

vill inte besvära omgivningen. 
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5 Analys och diskussion 
Vi kommer i detta kapitel att analysera och diskutera kring den datan vi fått in kopplat till vår 

teori och bakgrund.  

Hur kan kvinnor använda sig av mobiltelefonen för att ge sig själva en känsla av tygghet när 

de vistas utanför hemmet och skulle kvinnors användning av mobiltelefoner och 

säkerhetsappar öka i trygghetshöjande syfte om man tog större hänsyn till hur människor tar 

till sig och accepterar ny teknik? Vi har använt TAM som en förklaringsmodell till 

användarens acceptans av tekniken. 

 

Vi har diskuterat hur kvinnor kan använda sig av mobiltelefonen för att få en känsla av 

trygghet då mobiltelefonen är en enkel sak man kan ta till för det ändamålet och som den 

enskilde personen själv kan påverka. Detta till skillnad från exempelvis god belysning som 

inte är något som den enskilda personen kan styra över även om det är ett enkelt medel för 

staden att ta till för att få sina invånare att känna sig tryggare.  

Vi har tittat på TAM, för att reda i vad är det som gör att människor tar till sig och accepterar 

ny teknik. Moon och Kim (2001) diskuterar kring att de anser att svårigheten med TAM är att 

den inte tar hänsyn till variationen av en användares uppgifter, de menar att TAMs svaghet är 

att den inte fokuserar på användarens uppgifter, givet detta föreslår de en utbyggnad av TAM 

med “uppfattad lekfullhet”. Vi misstänker att bristen på upplevd lekfullhet i de befintliga 

appar och funktioner kan vara en bidragande orsak till den låga användningen av dessa trots 

att den större delen av kvinnorna i vår studie upplever sig otrygga. 

 

Moon och Kim (2001) menar att med deras föreslagna utbyggnad av TAM kan man öka 

koncentration, nyfikenhet samt öka nöjet hos användarna.  

Man behöver också tillgodose TAMs två huvudgrenar, uppfattad användbarhet samt uppfattad 

användarvänlighet. 

Har de tidigare säkerhetsapparna eller funktionerna i mobiltelefonen tillgodosett de behoven? 

Om användaren inte uppfattar att funktionen eller appen kommer vara enkel och fri från 

ansträngning att använda och inte heller ser hur det kommer hjälpa dem att nå deras mål 

(målet kan t.ex. vara att appen/funktionen ska larma vid behov). Varför ska de då använda 

appen/funktionen från början? Viktigt att komma ihåg är att med en funktion menar vi att det 

kan vara något så enkelt som att ringa eller skicka ett meddelande. 

 

5.1.1 Erfarna mobilanvändare 
I vår enkät så uppgav 99% att de ansåg sig själva vara en van mobilanvändare, som vi nämnt 

tidigare i vår metod så var vår tanke med den frågan att se om vi kunde koppla ihop svaren 

med den senare frågan om varför man valt att inte använda en säkerhetsapp. Kanske skulle 

man anse att apparna som finns verkar för krångliga och inte fria från ansträngning att 

använda och därför inte vågat installera dem av den anledningen.  

Då endast 3% svarade att de inte laddat ner en säkerhetsapp för att de tror att apparna kan vara 

för krångliga kan vi inte se detta som en huvudorsak. Det man kan komma ihåg här är att 85% 

av alla som har en mobiltelefon i Sverige har en smartphone (Internetstiftelsen i Sverige, 

2017) och har då möjlighet till att ladda ner appar så att större delen av våra respondenter inte 

skulle ha en smartphone är föga troligt. 

 

5.1.2 Trygghetsfaktorer 
På frågan “Hur påverkas din trygghetskänsla av följande alternativ?” såg vi att våra 

respondenter skattar mobilen som nummer tre i ordningen som en något eller mycket 

trygghetshöjande faktor, de faktorer som våra respondenter skattade högre var god belysning 
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samt att det var en blandning av män, kvinnor och barn i olika åldrar synliga i området. 

Nästkommande trygghetshöjande faktor efter mobilen var 

poliser/säkerhetsvakter/trygghetsvandrare synliga. 

I vårt kapitel “Frågeställningar i enkäten” nämnde vi att en tanke med denna fråga var att 

jämföra vår data med Viswanath och Basus studie för att se eventuella skillnader och likheter. 

När vi jämförde detta med vad Viswanath och Basu (2015) sett i sin studie så hade, att ha 

poliser/säkerhetsvakter/trygghetsvandrare synliga, den lägsta korrelationen till upplevd 

trygghet. Vi tänker i och med detta att deras studie, som är genomförd i Indien, har kulturella 

skillnader mot vår i fråga om hur vi i Sverige ser på poliser och rättsväsendet. Viswanath och 

Basu (2015) menar att vakterna i Indien oftast vaktar byggnader och anställda mer än 

människor i allmänhet. Detta tror vi är den största orsaken till dessa skillnader i vårt utfall. 

Däremot så visade det sig i Viswanath och Basus (2015) studie att en balans mellan män, 

kvinnor och barn i olika åldrar synliga i området värderades högst när man skattade sin 

upplevda trygghet, samt att det som värderades näst högst var god belysning och öppna ytor 

med fri sikt i området. Viktigt att komma ihåg kring övriga skillnader i våra studier är att 

Viswanath och Basu (2015) har frågat både kvinnor och män kring vad som ökar deras 

upplevda trygghet medan vår studie enbart vände sig till kvinnor.  

