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Sammanfattning.	
Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och 

bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste 

övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. Idag finns det en gång- och cykeltunnel i direkt 

anslutning till Norrmalm som skulle kunna knyta samman de olika områdena i staden. Tunneln har 

dock, i en utredning av Trafikverket, pekats ut som otrygg och anslutningarna till den anses som 

otydliga. Tidigare har det inte undersökts hur allmänheten upplever den befintliga gång- och 

cykeltunneln eller dess omedelbara omgivning. Denna uppsats undersöker därför genom tjugofem 

kvalitativa intervjuer hur tunneln och dess omedelbara omgivning upplevs av allmänheten i Sala 

kommun och varför samt vilken typ av åtgärd som skulle kunna öka gång- och cykeltrafiken genom 

tunneln. Kunskapsläget, uppsatsens analysram, redogör för forskning, vetenskapliga artiklar och 

rapporter kopplat till bland annat planering och åtgärder för ökad trygghet, mentala bilder och 

orientering i staden, platsidentitet, rädsla och oro i offentliga rum samt hela-resan-perspektiv. 

Resultatet från intervjuerna visar ett mönster där majoriteten av respondenterna upplever en känsla av 

obehag eller otrygghet i gång- och cykeltunneln eller dess omedelbara omgivning vilket resulterade i 

att en del av dem undviker tunneln. Ett fåtal respondenter, endast män, avvek från mönstret och 

upplever tunneln som trygg. Rädslan för brottslighet var för många respondenter en bidragande 

anledning till upplevd otrygghet, särskilt efter mörkrets inbrott. Resultatet visar också att dålig 

belysning, skötsel, renhållning och överblickbarhet är faktorer som skapar otrygghet i tunneln och dess 

omedelbara omgivning. Genom att åtgärda dessa faktorer samt öka flödet av människor skulle enligt 

flera av respondenterna öka känslan av trygghet. 

Uppsatsens analys och slutsatser visar att människor upplever tunneln och dess omedelbara omgivning 

olika beroende av flera olika faktorer, både mentala, sociala och fysiska. Människors mentala 

uppfattning är förankrad både i tidigare erfarenheter och återberättelser och skiljer sig från person till 

person. Den mentala faktorn påverkar den sociala på så vis att många upplever rörelse och närvaro av 

andra som positivt för trygghet under förutsättning att de personer man möter kan bedömas på avstånd 

utifrån mentala föreställningar. Den fysiska faktorn handlar om hur miljön skapar obehag och känsla 

av otrygghet genom exempelvis förekomst av klotter eller dålig skötsel. Ingen faktor går att separera 

från de andra, de hänger på flera sätt ihop. Gång- och cykeltrafiken genom tunneln skulle kunna öka 

tillsammans med åtgärder för ökad trygghet såsom bättre skötsel och belysning i tunneln och dess 

omedelbara omgivning. Tryggheten och trafiken skulle också kunna öka genom bland annat tydligare 

stråkidentitet och målpunkter. Det finns en tendens till att kvinnor upplever tunneln som mer otrygg än 

män vilket kan förklaras med att offentliga rum sällan är planerade för kvinnor och deras behov. 

Nyckelord: Gång- och cykeltunnel, barriär, upplevelse, rädsla och oro, trygghet, platsidentitet och 

orientering.  



 

	

Förord.	

Av alla ämnen man kan skriva en kandidatuppsats inom kulturgeografi om handlar denna om en gång- 

och cykeltunnel i Sala. Några respondenter har frågat varför den skulle vara intressant, vänner och 

bekanta lika så. Utan Linda Berntsen hade vi själva förmodligen aldrig landat i att tunneln är intressant 

att studera och skriva om. Linda arbetar som samhällsplanerare för Västmanland på Trafikverket och 

har med sina tankar och resonemang gett oss inspiration till att ta oss ann detta ämne, tack! 
 

Ett stort tack till de tjugofem respondenter som tog sig tid att stanna och prata med oss. Era tankar och 

åsikter är grunden till denna uppsats och den skulle således blivit något annat utan ert deltagande. 
 

Uppsatsen har varit en process och lett oss på en väg med många val. De vägval som gjorts har inte 

alltid varit enkla men vi skulle gjort dem igen. Det förtroende för de val som vi gjort hade inte funnits 

utan vår handledare Ann-Cathrine Åquist. Med allt från lite pet till större frågor har hon hjälpt oss att 

själva ifrågasätta och landa i våra beslut, stort tack till dig Ann-Cathrine! 

 

Jack Larsson och Pernilla Bernhardsson, maj 2019. 
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1.	Inledning.	

En av de större frågorna inom den moderna tidens samhällsplanering har kommit att handla om 

regioner, hur de växer och hur de står sig i konkurrens med varandra. Som en del av globaliseringen 

har skalan på konkurrens flyttat från en nationell nivå med fokus på nationers konkurrenskraft till att 

istället handla om specifika regioners konkurrenskraft och förmåga att skapa ekonomisk tillväxt i 

internationell konkurrens (Andersson & Molina 2008, ss. 115-127). En av de viktigaste faktorerna för 

att en region skall kunna växa och skapa större konkurrenskraft är arbetsmarknaden. Ju fler människor 

som finns inom en arbetsmarknad ju mer konkurrenskraftig blir den, vilket i sin tur ökar regionens 

möjlighet att bygga en specificerad och flexibel ekonomi med hög produktivitet (Westholm 2008, s. 

10). 

 

Sala ingår i en av Sveriges mest expansiva regioner, Stockholm-Mälarregionen. Sala har goda 

pendlingsmöjligheter till både Västerås och Uppsala. Att vara en del av en växande region innebär inte 

bara att kommunen gör att regionen växer utan också att kommunen i sig växer. Sala kommun har i 

den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad (2014) satt upp som mål att växa till 25 000 

invånare till år 2024 (Sala kommun 2014, s.15), år 2018 hade kommunen 22 816 invånare (SCB). 

Intresset för hur just Sala växer kommer sig av att en av författarna till denna uppsats, Pernilla 

Bernhardsson, under utbildningens praktiktermin var på Trafikverket och kom i kontakt med frågor 

kring hur just Sala växer och järnvägens roll i det. Järnvägen är en stor bidragande faktor till att Sala 

kommun har så goda pendlingsmöjligheter. Men järnvägen spelar också en viktig roll i utformningen 

av Salas tätort. Tidigare har kommunen valt att inte bygga norr om järnvägen då den ansetts som en 

allt för stor barriär (Sala kommun 2014, s. 26). Men för att kommunen skall kunna växa hållbart, 

minska bilberoendet och istället öka resandet med kollektiv-, gång- och cykeltrafik har kommunen valt 

att peka ut Norrmalm, beläget precis norr om järnvägen mellan järnvägen och Saladammsvägen, som 

lämpligt för utbyggnad. Enligt den fördjupade översiktsplanen planerar Sala kommun att bygga 500 

lägenheter på Norrmalm (Sala kommun 2014, ss. 20, 40, 53). 

 

I dagsläget finns det fem passager i Sala tätort över järnvägen, fyra av dem är i plan för blandtrafik 

men den femte är en planskild passage i form av en gång- och cykeltunnel under Väsbygatan och 

järnvägen som i den norra änden mynnar ut i Norrmalm. Tunneln har dock i en åtgärdsvalsstudie 

genomförd av Trafikverket i samarbete med Sala kommun och Länsstyrelsen Västmanland pekats ut 

som otrygg och de anslutande vägarna ses i studien som otydliga (Trafikverket 2015, s. 18). Då denna 

tunnel på grund av detta inte anses bryta barriären och föra samman de olika stadsdelarna redovisar 

Sala kommun i den fördjupade översiktsplanen upp en visionsbild på en ny gång- och cykeltunnel som 
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på lång sikt skulle ligga i direkt anslutning till resecentrum och är tänkt kunna övervinna den barriär 

som järnvägen utgör på ett bättre sätt (Sala kommun 2014, s. 53). 

 

Oavsett om Sala kommun väljer att bygga en ny gång- och cykeltunnel eller inte är det viktigt att vara 

medveten om att eventuella problem som finns med den redan befintliga tunneln kvarstår om inga 

åtgärder vidtas. De eventuella problem som finns kan sägas ha sin rot i att tunneln byggdes under en 

tid då samhällsplaneringen var rationell. Den rationella planeringen innebär att tjänstemän planerar för 

lösningar på politiskt fattade behov (Hermelin 2013, s. 312), i den aktuella tunnelns fall skulle behovet 

kunna ses som att trafiksäkert kunna föra gångare och cyklister över Väsbygatan och framförallt 

järnvägen. En rationell planering innebär också att allmänheten eller medborgarna inte tillfrågas 

varken om behov eller om utformning (Hermelin 2013, s. 312), vilket skulle kunna förklara att tunneln 

är byggd helt i betong utan någon vidare speciell eller attraktiv omgivning varken på tunneln eller dess 

omedelbara omgivning, bilder på tunneln finns under avsnittet Tunneln idag. Trots att tunneln har 

utretts i modern tid av Trafikverket har allmänheten inte kommit till tals gällande hur tunneln och dess 

omedelbara omgivning upplevs. Därför ämnar denna uppsats att ta en humanistiskt-geografisk 

utgångspunkt och med hjälp av kvalitativa intervjuer lyfta fram hur allmänheten i Sala upplever 

tunneln och dess omedelbara omgivning och varför det är så. Utvecklingen av Norrmalm är viktig för 

Salas möjlighet att utvecklas i samklang med Stockholm-Mälarregionen och tunnelns placering gör det 

centralt att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna öka trafiken genom gång- och cykeltunneln. 

 

Syfte	och	frågeställningar.	

Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, för att möta behovet av nya bostäder har bland 

annat Norrmalm i tätortens norra delar pekats ut för bostadsutveckling. För att detta skall vara möjligt 

måste dock järnvägen som utgör en barriär övervinnas. Idag finns det en gång- och cykeltunnel i direkt 

anslutning till Norrmalm, den har dock pekats ut som otrygg och anslutningarna till den anses som 

otydliga. Oavsett om kommunen väljer att genomföra planen på en ny gång- och cykeltunnel eller inte 

kvarstår eventuella problem med den redan befintliga. Då det tidigare inte undersökts hur allmänheten 

upplever den befintliga tunneln eller varför blir det ett av denna uppsats syften. Ytterligare ett syfte är 

att undersöka vilken typ av åtgärd i tunneln och den omedelbara omgivningen som skulle kunna öka 

gång- och cykeltrafiken genom tunneln. Uppsatsen kommer därför utgå från följande frågeställningar: 
• Hur upplevs den befintliga gång- och cykeltunneln och dess omedelbara omgivning av 

allmänheten i Sala kommun? 

• Varför upplevs den så? 

• Vilken typ av åtgärd i tunneln och den omedelbara omgivningen skulle kunna öka gång- och 

cykeltrafiken genom den befintliga tunneln? 
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Tunneln	idag.	

 

Ringen på kartan ovan markererar vart tunneln ligger i Sala tätort. Kartan nedanför visar hur tunneln 

ligger i förhållande till olika målpunkter i dess närhet. 

 

Norr om järnvägen finns utöver återvinningsstationen också Lantmännens silo, VL:s bussdepå, privata 

företag en del bostäder som i huvudsak ligger nord-ost och öster om det utpekade utvecklingsområdet. 

I direkt anslutning till tunneln i nordöstlig riktning ligger också en bangård. Söder om järnvägen 

Karta	1.	Översiktsbild	över	Sala	tätort.	Egen	bearbetning.	(Hitta.se	2019)	

Karta	2.	Tunneln	och	målpunkter	i	närheten.	Egen	bearbetning.	(Hitta.se	2019)	

1,	Tunneln.	 	 	 4,	Sjukhuset.	

2,	Utvecklingsområde	i	Norrmalm.	 5,	Återvinningsstation.	

3,	Sala	resecentrum.	 	 6,	Plats	för	huvuddelen	av	uppsatsens	intervjuer.	
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ligger, utöver de målpunkter som pekats ut på kartbilden ovan även tätortens centrum inom gång- och 

cykelavstånd. Punkten som markerar platsen där huvuddelen av uppsatsens intervjuer genomfördes 

markerar även en korsning där gång- och cykeltrafik till och från tunneln blandas med trafik till bland 

annat stadens centrum, sjukhus och anstalt. Korsningen är även en del av det promenadstråk som går 

runt dammen med tillhörande park. Tunneln i sig är delad i två delar, en kortare del under Väsbygatan 

och en lite längre som sträcker sig under järnvägen. Utrymmet mellan de två tunnlarna rymmer en 

trappa upp till en busshållplats på Väsbygatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild	1.	Tunnelns	södra	entré	på	avstånd.	Foto:	Pernilla	Bernhardsson.	

Bild	2.	Tunnelns	södra	entré	närmare.	Foto	Pernilla	Bernhardsson.	
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Bild	3.	Vy	från	toppen	av	trappan	mellan	tunnlarna.	Pernilla	Bernhardsson.	

Bild	4.	Tunnelns	norra	entré.	Foto	Pernilla	Bernhardsson.	
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Dessa bilder användes även i samband med uppsatsens intervjuer i de fall där respondenterna inte hade 

en egen tydlig bild av tunneln, läs mer om detta under avsnittet Tillvägagångssätt, som återfinns i 

kapitel 3, Metod. 

 

Disposition.	

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två där kunskapsläget för studieområdet presenteras och i 

slutet av kapitlet sammanfattas de viktigaste begrepp och teman som ligger till grund för analysen av 

den empiriska undersökningen, resultatet av intervjuerna. Kapitel tre redogör för vilken metod och 

Bild	5.	Vy	från	tunneln	ut	på	Norrmalm.	Foto:	Pernilla	Bernhardsson.	

Bild	6.	Vy	från	tunneln	ut	på	området	i	söder.	Pernilla	Bernhardsson.	
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tillvägagångssätt som används för att inhämta, koda och analysera det empiriska materialet. I fjärde 

kapitlet redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts. Därefter följer kapitel fem, analys och 

slutsatser, där resultatet analyseras med kunskapsläget som analysram och avslutas med några viktiga 

slutsatser utifrån syfte och frågeställning. Det sista kapitlet, kapitel sju, innehåller en avslutande 

diskussion som diskuterar uppsatsens innehåll ur ett bredare perspektiv och blickar framåt. 
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2.	Kunskapsläge.	

I detta kapitel redovisas relevant forskning och kunskap som berör uppsatsens ämne. Tidigare 

forskning och kunskap har inhämtats med hjälp av bland annat olika sökmotorer och sökord, detta 

redovisas närmare under avsnittet Sökord i kapitel 3, Metod. För att underlätta läsningen har 

kunskapsläget delats in under flera olika rubriker som fångar in olika teman inom uppsatsen ämne. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning och även en beskrivning av de nyckelbegrepp som senare 

fungerar som stomme i uppsatsens analysram. 

 

Upplevelse	av	otrygghet	och	undvikande	av	tunnlar	och	offentliga	platser.	

