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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars upplevelse av trygghet respektive otrygghet i 

det offentliga rummet i Skärholmen, samt vilka strategier de har för att öka trygghetskänslan. 

Studien intar ett genusperspektiv och bygger på forskning och teorier om trygghet, otrygghet, 

genus och offentliga rum. Genom ett bekvämlighetsurval kontaktades sex respondenter och 

semistrukturerade, kvalitativa intervjuer genomfördes. Resultatet visar att ungdomarna 

generellt är trygga i det offentliga rummet i Skärholmen, särskilt på välbekanta platser, på 

platser där de känner många människor, samt på dagtid. De mest framträdande faktorerna som 

ligger till grund för upplevelsen av trygghet är kunskap och erfarenheter, kontroll och 

samhörighet. Det som ligger till grund för upplevelsen av otrygghet är avsaknaden av de ovan 

nämnda faktorerna. Detta framgår då otryggheten främst infinner sig på kvällen och natten, 

när det är mörkt och folktomt ute, samt på platser de inte känner till så bra. Det finns många 

likheter mellan tjejernas och killarnas upplevelse av trygghet, medan skillnaderna i 

upplevelsen av otrygghet visade sig i större utsträckning. Killarna är främst oroliga inför 

andra killar i gäng, och tjejerna för sexualiserat våld. Den vanligaste trygghetsfrämjande 

strategin är undvikande av platser och personer. 
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Abstract 

 

The purpose of this essay is to explore young people's sense of security and insecurity in the 

public spaces, and what strategies they use to increase the sense of security, through a gender 

perspective. The study is based on research and theories about security, insecurity, gender and 

public spaces. Six respondents were contacted through a convenience sample, and semi-

structured, qualitative interviews were used. The result shows that the adolescents generally 

feel secure in the public spaces, particularly in familiar places, in places where they know 

many people, and during daytime. The most prominent factors underlying the sense of 

security are knowledge and experience, control and togetherness. The factors underlying the 

sense of insecurity are the absence of the above mentioned factors. This becomes clear as 

insecurity mainly arises at night, when it is dark and empty of people outdoors, and in 

unfamiliar places. There are many similarities between the girls' and the boys' sense of 

security, but the differences in the experience of insecurity are more widespread. The boys are 

mainly worried about meeting a group of young men, and the girls about sexual violence. The 

most common strategy to increase the sense of security is avoidance of places and people. 
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INLEDNING 

Trygghet är något som har blivit mycket uppmärksammat under de senaste åren. 

Allmänheten, politiker och media diskuterar det och vill verka för ett tryggare samhälle. Trots 

att vi lever i ett jämförelsevis tryggt samhälle har känslan av otrygghet ökat, menar 

socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (Carling, 2010). Detta beror enligt honom på en 

ökad riskmedvetenhet hos befolkningen. 

 

En aspekt som kan ha stor betydelse för befolkningens upplevelse av otrygghet och oro är 

medias påverkan. Varje dag tar vi del av en mängd information och nyheter via dramatiska 

rubriker gällande brott som våld och våldtäkter. Som exempel har media uppmärksammat 

bland annat våldtäkterna i Örebro och skottdåden i Malmö under hösten 2010. I båda fallen 

har polisen gått ut med rekommendationer som kan verka oroande och begränsande för 

befolkningen. I Örebro uppmanades kvinnor att inte gå ute själva under kvälls- och nattetid 

samt att iaktta försiktighet (Sveriges Radio Nyheter, 2010). I Malmö rekommenderades 

befolkningen, speciellt invandrare, att vara vaksamma ute då det är mörkt. Polisen i Malmö 

tog senare tillbaka deras uppmaning, då de inte vill överdriva riskerna med att vistas utomhus 

(Zaccheus, 2010). Att polisen går ut med sådana rekommendationer har kritiserats i media, 

exempelvis skriver Lisa Magnusson (2010) att det är ”vansinnigt att polisen sätter skräck i 

Örebros kvinnor”. 

 

Skärholmen är en stadsdel i Stockholm som ofta har skildrats på ett negativt sätt. 

Lokaltidningen Södra sidan arbetar med att förändra bilden av Skärholmen, genom att 

exempelvis låta de boende komma till tals och diskutera de gemensamma problem som finns. 