 

Vidare så säger vår data att 35% av våra respondenter har valt att ta en annan väg än vad de 

skulle gjort om de inte haft mobilen med sig, resterande har inte gjort det. Dessa 35% av våra 

respondenter, kan vi anta, känner sig så pass mycket tryggare när de har en mobiltelefon med 

sig att de väljer en annan väg som de annars skulle anse för otrygg utan mobil. Mobiltelefonen 

ökar alltså deras trygghet så pass mycket att de gör andra val i vardagen på grund av denna.  

Skulle vi kunna öka de resterande 65% upplevda känsla av trygghet om vi lyckades bygga en 

app eller en funktion i mobiltelefonen som tillgodoser det Moon och Kim (2001) tar upp. 

Moon och Kim (2001) vill tillgodose användarens varierande användarmiljö med deras 

vidareutveckling av TAM och en varierande användarmiljö i det här fallet kan vara att appen 

kan användas både när kvinnorna vistas ute i en eventuellt otrygg miljö för att öka den 

upplevda tryggheten, men också i andra miljöer för att tillgodose andra behov. Detta för att 

kunna göra appen till en naturlig del av någons vardag precis som Facebook eller Snapchat är 

för vissa användare.  

 

5.1.3 Trygghet och användning av säkerhetsappar 

Datan visade oss att den största andelen av våra respondenter aldrig har använt en 

säkerhetsapp, samtidigt så har så många som 87% av våra respondenter uppgett att de någon 

gång känt sig otrygga när de vistas utanför hemmet. Vi kan också se att 42% svarat att de 

någon gång känt sig så pass otrygga att de valt att avstå helt från att gå ut. 

Vidare så har 7% av våra respondenter uppgett att det aldrig känt sig otrygga när det vistas 

ute, hälften av dessa respondenter har även uppgett att de inte har behov av en säkerhetsapp. 

Kanske kan de resterande respondenter som svarat att de inte har behov utav en säkerhetsapp 

använda andra appar eller funktioner som har liknande funktionalitet för att öka tryggheten 

hos användaren.  

Vi funderade på om respondenternas trygghetskänsla inte alls påverkas av mobilen och att det 

kan vara anledningen till att så låg andel faktiskt laddat ner en säkerhetsapp men endast 8% 

uppgav att mobilen inte ökade deras trygghetskänsla. 

 

Intressant att veta är att vi i vår enkät vid tre tillfällen i ställt frågan hur respondentens 

trygghetskänsla påverkas av mobiltelefonen. Vi har fått något olika svar. 8% säger “Mobilen 

ökar inte min trygghetskänsla”. 9% säger “Min trygghetskänsla påverkas inte av mobilen”. 

12% har valt mittenalternativet på vår 5 stegs-ordinalskala där 1 representerade att 
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trygghetskänslan minskar och 5 representerade att trygghetskänslan ökar. Vad denna 

inkonsekvens kan bero på vet vi inte, kanske kan det bero på hur vi ställt frågorna, i vilken 

ordning frågorna kommit, att respondenten svarar slentrianmässigt ju längre denne kommit i 

enkäten eller att respondenten faktiskt börjat fundera mer ju längre in i enkäten denne kom. 

 

Vidare så såg vi att 44% inte tänkt på att använda en säkerhetsapp, detta får oss att undra om 

det är en fråga om användaracceptans, användaren kanske inte tror att appen hjälper denne att 

uppnå målen med användandet på ett enkelt och effektivt sätt, eller om de kanske inte vet 

vilka funktioner som finns att tillgå. 39% visste inte att sådana appar fanns, när vi resonerar 

kring detta så funderar vi på om det är en fråga om marknadsföring eller att dessa kvinnor inte 

tänkt på möjligheten att en mobiltelefon kan öka tryggheten på något sätt. 

 

5.1.4 Trygghetshöjande faktorer med mobiltelefonen 
Enligt BRÅ (2018a) så säger 65% att de aldrig har valt ett annat färdsätt eller tagit en annan 

väg pga. oro för att utsättas för brott. Här kan vi inte veta om mobilen är en påverkande faktor 

i BRÅs undersökning. Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2017) så hade 95% av Sveriges 

befolkning 2017 en mobil, detta gör att vi inte kan utesluta, men kanske inte heller anta, att 

mobilen är en parameter i BRÅs undersökning.  

 

63% svarade att möjligheten att ringa till SOS var en trygghetshöjande faktor med mobilen. 

Här ser vi alltså att många anser att bara möjligheten att ringa ett samtal är en stor anledning 

till att man känner sig tryggare när man har mobilen med sig. Detta ser vi en koppling till när 

vi tittar närmare på respondenternas svar gällande hur de eventuellt har använt sig av 

mobiltelefonen för att öka sin känsla av trygghet (respondenterna kunde välja fler alternativ). 

66% svarar att de någon gång har ringt någon i en otrygg situation. 41% svarade “Ja, jag har 

låtsats att prata i telefonen”. Som Cumiskey och Brewster (2012) tar upp i sin studie “Mobile 

phones or pepper spray?” så ser även vi att mobilen verkar fungera som ett sätt att göra en 

frånvarande person till närvarande och det är ofta kontakten med andra människor genom 

mobiltelefonen som blir viktig.  