Boverket (2010) skriver i rapporten Plats för trygghet om hur gång- och cykeltunnlar kan ses som en 

trafiksäker lösning då tunnlar fungerar som en separering mellan oskyddade trafikanter, såsom 

fotgängare, och motordrivna fordon. Boverket påtalar dock att även om tunnlar anses som trafiksäkra 

riskerar de att stå oanvända på grund av att de upplevs som otrygga (Boverket 2010, ss. 19, 55). Denna 

diskussion förs även av Paulo Rui Anciaes och Peter Jones (2016) i deras vetenskapliga artikel 

”Estimating preferences for different types of pedestrian crossing facilities” där de studerar hur 

fotgängare väljer att korsa vägar, det vill säga om de väljer de anlagda övergångarna som finns i form 

av exempelvis övergångsställen, tunnlar och broar eller om de genar. Studien genomfördes i London, 

Birmingham och Southend och författarna skriver att de flesta deltagarna var villiga att gå längre 

sträckor för att korsa en väg via ett övergångsställe istället för att springa direkt över vägen, dock 

mindre benägna att gå lika långt för att korsa en väg via en tunnel (Anciaes & Jones 2016, ss. 225-

226). De flesta av deltagarna var villiga att i de fall där det inte går att gena över vägen, exempelvis på 

grund av för hög trafik eller stängsel, för att undvika en tunnel gå en längre omväg för att istället ta sig 

över vägen på en annan plats antingen genom att gena eller på en annan anlagd övergång. En 

bidragande faktor till detta var bland annat att de upplevde en rädsla för brottslighet om de skulle gå 

genom tunneln men även bristen på tillgänglighet. Studien visade att den generella sannolikheten att 

välja att gå igenom en tunnel för att korsa en väg är lägre för kvinnor och äldre, medans män under 50 

år hade en mer positiv inställning (Anciaes & Jones 2016, ss. 229–230, 232-233). Anciaes och Jones 

drar slutsatsen att olika åtgärder för att minska rädsla och för brottslighet eller ökad tillgänglighet kan 

öka sannolikheten att fler väljer att använda tunnlar för att korsa en väg. I studien föreslår författarna 

exempelvis ökad renlighet och belysning för att minska rädslan för brott när man går igenom tunnlar 

(Anciaes & Jones 2016, s. 235). 

 

Likt Anciaes och Jones påtalar Boverket (2010) att i de fall där tunnlar upplevs som otrygga ökar 

risken att människor väljer andra mer trafikosäkra alternativ, som att gena över en väg (Boverket 2010, 

s. 55). Boverket konstaterar dock i Plats för trygghet att många av dagens tunnlar behöver ses över i 
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sin utformning och pekar på en rad olika faktorer som kan bidra till att en tunnel upplevs som trygg 

och inbjudande som exempelvis att den är öppen och överblickbar, kort och bred, god belysning, 

underhåll och skötsel av tunnlar och deras omgivning (Boverket 2010, s. 55). I en undersökning av 

vaneresenärer1 i Göteborg och Jönköping, genomförd av Ingunn Strangeby (2004), svarade 45 % av de 

som någon gång känt sig otrygga i kollektivtrafiken av känslan uppstod på vägen till eller från, snarare 

än i trafiken. Av de som känt sig otrygga på vägen till och från angav 52 % att känslan uppstod på 

grund av dåligt upplysta vägar, 28 % upplevde otrygghet i eller vid tunnlar och passager, 25 % 

respektive 23 % angav att oattraktiva omgivningar och dåligt underhållna och rengjorda vägar och 

trottoarer gav upphov till känsla av otrygghet (Strangeby 2004, s. 8). Undersökningen visar att det 

finns en högre sannolikhet för känsla av otrygghet till och från kollektivtrafiken för människor som 

bor i större städer. I undersökningen görs denna jämförelse mellan Göteborg som större och Jönköping 

som mindre. Strangeby menar att denna sannolikhet finns för att det i större städer är svårare att ha en 

bild av hela staden, många delar kanske man bara transporterar sig förbi utan att någonsin fysiskt 

stanna där. Detta gör också att man i större städer har svårare att känna igen de befolkningsgrupper 

som rör sig i olika områden (Strangeby 2004, s. 4). Likt Bokverket lyfter även Strangeby fram en 

problematik som uppstår när människor väljer bort att gå eller cykla genom vad som upplevs som 

otrygga tunnlar eller passager. Strangeby menar i tillägg att det finns en risk att människor slutar resa 

kollektivt, även om vilja finns, bara de upplevt otrygghet någon enstaka gång, vidare menar Strangeby 

även att kvinnor känner sig otrygga i tunnlar och passager i högre utsträckning än män. (Strangeby 

2004, ss. 5, 7, 18). Strangebys undersökning visar också att både de som inte har och de som har känt 

otrygghet i anslutning till kollektivt resande anger belysning som en viktig faktor för att öka känsla av 

trygghet. De som inte känt någon otrygghet lade dock mer fokus på rengjorda och snöröjda vägar för 

ökad känsla av trygghet än de som känt otrygghet, som istället angav att ökad övervakning och 

patrullering av polis skulle öka känslan av trygghet. Tillsammans med de som inte känt otrygghet är 

också äldre enligt undersökningen mer beroende av omgivningen för att öka tryggheten. För äldre lyfts 

renhållning och snöröjning fram som viktiga för att undvika risken för att ramla, men även attraktiva 

och välskötta omgivningar angavs öka känsla av trygghet (Strangeby 2004, s. 18). 

 

Planering	och	åtgärder	för	ökad	trygghet.	

Boverket (2010) belyser i Plats för trygghet även att planeringen av ljus och omgivning till gång- och 

cykelvägar och tunnlar bör ta hänsyn till hela året och dygnet runt. Det vill säga att buskar och grönska 

bör se attraktiv och trygg ut under såväl vår och sommar som höst och vinter. Belysningen måste 

																																																													
	
1	Vaneresenärer definieras som de personer som reser med kollektivtrafik minst en gång i månaden (Strangeby 
2004, s. 2)	
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också fungera över dygnets alla timmar, dagsljus fungerar fler timmar på sommaren än på vintern då 

dagsljuset i högre grad måste kompletteras (Boverket 2010, ss. 41, 75). Att det är viktigt att ta hänsyn 

till trygghetsskapande aspekter i planeringen är något som Natasa Danilovic Hristic (2012) skriver i 

den vetenskapliga artikeln Aspects of urban safety in the public spaces in Belgrade, Serbia: 

Recommendations of urban-architectual preventive elements udc. Hon menar att brottsförebyggande 

åtgärder i planeringen är en viktig faktor för att skapa trygghet i offentliga rum. I planering av de 

områden som redan uppfattas som otrygga kan brottsförebyggande åtgärder handla om att planera och 

bygga bort de faktorer som bidrar till brottsligheten eller rädslan för brottslighet. Platser som innefattar 

mörka områden eller skymda hörn där brottslingar kan gömma sig kan vara faktorer som bidrar till 

brottslighet eller rädslan för brottslighet. I dessa fall kan brottsförebyggande åtgärder i planeringen, i 

form av bättre belysning för att lysa upp mörka områden eller bygga bort hörn, minska 

förutsättningarna för brottslighet och därigenom öka tryggheten på platsen. Hristic påtalar även att 

förebyggande åtgärder i planeringen generellt sett inte behöver medföra större kostnader eller 

investeringar då befintlig bebyggelse, miljö och infrastruktur kan utnyttjas i stor utsträckning i dagens 

planering. En avgörande del för att upprätthålla tryggheten på en plats där brottsförebyggande åtgärder 

vidtagits är dock långsiktigt underhåll av platsen. Det handlar om en regelbunden skötsel av 

exempelvis vegetation, gator/vägar, klottersanering och belysning. En av förutsättningarna för att 

kunna implementera en brottsförebyggande planering är att de lokala medborgarna ges möjlighet att 

delta och uttrycka sina uppfattningar, rädslor och idéer som kan användas som underlag för 

planeringen (Hristic 2012, ss. 10-12). 

 

I den vetenskapliga artikeln ”How far, by which Route and Why? A spatial analysis of Pedestrian 

Prefrences” (2008) av Katja Irvin, Marc Schlossberg, och Asha Weinstein Agrawal presenterar 

författarna en undersökning av pendlare på tre större pendelstationer i Kalifornien och Oregon. 

Undersökningarna visar att när pendlarna själva fick ange tre faktorer som påverkar deras val av 

gångväg till pendelstationen angav 52 % ruttens tid och distans först av de tre faktorerna, men totalt 

två tredjedelar av dem hade skrivit tid och distans som något av de tre faktorerna. 28 % av pendlarna 

hade angivit säkerhet som en av de tre faktorerna, av dessa kopplades 8 % till risk för brott istället för 

trafiksäkerhet (Irvin, Schlossberg & Weinstein Agrawal, 2008, s. 91). När författarna istället valt 11 

faktorer som pendlarna fick gradera som mycket viktiga, viktiga eller utan betydelse för val av rutt 

blev bilden delvis annorlunda. Överlägset viktigast var fortfarande tid och distans då 99 % hade angett 

det som mycket viktigt eller viktigt. Men säkerheten blev betydligt högre värderat, 85 % angav 

säkerhet i form av trafiksignaler som mycket viktigt eller viktigt och 87 % angav säker hastighet på 

trafiken som mycket viktigt eller viktigt. Av undersökningen framgick också en skillnad i inställning 

till trygghet mellan män och kvinnor. 69 % av kvinnorna angav att trygghet är beroende av närvaro av 

annan trafik, att jämföra med 43 % av männen. 36 % av kvinnorna angav att närvaro av andra 
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människor var viktiga för trygghet, att jämföra med 12 % av männen (Irvin, Schlossberg & Weinstein 

Agrawal, 2008, s. 92). Undersökningen visar på ett väldigt litet behov av exempelvis bänkar och 

sällskap, författarna poängterar dock att det bör ses i kontexten att undersökningen endast riktade sig 

till arbetspendlare och att bänkar och sällskap i stor utsträckning kopplas till andra typer av 

promenader (Irvin, Schlossberg & Weinstein Agrawal, 2008, ss. 92-93). 

 

I forskningsrapporten Planering och utformning för ett ökat gående (2012) av Charlotta Johansson, 

Ulla Berglund, Hanna Larsson, Martin Ullberg och Hanna Wennberg hävdar författarna att 

förekomsten av bänkar är viktig för framförallt äldres förutsättningar att kunna använda gångstråk. 

Författarna trycker också likt Boverket på att funktioner, såsom bänkar, bör kunna användas året runt 

oavsett årstid och väder (Berglund et al. 2012, ss. 49-50). Vidare skriver författarna att stadsstrukturen 

är viktig för att fler människor skall välja gång som färdsätt. Idag uppnås dock inte samma kvalité för 

gående som för bilister gällande exempelvis vägvisning. Men genom att planera tätare och förbättra 

angöringen till kollektivtrafiken med hjälp av skyltning till, från och på gångvägar som visar på 

avstånd till destinationer, speciellt på de viktiga gångstråken, menar de att städers områden länkas ihop 

och kan öka antalet gående (Berglund et al. 2012, ss. 49, 52). 

 

Mentala	bilder	och	orientering	i	staden.	

Kevin Lynch (1960) skriver i sin bok The image of the city om hur staden länkas ihop i människors 

individuella mentala bilder. Den mentala bilden av en stad kan delas in i fem element: stråk (paths), 

gränser (edges), områden (districts), noder (nodes), och landmärken (landmarks) (Lynch 1960, ss. 46-

48). Hur tydligt avtryck olika element i en stad ger i den mentala bilden är beroende av elementets 

imageability, det vill säga hur stor sannolikhet elementet har att skapa ett skarpt avtryck i personens 

mentala bild. Lynch pekar på att exempelvis ett elements storlek, färgsättning eller sammanhang kan 

vara avgörande för dess imageability (Lynch 1960, s. 9). Lynch beskriver stråk som vägar för olika 

typer av transporter såsom motor-, gång- och cykeltrafik (Lynch 1960, s. 47). Lynch påpekar att 

människor organiserar och ger mening åt den mentala bilden av staden genom tidigare erfarenheter 

och dessutom tolkar den mentala bilden av hur elementen föreslår riktningar och skillnader efter sina 

egna syften (Lynch 1960, s. 6). Stråk är enligt Lynch ett avgörande element för att sätta samman och 

skapa struktur i den mentala bilden av staden. I de fall där stråk saknar en tydlig identitet finns det en 

risk att stråken blandas samman med andra eller att bilden av både stråket och det specifika området i 

staden blir otydligt (Lynch 1960, s. 52). 

 

Enligt Lynch är ett stråks identitet tätt sammankopplad med dess målpunkter, dessa punkter behöver 

inte vara specifika byggnader eller platser utan kan bestå av hela områden (Lynch 1960, s. 54). Ett sätt 

att förstärka stråkets identitet är enligt Lynch att göra målpunkter så tydliga som möjligt, antingen 
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genom att målpunkter är synliga på långt håll, inte nödvändigtvis på en rak väg utan också genom 

exempelvis fri sikt över eller mellan omgivningen. Jane Jacobs (2004) skriver i sin bok Den 

amerikanska storstadens liv och förfall att landmärken och konst är viktigt för att skapa och 

understryka mångfald i en stad som helhet men också påvisa hur olika områden skiljer sig från andra 

(Jacobs 2004, s. 415). 

 

Ytterligare ett bra sätt att förstärka stråkidentitet är att öka upplevelsen av att komma framåt. Enligt 

Lynch är det främst ögonen som påverkar människors intryck av rörelse men det går också att påverka 

genom användning av olika typer av beläggning beroende på miljö och omgivning (Lynch 1960, ss. 

95-98), det vill säga om det är stadskaraktär eller mer naturlik eller lantlig. Gränser i en stad består 

ofta av strandkant, vägar eller järnvägar (Lynch 1960, ss. 63-64). Gränser mellan områden kan men 

behöver inte alltid utgöra barriärer, utan kan istället fungera som sömmar som länkar olika områden 

samman genom exempelvis fri sikt, gemensamma noder eller väl fungerande stråk (Lynch 1960, s. 

104). Lynch beskriver noder i staden som strategiska punkter, ofta punkter där man byter färdsätt 

såsom resecentrum. Noder beskrivs av Lynch som entréer till staden där människor med noden som 

utgångspunkt orienterar sig vidare i staden (Lynch 1960, ss. 72-73). 

 

Platsidentitet.	

Landmärken (public symbols) är ett återkommande tema även i Yi-Fu Tuans (1974) ”Space and place” 

där han skriver att känsla av plats (sense of place) kan skapas på två olika sätt och får därigenom två 

olika betydelser. Landmärken är en av de två olika saker som bidrar till att skapa en känsla av plats för 

människor, detta genom att landmärken med sin särskilda fysiska plats i rummet och dess visuella och 

estetiska karaktär ger ett speciellt intryck som uppfattas av synen (Tuan 1974, ss. 447-450). Likt 

Lynch använder Tuan imageability för att förklara hur stor sannolikhet platser, eller i Lynch fall olika 

element, har att ge ett intryck av platsens identitet som varar i individers egna medvetenhet. Platser av 

omsorg (fields of care) är det andra sättet som en känsla av plats skapas på enligt Tuan. Platser av 

omsorg tar längre tid för människor att skapa då platsen måste upplevas fysiskt, genom bland annat 

lukter, ljud och rörelse, inte bara ses. En skillnad mellan landmärken och platser av omsorg är just att 

platser av omsorg inte ger visuella intryck som kan skapa en känsla av platsen, det vill säga att de har 

en låg imageability för en utomstående (outsider) men känslan av platsens blir tydligare desto mer tid 

som spenderas där. Platser av omsorg kan därför se helt olika ut från person till person beroende på 

vad man har för kroppslig och mental relation till dem (Tuan 1974, ss. 447, 450-453). 