I en artikel i Södra sidan beskriver att befolkningen i Skärholmen är mest otrygga i 

Stockholm, vilket kommer i uttryck genom en rädsla för att gå ut på kvällen (Bursell, 2009). 

En statistisk undersökning från Stockholms stad visar på att endast 34 procent av 

Skärholmsborna känner sig trygga om de går ut på kvällen i området. Det är den lägsta siffran 

i hela Stockholms stad. Trygghetssatsningar har genomförts i området i syfte att motverka 

denna otrygghet. Stadsdelsnämndens ordförande, Jan Jönsson, tror att den upplevda 

otryggheten hos befolkningen till stor del beror på det dåliga rykte som området Skärholmen 

har, vilket enligt honom delvis beror på en ensidig och negativ rapportering i media. Karin 

Svanberg på Preventionscentrum i Stockholm menar att otryggheten inte beror på den faktiska 

kriminaliteten, utan främst på befolkningssammansättningen, den sociala stabiliteten gällande 

arbetslöshet, samt på ordningsstörningar och skadegörelse (Bursell, 2009). 

 

Det finns många faktorer som kan påverka människors upplevelse av otrygghet, exempelvis 

befolkningssammansättningen i ett område, medias rapportering och riskmedvetenheten hos 
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befolkningen. Att upplevelsen av trygghet och otrygghet i Skärholmen skiljer sig åt från 

övriga stadsdelar i Stockholm har väckt vårt intresse att undersöka detta område närmare.  

Bakgrund 

Skärholmens stadsdelsområde har drygt 32 000 invånare och består av fyra avgränsade 

stadsdelar, Bredäng, Skärholmen, Sätra och Vårberg. Ålderssammansättningen i Skärholmen 

skiljs kraftigt åt från övriga stadsdelar i Stockholm. Befolkningen är mycket jämnt fördelad 

mellan olika ålderskategorier och har därmed högre andel barn, tonåringar och äldre 

människor jämfört med resten av Stockholms stad. Nästan hälften av befolkningen i 

Skärholmen är utrikes födda. En förhållandevis hög andel bor i allmännyttans hyresbostäder i 

så kallade flerbostadshus (Socialtjänstförvaltningen, 2008). 

 

I en trygghetsundersökning av Socialtjänstförvaltningen (2008) har det framkommit att 

majoriteten av vuxna boende i Skärholmen inte upplever någon oro för att utsättas för något 

brott, eller otrygghet då de vistas utomhus på kvällen. Däremot är de som upplever oro och 

otrygghet överrepresenterande i Skärholmen jämfört med hela Stockholms stad. Otryggheten 

och oron visade sig vara högst bland den yngre åldersgruppen och lägst i den äldre 

(Socialtjänstförvaltningen, 2008). Det är intresseväckande att det är de yngre åldersgrupperna 

som upplever otrygghet i största omfattning, då även detta skiljer sig åt från de övriga 

stadsdelarna i Stockholm. I och med att ungdomar under 18 år inte deltog i den nämnda 

undersökningen, är det intressant att belysa dessa ungdomars upplevelser av trygghet och 

otrygghet i stadsdelen Skärholmen. Genom att lyfta fram ungdomarnas upplevelser kan 

förståelsen för otrygghetens uttryck och konsekvenser fördjupas. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka ungdomars upplevelse av 

trygghet respektive otrygghet i det offentliga rummet i stadsdelen Skärholmen i Stockholm. 

Vidare syftar studien till att jämföra likheter och skillnader mellan tjejernas och killarnas 

upplevelse av trygghet och otrygghet i det offentliga rummet, med fokus på otrygghetens 

grunder och konsekvenser. Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

 

- Vilka faktorer ligger till grund för tjejernas respektive killarnas upplevelse av trygghet? 

- Vilka faktorer ligger till grund för tjejernas respektive killarnas upplevelse av otrygghet? 

- Vilka strategier har tjejerna respektive killarna för att öka trygghetskänslan? 

- Vilka likheter och skillnader mellan tjejernas och killarnas upplevelse av trygghet och 

otrygghet, samt strategier kan utläsas? 



 

 

8 

 

TOLKNINGSRAM 

Tolkningsramen som följer innefattar tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för analysen i denna studie. Under rubriken tidigare forskning presenteras 

nationella och internationella studier som behandlar det område som avses undersökas. 

Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkter som syftar till att vara ett teoretiskt 

tolkningsverktyg. I det avsnittet redogörs socialkonstruktionismen som en vetenskapsteoretisk 

bas. Därefter introduceras och definieras ett antal teoretiska begrepp vilka avspeglar studiens 

syfte; begreppen genus, trygghet och otrygghet, samt offentliga rum. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras nationell och internationell forskning. Ämnesmässigt ligger de nära 

studiens syfte och frågeställningar, med begrepp såsom trygghet, otrygghet, offentliga rum 

och genus. Flera av studierna behandlar ämnet ”rädsla för brott”, vilket är sammankopplat 

med otrygghet. För att strukturera detta kunskapsläge utifrån studiens syfte, presenteras 

forskningen utifrån tre övergripande teman. Dessa är: Otrygghet och rädsla för brott, genus 

och ålder, samt miljömässiga faktorer och strategier. 

Otrygghet och rädsla för brott 

I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2009 har brottsförebyggande rådet (Brå) 

kartlagt och analyserat brottslighet och otrygghet i Sverige (Brå, 2010). I denna undersökning 

redovisas resultaten av allmänhetens upplevda trygghet, otrygghet och oro för brott, samt 

jämförelser mellan olika grupper såsom män och kvinnor, unga och gamla (a.a. s. 49). 

Resultatet av NTU 2009 visar att majoriteten av den svenska befolkningen mellan 16 och 79 

år upplever att de är trygga. Emellertid finns en upplevelse av otrygghet och oro bland många 

människor och grupper av människor (a.a. s. 64). NTU presenterar bland annat befolkningens 

upplevelse av otrygghet vid utevistelse sena kvällar och har kommit fram till att var sjätte 

person (16%) känner sig otrygga vid ett sådant tillfälle. Vidare är vissa grupper av människor 

mer otrygga än andra; kvinnor, personer med utländsk bakgrund, lågutbildade personer och 

boende i storstäder, samt boende i flerfamiljshus (a.a. s. 52). 

 

En kvalitativ studie från Stockholms Universitet har bland annat undersökt 20 personers 

upplevelse av rädsla för brott (Heber, 2007). De ord, eller begrepp, som intervjupersonerna 

använde sig av för att beskriva sina reaktioner på upplevda eller potentiella brott var 

exempelvis otrygghet, oro, rädsla och risk (Heber, 2007 s. 146). Dessa begrepp är 

återkommande i de allra flesta studier som redovisas i detta avsnitt. Otrygghet beskrivs då 

som ett övergripande begrepp som innefattar oro, rädsla och risk. Dessa begrepp behandlas 

närmare i avsnittet teoretiska begrepp. 

 



 

 

9 

 

I studien Ungdomars tal om rädsla för våld har tjejer och killar mellan 15 och 20 år 

intervjuats (Uhnoo, 2009). Resultatet visar att ungdomarna delvis upplever en rädsla för våld, 

vilket gemensamt begränsas till en rädsla för manliga främlingars våld i det offentliga rummet 

(a.a. s. 61). Listerborn (2000 s. 23ff) menar att känslan av sårbarhet påverkar graden av rädsla. 

Sårbarhet kan exempelvis omfatta känslan av att vara svagare än eventuella förövare. Hon 

påpekar att brottsdefinitioner emellertid inte är bestående, utan liksom rädsla är brott 

kulturbundna. Hon beskriver vidare att rädsla och brott är nära sammankopplade med 

varandra, där skillnaden är att ”rädsla är kopplat till en upplevelse medan brott är knutet till en 

juridisk definition” (Listerborn, 2000 s. 17). 

 

Forskning från Chicago, USA, visar att tidigare erfarenhet av brott är en faktor som påverkar 

människors rädsla att utsättas för brott (Yavuz & Welch, 2009). De som har blivit utsatt för ett 

eller flera brott har visat sig ha en större rädsla för brott än de som inte har tidigare 

erfarenheter. Det finns emellertid mer komplexa förklaringar till vad upplevelsen av otrygghet 

grundas i. Forskare i Spanien har undersökt upplevelsen av otrygghet bland människor som 

brukar det offentliga rummet i en stadsdel i Barcelona. Resultatet i studien visar på en 

sammansatt relation mellan miljömässiga, sociala och personliga faktorer som påverkar 

upplevelsen av otrygghet (Carro, Valera & Vidal, 2008). Forskarna menar att den offentliga 

otryggheten är kopplad till frågor som social interaktion och människors personliga 

konstruktion av verkligheten genom sociala diskurser (Carro, Valera & Vidal, 2008). 