En respondent svarade att hon har haft med sig mobilen i just syftet att öka sin 

trygghetskänsla men aldrig använt den på något speciellt sätt. Det är alltså inte bara det aktiva 

användandet av funktionerna en mobiltelefon kan erbjuda som kan öka den upplevda 

tryggheten. Det kan vara trygghetshöjande att helt enkelt ha mobilen med sig, med dess 

funktioner tillgängliga, för vissa personer.  

 

Att ringa ett samtal med mobilen är något som vi är vana att göra, de flesta gör det i alla fall 

vid några tillfällen och de allra flesta vet hur den funktionaliteten fungerar. Att ha en funktion 

som själv ringer upp någon, antingen vald kontakt eller SOS, när behovet uppstår skulle 

kunna erbjuda en större känsla av trygghet då personen kanske är i en situation som gör denne 

oförmögen att själv ringa samtalet. Kanske kan en del personer uppleva det som beklagligt om 

larmet skulle kunna gå igång i en situation där ett larm egentligen inte behövs eller bara av 

misstag, kanske litar personen mer på sin egen bedömning och möjlighet till att larma före en 

applikations bedömning av detta. Som TAM förespråkar så ska något vara enkelt att använda 

för att uppnå sina mål, om målet är att kunna använda sin mobiltelefon för att larma någon om 

behov finns så måste man kunna lita på att larmet inte går igång i onödan och att larmet 

faktiskt går igång vid behov.  

 

25% av våra respondenter har svarat att de anser att möjligheten att dela sin position är en av 

orsakerna till att de anser att mobiltelefonen ökar deras känsla av trygghet och 80% skulle 

vilja ha den funktionen i en säkerhetsapp om de skulle använda en sådan. Detta är något vi ser 
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att många appar, med olika användningsområden, har valt att bygga in funktionalitet för. Den 

här funktionaliteten är dock något, som till större delen, skulle kunna komma till användning 

när en incident redan skett. Att dela sin plats avvärjer inte en eventuell attack eller otrygg 

situation men kan användas när något har hänt, för antingen bevisföring eller för att hitta 

personen i fråga.  

 

5.1.5 Befintliga appar 
Appen Runkeeper kan enligt oss erbjuda användarna både uppfattad lekfullhet och en känsla 

av belöning. Här anser vi att runkeeper har lyckats med det som Moon och Kim (2001) 

föreslår, att man ska lägga in upplevd lekfullhet i beräkningen. Vi anser att de har tillgodosett 

både uppfattad användarvänlighet, genom att vara enkelt uppbyggt, och uppfattad 

användbarhet eftersom appen enkelt hjälper användaren att uppnå sina mål, den registrerar till 

exempel enkelt användarens träningspass så denne kan få all information om dessa på ett 

enkelt sätt. Svårigheten med just den specifika appen i den här diskussionen är att den vänder 

sig till personer med en viss typ av intresse samt att applikationen idag inte marknadsförs som 

en säkerhetsapp även om funktionaliteten finns. Skulle Runkeeper marknadsföra sin funktion 

som en säkerhetsfunktion är vår fundering om den skulle få ett stort genomslag på marknaden 

för säkerhetsappar, då grundfunktionaliteten är accepterad av användarna och applikationen är 

tämligen känd oavsett om det är inom träningskretsar eller ej. Vi tror dock att personer som 

inte är intresserade av att registrera sin träningsrunda eller sina promenader inte lockas av den 

här applikationen från början. 

80% av våra respondenter uppgav att de tyckte det var ganska eller mycket viktigt att kunna 

dela sin plats-positionering med vald kontakt om de skulle ha en säkerhetsapp, som vi tidigare 

skrivit finns det idag finns många olika applikationer som erbjuder just detta, inte bara 

Runkeeper. Vi ansåg dock att de appar vi tittat på saknade funktionalitet för att vara ett 

fullgott alternativ till en säkerhetsapp. Snapchat till exempel, som vi tidigare nämnt i vår 

bakgrund, måste vara igång och öppet på skärmen för att platsen ska uppdateras när man rör 

på sig. I Messenger kan man dela sin plats i max en timme, det finns ingen möjlighet till att 

välja längre tid som exempelvis en hel kväll utan det måste i så fall göras manuellt varje 

timme. Ingen av dessa apparna uppfyller direkt kriterierna för TAM utifrån att man vill öka 

sin upplevda trygghet men som tidigare nämnt kan Runkeeper vara något på spåren. 

 

Ett annat exempel på en app där upplevd lekfullhet enligt Moon och Kim (2001) kan vara en 

bidragande faktor till att den används är Waze, det är en användarvänlig app där användaren 

med minsta möjliga interaktion kan manövrera appen och inrapportera eventuella händelser. 

Även den applikationen anser vi uppfyller TAMs önskemål om vad som behövs för att 

användare ska acceptera tekniken och vi anser att denna även har hög användarvänlighet 

enligt Preece et al. (2015). 