 

I den vetenskapliga artikeln Aspects of urban safety in the public spaces in Belgrade, Serbia: 

Recommendations of urban-architectual preventive elements udc (2012) skriver Natasa Danilovic 

Hristic att tydliga och väldefinierade ytor och vägar är grundläggande för att människor ska känna sig 
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trygga och detta bidrar också tillsammans med gott underhåll till att minska risken för brottslighet. 

Hristic menar också att väl planerade och attraktiva platser bidrar till att människor känner sig 

bekväma och på så vis också en stolthet som bidrar till känsla av delat ansvar. I kontrast till detta 

menar Hristic att dåligt planerade platser per automatik skapar en känsla av utanförskap, rädsla och 

oro (Hristic 2012, s. 11). 

 

Rädsla	och	oro	i	offentliga	rum.	

Armita Törngren Golkar inledde ArkDes konferens i februari 2019 med tema “Tryggare kan ingen 

vara?” genom att ge en kortare föreläsning om skillnaden mellan rädsla och oro (Forum 2019). Golkar 

tog även upp hur rädslor och oro påverkar människans sätt att röra sig i den byggda miljön. Golkar 

menar att den primära skillnaden mellan rädsla och oro är att rädsla är en adaptiv reaktion det vill säga 

en inbyggd instinkt som gör att människan reagerar på direkta hot. Oro menar hon är istället kognitivt 

betingat, det vill säga att oro kopplas till hur människor tolkar och upplever saker. Denna tolkning och 

upplevelse är enligt Golkar inte alltid beroende av människans verklighet utan påverkas av en 

sammanställning av återberättelser av bland annat bekanta, media och uppfostran. Denna flexibla 

förmåga att ta till sig kunskap kallar Golkar för associativ inlärning. Genom associativ inlärning kan 

människan koppla samman saker som sker i vår miljö för att skapa kunskap om vad som hänger ihop 

med vad. De inlärda kunskaperna om känslor och rädslor är enligt Golkar inget som människan 

behöver vara medveten om utan kommer naturligt med människans sätt att vara. Som exempel på detta 

nämner Golkar en vanligt förekommande tankegång kring klotter, förekomst av klotter på en plats gör 

att den undviks då klottret kopplas samman med att platsen är obevakad och tillåter brottslighet 

(Forum 2019). 

 

Många av Golkars resonemang om vad som skapar rädsla och oro återfinns i Carina Listerborns 

(2002) avhandling Trygg stad. I avhandlingen identifierar Listerborn tre faktorer som ligger till grund 

för rädsla. Den första faktorn är att rädsla kan vara föreställd. Det vill säga att det är uppbyggda av 

tidigare erfarenheter, saker vi hör, media rapportering och andra olika saker vi bär med mentalt. 

Genom våra föreställningar ger vi en mening åt rum och kan därmed skapa en rädsla i olika rum. Den 

andra faktorn handlar om att rädsla är beroende av sociala maktrelationer. Med detta menas att i möten 

med andra gör människan tolkningar utifrån bland annat klädsel, kön och etnicitet samt hur människor 

rör sig och tar plats i rum (Listerborn 2002, ss. 96-97). Boverket tar upp detta i rapporten Plats för 

trygghet där de skriver att trygghet bäst skapas i möten med en blandning av olika typer av människor. 

Homogena grupper kan ge känslan av utanförskap, särskilt om man själv inte tillhör den homogena 

gruppen (Boverket 2010, s. 22). Denna diskussion för även Jane Jacobs (2004) i sin bok Den 

Amerikanska storstadens liv och förfall där hon skriver att trygghet uppstår genom oskrivna lagar och 

regler som skapas och upprätthålls av människor som befinner sig på exempelvis en gata eller en 
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trottoar. Därigenom menar hon att ju fler främlingar på gatan som kan upprätthålla dess lagar och 

regler ju tryggare blir gatan (Jacobs 2004, ss. 50-54). Den tredje faktorn i Listerborns avhandling 

kopplas till det materiella, eller snarare den fysiska utformningen av miljön. Hur den fysiska miljön 

påverkar människans upplevelse är beroende av situationen, det vill säga dels den fysiska 

utformningen men också tillgången till ljus, siktlinjer eller om rummet upplevs som ödsligt. I 

avhandlingen påpekar dock Listerborn att det är svårt att prata om en av de tre faktorerna utan att se ett 

samband mellan dem (Listerborn 2002, ss. 96-97). 

 

Temat kring hur trygghet skapas i offentliga rum genom exempelvis rörelse och fysisk utformning 

återfinns i Boverkets rapport, Plats för trygghet, där de skriver att ödsliga och glesa stadsmiljöer 

skapar en känsla av ensamhet och utsatthet. Medans det istället är lättare att smälta in, känna 

anonymitet och trygghet i lite större folksamlingar (Boverket 2010, s. 22). Detta kan liknas vid vad 

Jane Jacobs beskriver som trottoarens balett. Jacobs beskriver att rörelser och förändringar i staden 

skapar ett konstant flöde av ögon, trots att de flesta människor är anonyma bidrar deras deltagande och 

aktivitet i stadsrummet till att upprätthålla ordningen på gatan. Denna trottoarens balett får enligt 

Jacobs nytt liv varje dag med nya deltagare (Jacobs 2004, s .73). Enligt Jacobs bör trottoarens och 

gatans funktion vara att ständigt skapa nya möten mellan människor på offentliga platser, när flertalet 

möten istället sker i privata miljöer finns det en risk att staden stelnar (Jacobs 2004, ss. 79-80). Jacobs 

menar att mycket av de ödsliga och övergivna gatornas problematik felaktigt tros bottna i endast 

otillräcklig gatubelysning. Men mörkret kan enligt Jacobs inte vara ensam orsak till otrygghet då 

belysning endast skapar trygghet om det finns ögon närvarande. Otryggheten förklarar Jacobs istället 

med vad hon kallar den stora tristessens förbannelse, men medger att viss belysning så klart behövs 

(Jacobs 2004, s. 64.) Jacobs nämner den stora tristessens förbannelse flertalet gånger i boken, ett 

exempel som hon ger på denna tristess är monoton omgivning och raka gator, båda ofta i betong 

(Jacobs 2004, s. 64). Jacobs argumenterar för att transporter och kommunikationer är grundläggande 

för en stad och för att människor skall kunna ta del av det utbud och den valfrihet som finns, samt att 

det behövs ett varierat utbud av butiker och service som skapar liv på gatan olika tider på dygnet 

(Jacobs 2004, ss. 52-53, 179, 370). I de fall där alternativen upplevs som otrygga och upplevelsen av 

risk för brottslighet uppstår, det vill säga när det inte rör sig folk på gatorna, finns en risk att 

människor väljer att ta bilen istället för att gå eller cykla (Jacobs 2004, s. 68). 

 

Kvinnor	och	män	i	offentliga	rum.	

Armita Törnberg Golkar är inte ensam om att göra en uppdelning mellan rädsla och något annat. I 

artikeln “Rädslans rum” (2002) argumenterar Birgitta Andersson för att rädsla bör skiljas från en 

upplevd risk. Andersson menar att rädslan utvecklas olika för olika individer och att det egentligen är 

oklart vad som är rädsla och inte, med detta resonemang för hon fram att rädsla ofta istället skulle 
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kunna ses som upplevd risk (Andersson 2002, s. 110). Andersson poängterar vidare att det finns en 

skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor upplever en mycket större risk att bli utsatta för våld i 

offentliga rum än vad män gör. Detta trots att det i verkligheten är större risk för kvinnor att bli utsatta 

för våld i det privata hemmet och att män i större utsträckning än kvinnor blir utsatta för våld i 

offentliga rum. Att kvinnor upplever en högre risk för våld i det offentliga rummet gör att deras 

rörelsefrihet i offentliga rum begränsas (Andersson 2002, ss. 110-111). Ett scenario som Andersson tar 

upp är att de upplevda riskerna leder till att kvinnor väljer längre och mer tidskrävande resvägar. Detta 

kan då leda till att resvägen blir så pass omständig att resan inte genomförs. I de fall där kvinnor väljer 

andra resvägar finns också en risk att dessa vägar är mer trafikosäkra alternativ då trafiksäkerheten av 

kvinnorna bedöms som en risk de själva kan styra över till skillnad från risken för brottslighet 

(Andersson 2002, ss. 114-115). 

 

Andersson (2002) menar att det offentliga rummet präglas av människors förflyttningar i vardagen och 

kan därför i mångt och mycket ses som ett trafikrum. I detta trafikrum ligger stort fokus på säkerhet, 

att undvika olyckor, skador och dödsfall. Men Andersson pekar också på en annan typ av säkerhet som 

i större grad kopplas till människors upplevda risk och framförallt kvinnors trygghet (Andersson 2002, 

s. 110). Att kvinnor upplever en högre risk i offentliga rum sätter Andersson i ett historiskt perspektiv. 

I “Rädslans rum” belyser Andersson hur samhällsplaneringen utgått från mäns behov och kunskap. 

Detta kommer av en historisk arbetsfördelning där kvinnor haft ansvaret för det reproduktiva arbetet 

som sker i det privata medans män haft ansvar för det produktiva arbetet som kräver vistelse i det 

offentliga. Detta gör att det uppstått en uppdelning där privat kopplas till kvinnligt och offentligt 

kopplas till manligt (Andersson 2002, ss. 108-109). I “Rädslans rum” diskuterar Andersson att det är 

problematiskt att samhällsplaneringen historiskt utgått från män då kvinnor i allt större utsträckning tar 

plats i de offentliga rummen (Andersson 2002, s. 109). Denna diskussion lyfts även fram av Gunnel 

Forsberg (2003) i boken Genusforskning inom kulturgeografi där hon skriver att städer är byggda efter 

mäns syften och att staden ses som ett maskulint projekt (Forsberg 2003, s. 53). En liknande 

problematik belyser även Emmy Dahl och Malin Henriksson (2010) som skriver i rapporten 

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering att endast mäns behov ofta 

tillgodoses i planering om man inte har som medvetet mål att inkludera flera gruppers erfarenheter 

(Dahl & Henriksson 2010, s. 16). 

 

Hela-resan-perspektiv.	

Birgitta Andersson kommer i “Rädslans rum” bland annat fram till att man i arbetet med att skapa 

säkra trafikrum måste alla former av säkerhet tas i beaktning. Detta inkluderar såväl trafiksäkerhet och 

rädsla för våldsbrott. En viktig poäng som hon gör i denna diskussion är att planeringen måste ta ett 

hela-resan-perspektiv. Andersson menar att resan inte bara är exempelvis bussresan utan även 
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promenaden från hemmet till busshållplatsen och hur en del av hela resan uppfattas kan i valet av 

transportmedel vara avgörande (Andersson 2002, s. 113). Listerborn (2002) skriver i sin avhandling, 

Trygg stad, att kvinnor bär med sig en situationell medvetenheten om kvinnors upplevda rädsla i 

offentliga rum. I avhandlingen ser hon kvinnors kroppar som situationerad ur två perspektiv. Utöver 

att se kroppen som placerad i situationer ser hon också kroppen som en situation i sig. Listerborn 

hävdar att kvinnokroppen är situationerad som sårbar och underordnad det manliga våldet beroende på 

vilken situation den placeras i (Listerborn 2002, s. 35). För att tillgodose kvinnors behov belyser 

Forsberg att det behövs en balans mellan kvinnors och mäns perspektiv i planeringsarbetet då kvinnor 

besitter denna situationella kunskap och medvetenhet ”situated knowledge” (Forsberg 2003, s. 26; 

Forsberg 2013, s. 466). 

 

I Tora Friberg, Mats Brusman och Micael Nilssons (2004) forskningsrapport Persontransporternas 

vita fläckar. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett genusperspektiv visar författarna att män och 

kvinnors arbetsresor tar ungefär lika lång tid varje dag, lite drygt en timme, men att männen reser 

längre distanser vilket tyder på att kvinnorna i större utsträckning reser kollektivt och har fler stopp 

(Brusman, Friberg & Nilsson 2004, s. 24). En intressant del av forskningsrapporten är författarnas 

redovisning av “Ninas” arbetspendling en dag. Nina vill cykla till tågstationen men ofta får hon skjuts 

då det inte finns en cykelbana utan endast en stor väg. Väl framme på sin destination har hon en 

promenad med en del trappor och krångliga vägar på trottoarer innan hon är framme på sin arbetsplats. 

När hon väl ska hem går det oftast inga lämpliga avgångar med tåg, då tar hon bussen till 

grannkommunen som har bättre tågavgångar, vilket resulterar i ytterligare ett byte mellan olika 

färdmedel på hennes resa. När Nina själv får reflektera över sin arbetspendling trivs hon bra med att 

resa kollektivt men poängterar att de krångliga gångvägarna, trapporna, dåligt underhållna busskurerna 

och att vara utelämnad till bland annat väder gör att det ofta känns som att bilen är ett bättre alternativ 

än kollektivtrafiken, särskilt som hon även behöver lämna och hämta barn på vägen (Brusman, Friberg 

& Nilsson 2004, ss. 12-15). 

 

Sammanfattning	kunskapsläge.	

Kunskapsläget visar att upplevelse av otrygghet i gång- och cykeltunnlar har två olika grunder. Den 

ena grunden är upplevelsen av trafikosäkerhet och den andra grunden är rädsla och oro för brottslighet 

(Andersson 2002; Boverket 2010). Rädsla och oro skapas individuellt av människor med bakgrund 

mot bland annat tidigare upplevelser, media och olika återberättelser (Forum 2019). Det finns dock en 

generell skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelse av offentliga rum, där kvinnor känner sig mer 

utsatta än män. Kunskapsläget visar att detta med stor sannolikhet beror på att män historiskt tagit 

större plats i det offentliga än kvinnor och därför har planeringen utgått från mäns kunskap och behov 

(Andersson 2002). I de fall där människor, särskilt kvinnor, upplever oro eller rädsla för brottslighet 
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finns det en tendens till att människor väljer omvägar som gör att resan blir längre, att de väljer att ta 

bil i stället eller i värsta fall att resan blir så omständig att den inte blir av (Anciaes & Jones 2016; 

Andersson 2002; Jacobs 2004; Strangeby 2004). Det räcker med att en människa har upplevt otrygghet 

eller obehag en gång i samband med en tunnel för att de senare helt ska undvika den (Strangeby 2004).  

 

Rädsla skapas individuellt men utöver att vara beroende av mentala föreställningar kopplade till 

tidigare upplevelser, media och berättelser påverkas rädsla också av den sociala och fysiska miljön. De 

sociala relationerna och koderna i form av kläder, utseende och hur man rör sig avgör hur andra 

människor upplevs och placeras i en slags makthierarki (Listerborn 2002). Trygghet skapas i möten 

med olika typer av människor, allt för homogena grupper riskerar att leda till en känsla av utanförskap 

(Boverket 2010). Den fysiska miljön och tillgången till ljus och fri sikt samt om rummet upplevs som 

ödsligt bidrar också till om ett rum ger upphov till rädsla (Listerborn 2002).  

 

Kunskapsläget ger flera förslag på åtgärder som kan leda till ökad trygghet i tunnlar och på andra 

offentliga platser. Bland annat god belysning och attraktiva välskötta omgivningar är återkommande 

och flera av författarna poängterar vikten av att funktioner i offentliga rum måste vara välskötta och 

fungerande året runt oavsett tid på dygnet (Anciaes & Jones 2016; Boverket 2010; Hristic 2012). Den 

fysiska miljöns uppgift är att skapa rörelse och liv vilket inte är möjligt i monotona omgivningar och 

enformiga gator, ofta i betong. Det är tydligt att ingen ensam åtgärd kan skapa trygghet utan en trygg 

offentlig miljö är beroende av flera komponenter som kan bidra till en helhetsupplevelse. Ett exempel 

på detta är att belysning ensamt inte leder till trygghet utan det måste finnas ögon som ser. Närvaron 

av ögon, det vill säga andra människor, leder till ökad trygghet och att lagar och regler upprätthålls 

(Jacobs 2004). 