Listerborn (2000) resonerar på liknande sätt; hon menar att rädsla inte är något bestående utan 

en känsla som förändras i och med tiden, platsen och som även beror på faktorer som ljus och 

mörker. Hon menar vidare att människors rädsla påverkas av historier som omtalas i 

samhället och att sådana kan leda till att människor skapar en så kallad kollektiv rädsla. 

Följden av detta kan bli människor utvecklar en gemensam rädsla för exempelvis ett specifikt 

fenomen (a.a. s. 15). 

Genus och ålder 

Rädsla för att utsättas för brott har studerats ur ett genusperspektiv i ett flertal studier (se bl.a. 

Andersson, 2002; Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Listerborn, 2000; Pain, 2001; 

Yavuz & Welch, 2009). I samtliga studier framkommer att kvinnor upplever otrygghet och 

rädsla för att utsättas för brott på offentliga platser i större utsträckning än män. Ändock är 

män oftare utsatta för brott i det offentliga rummet. Detta benämns som rädsloparadoxen 

inom forskning (se bl.a. Pain, 2001; Uhnoo, 2009). En omständighet som kan förklara 

skillnaderna mellan könen är att mäns rädsla har underskattats i statistiska undersökningar, 

anser Pain (2000). Hon menar att manliga respondenter generellt sett är mer ovilliga att 

framstå som sårbara och kan därför tänkas besvara frågor på ett sätt som uppfattas som socialt 

önskvärt. Kvalitativa studier, det vill säga studier i intervjuform, tyder istället på att män i 

många fall upplever lika stor rädsla som kvinnor (Pain, 2000 s. 374).  
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Andersson (2002) har i sin studie bland annat undersökt ungdomars upplevelser och 

erfarenheter av rädsla och obehag i offentliga miljöer. Han har undersökt och jämfört likheter 

och skillnader mellan olika delar av staden, uppdelat i förort, tätort och innerstad. Resultatet 

visar på att tjejer upplever rädsla och obehag i större utsträckning än killarna (Andersson, 

2002 s. 233). Killar från olika områden uttryckte inte så stora skillnader av deras upplevelse 

av rädsla och obehag. Tjejerna från de olika områdena visade däremot fler olikheter, då främst 

förortstjejer upplevde rädsla och obehag (a.a. s. 233). Vidare nämns att tjejer som vistas 

mycket i offentliga miljöer också har upplevt mer obehag än andra tjejer. Men det är tvärtom 

för killarna, då killar som inte vistas lika mycket ute i offentliga miljöer upplevt mer obehag 

än killar som ofta vistas i offentliga miljöer. Detta kan enligt Andersson möjligen ha att göra 

med könsspecifika olikheter gentemot offentliga rum och de känslor offentliga rum associeras 

med, det vill säga att tjejer och killar inte använder det offentliga rummet på samma villkor 

(a.a. s. 234). 

 

I en studie från USA undersöks faktorer som påverkar rädslan av brott på offentliga platser 

utifrån ett genusperspektiv. Trots att brottsligheten minskat i USA de senaste decennierna är 

rädslan att utsättas för brott fortfarande ett socialt problem, där rädslan resulterar i att 

människor begränsas, till exempel genom undvikande av platser som upplevs som farliga, 

samt att inte gå ut nattetid (Yavuz & Welch, 2009). Detta har visat sig vara särskilt vanligt 

bland kvinnor, där rädslan lett till olika former av begränsningar. Faktorer som bidrar till 

känslan av otrygghet på offentliga platser är ofta känslan av sårbarhet, det vill säga 

avsaknaden av kontroll. 

 

Det finns många förklaringar till varför kvinnor har en större rädsla för att utsättas för brott. 