Vi kan tänka oss att en säkerhetsapp som får liknande funktion, där man går upp i ranking 

eller tjänar poäng beroende på hur mycket man använder den, kanske skulle användas i större 

utsträckning. Om den till vardags kan användas i ett syfte som spelar på den upplevda 

lekfullheten och att man utöver detta även kan använda appen till de tillfällen då man är i en 

potentiellt otrygg situation. Om man vid dessa tillfällen kan använda appen med minsta 

möjliga interaktion så tror vi att man kan komma långt med en säkerhetsapp. På så vis skulle 

man uppnå både den upplevda användarvänligheten, upplevda användbarheten samt den 

upplevda lekfullheten. 

 

SafetiPin har en funktion där man rapporterar sin upplevda trygghet i olika områden, dessa 

blir tillgängliga för de andra användarna. SafetiPin hade mer än 100,000 inrapporteringar i 

september 2016, från användare där de rankat säkerheten i olika områden (SafetiPin, 2016). 
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Chand et al. (2015) skriver att de vill vidareutveckla av sin applikation WoSApp, man ska 

kunna titta på en karta för att få en överblick över hur tryggt eller otryggt ett eventuellt 

område beräknas vara. SafetiPin och WoSApp har olika kriterier på detta, SafetiPin (2016) 

utgår från 9 olika parametrar som finns att läsa om i vår bakgrund och Chand et al. (2015) 

skriver att de vill utgå från rapporterade överfall i området för deras app WoSApp. Vi ser 

fördelar med denna funktion även om vi anser att WoSApps version kan vara svår att förlita 

sig på. Att inga överfall tidigare skett i området garanterar inte att det är ett tryggt område där 

inga överfall sker. Vi funderar också kring vad Chand et al. (2015) menar med “rapporterade 

överfall” då detta inte framgår. Är det de överfallen som blivit rapporterade till polis? De 

överfall som lett till fällande dom? Ska de tillfällen då någon upplevt sig vara förföljd men 

inte anmält detta till polis inte ingå i “rapporterade överfall”? I så fall finns det risk att man 

missar många potentiellt otrygga situationer. Alla dessa saker skulle kunna ge olika resultat i 

varför området är otryggt. SafetiPins parametrar fångar upp potentiellt otrygga områden och 

situationer innan det har skett något, WoSApp baseras på att något måste ha hänt för att 

räknas in.  

Vi anser att utifrån TAM uppnår SafetiPin hög uppfattad användbarhet eftersom den redovisar 

en grundlig bild av området användaren befinner sig i, därav uppnår SafetPin användarens 

mål enligt oss. Utifrån den uppfattade användarvänligheten anser vi att SafetiPin inte svarar 

lika bra, de nio parametrarna för trygghet kan göra att SafetiPin uppfattas som rörig och svår 

att manövrera av användaren, och detta framförallt i en stressad situation. Vi anser alltså inte 

denna applikation som enkel och fri från ansträngning att använda. WoSApp har en enklare 

ide och ger användaren mindre valmöjligheter i manövreringen men blir på så sätt möjligtvis 

för simpel och kanske bristfällig i bedömningen om en plats är trygg eller inte.  

 

5.1.6 Användbarhet i trängd situation 
Utifrån frågan ”Hur vill du att en larmfunktion ska utlösas?” (här fick respondenterna 

möjligheten att välja fler alternativ) fick svaret ”Trycka på en eller flera knappar på sidan av 

telefonen” 54 röster samt röstkommando 51 röster. 

Här får man enligt oss ha användarvänligheten i beräkning, användarstudier visar att 

telefonerna upplevs som mer användarvänliga ju färre knappar man använder vid interaktion 

(Preece et al., 2015). Detta skulle kunna vara extra viktigt ur både aspekten att man faktiskt 

ska kunna slå på larmet i en eventuell trängd position, komma ihåg hur man använder det då 

det antagligen inte är så ofta man får användning för det, samt att man inte får igång det av 

misstag. Respondenternas svar visar att även de tänker på hur användarvänligt det är i en 

trängd situation, kan detta ge en möjlig förklaring till varför tillgängliga säkerhetsappar inte 

används idag? Ger apparna verkligen tillräckligt stöd för att larma i en trängd situation? Eller 

de som tänkt på användarvänligheten, marknadsför de inte sin simplicitet för de potentiella 

användarna? Har apparna utvecklats med TAM som grund? Vi anser att många av apparna 

inte till fullo uppfyller det Moon och Kim (2001) efterfrågar, apparna behöver utvecklas med 

tanke på den upplevda lekfullheten. Ett exempel på något som kan öka den upplevda 

lekfullheten är att man som användare kan samla poäng, klättra i ranking eller tävla mot 

andra. Detta utöver de trygghetsskapande funktionerna som att kunna larma i en situation när 

man inte har händerna lediga eller möjlighet att dela sin plats med vald kontakt. 