 

Närvaro av andra människor på gatan kan skapas genom en tydlig stadsstruktur som lyfts fram med 

hjälp av bland annat skyltning. Kunskapsläget visar att skyltning generellt sätt är bättre för bilar än för 

gångare och cyklister (Berglund et al. 2012). För att skapa rörelse olika tider på dygnet måste det även 

finnas tillgänglig kommunikation mellan ett varierat utbud av service och butiker (Jacobs 2004). 

 

En tydlig stadsstruktur eller tydliga stråk är en faktor som kan bidra till att binda samman olika 

områden som delas av en barriär såsom en järnväg. För att ett stråk skall kunna bli en tydlig del av en 

människas mentala bild av stad krävs det en tydlig stråkidentitet. Stråkidentitet kan skapas bland annat 

genom att göra målpunkter för stråket tydliga eller att skapa en känsla av rörelse framåt. Stråk liksom 

andra element såsom landmärken kan också framhävas i den mentala bilden genom bland annat fysisk 

form och gestaltning med tydliga färger, former, storlek och sammanhang (Lynch 1960). Tydliga 

landmärken är en av två saker som kan skapa en känsla av plats. Landmärken (public symbols) kan 
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skapa känsla av plats genom dess speciella karaktär och kan förstås av de flesta genom att endast ses. 

Känsla av plats kan dock också skapas genom lukt, ljud och rörelse. Detta kallas för platser av omsorg 

(fields of care) och dessa tar längre tid för människor att förstå då de måste upplevas fysiskt under en 

längre tid och har längre imageability (Tuan 1974). 

 

Det är viktigt i planeringen för säkra trafikrum, där trafiksäkerheten upprätthålls och rädslan för 

brottslighet minskar, att ha ett hela-resan-perspektiv (Andersson 2002). För detta behövs en balans 

mellan kvinnor och mäns perspektiv i planeringsarbetet då kvinnor besitter en situationell kunskap och 

medvetenhet om brottslighet samt genom att inkludera flera gruppers kunskap och behov kan 

planeringen ske ur ett bredare perspektiv där hela resa står i fokus, inte bara specifika delar (Dahl & 

Henriksson 2010; Forsberg 2003; Forsberg 2013; Listerborn 2002). Tidigare har samhällsplaneringen 

utgått från män då kvinnor inte tog plats i offentliga rummen, därför är städer historiskt bygga efter 

mäns syften (Andersson 2002; Forsberg 2003). Har man därför inte som medvetet mål att inkludera 

flera gruppers erfarenheter uppfylls därför endast mäns behov i planeringen (Dahl & Henriksson 

2010). För att skapa bättre underlag för planeringen är det viktigt att lokala medborgare ges möjlighet 

att delta och uttrycka sina uppfattningar, rädslor och idéer (Hristic 2012). 

 

Kunskapsläget visar således ett komplext samband mellan olika faktorer som kan påverka hur en 

tunnel upplevs och hur det kan åtgärdas. Viktiga begrepp som bör bäras med vidare till analys och 

slutsats, där resultatet vägs mot kunskapsläget, är bland annat: Rädsla och oro i offentliga rum, 

skillnad mellan kvinnor och män, trygghet, skötsel, underhåll, belysning, estetik, 

överblickbarhet, rörelse och liv, platsidentitet, stråkidentitet, stadsstruktur och orientering. 
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3.	Metod	och	tillvägagångssätt.	

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod med spontana platsintervjuer som tillvägagångssätt. Tanken 

med uppsatsen var från början att försöka genomföra gruppintervjuer i vandringsform där specifika 

platser i anslutning till tunneln skulle besökas och diskuteras på plats. Förberedelserna och 

genomförandet av gruppintervjuerna bedömdes ganska snabbt ta för mycket tid i förhållande till den 

kvalitet som skulle uppnås. Därför beslutades det att spontana platsintervjuer skulle vara ett bättre 

alternativ då det är ett enklare sätt att få respondenter samtidigt som intervjuerna ändå kan genomföras 

på plats. Idar Magne Solvang och Bernt Krohn Solvang (1997) skriver i boken Forskningsmetodik. 

Om kvalitativa och kvantitativa metoder att styrkan i kvalitativa metoder och data i förhållande till 

kvantitativa är att de kan visa den totala situationen. Med detta menas att författaren tillåts skapa en 

helhetsbild av sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang 1997, s. 79). Genom en intervju 

med öppna frågor ges respondenterna möjlighet att resonera fritt och sväva ut i sina egna resonemang 

och erfarenheter. Intervju öppnar upp möjligheten till en dialog mellan författaren och respondenten 

istället för att riskera att ge en känsla av förhör som kan uppstå vid genomförande av kvantitativa 

enkäter (Holme & Solvang 1997, ss. 99, 101; Valentine, s. 111). Ytterligare en fördel med intervju i 

förhållande till enkät är att den gör det möjligt att ställa följdfrågor och förtydliga oklarheter och 

svarsfrekvensen tenderar att bli högre. Nackdelen blir dock att urvalet riskerar att inte bli representativt 

(Björklund, Mellin & Odolinski 2014, s. 41), detta diskuteras vidare i avsnittet Urval. 

 

Författarens	roll.	

Den kvalitativa metoden innebär att författarna står i direkt kontakt med respondenterna under 

intervjun, till skillnad från en enkät som hade kunnat fyllas i enskilt utan författarens närvaro. Detta 

innebär att det finns en risk att författaren påverkar respondenten på olika vis. Gill Valentine (2005) 

ger som exempel att det kan vara svårt för en manlig författare eller forskare att ställa djupa frågor 

angående osäkerhet och utsatthet till kvinnor och få ett utmålande svar (Valentine 2005, s. 113). Då 

denna uppsats inte kopplas till frågor som kan ses som allt för privata för respondenterna och att det 

dessutom är det två författare, en av vardera kön, finns det goda chanser att eventuellt obekväma 

situationer för respondenten undviks. För att vara säkra på att ingen respondent skulle känna sig 

obekväm erbjöds samtliga att avstå att svara på en eller flera frågor helt efter eget tycke. 

 

Som författare är det också viktigt att förstå hur man själv påverkar utfallet i studien dels genom sin 

närvaro vid intervjuer men också bland annat i de val som görs för att redovisa kunskapsläget. Genom 

att förstå sin positionalitet är det möjligt för författaren att bära med sig kunskap och vara reflexiv, i 

intervjusammanhang handlar det om att i största möjliga mån ställa sig neutral och låta respondenten 
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svara själv utan att påverkas av eventuellt förväntade svar (Holme & Solvang 1997, s. 106; Valentine 

2005, s. 113). 

 

Sökord.	

Den litteratur som vi tidigare inte hade kännedom av eller har fått tips av från vår handledare har 

hittats med hjälp av UBs databaser främst DiVA och Science direct och även Libris. Sökningar som 

genererat relevanta träffar har varit pedestrian security, pedestrian tunnel, gång- och cykeltunnel och 

pedestrian route choice. I övrigt är en del av litteraturen funnen med hjälp av redan funnen litteratur, 

det vill säga att referenser har lett oss vidare till användbara primärkällor. 

 

Tillvägagångssätt.	

Intervjuerna hade en semistrukturerad form då detta tillåter respondenterna att fritt resonera utifrån 

samma frågeställning (Valentine 2005, s. 111). Den semistrukturerade formen valdes för att försäkra 

att intervjuerna skulle kunna ge svar som stämmer överens med uppsatsens syfte och frågeställning 

samtidigt som det var viktigt att med de öppna frågorna låta respondenterna resonera fritt utifrån sig 

själva. Intervjuerna genomfördes mellan 9:00 och 15:00 den 30 april och varje intervju tog mellan tre 

och fem minuter vilket respondenterna informerades om innan de tog ställning om sitt deltagande. I 

slutänden landade antalet genomförda intervjuer på tjugofem, varav fjorton kvinnor och elva män, 

trots en målsättning på totalt trettio. Tidigt under dagen blev tydligt att en övervägande del av 

respondenterna kom med liknande svar, ofta kopplade till belysning, röjning och underhåll vilket 

utvecklas i kapitel 4 och 5, Resultat samt Analys och slutsats. Efter att tjugo respondenter intervjuats 

beslutades det att ytterligare fem skulle vara nog för ett sammantaget gott underlag då ny information 

och nya nyanser inte längre tillkom i någon högre frekvens som motiverade ytterligare intervjuer, 

därför bedömdes underlaget som tillräckligt för uppsatsen. Totalt tackade sexton personer nej till att 

delta i intervjun. Då intervjuerna genomfördes en solig vårdag i slutet av april är det viktigt att bära 

med sig att många av de element som enligt kunskapsläget gör att tunnlar kan upplevas som otrygga, 

exempelvis mörker, inte inföll just då och kan har påverkat respondenternas i en annan riktning än vad 

som hade varit fallet en grå novemberdag. 

 

Som tidigare nämnts riktades intervjuerna mot allmänheten i Sala men då uppsatsen fokuserar på 

gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen var det primärt kring denna som intervjuerna 

skulle ske. Under dagen visade det sig dock att väldigt få personer rörde sig i området direkt norr om 

tunneln därför förflyttades arbetet med intervjuer till en gång- och cykelkorsning söder om tunneln vid 

parken längs dammen, ett par hundra meter från tunneln. Denna korsning hade högre trafik och de som 

färdades till eller från tunneln passerade i regel även denna korsning. En del av intervjuerna skedde 
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även inne i bostadsområdet beläget i direkt anslutning till tunneln i söder. Personerna som deltog 

fångades upp under promenader av olika slag, motionspromenader, hundpromenader, 

sällskapspromenader och annat. Inga cyklister stoppades då det kändes oartigt att stoppa dem då 

många hade en hög fart. 

 

Intervjuerna inleddes med en presentation av uppsatsen och dess syften där respondenterna också fick 

ta ställning till om de ville delta, samtliga deltagare godkände att intervjun spelades in, trots att 

inspelning skedde på samtliga intervjuer fördes också stödanteckningar på ett intervjuformulär. 

Inspelningarna och anteckningarna transkriberades när alla intervjuer genomförts, detta diskuteras 

vidare under avsnittet Analysmetod. Alla intervjuer inleddes på samma sätt, styrt av ett manus som 

återfinns i bilaga 1. Som bilaga 2 återfinns den intervjuguide alla intervjuer utgick ifrån. Under 

intervjuernas gång blev det tydligt att några av frågorna i guiden var för stolpigt formulerade, några 

respondenter fastnade på ordet åtgärd när de fick frågan “Finns det några specifika åtgärder i tunneln 

som skulle öka gång- och cykeltrafiken?”. Denna formulering byttes därför ut mot vardagligare 

formuleringar i stil med “Vad skulle man kunna göra med tunneln för att öka användandet av den?” 

Detta kallas enligt Holme och Solvang (1997) att vara flexibel i sin undersökning och innebär bland 

annat dels att frågorna efter hand justeras dels för att bättre passa uppsatsens syften och frågeställning 

men också att frågor formuleras om för att göra dem mer lättförståeliga och även att de ställs i en 

annan ordning än den som anges i guiden (Holme & Solvang 1997, s. 80). Detta gör att dialogen får ett 

bättre flyt, i vissa fall behövde det dock ges förslag på framförallt vad som skulle kunna öka 

användandet av tunneln. De förslag som gavs togs fram med hjälp av kunskapsläget och behandlade 

bland annat belysning, tunnelns storlek och skötsel av omgivningen. Många gånger höll 

respondenterna med om dessa förslag men det gav dem också inspiration till att komma med egna 

idéer. En brist med intervjuguiden som identifierades var att den inte behandlade hur folk orienterar 

sig med tunneln som utgångspunkt. Detta blev dock ett intressant samtalsämne med många 

respondenter dels då en del fick lov att se bilder på tunneln för att minnas hur den såg ut då de så 

sällan använde den och dels då det visade sig att en respondent, en relativt nyinflyttad Salabo, endast 

hittat tunneln av en slump då hon slängde sopor i bostadsområdets sopstation nära tunneln. De bilder 

som visades för respondenterna är samma bilder på tunneln och omgivningen som återfinns i avsnittet 

Tunneln idag. 

 

Urval.	

Målsättningen för uppsatsen har varit att söka respondenter till runt trettio intervjuer, antalet baserades 

på att materialet bör vara överblickbart i förhållande till uppsatsens omfång (Holme & Solvang 1997, 

s. 79). Målgruppen för intervjuerna begränsades till endast allmänheten i Sala kommun. I 

Trafikverkets (2015) åtgärdsvalsstudie har inte allmänheten i Sala kommun fått komma till tals i 
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frågan kring hur tunneln upplevs, därför kan uppsatsen ses som ett komplement. Dessutom bör 

allmänheten bjudas in i dialog kring planering för att bättre visa på de upplevda rädslor och brister 

som finns och hur de kan motverkas (Hristic 2012, s. 11). 

 

En av de kritiserade punkterna gällande kvalitativ intervju som metod är som tidigare nämnts är att 

urvalet riskerar att inte bli representativt. Dock syftar denna uppsats inte till att visa på någon specifik 

grupps uppfattning i frågan utan uppsatsen vill undersöka och visa på fler olika möjliga nyanser, något 

som inte är möjligt på samma sätt med en kvantitativ metod (Holme & Solvang 1997, s. 79). Det har 

dock inom ramen för uppsatsen blivit relevant att diskutera betydelsen av kön. Efter att stora delar av 

kunskapsläget gåtts igenom blev det tydligt att det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnors 

upplevelser av oro och otrygghet i offentliga rum. Därför beslutades det att respondenternas kön skall 

noteras i den skrivna versionen av intervjuguiden. Det beslutades också efter mycket diskussion att 

respondenterna själva inte skulle svara på frågan om kön, dels då det är känsliga fråga att ställa och 

dels då litteraturen som tagits med i denna uppsats endast utgår från två kön, de biologiska. Beslutet 

fattades efter en bedömning tillsammans med handledare där det ansågs vara mycket låg sannolikhet 

att respondenternas kön inte går att identifiera med enbart syn. Respondenterna fick under intervjuerna 

även ange ålder genom att placera in sig i olika ålderskategorier: yngre än 18 år, 18-30 år, 31-64 och 

65 eller äldre. Kategorierna valdes för att kunna ge nyanser av skillnader mellan yngre, unga vuxna, 

vuxna och äldre. I kategorin yngre än 18 år intervjuades en respondenter, i kategorin 18-30 år 

intervjuades fem respondenter, i kategorin 31-64 år intervjuades åtta respondenter och i kategorin 65 

år eller äldre intervjuades elva respondenter. Att respondenterna i en klar majoritet placerades i de två 

äldre kategorierna kan förklaras med att intervjuerna genomfördes under dagtid, deltagandet hade 

kanske sett annorlunda ut om intervjuerna istället ägt rum senare på eftermiddagen eller kvällstid. De 

nyanser som eventuellt skulle kunnat visa sig mellan de olika ålderskategorierna kom inte fram, om 

det förklaras med inte tillräcklig mängd respondenter i varje ålderskategori eller om det finns en 

samstämmighet är svårt att avgöra. Dock visar denna uppsats inga nyansskillnader mellan 

ålderskategorier och därför beslutades det att ålder på respondenter inte skulle redovisas eller 

diskuteras i någon större utsträckning. I Bilaga 3 redovisas en komplett lista med respondentnummer, 

kön och ålderskategori. 