Exempelvis tenderar kvinnor att se till risker i större utsträckning än män (Yavuz & Welch, 

2009). En annan hypotes är att rädslan för brott är ett resultat av individens egen uppfattning 

av att vara ett offer. Yavuz och Welch (2009) menar att risken för att utsättas för sexuella 

övergrepp och sexuella trakasserier är större hos kvinnor, vilket är en anledning till att 

kvinnor känner sig mer utsatta än män och därmed mer otrygga. Vidare menar de att kvinnor i 

större utsträckning tillåts uttrycka sina känslor, medan män förväntas visa styrka och 

maskulinitet och därmed inte visar känslor som rädsla. Kvinnor och män tenderar även att 

uppfatta olika faktorer som skrämmande, där män i större utsträckning känner rädsla över att 

möta en grupp män medan kvinnor känner rädsla av att möta en ensam man. Yavuz och 

Welch (2009) förklarar männens upplevelse av rädsla med att deras maskulinitet är relaterad 

till egenskaper som till exempel kontroll, konkurrens, och fysisk styrka, vilka kan hotas på 

offentliga platser. Även Uhnoo, som har intervjuat ungdomar, menar att de övergripande 

skillnaderna mellan könen är att tjejerna upplever rädsla för det könsrelaterade, sexualiserade 

våldet, medan killarna upplever rädsla för andra unga män i gäng (Uhnoo, 2009 s. 61). 
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Listerborn (2000 s. 51) menar att rädsla i det offentliga rummet påverkas av hur man upplever 

sig själv, där känslan av sårbarhet stärker rädslan. Hon menar vidare att rädslan kvinnor kan 

uppleva i det offentliga rummet är ett resultat av att kvinnor är medvetna om att 

kvinnokroppen betraktas som ”sårbar och underordnad det manliga våldet”. Kvinnor hör i 

stort sett dagligen om våld som andra kvinnor världen över utsätts för vilket i sig belyser den 

situation som kvinnokroppen är placerad i, där våld främst förstås som en manlig handling. 

Upplevelsen av otrygghet och rädsla bör därav tolkas som något kulturellt inlärt och även som 

en känsla till följd av ett befintligt hot (jmf. a.a. s. 51). Listerborn (2000 s. 40f) menar vidare 

att det förekommer skillnader mellan hur kvinnor och män använder det offentliga rummet. 

På grund av en oro för att utsättas för sexuellt våld begränsas kvinnors användning av det 

offentliga rummet på olika sätt. 

 

Vid sidan av kön har även åldern betydelse för upplevelsen av otrygghet (se bl.a. Brå, 2010; 

Carro, Valera & Vidal, 2008; Heber, 2007; Uhnoo, 2009; Yavuz & Welch, 2009). Den 

generella uppfattningen är att äldre människor tenderar att uppleva en större otrygghet än 

yngre. Uhnoo (2009 s. 7) som har undersökt ungdomars rädsla för våld i Göteborgs urbana 

miljö, menar att bilden länge har varit att yngre människor upplever otrygghet och rädsla i 

mindre omfattning än äldre, trots att en mängd forskning visar på att våld främst drabbar 

ungdomar. Uhnoo anser att unga människors rädsla för brott inte undersökts tillräckligt samt 

att ungdomar upplever rädsla för brott i större utsträckning än vad man tidigare trott. Detta då 

forskning som rör ungdomars upplevda otrygghet oftast är statistiska undersökningar, vilket 

genererar ett annat resultat än studier som undersöker upplevelsen av rädsla genom kvalitativ 

metod. Detta stämmer överens med vad både internationella och nationella forskningsstudier 

tidigare har visat (se bl.a. Heber, 2007 s. 64ff; Pain, 2001 s. 908). 

 

Som nämnt har forskare från Spanien har undersökt upplevelsen av otrygghet bland 

människor som brukar det offentliga rummet i en stadsdel i Barcelona. Carro, Valera & Vidal 

(2008) har i den kvantitativa studien analyserat och beskrivit de faktorer som ligger bakom 

den upplevda otryggheten. Resultatet visar en sammansatt relation mellan miljömässiga, 

sociala och personliga faktorer som påverkar upplevelsen av otrygghet. De menar att 

egenskaper som ålder och kön visat sig vara betydande för upplevelsen av otrygghet, liksom 

tiden på dygnet och tidigare erfarenheter. En studie genomförd av Heber (2007 s. 115) visar 

även på skillnader i vad människor i olika åldrar upplever som farligt. Ungdomsgäng upplevs 

generellt som farliga av äldre intervjupersoner, men inte av någon intervjuperson under trettio 

år. 
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Miljömässiga faktorer och strategier 

Många studier visar att upplevelsen av otrygghet främst infinner sig under mörka kvällar då 

det är relativt folktomt ute (se bl.a. Andersson, 2002; Brå, 2010; Heber, 2007; Uhnoo, 2009). 