Applikationerna behöver alltså ha något mer än bara uppfattad användbarhet samt uppfattad 

användarvänlighet. Vi anser att upplevd lekfullhet behövs för att hålla användandet igång 

kring en applikation som används vid så få tillfällen som man kan tänka att en säkerhetsapp 

faktiskt används. 
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5.1.7 Kollektiv trygghet 
90% av våra respondenter svarar att de upplever sig något eller mycket tryggare när de har 

mobiltelefonen med sig ute. Denna data tycker vi talar för sig självt. På frågan vad det är med 

mobilen som gör att du känner dig tryggare svarade en av våra respondenter att hon tror att 

hennes mobilanvändande kan vara en trygghet för andra. Kan det kanske vara så att vi 

kollektivt ökar varandras trygghet i och med att andra kan kalla på hjälp om det händer 

någonting, detta skulle kunna vara en intressant frågeställningen kring den kollektiva 

tryggheten. Att bara ha vetskapen om att andra människor ha mobilen på sig och har 

möjlighet att larma och hjälpa, oavsett i vilken trängd situation man kan hamna i utan egen 

möjlighet till att larma, kan öka den upplevda tryggheten. 

 

5.1.8 Önskvärda funktioner i säkerhetsapp 
83 respondenter har svarat att om de skulle ha en säkerhetsapp så skulle de vilja ha funktionen 

att ringa upp SOS, lika många vill ha funktionen uppringning/meddelande till anhörig. Om 

man utvecklar en app med dessa två funktioner så att en eventuell uppringning sker på ett 

användarvänligt sätt till situationen, med så lite interaktion som möjligt, så anser vi att en 

sådan applikation skulle ha bra förutsättningar för att bli använd. Detta i kombination med 

ovan nämnda lekfullhet för att öka användningen och förhoppningsvis göra att användaren 

vill använda den på ett vardagligt sätt och inte vara vid vissa situationer. Lägger man då till 

plats-positionering i appen som 76 st. skulle vilja ha i en säkerhetsapp och ett högt larm som 

också skattades högt, kan även detta göra att appen blir mer använd och bidra till en ökad 

känsla av trygghet, att tillägga är att 70 respondenter önskade att appen skulle kunna spela in 

ljud och bild. Vårt mål med denna fråga i enkäten var att särskilja vilka funktioner som skulle 

vara högst prioriterade men så blev inte utfallet. Utifrån svaren vi fått i enkäten inser vi att det 

är få förslag på trygghetshöjande funktioner i en app som inte är önskvärda, utan snarare en 

önskan om många som möjligt för att komplettera varandra. 

Vi undrar om en anledning till att de säkerhetsappar som finns inte har alla dessa funktioner är 

bristen på tid och pengar som företaget vi pratade med som hade lagt sin app på is. Vi inser att 

ett sådant utvecklingsarbete antagligen är kostsamt i både tid och pengar. Dock måste man ha 

i beaktande att de många funktioner vi talar om skulle kunna göra att TAMs uppfattade 

användarvänlighet blir låg och detta kan göra att appen inte används. 

 

5.1.9 Motivation för användning av säkerhetsappar 
Med hjälp av Moon och Kims (2001) “upplevda lekfullhet” skulle man kunna tänka sig att 

man kan bygga en applikation där man kan få ut fler saker än bara ökad trygghet för att på så 

vis öka användningen av applikationen. Preece et al. (2015) pratar om vikten av 

“learnability”, vi undrar om användningen blir för låg om man bara använder applikationen 

vid de tillfällen som man vill öka sin trygghetskänsla och detta gör att man aldrig riktigt lär 

sig applikationen. 3% av våra respondenter säger att de inte använt en säkerhetsapp eftersom 

de trott att en sådan skulle kunna vara krånglig. 51% hade inte tänkt på att de skulle kunna 

använda en säkerhetsapp, om man kombinerar hög nivå av “learnability”, alltså hur enkelt ett 

system, eller applikation i detta fall, är att lära sig, med Moon och Kims (2001)  “upplevda 

lekfullhet” så tror vi att man kan ha möjlighet att utveckla en säkerhetsapp som både tilltalar 

användarna att använda den vardagligt, t.ex. genom ett belöningssystem som på ett lekfullt 

sätt får användarna att vilja använda applikationen för nöjes skull, men även för att öka sin 

trygghet. I vår enkät var det endast 30% som inte valde att begränsa sitt mobilanvändande för 

att öka sin trygghet, resterande valde att inte använda mobilen på olika sätt för att öka 

tryggheten och inte tappa uppmärksamheten från omgivningen. Med detta i åtanke bör en 

säkerhetsapp inte uppta för mycket fokus från omgivningen men ändå uppmana till lekfullhet 
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och vilja att använda den. Här blir balansgången mellan de båda svår och kanske kan de 

tidigare säkerhetsappar vi tittat på haft för lite lekfullhet och varit för ensidiga i sitt syfte för 

att användaren ska vilja använda den kontinuerligt.  

 

Preece et al. (2015) tar upp användarens upplevelsemål som något man måste ta hänsyn till 

när man bygger ett system eller som i vårt fall en applikation, det finns både önskvärda samt 

icke önskvärda mål. Det handlar om hur applikationen ska upplevas för en användare. Några 

önskvärda aspekter som Preece et al. (2015) tar upp är att systemet ska vara angenämt att 

använda, engagerande, underhållande, hjälpsamt och motiverande. Några aspekter som inte är 

önskvärda är att det ska vara tråkigt, irriterande, frustrerande eller få användaren att känna sig 

dum. Givet detta är vår slutsats att man behöver ge användarna något mer än bara känslan av 

ökad trygghet, de behöver bli underhållna, engagerade och motiverade att använda 

applikationen. Även här ser vi en svårighet till balansgången mellan respondenternas svar om 

att många väljer bort vissa funktioner i telefonen för att inte rikta all uppmärksamhet på 

mobilen.  