 

Etiska	överväganden.	

För att visa hänsyn till respondenterna och för att uppfylla kraven för etisk granskning följdes 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Principerna är fyra till antal varav den första principen är 

informationskravet som innebär att personer som deltar i undersökningar har rätt att veta i vilket 

sammanhang resultatet hamnar (Vetenskapsrådet u. å, ss. 7-8), det vill säga vad uppsatsen handlar om 

och syftar till. Informationskravet innebär också att de som genomför undersökningen måste informera 
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deltagarna att det är frivilligt att delta och att uppgifterna endast används för den specifika 

forskningens ändamål. Den andra principen är samtyckeskravet som ger deltagare i undersökningar 

rätt att efter de frivilligt beslutat att delta när som helst avbryta sitt deltagande utan att riskera att 

utsättas för påtryckningar eller andra konsekvenser (Vetenskapsrådet u. å, ss. 9-11). Den tredje 

principen är konfidentiallitetskravet som gör att personer som deltar inte skall kunna identifieras från 

det material som redovisas, det insamlade materialet skall också förvaras på ett sådant sätt att personer 

som inte arbetar med undersökningen kan ta del av det (Vetenskapsrådet u. å, ss. 12-13). Den fjärde 

och sista principen är nyttjandekravet som gör gällande att insamlat material inte får användas till 

något annat än till den angivna forskningen (Vetenskapsrådet u. å, s. 14).  

Dessa forskningsetiska principer tillämpades och uppfylldes då samtliga deltagare blev informerade 

om uppsatsen syfte, att deltagande var frivilligt, kunde avbrytas och att de fick vara anonyma. 

Samtliga respondenter tillfrågades också om det var okej att intervjun spelades in, samtliga 

respondenter godkände det, inspelningarna och anteckningarna från intervjuerna har och kommer 

endast finnas tillgängliga för de som arbetar med denna uppsats. Som stöd i denna information 

användes manuset i Bilaga 1, detta manus återger dock inte alla principer då många av dem funnits 

med i tanken per automatik. I tillägg till principerna blev också deltagarna erbjudna att ta del av 

uppsatsen efter dess färdigställande via epost. 

 

Analysmetod.	

Efter de semistrukturerade intervjuerna genomförts var det första steget i analysen att transkribera 

materialet, det vill säga lyssna och läsa igenom materialet och skriva ner det i läsbar form. När allt 

material var transkriberat lästes det sakta och metodiskt igenom för att efterhand som materialet gicks 

igenom hitta nyanser och teman, detta kallas för öppen kodning. Idéer till teman antecknades efterhand 

och markerades i texten för att veta vart de återfinns, i takt med att texten gicks igenom ackumulerades 

nya idéer och gamla bearbetades och fylls på. För att hålla rätt på de olika teman som dykt upp 

kodades dessa, det vill säga att olika teman fick olika namn. Visst material fick flera koder och 

överlappade varandra då inget stod helt utan relation till något annat. Den öppna kodningen gjordes i 

flera omgångar för att se över koder, för att se om något missats, om något inte stämde eller om något 

hamnat fel. Genom att på detta sätt växla mellan material och idé fram och tillbaka i flera omgångar 

skapades en förståelse för materialet och koderna blev ett hjälpmedel, viktigt att poängtera är dock att 

koderna i sig ensamt inte förklarade någonting. Koderna var dessutom i hög grad beroende av 

författarna själva, deras tidigare kunskap och syften, vilket gör att samma material med stor 

sannolikhet skulle kodas olika av olika författare och på så vis lyfta fram olika nyanser. Således tog 

denna uppsats utgångspunkt i en delvis induktiv analysmetod där teorin skapades efter insamlandet av 

material för resultat snarare än att undersöka en redan befintlig teori (Crang 2005, ss. 220-224). Dock 
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ställdes teorierna som skapats med hjälp av resultatet mot det befintliga kunskapsläget i flera 

omgångar vilket gör att de teorier som växt fram inte endast kan ses som induktivt skapade. 

Kunskapsläget har således fungerat som en analysram i teoriskapandet.  

 

Målsättningen med tillvägagångssättet, de semistrukturerade intervjuerna, var att kvalitativt kunna ge 

svar på uppsatsens frågeställning: 

• Hur upplevs den befintliga gång- och cykeltunneln och dess omedelbara omgivning av 

allmänheten i Sala kommun? 

• Varför upplevs den så? 

• Vilken typ av åtgärd i tunneln och den omedelbara omgivningen skulle kunna öka gång- och 

cykeltrafiken genom den befintliga tunneln? 

Resultatet av intervjuerna redovisas i nästkommande kapitel, kapitel 4 Resultat. 
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4.	Resultat.	

I detta kapitel redovisas resultatet av de tjugofem spontana platsintervjuerna som sammanställts, 

transkriberats och kodats. Detta redovisas både genom sammanfattande stycken och citat. Citaten har 

valts ut för att antingen understryka eller förstärka det som framkommer i de sammanfattande styckena 

eller för att visa en kontrast eller på annat sätt utstickande kommentar och åsikt. Under kodningen har 

flera teman framkommit, dessa teman fungerar i detta kapitel som underrubriker. De tydligaste temana 

som används för analys och slutsats sammanfattas i slutet av detta kapitel. 

Upplevelsen	av	tunneln	och	rädsla	för	brott	i	den	och	dess	omedelbara	omgivning.	

I de tjugofem spontana platsintervjuerna uppkom flertalet åsikter gällande upplevelsen av tunneln. Ett 

tydligt mönster som syntes efter kodningen var att majoriteten av respondenterna upplever en känsla 

av obehag eller otrygghet i gång- och cykeltunneln eller dess omedelbara omgivning vilket resulterade 

i att en del av dem avstod från att främst gå, men även cykla i tunneln. En kvinna, respondent 3, tyckte 

inte att det känns okej att gå i tunneln då den bland annat upplevs som obehaglig och en annan kvinna, 

respondent 5, angav att hon upplever att det är otäckt att cykla där. En faktor som för flera 

respondenter hade betydelse för upplevelsen av tunneln var mörkrets inbrott. Flertalet respondenter 

betonade att känslan av obehag och otrygghet blev tydligare efter mörkrets inbrott: 
  

“Inte vistas ju jag där när det är mörkt heller, utan jag är ute och går på morgonen.”  

[Respondent 4, man] 

  

“Jag tycker den är otäck, speciellt kvällstid.”  

[Respondent 6, kvinna] 

 

“Det är inte ett ställe jag skulle gå på klockan 23:00 på kvällen.”  

[Respondent 8, kvinna] 

 

”Den är otrygg.”  

[Respondent 9, kvinna] 

  

“Jag går inte där på kvällar eller på nätter, jag går bara på dagarna när det är ljust.”  

[Respondent 11, man] 

  

”Jag går bara där på dagtid.”  

[Respondent 12, kvinna] 
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“Så fort det är mörkt så är det obehagligt att gå där.”  

[Respondent 21, kvinna] 

  

Några kvinnliga respondenter hävdade dessutom att de undviker att gå i tunnlar överhuvudtaget när de 

går ensamma. Respondent 1 betonade att hon generellt undviker alla tunnlar. Respondent 12 hävdade 

att hon skulle undvika alla sådana där ställen, och syftade på tunnlar. Och respondent 23 uppgav att 

hon inte går i tunnlar när hon är ensam. 

  

Det fanns dock ett fåtal respondenter som avvek från mönstret kring upplevelsen av tunneln, alla var 

män. Respondent 2 uppgav att tunneln kändes trygg att gå i. Respondent 10 påtalade att han inte hade 

några problem att gå igenom tunneln, men att andra skulle kunna uppleva den annorlunda. Ytterligare 

en man, respondent 15, hävdade att han skulle kunna tänka sig att gå i tunneln om han hade något 

ärende bortanför tunneln, han ansåg dessutom att det var mest kvinnor som upplever tunneln som 

otrygg. Samtidigt som många manliga respondenter angav att de inte kände någon otrygghet eller 

obehag kopplat till tunneln angav några av dem att de ändå inte gick där efter mörkrets inbrott. En 

man, respondent 4, motiverade att han endast var ute och gick på morgonen med att yngre och äldre 

generellt inte bör vistas ute efter mörkrets inbrott när ”buset är ute”. 

 

Flertalet av respondenterna angav rädsla för brottslighet som en bidragande faktor till varför de 

upplevde tunneln som otrygg eller obehaglig och som anledning till varför de valde att inte gå i 

tunneln. En kvinna, respondent 9, som upplevde tunneln som otrygg belyste att känslan av otrygghet 

kan förvärras om någon går bakom ryggen. Liknande tankar återgav en annan kvinna, respondent 21, 

som upplevde tunneln som obehaglig när det är mörkt uttryckte att en bidragande faktor till att hon 

känner så är att hon hört historier om att det hänt saker i tunneln och att det därför känns som att man 

är förföljd när man går i tunneln. 

  

En kvinna, respondent 7, hävdade att hon inte känner till tunneln så väl då hon sällan går just där. 

Däremot var hon tidigare ofta ute och gick mycket i området söder om tunneln, men att hon blev 

tvungen att sluta på grund av en upplevd otrygghet. Hon hävdade att: 

 

”Jag rör mig inte lika friskt som jag gjort tidigare”  

[Respondent 7] 

 

Vidare berättade hon att en bidragande faktor till att hon inte rör sig lika friskt i området som tidigare 

är att områdets växtlighet skymmer sikten och skapar möjlighet för någon att gömma sig, men 

påpekade också att: 
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“...det har blivit bättre, de har varit duktiga på att hugga undan och så, förut var det stora träd som 

hängde över, lätt att någon kunde stå där”  

[Respondent 7] 

 

Skötsel	av	omgivningen.	

Majoriteten av respondenterna ansåg att skötsel av tunneln och dess omedelbara omgivning var viktigt 

då det bidrar till en trivsam och attraktiv miljö och i de fall där skötsel inte upprätthålls riskerar det att 

öka känslan av otrygghet. Även om flertalet av respondenterna förde väldigt lika resonemang om 

skötseln av växtligheten, så kunde dessa skilja i betydelse av trivsam och attraktiv miljö eller känslan 

av otrygghet. En del av respondenterna som resonerade kring betydelsen av välskött omgivningen 

gjorde inte någon koppling till känsla av trygghet utan kopplade det istället till känsla av trivsel och 

attraktivitet året runt: 

  

“Det ser helt okej ut, man kanske skulle klippa ur lite buskar och så.”  

[Respondent 5, kvinna] 

  

“Ta bort lite mer av slyn så att det kommer in mer ljus och blir öppet.”  

[Respondent 10, man] 

  

“Nu är det väl lite tråkig säsong innan det har blivit grönt. Men det känns som att det är lite mycket 

sly på ena sidan och för lite växtlighet på andra sidan.”  

[Respondent 22, man] 

 

En man, respondent 15, påtalade att omgivningen inte var särskilt tilltalande vid tidpunkten som 

intervjun genomfördes, men menade på att det blir grönare och därmed mer tilltalande med årstiderna 

och verkade acceptera att omgivningen såg mindre tilltalande ut vissa årstider. Likt mannen hävdade 

en kvinna att: 

  

“Det är väl ganska okej, nu är det ju inte sommar så det kommer ju bli bättre.”  

[Respondent 8] 

  

Men andra respondenter ansåg att en attraktiv omgivning också bidrog till trivselfaktorn. En kvinna, 

respondent 1, tyckte att omgivningen endast var trivsam om den sköts om. Vidare hävdade både en 

kvinna och en man, respondent 16 och 17, att det var viktigt med en attraktiv omgivning till tunneln 

året runt. En kvinna uttryckte dessutom att: 
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“Jag tycker att det är schysst med planteringar. Men det är viktigt att de sköts om så att de inte blir 

allt för täta”  

[Respondent 14] 

  

En kvinna, respondent 3, ansåg att det behövdes mer växtlighet norr om tunneln då det var tomt och 

kalt där. Men något som blev tydligt var att flertalet respondenter uttryckte att det inte fick bli för tät 

växtlighet samt att den måste skötas om, annars ökar den känslan av otrygghet. Några respondenter 

menade att:  

 

”Jag tycker det är otäckt kvällstid och det är mycket buskage och sådant, men det är väl typiskt för en 

ung tjej.”  

[Respondent 6, kvinna] 

  

“Där ser fint ut, men de kan ta bort lite buskage och det skall inte vara så mörkt, för det är 

jättemörkt.” 

[Respondent 9, kvinna] 

  

”Jag tyckte inte det var så trevligt att cykla där när det var så mörkt, för det är ju mycket buskar där.” 

[Respondent 17, kvinna] 

  

Belysning.	

Två kvinnor, respondent 9 och 17, menade att den ovårdade växtligheten runt tunneln är en bidragande 

faktor till att det är mörkt. Båda kvinnorna hävdade i intervjuerna att det även behövs mer ljus och 

bättre belysning i och runt tunneln för att öka känslan av trygghet. Även två andra kvinnor, respondent 

18 och 19, som intervjuades samtidigt, påtalade båda två att tunnlar generellt är skuggiga och mörka 

men att den dåliga belysningen tillsammans med träden gör denna tunnel ännu mörkare. En man, 

respondent 15, påtalade vikten av gatlyktor för att öka trivsamheten och attraktiviteten i området men 

också för tryggheten för andra som upplever en otrygghet. En annan kvinna påtalade även att: 

  

“Lamporna brukar gå sönder där nere ibland och då är det ju mörkt, men det brukar de fixa ganska 

snabbt.”  

[Respondent 5] 
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Ungefär hälften av alla respondenter påtalade att belysning var något som behövde förbättras. Utöver 

dessa var det ingen av de andra respondenterna som hävdade att det redan var bra upplyst i tunneln 

och dess omedelbara område. Däremot sa en kvinna bestämt att: 

  

“Jag vet inte hur upplyst det är på kvällarna, men belysning är viktigt!”  

[Respondent 8] 

 

En man, respondent 16, hävdade att ljus kan skapa en falsk trygghet, men att oron i sig ofta är falsk. 

  

Renhållning.	

En kvinna, respondent 21, hävdade likt andra att det behövdes nya, bättre ljus i tunneln, dock upplevde 

hon dessutom den nuvarande belysningen som obehaglig. Hon ansåg att det hade känts mycket bättre 

att gå i tunneln alla tider på dygnet om den hade varit bättre upplyst, men menade också att det 

behövde se lite allmänt trevligare ut i tunneln och dess omgivning i kombination med belysningen. 

Hon betonade att det för tillfället inte såg så välvårdat ut runt tunneln samt att det ofta brukar ligga 

massor av skräp där. Detta var något som för henne ökade en känsla av obehag när hon skulle passera 

tunneln. Skräp i tunneln och dess omgivning var dock en faktor som endast ett fåtal respondenter 

reagerat på. En man uttryckte att. 

  

“Omgivningen är inte så bra då det ligger mycket skräp där”  

[Respondent 11] 

  

Utöver att skräp i tunneln påtalade några respondenter behovet av klottersanering. En man, respondent 

10, tyckte att det brukade vara lite för mycket klotter i tunneln. En kvinna, respondent 25, visste inte 

riktigt hur det såg ut gällande klottret i tunneln under intervjutillfället, men hon menade att när klottret 

saneras är det fint i tunneln. Ytterligare en kvinna uttryckte att: 

  

“När det blir mycket klotter tycker inte jag det är så trevligt.”  