Många associerar mörka och sena kvällar som obehagliga och farliga på grund av att de 

upplevs som ödsliga, och då undviks generellt platser som exempelvis parker (Heber, 2007 s. 

120). 

 

Vidare framkommer det att platsen har betydelse för ungdomars upplevelse av otrygghet. De 

”farliga platserna” varierar beroende på personernas anknytning till platsen, där välkända 

platser upplevs mindre skrämmande (Uhnoo, 2009 s. 62). Generellt upplever människor att 

deras egna bostadsområden är trygga, eftersom de känner till området. På samma sätt menar 

Andersson (2002 s. 233) att platser man inte känner till upplevs mer otrygga. Resultatet i hans 

undersökning visar att ungdomar upplever rädsla i större utsträckning i stadscentrum än i det 

egna grannskapet, vilket han tolkar som att rädslan ökar i och med en ökad anonymitet. I 

Hebers (2007 s. 123) studie framkommer även att många undviker förorter som är kända som 

”problemförorter”. De människor som bor i dessa områden beskriver att de upplever obehag 

”vissa tider, på vissa platser och för vissa typer av människor: ungdomsgäng och påverkade 

människor” (a.a. s. 125). 

 

Det har även framkommit att konsekvenserna av den upplevda otryggheten kan verka 

begränsande för människor, vilket kan ha inverkan på deras livskvalitet (Brå, 2010; Heber, 

2007; Yavuz & Welch, 2009). Enligt Brå (2010 s. 59) är otrygghetens konsekvenser för 

människors beteende i praktiken förhållandevis få, men för en del kan otrygghet och oro vara 

direkt begränsande i tillvaron, exempelvis genom att de avstår från aktiviteter eller väljer 

alternativa vägar när de är ute. Undersökningen visar även att äldre personer oftare väljer att 

stanna hemma på grund av otrygghet, medan yngre personer i högre grad går ut trots att de 

känner sig otrygga (a.a. s. 64). 

 

Forskningen visar att många människor använder strategier för att minska känslan av 

otrygghet. Den mest förekommande trygghetsfrämjande strategin är undvikande av vissa 

platser som upplevs otrygga, eller som de tror att risken för våld är stor på, genom att 

exempelvis ta alternativa vägar när de är ute. Vidare undviker de även vissa personer eller 

grupper som det finns skäl att undvika (se bl.a. Andersson, 2002; Brå, 2010; Carro, Valera & 

Vidal, 2008; Heber, 2007; Uhnoo, 2009; Yavuz & Welch, 2009). Sådana strategier kan 

benämnas som passiva, enligt Heber (2007 s. 160). Dessa strategier är riktade mot att undvika 

brott på offentliga platser i situationer som de föreställer sig att okontrollerbara brott kan 

begås. Heber drar därmed slutsatsen att det är avsaknaden av kontroll i en situation som styr 

över rädslan för brott (a.a. s. 157, 162). Den mest begränsande konsekvensen av otrygghet är 

de personer som väljer att inte gå ut under kvällar och nätter. Dessa är emellertid relativt få. 
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En mer aktiv åtgärd är att bära något skydd när man vistas utomhus, till exempel att gå med 

nycklar i handen (a.a. s. 160). Listerborn (2000 s. 43f) beskriver att kvinnor i Sverige som inte 

upplever stor rädsla för att utsättas för sexuellt våld ändå använder sig av olika strategier för 

att undvika eventuella hotfulla situationer. Hon menar att de därmed bär med sig en 

omedveten osäkerhet över att bli överfallna. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

En stor mängd forskning behandlar människors upplevelse av trygghet och otrygghet i det 

offentliga rummet, dock beskrivs vuxnas relation till det offentliga rummet i betydligt större 

omfattning än ungdomars. Den ovan redovisade forskningen åskådliggör de omständigheter 

som påverkar människors upplevelse av trygghet respektive otrygghet. Dessa kan 

koncentreras i tre huvudsakliga kategorier; Miljömässiga, sociala och personliga faktorer. 