 

I en utopisk värld skulle alla människor kunna vistas överallt, känslan av otrygghet skulle inte 

vara något som fick oss att begränsa oss, mobiltelefonen kommer mest troligt inte vara det 

som gör att vi når hela vägen dit, för att uppnå detta behövs troligtvis andra insatser, men 

kanske kan mobiltelefonen hjälpa oss att komma en bit på vägen och göra att vi kan få något 

större livskvalitet i väntan på utopin. 
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6 Slutsats 
För att återkoppla till vår forskningsfråga “hur kan man använda en mobiltelefon för att öka 

den upplevda känslan av trygghet hos kvinnor utanför hemmet” är vår slutsats att 

mobiltelefonen generellt sett kan hjälpa kvinnor att öka sin upplevda känsla av trygghet 

utanför hemmet. Vi drar slutsatsen att det inte alltid är funktionerna i sig som är det som gör 

att kvinnorna känner sig tryggare utan att bara att ha mobiltelefonen med sig med möjlighet 

att kunna använda den vid behov är i många fall tillräckligt. 

Vår slutsats är att kvinnor idag inte upplever ett stort behov av en säkerhetsapp utvecklad för 

det specifika området då det finns många andra funktioner i dagens mobiltelefoner eller appar 

som erbjuder funktionalitet som kvinnor använder sig av istället. Däremot kan vi tänka oss att 

många kvinnor skulle vara öppna för att använda en säkerhetsapp om appen byggdes utifrån 

TAM, på så vis skulle applikationen ha ett bredare användningsområde än att öka den 

upplevda tryggheten och alltså inte bara användes vid de, eventuellt få tillfällen som 

användaren har behov av att öka sin upplevda trygghet.  

Om appen blir en naturlig del av en persons vardag som används ofta och på så vis lär sig 

hantera den enkelt, så ser vi också att det skulle bli naturligare för personen i fråga att 

använda appen mer kontinuerligt och i fler situationer.  

Vi ser alltså att man skulle kunna använda sig av Moon och Kims (2001) utbyggnad av TAM, 

uppfattad lekfullhet, för att bygga en säkerhetsapp som faktiskt både fyller en viktig funktion 

samt lättare accepteras av användaren. En säkerhetsapp som erbjuder något mer än bara en 

ökning av den upplevda tryggheten där man kan kombinera användandet av applikationen i 

vardagen samt ett användande i de situationer när man känner att man har ett behov av att öka 

sin upplevda trygghet.  

 

Vi drar slutsatsen att om man skulle bygga en säkerhetsapp som erbjöd både uppfattad 

lekfullhet såsom uppfattad användbarhet samt uppfattad användarvänlighet, så finns det stora 

chanser att få en säkerhetsapp med hög användningsfrekvens som skulle kunna hjälpa kvinnor 

att öka sin upplevda trygghet när de vistas utanför hemmet. Vi tror däremot inte att de 

säkerhetsappar vi tittat på hitintills har möjlighet att få stor genomslagskraft. Slutsatserna vi 

drar är att säkerhetsappen måste erbjuda användaren något mer. 

 

Vi drar slutsatsen att så många funktioner som möjligt är önskvärda från kvinnornas sida i en 

säkerhetsapp men det är främst möjligheten till kontakt med andra människor som gör att 

trygghetskänslan ökar. Detta behov kan idag mötas med både telefonsamtal eller 

meddelandekonversationer. 

 

Det vi själva sett och funderat kring framtida potentiell forskning inom detta område, är hur 

en smartklocka kan öka användarvänligheten och förhoppningsvis användningsfrekvensen av 

trygghetsskapande funktioner i mobilen. Detta var en medveten begränsning från vår sida 

direkt från start då vi inte ansåg att det fanns utrymme för att titta närmare på bägge delarna 

med ett gott informativt utfall. 

 

   

 

 

 

 

 



29 
 

7 Källförteckning 
 

Andersson, K. (1984). Patienters upplevelser av trygghet och otrygghet. Göteborg: K&K 

Segersten. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2018a). Nationella trygghetsundersökningen 2017. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2018b). Nationella trygghetsundersökningen 2018. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

 

Chand, D., Nayak, S., Bhat, K. S., Parikh, S., Singh, Y. & Kamath, A. A. (2015). A mobile 

application for Women's Safety: WoSApp. IEEE Explore. 

doi:10.1109/TENCON.2015.7373171 

 

Chi, Yi-Lun., & Tsai, Yuan-Cheng. (2017). The empirical study of impact critical security 

factors of mobile applications on technology acceptance model. Journal of Statistics and 

Management Systems, 20(2), 245-273, DOI: 10.1080/09720510.2016.1232888 

 

Cumiskey, K. M., Brewster, K. (2012). Mobile Phones or Pepper Spray?. Feminist Media 

Studies, 12(4), 590-599. doi:10.1080/14680777.2012.741893 

 

Davis, F. D. (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology", MIS Quarterly, 13 (3): 319–340, doi:10.2307/249008, JSTOR 

249008 

 

Hentech. (2018) Appar för personlig säkerhet. Hämtad 2018-12-14 från 

http://se.hentech.org/2018/03/23/appar-for-personlig-sakerhet/ 

 

Interaction Design Foundation. (2016). Usability. Hämtad 2018-12-14 från 

https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability 

Internetstiftelsen i Sverige. (2017). Svenskarna och internet 2017. Stockholm: 

Internetstiftelsen i Sverige. 