[Respondent 5] 

 

Rörelse	för	trygghet.	

Som tidigare nämnts undviker flera respondenter att gå i tunneln och även tunnlar i allmänhet då de 

upplever dem som obehagliga och otrygga. En kvinna, respondent 7, som påtalade att hon blivit 

tvungen att sluta gå i området söder om tunneln på grund av att hon upplever en otrygghet där, hon 

hävdade att: 
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“Jag har valt att inte gå så mycket över huvud taget eller gå andra sträckor där jag vet att det går mer 

folk.” 

[Respondent 7] 

 

Att gå sträckor där det är folk i rörelse är något som en annan kvinna, respondent 17, också menade 

minskar känslan av otrygghet. Hon tyckte det var otrevligt att cykla i tunneln i mörkret, särskilt när 

hon är ensam i tunneln. Vidare hävdade hon att de planerade bostäderna norr om tunneln kan bidra 

med att fler folk rör sig i området, vilket är positivt. En man hävdade även att: 

 

“Jag tror inte den är så använd, det bor ju inte så mycket folk på den sidan och de som bor där tar sig 

över på Norrängsvägen.”  

[Respondent 13] 

  

Vidare påtalade mannen att: 

 

“En enslig väg blir otäckare, är det lite snurr hela tiden så vill ju inga busar vara där.”  

[Respondent 13] 

  

Tanken om att tunneln inte används i någon större utsträckning delades även av en kvinna, respondent 

8, som påtalade att hon aldrig har sett någon gå i tunneln. En annan kvinna, respondent 7, menade 

dock att flera aktiviteter att utföra över olika tider på dygnet är positivt. Hon belyste att de anlagda 

grillplatserna som tillkommit i en park söder om tunneln var en viktig sådan aktivitet då man kan grilla 

på kvällar och på så vis blir det mer folk med olika härkomst och kulturer i rörelse i området, fler tider 

på dygnet. 

 

Siktsträckor.	

Många av respondenterna tyckte att mer rörelse skulle kunna öka känslan av trygghet både i tunneln 

och dess omedelbara omgivning. Det blev dock tydligt att rörelsen och närvaron av andra gångare och 

cyklister till stor del var beroende av att människor på avstånd skulle kunna bedöma vem eller vilka 

personer man möter, annars riskerar andra människors närvaro istället att skapa känsla av oro och 

rädsla. En man beskrev det som att: 

 

”…alla som man ser på håll är en skräck innan man ser vem det är, innan man kan värdera 

personen.” 

[Respondent 16] 
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Möjligheten att identifiera andra gångare och cyklister på avstånd kopplades av respondenterna till 

både tunneln i sig och den omedelbara omgivningen. En äldre kvinna, respondent 9, poängterade att 

hon upplevde det som obehagligt att tunneln var delad i två delar då man aldrig vet om det står någon 

bakom hörnen, men en man nämnde istället att det var: 

  

”…bra att den är tvådelad så man får lite luft emellan och den inte blir så lång och mörk.” 

[Respondent 22] 

 

Även om upplevelsen av vad som är negativt och positivt till viss del, som ovan, går isär var det 

gemensamma temat för samtliga respondenter att ljuset eller snarare mörkret påverkar deras känsla av 

trygghet genom att sätta en del av förutsättningarna som krävs för att kunna identifiera andra 

människor på avstånd.  

 

Som nämnts ovan spelade också omgivningen en roll i hur stor möjlighet respondenterna hade att 

identifiera andra människor på avstånd. Likt tunneln pratade många respondenter om att ljus skulle 

kunna bidra, men framförallt angav respondenterna att öppenhet eller fri sikt över omgivningen var 

viktigt. Många av respondenterna gav direkta förslag på att röja upp sly och klippa ner buskar. En 

tydlig skillnad mellan den norra och den södra sidan var att en stor del av respondenterna såg ett större 

behov av att röja och klippa buskar på den södra. Den norra sidan upplevdes ha bättre siktsträckor 

bland annat tack vare att den direkta omgivningen inte var planterad med buskar eller träd utan istället 

gräsmatta och blommor. Att det var viktigt att kunna identifiera andra gångare och cyklister på avstånd 

var tydligt, men två äldre damer poängterade ändå att oftast är de som man möter inget problem: 

 

”Överhuvudtaget är Sala en väldigt vänlig stad. När du är ute och går på en gata och möter någon så 

hälsar man… det är trevligt.” 

[Respondent 18 och 19] 

 

En liten del av respondenterna diskuterade hur viktigt god sikt i tunneln var utifrån ett annat perspektiv 

än trygghet, nämligen trafiksäkerhet: 

 

”Den är ganska lång och ganska låg, jag kan tänka mig att man lätt kan smälla ihop med en moppe 

eller någonting.” 

[Respondent 15, man] 
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Man vet aldrig när cyklarna kommer, det går så fort.” 

[Respondent 3, kvinna] 

 

Som kontrast till merparten av respondenterna menade en kvinna, respondent 19, att sikten i tunneln är 

bra men att det var ett orosmoment att många som passerar tunneln inte höll sig på rätt sida. Denna 

kvinna tillsamman med ett fåtal andra respondenter menade att det borde vara tydligare vilken sida 

gångare och cyklister skall passera på för att undvika dels oron men också risken att krocka. 

 

Planskildhet.	

Även om majoriteten av respondenterna var överens om att tunneln och den omedelbara omgivningen 

är obehaglig att passera poängterade nästan hälften, både de som kände obehag och de som inte gjorde 

det, att den är ett bra sätt att komma över vägen och järnvägen: 

 

”Jag tycker det är en bra förbindelse mellan bostadsområdena på båda sidorna …man slipper gå över 

vägen eller ta en omväg.” 

[Respondent 24, man] 

 

”..tycker att tunneln är bra, det är den enda planskilda korsningen över järnvägen som är en barriär.” 

[Respondent 25, man] 

 

”Tunneln är ett väldigt bra sätt att ta sig över vägen men den ligger lite avsides.” 

[Respondent 8, kvinna]  

 

Ytterligare några av respondenterna påpekade att tunneln är ett trafiksäkert alternativ och en man, som 

intervjuades på busshållplatsen som nås via trappan mellan tunnelns två delar, tyckte att tunneln var ett 

praktiskt sätt att ta sig till busshållplatsen. En kvinna som inte bott i området så länge, hon bodde i 

bostadsområdet precis söder om tunneln, tyckte att tunneln låg väldigt bra till och tillägger att det inte 

finns så många andra ställen att ta sig över järnvägen. Just att järnvägen är svår att ta sig över annars 

poängterades särskilt av en man, respondent 4, som förvisso inte trodde att tunneln användes så 

mycket men att den användes av utryckningsfordons ibland. Mannen pratade mycket om att de övriga 

korsningarna som låg i plan med järnvägen ibland hade stora problem med trafikstörningar vilket är 

särskilt negativt för utryckningsfordon. Ett par på hundpromenad, en man och en kvinna, respondent 

13 och 14, poängterade även problematiken med trafikstörningar som uppstår vid de andra 

korsningarna. Mannen i paret, kom dock in på ett resonemang som skulle kunna lösa problemet både 

med trafikstörningar och att tunneln upplevs som obehaglig: 
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”De pratade om någon planskild korsning, om de skulle dra den över järnvägen så skulle man ju dra 

gång- och cykelvägen över också. Och då skulle man ju slippa tunneln.” 

[Respondent 13] 

 

Tunneln	och	omgivningens	utformning.	

En majoritet av respondenterna hade en sorts acceptans för hur tunneln ser ut. Många menade att 

tunneln ser ut som tunnlar gör mest och ansåg inte att det fanns något att åtgärda just på grund av det. 

Två personer stack dock ut i denna fråga, bland annat en kvinna som menade att: 

 

”Man bör få det att se allmänt trevligare ut.” 

[Respondent 21] 

 

Den andra personen, en man, förde ett längre resonemang där han påpekade att tunneln inte var någon 

skönhetsupplevelse och att den borde bli ljusare och att det behövs mer grönska i omgivningen: 

 

”Den ger ingen välkomnande entré …man kanske skulle kunna mura någonting på väg ned. I muren 

kan det också bli grönska beroende på vad man murar med”. 

[Respondent 20] 

 

Som en kontrast till alla de som tyckte att skötsel, underhåll och röjning var viktigt för upplevelsen av 

den omedelbara omgivningen och tunneln fanns det ett fåtal som tyckte att omgivningen var trivsam 

som den är och framförallt att kommunen hade blivit mycket bättre på att hålla efter. Ur ett lite större 

perspektiv var det många som uppskattade parken, dammen, kulturmiljön och de äldre husen som alla 

ligger på gångavstånd från tunneln men inte i direkt anslutning. De som nämnde detta menade också 

att kommunen generellt blivit bättre på att öppna upp och röja, särskilt i parken och runt dammen. 

Både parken och dammen ligger dock relativt nära tunneln i sydlig riktning medans de kulturella 

miljöerna och äldre husen på den norra sidan ligger längre bort. Fler av respondenterna upplevde 

omgivningen i norr, längre bort än gräsmattan och blommorna i direkt anslutning till tunneln, som fula 

och obehagliga. Ett tema bland några av de som inte gillade omgivningarna på norr var att den 

intilliggande bangården upplevdes som övergiven och obehaglig. En man, respondent 4, delade 

uppfattningen om att bangården inte var särskilt fin men att den också måste få finnas. Han tillade 

även att det ändå var lite kul med den rörelse och upprustning som sker på bangården. Han var dock 

den enda som upplevde att bangården hade rörelse, övriga respondenter som nämnde bangården, vilket 

endast var ett fåtal, ansåg den vara övergiven. 
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Samma man som pratade om att bangården måste få finnas nämnde även att både fängelset söder om 

tunneln och rättspsykiatrin norr om tunneln måste få finnas. En annan man, respondent 20, förde ett 

resonemang om att fängelset men framförallt rättspsykiatrin gjorde att allmänheten kanske upplevde 

en ökad oro då de som ska till dessa målpunkter rör sig i området. Mannen berättade även att han 

arbetar som busschaufför och utgår från bussgaraget på norr. Han berättade att det händer att folk som 

åker bussen frågar om de får åka med bussen hela vägen till garaget för att slippa passera människor 

som skall till och från rättspsykiatrin. 

 

Orientering	och	målpunkter.	

Under intervjuerna kom det fram att en liten del av respondenterna valde att inte använda tunneln för 

att de själva inte hade någon anledning, de hade inga målpunkter. Två äldre damer, respondent 18 och 

19, som intervjuades samtidigt sa att de ofta var ute och gick i området söder om tunneln men att det 

aldrig fallit dem in att gå genom tunneln. När de resonerade kring vad som skulle få dem att istället ta 

vägen genom tunneln över på Norrmalm angav de att det skulle behövas ett nytt fik eller kanske en 

affär. En man delade denna tanke och påpekade i ett resonemang kring vad som skulle kunna öka 

användandet av gång- och cykeltunneln att: 

 

”…det måste finnas något att gå till också.” 

[Respondent 25] 

 

En annan man, respondent 15, menade att han inte hade några problem med att använda tunneln men 

att han inte gjorde det eftersom han inte hade någon anledning att gå över till Norrmalm. 

 

En större del av respondenterna hade inte några problem att orientera sig mellan olika målpunkter på 

vardera sida om tunneln. Ofta förklarades detta med att respondenterna bott i staden länge och visste 

vart allting låg utan att behöva fundera på det. Många av dessa höll med när det under intervjuerna 

påpekades att det exempelvis helt saknas skyltar. 

 

”Det är dåligt, vi bor ju där uppe kring fängelset, så kommer de som har permission och undrar åt 

vilket håll järnvägsstationen ligger. Så jag menar, det är nog svårt att orientera sig i Sala och hitta i 

centrum.” 

[Respondent 17, man] 
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”När jag var ute med hunden mötte jag folk häromkring, de visste inte var järnvägsstationen var eller 

någonting, så det är dåligt… När folk ska till fängelset, då kom de från järnvägsstationen och de 

hittade inte dit heller trots att det är raka spåret. Det står ju säkert skyltar vid vägarna.” 

[Respondent 23, kvinna] 

 

En handfull av de som pratade om avsaknaden av skyltar menade att det inte är ett problem för gång 

och cykelvägarna i området kring tunneln specifikt utan ett generellt problem i hela Sala. Likt 

respondent 23 påpekade ytterligare några till också att bilvägarna hade bra skyltning men gång- och 

cykelvägarna inte hade någon. 

 

Som nämnt ovan tyckte de som bott i Sala en längre tid inte att det var svårt att orientera sig runt 

tunneln eller i staden i övrigt. Men två kvinnor, respondent 8 och 21, som båda inte bott i Sala särskilt 

länge hade en annan upplevelse. Respondent 8 berättade att hon endast hittade tunneln av slump då 

hon slängt sopor på bostadsområdets avfallsstation, då hade hon noterat gång- och cykelvägen och 

funderat på vart den tog vägen. När hon då gått runt avfallsstationen, vilket inte kräver många steg, såg 

hon tunneln för första gången. Hon påpekade att tunneln skulle behöva göras mer synlig om den ska 

användas mer och även att skyltar skulle vara bra för att visa vart man kommer om man använder den. 

Likt respondent 8 berättade respondent 21 om hur hon som nyinflyttad hittat tunneln: 

 

”Jag har ju gått där när jag går till gymmet som ligger på andra sidan järnvägen, men om jag 

kommer från stan är det ju väldigt svårt att hitta tunneln så då får jag ta fram GPS för att ta mig hit.” 

[Respondent 21]  

 

Sammanfattning	resultat.	

Resultatet visar att upplevelsen av tunneln skiljer sig från person till person men en tendens var att 

kvinnor upplever den som otryggare än män men att det ändå var positivt att det finns en planskild 

övergång över järnvägen. Upplevelsen baseras enligt resultatet på bland annat på tunneln och den 

omedelbara omgivningens utformning, skötsel och belysning. Resultatet visar också att upplevelsen av 

tunneln i Sala kan vara baserad på upplevelsen eller en generell uppfattning av andra tunnlar i 

allmänhet. Tunneln och dess omedelbara omgivning har enligt resultatet dålig sikt, något som många 

angav som viktigt då de vill kunna identifiera de dem möter på avstånd. Att kunna avgöra vem man 

möter på avstånd är enligt resultatet viktigt då det finns en rädsla för brottslighet. Resultatet visar även 

att många inte använder tunneln då det inte finns någon målpunkt på den norra sidan om tunneln. 

Tillsammans med åtgärder för bättre upplevelse och trygghet visar resultatet att fler och tydligare 

målpunkter på norra sidan om tunneln skulle kunna bidra till ökad gång- och cykeltrafik genom 

tunneln. Målpunkterna på norr och även tunneln i sig behöver enligt resultatet bli tydligare då både 
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nyinflyttade och besökande har svårt att orientera sig i området, något som enligt resultatet skulle 

kunna åtgärdas genom skyltar längs med gång- och cykelvägarna. Med resultatet som utgångspunkt 

blir dessa nyckelord viktiga att bära med till analys och slutsatsen: Otrygghet, rädsla för 

brottslighet, skötsel, renhållning, belysning, rörelse för trygghet, fri sikt, utformning, orientering 

och målpunkter.  
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5.	Analys	och	slutsats.	