 

King, W.R. & He, J. (2006). A meta-analysis of the Technology Acceptance Model. 

Information & Management, 43(6), 740-755. doi: 10.1016/j.im.2006.05.003 

  

Moon, J.-W. & Kim, Y.-G. (2001). Extending the TAM for a World-Wide-Web context. 

Information & Management, 38, 217-2. 30. doi:10.1016/S0378-7206(00)00061-6 

 

Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE 

Publications Ltd. 

 

Persson, A. (Red). (2016). Frågor och svar - om frågekonstruktion i enkät- och 

intervjuundersökningar. Örebro: Statistiska centralbyrån. 

 

https://doi.org/10.1109/TENCON.2015.7373171
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.2307%2F249008
https://en.wikipedia.org/wiki/JSTOR
https://www.jstor.org/stable/249008
http://se.hentech.org/2018/03/23/appar-for-personlig-sakerhet/
https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability
https://www.researchgate.net/journal/0378-7206_Information_Management
https://www.researchgate.net/journal/0378-7206_Information_Management
https://www.researchgate.net/journal/0378-7206_Information_Management
https://www.researchgate.net/journal/0378-7206_Information_Management
http://doi.org/10.1016/S0378-7206%2800%2900061-6


30 
 

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H., (2015). Interaction Design (fjärde upplagan). West 

Sussex: John Wiley & Sons Ltd.. 

 

Runkeeper. (2018). Runkeeper. Hämtad 2018-12-27 från https://runkeeper.com 

 

SafetiPin. (2016, 21 september). Titel: SafetiPin- a mobile app that measures the 'safety score' 

of locales. Hämtad från: /http://safetipin.com/blog/53/safetipin-a-mobile-app-that-measures-

the-safety-score-of-locales/ 

 

SafetiPin. (2018). SafetiPin. Hämtad 2018-10-03 från http://safetipin.com/ 

 

SafetiPin. (2018). SafetiPin SafetyScore. [Bild]. Hämtad från 

http://safetipin.com/about/theApp 

  

SafetiPin. (2018). SafetiPin tracking. [Bild]. Hämtad från http://safetipin.com/about/theApp 

 

Sun, Z., Tang, S., Huang, H., Zhu, Z., Guo, H., Sun, Y., & Huang, L (2016). SOS: Real-time 

and accurate physical assault detection using smartphone. Peer-to-Peer Networking and 

Applications, 10(2), 395-410. doi:10.1007/s12083-016-0428-5 

 

Universitets bibliotek. (2017). Ämnesguide i informatik. Hämtad 2019-02-11 

http://libguides.oru.se/c.php?g=199197 

 

Viswanath, K. & Basu, A. (2015) SafetiPin: an innovative mobile 

app to collect data on women's safety in Indian cities, Gender & Development, 23(1), 45-60, 

doi: 10.1080/13552074.2015.1013669 
 

Waze. (2017). Waze 4.3 iPhone app. [Bild]. Hämtad från https://en.wikipedia.org/wiki/Waze 

(GNU General Public License, version 3) https://www.gnu.org/copyleft/gpl-3.0.html 

 

Waze. (2018). Free Driving Directions, Traffic Reports & GPS Navigation APP by Waze. 

Hämtad 2018-12-27 från https://www.waze.com/sv/ 

 

Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://safetipin.com/blog/53/safetipin-a-mobile-app-that-measures-the-safety-score-of-locales/
http://safetipin.com/blog/53/safetipin-a-mobile-app-that-measures-the-safety-score-of-locales/
http://safetipin.com/
http://safetipin.com/about/theApp
http://safetipin.com/about/theApp
http://safetipin.com/about/theApp
http://libguides.oru.se/c.php?g=199197&fbclid=IwAR2C1Ut8xbh44hmu8LV3cwlpOeI-Xu-ZHe0J9rHV03ytkFG5TwRz04sTLUg
https://en.wikipedia.org/wiki/Waze
https://www.waze.com/sv/


31 
 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Enkäten 

Denna enkät vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna, är över 18 år och använder 

mobiltelefon. 

Denna studie genomförs i syfte för vår kandidatuppsats inom informatik på Örebro 

Universitet. Uppsatsen kommer handla om hur användningen av mobiltelefoner kan öka den 

upplevda tryggheten hos kvinnor utanför hemmet.  

 

Att svara på enkäten beräknas ta 3-4 minuter. 

Enkäten är helt anonym och vi kommer inte spara några personuppgifter. 

Svaren kommer enbart att användas i denna undersökning och inte lämnas vidare till 

obehöriga. Genom att besvara dessa frågor samtycker du till att delta i vår undersökning. Du 

kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, du avslutar ditt deltagande genom att inte 

skicka in dina svar. 

 

Om ni har några frågor gällande enkäten går det bra att vända sig till 

hanna.gullberg@hotmail.com eller anna.lundqvist@live.se 

1.Hur gammal är du? 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66+ 

 

2.Hur påverkas din trygghetskänsla av följande alternativ? 

Svarsalternativen ges från 1 till 5.  1= trygghetskänslan minskar 5= trygghetskänslan ökar 

Andra människor synliga i området 

Blandning av män, kvinnor och barn i olika åldrar synliga 

God belysning 

Öppna ytor med fri sikt i området  

Poliser/säkerhetsvakter/trygghetsvandrare synliga 

Närhet till bussar/taxi  

Tillgänglig gångväg 

Ha en mobil med mig 

 

3.Anser du dig själv vara en van mobilanvändare?  

Ja/ Nej 

 

4.Har du någon gång känt dig otrygg när du vistats utanför hemmet?  

Ja/Nej 

 

mailto:hanna.gullberg@hotmail.com
mailto:anna.lundqvist@live.se


32 
 

5.När du haft en mobil på dig, har du då valt att gå någonstans eller tagit en annan väg, än vad 

du skulle gjort om du inte haft mobilen på dig?  

Ja/Nej 

 

6.Har du någon gång valt att avstå från att gå ut för att det känts otryggt?  

Ja/Nej 

 

7.Hur påverkas din trygghetskänsla av att ha med dig en mobiltelefon när du är ute? 

Jag känner mig mycket tryggare 

Jag känner mig något tryggare 

Min trygghetskänsla påverkas inte 

Jag känner mig mindre trygg 

Ej applicerbar fråga då jag ej har med mig någon mobil 

 

8.Har du använt din mobiltelefon för att öka din trygghetskänsla? 

(Flervalsfråga) 

Ja, jag har låtsats att prata i telefonen 

Ja, jag har ringt någon 

Ja, jag har haft en meddelande konversation 

Jag har använt mig av en app som är utvecklad specifikt för syftet att öka min trygghet och 

säkerhet. 

Ja, jag har använt mig av en funktion i mobilen (tex hitta vänner, plats-positionering, 

larmfunktion) 

Nej, jag har aldrig känt mig otrygg 

Nej, att använda mobilen ökar inte min trygghetskänsla 

Övrigt: (här kunde respondenten fylla i eget svar) 

 

9.Begränsar du ditt mobiltelefonanvändande för att öka din trygghet?  

(Flervalsfråga) 

Ja, ibland tar jag ut hörlurarna för att öka min trygghetskänsla 

Ja, genom att inte ha uppmärksamheten riktad mot min mobil 

Nej 

Övrigt: (här kunde respondenten fylla i eget svar) 

 

10.Har du någon gång använt en säkerhetsapp? (en specifik utformad app för ökad trygghet 

med exempelvis positioneringsdelning till en vän eller trygghetslarm) 

(Beroende på svaret så har respondenten skickats vidare till specifik fråga) 

Ja (skickas till fråga 13) 

Nej(skickas till fråga 12, sedan fråga 13) 

Har prövat men valt att inte fortsätta använda den(skickas till fråga 11, sedan fråga 13) 

 

11.Varför har du valt att inte fortsätta använda den säkerhetsappen?  

Respondenten skriver eget svar 

 

12.Vad är anledningen till att du inte laddat ner en säkerhetsapp? 

(Flervalsfråga) 

Jag har inte vetat att det finns såna appar 
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Jag har inget behov av en sån app 

Jag tror att såna appar kan vara krångliga 

Jag har inte tänkt på det 

Övrigt: (här kunde respondenten fylla i eget svar) 

 

13.Vad är det med mobiltelefonen som gör att du känner dig tryggare?  

(Flervalsfråga) 

Möjligheten att ringa SOS 

Möjlighet till kontakt med andra människor 

Mobilen kan fungera som en skrämselmoment, t.ex. larm som skrämmer iväg potentiell 

gärningsman 

Möjligheten att dela min platsposition med vald kontakt 

Mobilen ökar inte min trygghet 

Övrigt: (här kunde respondenten fylla i eget svar)  

 

14.Om du skulle använda en säkerhetsapp, vilka funktioner skulle du vilja ha i appen? 

Svarsalternativen ges från 1 till 5.  1= Oviktigt  5= Mycket viktigt 

Platspositionering/dela min plats med vald kontakt  

Larmfunktion (högt larm) 

Uppringning/meddelande till anhörig/-a  

Uppringning till SOS 

Uppringning/meddelande till personer som vistas i närheten som ingår i appens nätverk 

Uppringning/meddelande till jour/säkerhetsföretag 

Att appen spelar in ljud och bild 

 

15.Hur skulle du önska att en larmfunktion i mobilen skulle utlösas? 

(Flervalsfråga) 

Trycka på en eller flera knappar på mobilen display/tangentbord 

Trycka på en eller flera av mobilens sidoknappar 

Dra ut headset 

Skaka mobilen 

Röstkommando 

Övrigt: (här kunde respondenten fylla i eget svar) 
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8.2 Bilaga 2  

 

Diagram och svar 

Svaren står i ordningen:  Svar; antal; procent. 
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Följande diagram visar svaret på frågan “Hur påverkas din trygghetskänsla av följande 

alternativ?”  1 = trygghetskänslan minskar    5= trygghetskänslan ökar 
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Följande diagram visar svaren på frågan “Om du skulle använda en säkerhetsapp, vilka 

funktioner skulle du vilja ha i appen?”   1=Oviktigt     5=Mycket viktigt 
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