Precis som i kunskapsläget (Andersson 2002; Boverket 2010) blev det i resultatet tydligt att det finns 

två sätt att tolka upplevelsen av otrygghet i gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen 

samt dess omedelbara omgivning. Ett sätt kopplas till rädsla och oro, det andra sättet kopplas istället 

till upplevelsen av trafiksäkerhet. En del av respondenterna påpekade att det var bra att tunneln var 

separerad från annan trafik och att det även var ett bra och säkert sätt att ta sig över järnvägen. Dock 

poängterades det av ett fåtal respondenter att trafiksäkerheten i tunneln i sig bidrog till otrygghet då 

många cyklar fort och inte alltid på rätt sida och ansåg att det borde vara tydligare gällande vilket sida 

cyklister och gångare passera på för att minska risken för att krocka. 
 

Individuell	uppfattning	och	skillnaden	mellan	kvinnor	och	män.	

Rädsla och oro presenteras av flera författare i kunskapsläget och var ett återkommande tema bland 

merparten av respondenterna. Enligt Boverket (2010) finns det en risk att tunnlar riskerar att stå 

oanvända om de upplevs som otrygga. Jacobs (2004) drar detta vidare och menar att det i sin tur kan 

leda till ett ökat bilanvändande då alternativen anses som för otrygga. Ett liknande resonemang förs av 

Strangeby (2004) som menar att personer som upplevt otrygghet endast en gång i tunnlar och passager 

har en tendens att inte använda dem igen. Detta riskerar enligt Strangeby att få konsekvensen att färre 

personer reser kollektivt, något som är viktigt att tänka på då tunneln är i direkt anslutning till en 

busshållplats och på gång- och cykelavstånd till Sala resecentrum. Att tunneln undviks bekräftades av 

en del respondenter som uppgav att de helt undvek att använda tunneln, några av dem behövde dock 

inte ha varit med om en händelse som skapat känslan av otrygghet. Upplevelsen av otrygghet kunde 

vara helt skapad från deras egen uppfattning, kunskap och tidigare erfarenheter om vilka möjligheter 

miljön i och kring tunneln skapade. Några av respondenterna sade sig ta andra vägar än tunneln när 

den upplevdes som otrygg. Detta bekräftas av Anciaes & Jones (2016) som i som i sin forskning visar 

att människor generellt har en tendens att välja omvägar som enligt dem själva anses vara tryggare. 

Även Andersson (2002) tar upp det i sin forskning där hon visar att kvinnor ofta väljer mer 

trafikosäkra alternativ då detta av kvinnorna bedöms som en risk de själva kan styra över till skillnad 

från risken för brottslighet. 
 

Det blev i resultatet tydligt att upplevelsen av tunneln skiljer sig får person till person men en tendens 

var, likt kunskapsläget föreslår, att kvinnor upplever den som otryggare än män. Även om män också 

till viss del angav att de upplevde tunneln som otrygg eller obehaglig var det endast män som angav 

sig inte ha några som helst problem med den eller dess omgivning. Att upplevelsen av tunneln i 

resultatet skiljer sig från person till person förklaras bland annat av Golkar (Forum 2019) som menar 

att människor har en förmåga, associativ inlärning, som kopplar samman händelser i verkligheten med 
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saker som man har lärt in sedan tidigare med hjälp av bland annat hörsägen och media. Denna 

sammankoppling avgör hur varje människa uppfattar olika situationer. Att återberättelser kan avgöra 

uppfattningen av en plats framkom även i resultatet där en kvinna baserade en del av sin upplevda 

otrygghet på historier hon hört om saker som inträffat i tunneln, om de var sanna eller inte visste hon 

inte. 
 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelse av tunneln skulle med Anderssons (2002) forskning 

kunna ses som irrationell. Andersson menar att kvinnor i högre utsträckning än män upplever en rädsla 

för att bli utsatta för våld i offentliga rum. Detta trots att kvinnor löper större risk att bli utsatta för våld 

i privata rum, men män är istället utsatta i offentliga. Att kvinnor upplever en rädsla för brottslighet 

leder enligt Andersson till att kvinnors rörelsefrihet begränsas i det offentliga rummet och kan leda till 

att resvägar blir långa eller till och med så omständiga att de inte blir av. En kvinna som intervjuades 

angav att hon inte längre rör sig lika friskt inte området på grund av att hon numera upplever området 

som otryggt. Att kvinnor inte rörde sig helt fritt dygnets alla timmar framkom tydligt i resultatet, dock 

visade resultatet även att det fanns en allmän föreställning om att varken unga eller äldre borde vistas 

ute när det är mörkt. Skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelse av rörelsefrihet utan rädsla för 

brottslighet har enligt Anderssons forskning en historisk bakgrund där kvinnor setts tillhöra det privata 

hemmet medans mannen haft sin domän i det offentliga som familjens försörjare. Både Andersson, 

Dahl och Henriksson (2010), Forsberg (2003) samt Listerborn (2002) anser städer är planerade efter 

mäns syften och perspektiv. Därför efterlyser de istället en planering som inkluderar kvinnor och även 

andra gruppers kunskap och behov. Genom att inkludera flera gruppers kunskap och behov kan 

planeringen ske ur ett bredare perspektiv där hela resan står i fokus, inte bara specifika delar. 
 

Behovet	av	fri	sikt	och	rörelse	för	trygghet.	

Mörker i tunneln och dess omedelbara omgivning och hur det skapar en känsla av otrygghet var ett 

vanligt återkommande tema hos respondenterna. Ungefär hälften av respondenterna angav att mer 

belysning skulle göra området tryggare. I kunskapsläget återkommer belysning som en faktor för ökad 

trygghet flera gånger, bland annat Anciaes & Jones (2016), Boverket (2010) och Hristic (2012) tar upp 

detta. Jacobs (2004) är inne på samma spår men menar i tillägg att endast belysning inte skapar 

trygghet utan är beroende av folk som finns där för att se. Några av respondenterna påpekade att mer 

rörelse i området skulle skapa trygghet, framförallt en man påpekade att mer folk i rörelse innebär att 

antalet “busar” eller brottslingar minskar. Jacobs ger belägg för denna teori och menar att vad hon 

kallar för trottoarens balett bidrar till att upprätthålla lagar och skapar trygghet. Således kan enligt 

Jacobs inte trygghet skapas av endast belysning utan trygghet skapas av flera faktorer där belysning 

och ökad rörelse är några av dem. 
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Ökad rörelse var något som flera av respondenterna medgav skulle öka känslan av trygghet då många 

av dem inte trodde tunneln användes särskilt mycket och några respondenter angav att de aldrig sett 

någon varken gå eller cykla i den. Även om många angav att rörelse skulle öka tryggheten var det 

också tydligt att det var viktigt för en del respondenter att kunna identifiera mötande gångare och 

cyklister på håll. Några av respondenterna förklarade att de som man möter på håll är otäcka, en man 

använde ordet skräck, fram till det att det är möjligt att genom syn bedöma risken i det kommande 

mötet. Behovet av att bedöma mötande gångare och cyklister på håll kan förklaras med två av tre 

faktorer som enligt Listerborn (2002) skapar rädsla. Den första faktorn är mental föreställning och 

syftar till hur människor har en tendens att ge mening, och skapa rädsla, åt rum genom föreställningar 

som skapats av tidigare kunskap inhämtad genom bland annat upplevelse, media och återberättelser. 

Detta resonemang liknar i stora drag Golkars tidigare presenterade ide om hur rädsla eller oro skapas. 

Föreställning som en faktor för rädsla kom även upp i resultatet där en del respondenter pratade om 

hur både bangården och framförallt rättspsykiatrin kunde påverka människors upplevelse av otrygghet. 

Flera respondenter påpekade att bangården i direkt anslutning till tunneln upplevs som övergiven och 

obehaglig. Några pratade också om att rättspsykiatrin hade inverkan på upplevelsen av otrygghet i 

området norr om tunneln. En man som är busschaufför berättade att han flertalet gånger blivit 

tillfrågad om passagerare kan få följa med till bussgaraget för att slippa gå i området vid 

rättspsykiatrin. Den andra faktorn handlar enligt Listerborn om sociala maktrelationer, med detta 

menas att i möten med andra gör människan tolkningar utifrån bland annat klädsel, kön och etnicitet 

samt hur människor rör sig och tar plats. Detta innebär att hur människor ser ut och rör sig påverkar 

hur de uppfattas och placeras i en social makthierarki. Boverket (2010) menar att trygghet i offentliga 

rum bäst skapas där fler olika typer av människor rör sig. Homogena grupper kan ge känslan av 

utanförskap, särskilt om man själv inte tillhör den homogena gruppen. I tillägg påtalar Boverket att 

ödsliga och obefolkade stadsmiljöer skapar en känsla av ensamhet och utsatthet, medans det är lättare 

att smälta in och känna sig anonym och trygg där det rör sig folk. Detta har stora likheter med den 

kvinna som i sin intervju pratade om hur positivt det varit för området kring parken att kommunen 

anlagt grillplatser. Hon menade att sedan grillplatserna kommit på plats är det fler människor i rörelse 

fler tider på dygnet och av olika härkomst och kulturer än innan. 
 

Något som respondenterna påpekade var att tunneln var lång och mörk vilket gjorde det svårt att se på 

håll. Ytterligare några påpekade att omgivningen, framförallt på södra sidan med träden, gjorde det 

svårt att se längre sträckor vilket skapar otrygghet. Många av respondenterna angav just 

överblickbarhet både i tunneln och dess omedelbara omgivning som viktigt för det allmänna intrycket 

av tunneln. Många menade dock att det var svårt att få en överblick på grund av tät växtlighet. Som 

sagt gällde detta den södra sidan av tunneln, den norra ansågs ha goda siktsträckor då det endast var 

gräs och blommor i direkt anslutning. En del av respondenterna angav också att växtligheten inte bara 
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gjorde det svårt att se längre sträckor utan också gjorde att det såg trist och grått ut. Några påpekade 

dock att det blir finare på sommaren när det är grönt och även att kommunen generellt sett har blivit 

bättre att röja växtlighet. Enligt Boverket (2010) är det viktigt att både omgivning är välskött och 

belysningen är god året runt för att tunnlar skall användas. Detta återkommer bland flera av författarna 

i kunskapsläget, bland annat Hristic (2012) tar upp det i ett resonemang kring hur planering kan 

minska risken för otrygghet och brottslighet i tunnlar. Hristic anger bland annat brottsförebyggande 

planering handlar om att bygga bort skymda hörn och skapa god belysning. För att skapa trygghet är 

det dock också viktigt enligt Hristic att ha en långsiktig plan för underhåll där växtlighet, 

klottersanering och andra underhållsåtgärder sker regelbundet. Några av respondenterna berättade att 

klotter gjorde ett negativt intryck på dem de gånger det fanns i tunneln men att kommunen även där 

blivit bättre på att hålla efter och sanera. 
 

Utformning	av	den	fysiska	miljön	och	känsla	av	plats.	

Det visuella intrycket var något som återkom flera gånger i intervjuerna på olika vis. Några tyckte att 

tunneln och dess omedelbara omgivning såg trivsam ut, några tyckte den såg oattraktiv och ful ut och 

några visade en slags acceptans som att tunnlar alltid såg ut så och inte kunde se ut på något annat sätt.  
Strangeby (2004) visar i sin rapport att personer som inte har upplevt eller upplever någon otrygghet i 

samband med tunnlar lägger större fokus vid tunnelns fysiska utformning, gestaltning och underhåll 

som exempelvis snöröjning. Resultatet visade att den fysiska utformningens innebörd skilde sig 

mellan respondenterna där två tendenser blev tydliga. En tendens där utformningen endast beskrevs 

som attraktiv eller oattraktiv utan att hänga samman med varken känslan av otrygghet, vilket liknar 

Strangebys resonemang. Den andra tendensen var att den fysiska utformningen direkt kopplades till 

känsla av otrygghet vilket kan jämföras med Listerborn (2002) som anger den fysiska utformningen av 

miljön som den tredje faktorn för hur rädsla skapas. Listerborn menar att rädsla riskerar att uppstå där 

den fysiska miljön upplevs som bland annat dåligt belyst och ödslig. Jacobs (2004) drar detta 

resonemang ett steg längre och menar att den fysiska miljöns uppgift är att skapa rörelse och liv vilket 

inte är möjligt i monotona omgivningar och enformiga gator, ofta i betong. Några av respondenterna 

menar att även om det är viktigt att skapa långa siktsträckor och hålla undan växtligheten är det också 

viktigt att faktiskt ha plantering och växtlighet som gör platsen mer inbjudande. Resonemangen hos 

respondenterna tyder på att det finns en slags gräns eller balans där det på söder upplevs som lite för 

mycket växtlighet men på norr kanske lite för lite, även om blommorna på norr fick beröm efterlyste 

några respondenter ännu mer under förutsättning att det var välskött. En man förde ett längre 

resonemang om att tunneln skulle kunna göras mer inbjudande genom att exempelvis mura, och 

beroende på hur man murade kunde det vara grönska i muren. Detta skulle både kunna göra tunneln 

mer attraktiv och muren skulle även kunna hjälpa till att bygga bort hörn, något som Hristic (2012) 

poängterar som viktigt för trygghet i tunnlar. 
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En kvinna pratade i sin intervju om att belysning var viktigt men att det egentligen handlade om att 

kombinera belysningen tillsammans med en mer välskött, städad och attraktiv omgivning och tunnel. 

Om någon av dessa delar inte underhålls riskerar det totala intrycket att bli negativt och otryggt. Att 

flera faktorer skapar rädsla är fler av författarna i kunskapsläget överens om då de listar upp både 

mentala föreställningar och utformning av den fysiska miljön som grund för känsla av oro, rädsla eller 

otrygghet (Boverket 2010; Forum 2019; Hristic 2012; Listerborn 2002). Vidare menar Hristic (2012) 

att väl planerade och attraktiva platser bidrar till att människor känner sig bekväma och på så vis också 

en stolthet som bidrar till känsla av delat ansvar. Flera av respondenterna angav som tidigare nämnts 

att både tunneln och dess omedelbara omgivning är ful och oattraktiv. Omsorg och delat ansvar för en 

plats, eller känsla av plats kan enligt Tuan (1974) skapas på två vis, antingen genom platser av omsorg 

(fields of care) eller genom landmärken (public symbols). Enligt respondenternas beskrivning av 

tunneln och dess omedelbara omgivning kan området inte sägas uppfylla någon känsla av plats i Tuans 

mening. För att känsla av plats ska kunna skapas kring tunneln bör den antingen utvecklas för att bli 

ett starkt landmärke eller genom att göra tunneln och dess omedelbara omgivning till en plats av 

omsorg, där människor rör sig och lever sina liv mer frekvent än nu. Genom att låta tunneln få en unik 

visuell karaktär, exempelvis genom att mura in den tillsammans med fin grönska som en av 

respondenterna angav, får tunneln en starkare plats i människors mentala bild av staden och kan bli ett 

landmärke. Det liv och den rörelse som krävs för att tunneln ska kunna uppfattas som en plats av 

omsorg skulle kunna infalla då det nya bostadsområdet på Norrmalm byggts. Flera av respondenterna 

menar att rörelsen och livet i området kommer öka naturligt i samband med byggnationen då tunneln 

binder samman de olika områdena. I intervjuerna var det några som angav att de inte använde tunneln 

på grund av att de inte hade några målpunkter eller ärenden på andra sidan, den norra. En man 

poängterade rakt av att “det måste finnas något att gå till också” medans två damer förde ett lite längre 

resonemang om att det skulle behövas några fik eller bra affärer för att de skulle ta tunneln över till 

andra sidan. Jacobs (2004) menar att ett varierat utbud av butiker och service bidrar till att skapa 

rörelse och liv i en stad men argumenterar för att det måste finnas kommunikationer som underlättar 

detta. I fallet med tunneln i Sala finns kommunikationen men inte det utbud av butiker och service 

eller målpunkter som krävs för att skapa rörelse. 
 

Orientering	och	stråkidentitet.	

Under intervjuerna blev det tydligt att de respondenter som bott i Sala hela sitt liv eller en längre tid 

inte reflekterade över hur de hittade i området kring tunneln, utan att det istället gick av gammal vana. 

När det påpekades för respondenterna att området kring tunneln saknade vägvisning på gång- och 

cykelvägen var det flera som berättade historier om hur folk som skulle till och från fängelset och 

resecentrum frågar om vilken väg de skall gå. Några påtalade att problemet med bristande vägvisning 
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på gång- och cykelväg var generellt för hela Sala men att det fanns bra vägvisning för biltrafik. Detta 

kan ses som problematisk sett till Berglunds et al. (2012) teori om att en tydlig stadsstruktur är viktig 

för att fler människor ska välja att gång som färdsätt. Berglund et al. menar att en bra stadsstruktur är 

beroende av planering av tätare bebyggelse och förbättrad angöring till kollektivtrafiken. Dock pekar 

Berglund et al., likt respondenterna på att det ofta inte är samma kvalitet på vägvisning för gångare 

och cyklister som för bilister. Med hjälp av skyltar som anger gångvägar och visar avstånd till olika 

målpunkter kan enligt Berglund et al. städers olika områden länkas samman och öka antalet gående.  
 

Resultatet visade också att inte bara personer som vistas tillfälligt i Sala behöver hjälp att orientera sig 

utan även personer som inte bott i Sala så länge angav det som svårt att hitta till olika målpunkter. En 

kvinna angav exempelvis att hon endast hittat tunneln med hjälp av GPS då hon med sin telefon sökte 

upp gångvägen mellan hennes hem och gym. En annan kvinna angav att hon endast hittat tunneln av 

en slump då hon slängde sopor. Detta visar på att vägar mellan målpunkter i Sala inte är tydliga. 

Exemplet med kvinnan som fick lov att använda GPS visar på att det finns en medvetenhet om olika 

målpunkter på olika sidor om järnvägen men bristande kunskap om hur man ska ta sig mellan dem. 

Järnvägen skulle enligt Lynch (1960) kunna ses både som en barriär som delar staden men också som 

ett område i den mentala bilden av staden som blir otydligt och därmed svårt att navigera sig i, likt 

kvinnan med GPSen beskriver. Lynch hävdar dock att barriärer, såsom järnvägen, inte alltid behöver 

utgöra hinder utan kan med hjälp av bland annat tydlig stråkidentitet fungera som sömmar som binder 

samman olika områden. Tydlig stråkidentitet skapas enligt Lynch med hjälp av bland annat gestaltning 

där stråk utformas för att på olika sätt göra dess målpunkter tydliga, exempelvis genom att göra 

målpunkter synliga på håll, inte nödvändigtvis genom raka vägar. Stråkidentiteten kan också förstärkas 

genom att i stråkets i miljö skapa visionen av att rörelsen framåt går snabbare. Tuan (1974) och Lynch 

menar att en plats är beroende av imageability för att göra avtryck i människors mentala bild av 

staden. Detta innebär att tunneln och dess omedelbara omgivning skulle behöva tydligare attribut som 

gör den framträdande och ökar sannolikheten att de återfinns i människors mentala bild. Attributen 

handlar enligt Lynch bland annat om storlek, färgsättning och sammanhang och gör att tunneln och 

dess omedelbara omgivning kan föreslå riktningar och skapa skillnader som gör det lättare för 

människor att orientera sig. 
 

Slutsats.	

Uppsatsen visar att människor upplever tunneln och dess omedelbara omgivning olika beroende av 

flera olika faktorer, både mentala, sociala och fysiska. Människors mentala föreställningar och 

uppfattning visar sig vara förankrat både i tidigare erfarenheter och återberättelser och skiljer sig 

därför från person till person. Den mentala faktorn påverkar också det sociala på så vis att många 

upplever rörelse och närvaro av andra som positivt för trygghet under förutsättning att de personer 
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man möter kan bedömas på avstånd med mentala föreställningar om bland annat grupptillhörighet som 

utgångspunkt. Den fysiska faktorn handlar om hur den fysiska miljön har visat sig både kunna skapa 

obehag och känsla av otrygghet genom exempelvis förekomst av klotter eller bara genom att vara öde 

och dåligt skött. Den fysiska miljön skapar också förutsättningar för möjligheten att uppleva trygghet 

och bedöma risker genom bland annat god belysning och fri sikt. Ingen faktor som bidrar till eller 

skapar en uppfattning om tunneln går att helt separera från de andra, de hänger på flera sätt ihop i 

beroendekedjor. Uppsatsen har dock visat att det finns en generell upplevelse av att tunneln och dess 

omedelbara omgivning som obehaglig och otrygg. Det har också visat sig att det finns en tendens till 

att kvinnor upplever den som mer otrygg än män vilket kan förklaras med att offentliga rum sällan är 

planerade för kvinnor och deras behov. 
 

Uppsatsen visar att ingen enskild åtgärd ensamt skulle kunna öka gång- och cykeltrafiken genom den 

befintliga tunneln. En viktig aspekt är dock att tunneln idag upplevs som otrygg på grund av 

framförallt dålig belysning och bristande överblickbarhet bland annat på grund av för tät och hög 

växtlighet på den södra sidan. Därför blir det naturligt att skötsel och belysning bör ses över och 

underhållas regelbundet. Det har även visat sig att upplevelsen av tunneln skiljer sig i takt med 

årstiderna vilket bör åtgärdas för att tunneln skall användas året om. Uppsatsen har också visat att 

ökad rörelse i tunneln och dess omedelbara omgivning skulle bidra positivt till upplevelsen och 

därmed öka användandet ytterligare. Även om de nya bostäderna på Norrmalm naturligt skulle kunna 

bidra till ökad användning av gång- och cykeltunneln är det tydligt att ytterligare arbete måste till för 

att tunneln skall bli ett naturligt vägval för de som rör sig i Sala. För att tunneln skall kunna få en 

tydlig plats i den mentala bilden av Salas stadsstruktur bör stråkets identitet samt målpunkter 

tydliggöras. Detta kan göras med bland annat skyltar som anger riktning, distans och målpunkt eller 

genom att synliggöra målpunkter på håll. Tunneln kan göras mer tydlig och attraktiv genom att bland 

annat arbeta med välskött växtlighet i den omedelbara omgivningen samt tunnelns utformning. 
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6.	Avslutande	diskussion.	

Tunneln är idag en del av den redan befintliga infrastrukturen och kommer att fortsätta vara det oavsett 

om andra alternativa övergångar anläggs eller inte. Det är viktigt att i planering vara medveten om 

tunneln och hur den påverkar uppfattningen av stadsstrukturen och de vägval det resulterar i. Genom 

medveten planering kan tunneln bli en del av naturliga flöden av människor i staden. Detta innebär att 

utöver åtgärda de punkter som gör att tunneln upplevs som otrygg också att arbeta strategiskt över 

större områden och analysera hur och varför miljön och stråken ska föreslå vissa riktningar framför 

andra. Människors val av resvägar styrs av de möjligheter som presenteras därför är det viktigt att utgå 

från ett större perspektiv och se hela resan snarare än små delar oberoende av varandra, en liten del 

kan påverka möjligheten att utnyttja de andra. 

 

Ett hela-resan-perspektiv innebär att inhämta mer kunskap från fler olika grupper. Bland annat 

kvinnors situationella medvetenhet, kunskap och behov bör på olika sätt involveras för att skapa en 

bättre balans. En planeringsprocess som i stort styrts av män måste jämnas ut och inkludera fler 

kvinnor i drivande positioner. Ytterligare en förutsättning för detta är att man i planeringen också ger 

lokala medborgare möjlighet att delta aktivt genom exempelvis medborgardialog. Genom att i 

planeringen skapa en dialog med flera olika grupper kan fler perspektiv på olika brister identifieras 

och på så vis kan åtgärder skapas som är bättre anpassade för flera användare och därmed skapa mer 

rörelse. Det är tydligt att tunneln härstammar från ett annat planeringsideal, det rationella och 

praktiska där tjänstemän planerade lösningar på politiskt beslutade problem snarare än problem som 

framkommit i dialog med medborgare. Tunneln fyller en tydlig funktion genom att vara en trafiksäker 

väg för gångare och cyklister över Väsbygatan och järnvägen. Tunnelns utformning tyder dock på att 

ingen vidare tanke har lagts på andra faktorer som påverkar användandet såsom trygghet och 

attraktivitet. 

 

Uppsatsen visar en tendens till att tunnlar generellt skapar en känsla av obehag och otrygghet genom 

att bara vara en tunnel. Känslan av obehag och otrygghet förklaras dock ofta av problem som dålig 

sikt, skötsel och belysning. Frågan är om denna känsla kring tunneln i Sala påverkas märkbart genom 

endast bättre skötsel och belysning, förmodligen bör tunnelns utformning och utseende ses över. Ett 

intressant förslag som uppkom i intervjuerna var att tunneln skulle kunna göras mer attraktiv och trygg 

genom att mura ingångarna och integrera grönska beroende på murens utformning. Detta är en åtgärd 

som skulle kunna fungera för att påverka attraktivitet på håll men problemen i tunneln skulle kvarstå. 

Problemen i tunneln skulle kunna påverkas genom olika åtgärder. Målet skulle kunna vara att arbeta 

för att det inte ska kännas att man går igenom en tunnel, allra helst genom att få den så bred och kort 

som möjligt. Alternativt eller kombinerat med att påverka tunnelns längd och bredd skulle man i 
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tunneln kunna arbeta med konst, antingen permanent i form av exempelvis kakel eller tillfälliga 

utställningar från bland annat förskolor och skolor. Detta skulle kunna göra tunneln till ett utflyktsmål 

där barn, ungdomar och även vuxna bidrar till en ökad rörelse i tunneln och dess omedelbara 

omgivning. Ett av de mest framträdande teman som kom fram i uppsatsen var även belysning. 

Belysningen bör ses över då olika typer av ljus kan ge olika intryck, detta är särskilt kritiskt då tunneln 

är delad i två och därmed påverkas av skuggor i mellanrummet. I samband med att tunnels gestaltning 

och utformning ses över kan även trafiksäkerheten i tunneln förbättras med hjälp av bland annat 

tydligare trafikanvisning. 

 

För att driva en strategisk och överblickande planering är det inte bara balans mellan olika grupper, 

kvinnor och män, som behöver ses över. Utan det är också nödvändigt att skapa bättre relationer och 

dialog mellan olika ansvariga myndigheter och organisationer som exempelvis Trafikverket, kommun 

region och Länsstyrelser. Pendling som idag ofta sker mellan olika kommuner involverar flera olika 

typer av infrastruktur både på kommunal, regional och statlig nivå. En sådan sak som en otrygg tunnel 

är förvisso bara en liten del av hela resan men kan påverka hur eller om resan genomförs. 

 

I sökandet efter relevant forskning inom ämnet visade det sig vara brist på forskning om hur 

genomförda åtgärder når de uppsatta målen och syftena. Det finns exempelvis mycket forskning som 

visar vad som påverkar upplevelse av otrygghet i offentliga rum såsom tunnlar och hur det skulle 

kunna åtgärdas. Men forskningen visar sällan på de effekter som föreslagna åtgärder fått efter 

genomförande, om de hjälpt eller inte. Detta tyder på att uppföljning av åtgärder bör förbättras då detta 

kan fungera som underlag för framtida planering. 

 

Uppsatsen har haft som mål att visa på nyanser av hur tunneln och dess omedelbara omgivning 

upplevs av allmänheten i Sala, varför samt vilka åtgärder som skulle kunna öka gång- och 

cykeltrafiken genom tunneln. Den valda metoden och tillvägagångssättet går att repetera men det finns 

ingen garanti för att resultatet skulle bli det samma. Detta på grund av att uppsatsen är kvalitativ och 

de nyanser och åsikter som kommit fram är subjektiva för de specifika respondenterna. En annan 

faktor som skulle kunna påverka uppsatsens utfall är vilken årstid eller tid på dagen den genomförs. 

Intervjuerna genomfördes en solig vårdag och de bilder som visades var tagna på dagtid, precis innan 

blomning vilket skulle kunna ge ett annat avtryck på respondenterna än om uppsatsen genomförts en 

annan årstid eller tid på dygnet. 
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Bilaga	1.	

Manus för intervjuer 
  

Presentation 
 

Hej, vi är två studenter från Örebro universitet som läser samhällsplanerarprogrammet. Vi heter Jack 

och Pernilla och vi skriver en uppsats där vi vill undersöka hur gång- och cykeltunneln under 

Väsbygatan och järnvägen upplevs av allmänheten i Sala. Vi hoppas att uppsatsen skall kunna ligga 

till grund för fortsatt planering i Sala. 
 

Bor du i Sala? Intervjun kommer ta 3-5 minuter, vill du delta? 
 

Om Ja: Den information du ger oss kommer bara att användas av oss och endast presenteras i denna 

uppsats. Om det är någon av frågorna som du inte vill svara på så är det okej. Får vi spela in vårt 

samtal? 
 

Efter mini-intervju: Om du vill ta del av uppsatsen behöver vi din e-post och skickar en PDF kopia 

till dig i juni.	  
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Bilaga	2.	

Egna noteringar 
Plats: 
Tid: 
Väder: 
Intervjunummer: 
Kön: 
 

OBS: Inled varje intervju med att säga intervjunumret för inspelningens skull. 
  

Intervjuguide 
  

  

1 a. Hur upplever du tunneln? (Visa bilder) 
  

  

  

  

1 b. Varför? 
 

 

 

 

2 a. Hur upplever du den omedelbara omgivningen runt tunneln? 
  

  

  

  

2 b. Varför? 
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3. Finns det några specifika åtgärder i tunneln som skulle öka gång- och cykeltrafiken? 
 

 

 

 

4. Finns det någon eller några specifika åtgärder i tunnelns omedelbara omgivning som skulle kunna 

öka gång- och cykeltrafiken? 
 

 

 

 

4. Vilken ålderskategori tillhör du? 
 

>18            18-30         31-64         65< 
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Bilaga	3.	

Respondentnummer, kön och ålderskategori. 

Respondent 1, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 2, man, 18-30 år. 

Respondent 3, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 4, man, 65 år eller äldre. 

Respondent 5, kvinna, 31-64 år. 

Respondent 6, kvinna, 18-30 år. 

Respondent 7, kvinna, 31-64 år. 

Respondent 8, kvinna, 31-64 år. 

Respondent 9, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 10, man yngre än 18 år. 

Respondent 11, man, 31-64 år. 

Respondent 12, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 13, man, 31-64 år. 

Respondent 14, kvinna, 31-64 år. 

Respondent 15, man, 65 år eller äldre. 

Respondent 16, man, 65 år eller äldre. 

Respondent 17, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 18, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 19, kvinna, 65 år eller äldre. 

Respondent 20, man, 31-64 år. 

Respondent 21, kvinna, 18-30 år. 

Respondent 22, man, 18-30 år. 

Respondent 23, kvinna, 31-64 år. 

Respondent 24, man, 65 år eller äldre. 
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Respondent 25, man, 65 år eller äldre. 