 

Miljömässiga omständigheter kan påverka upplevelsen av trygghet och otrygghet i det 

offentliga rummet, visar forskning.  Till exempel har tiden på dygnet betydelse, sena kvällar 

och nätter upplevs ofta otrygga, då främst mörka och ödsliga platser (se bl.a. Andersson, 

2002; Brå, 2010; Heber, 2007; Uhnoo, 2009). De sociala faktorerna är relaterade till 

människors sociala interaktion med varandra och den anknytning de har till det offentliga 

rummet, det egna bostadsområdet upplevs exempelvis ofta tryggt (se bl.a. Andersson, 2002; 

Uhnoo, 2009).  Vidare visar forskningen att kvinnor och män uppfattar olika faktorer som 

skrämmande (se bl.a. Andersson, 2002; Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Listerborn, 

2000; Pain, 2001; Yavuz & Welch, 2009). Även personliga faktorer beskrivs som betydande 

för upplevelsen av trygghet och otrygghet. Det kan handla om tidigare erfarenhet av brott eller 

känslan av sårbarhet (se bl.a. Listerborn, 2000; Yavuz & Welch, 2009). Även åldern har 

betydelse, den generella uppfattningen är att äldre människor tenderar att uppleva en större 

otrygghet än yngre (se bl.a. Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Heber, 2007; Uhnoo, 

2009; Yavuz & Welch, 2009). 

 

Forskning visar även att kvinnor upplever otrygghet och rädsla i större utsträckning än män 

(se bl.a. Andersson, 2002; Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Listerborn, 2000; Pain, 

2001; Yavuz & Welch, 2009). Konsekvenserna av oro och rädsla som uppstår i det offentliga 

rummet drabbar framförallt kvinnor, i form av olika begränsningar. Den mest förekommande 

strategin för att öka känslan av trygghet är att ta alternativa vägar (Brå, 2010; Heber, 2007; 

Yavuz & Welch 2009). 

Teoretisk utgångspunkt 

Detta avsnitt syftar till att vara en teoretisk grund för den kommande analysen. 

Socialkonstruktionismen beskrivs inledningsvis som en vetenskapsteoretisk, eller ontologisk, 

utgångspunkt, vilken fungerar som ett övergripande perspektiv för undersökningen. Vidare 
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definieras ett antal teoretiska begrepp som är huvudsakliga för analysen i denna studie. 

Genusbegreppet syftar till att ligga som grund för analysen av likheter och skillnader mellan 

könen. Begreppen trygghet, otrygghet och offentliga rum behandlas även närmare, då dessa 

begrepp kan vara mångtydiga. Dessa begrepp avspeglar studiens syfte och frågeställningar. 

Socialkonstruktionism 

Föreliggande studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då ungdomars 

upplevelse av trygghet och otrygghet undersöks. Denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

kommer att genomsyra tolkningen av undersökningsdeltagarnas intervjusvar. 

Socialkonstruktionismen används i denna studie därmed som en metateori, eller 

metavetenskap som det även benämns som. Inledningsvis bör nämnas att det har förekommit 

en diskussion huruvida det ”egentligen heter” konstruktionism eller konstruktivism, då 

somliga skiljer mellan dessa begrepp (se Hacking, 1999; Delanty, 2002; Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Fortsättningsvis används begreppet konstruktionism i denna studie, i enlighet med 

Hacking (1999) och Burr (2003). 

 

Enligt socialkonstruktionismen är känslor och upplevelser om vad som är verkligt en social 

konstruktion (Hacking, 1999 s. 25). Socialkonstruktionismens resonemang är att individer 

konstruerar kunskaper och förståelse om verkligheten och sig själva genom mellanmänskliga 

relationer och sociala processer (Burr, 2003 s. 3, 6). Eftersom verkligheten är uppbyggd av 

sociala relationer är ingenting givet eller förutbestämt. Istället konstruerar vi människor vår 

egen specifika verklighet i våra dagliga möten med varandra. Detta gör vi genom att dela in 

verkligheten i kategorier, vilka inte nödvändigtvis överensstämmer med hur den ”faktiska” 

världen ser ut. 

 

Socialkonstruktionismen utgår från att det inte finns några objektiva fakta, eftersom all 

kunskap utgår från ett visst perspektiv (Burr, 2003 s. 6). Socialkonstruktionismen vänder sig 

därmed mot realismen och positivistiska tankegångar som förklarar sociala fenomen utifrån 

objektiva förutsättningar, även mot strukturalismen som menar att bakomliggande strukturer 

ligger bakom vår uppfattning av verkligheten (se bl.a. Bryman, 2002; Burr, 2003; Delanty, 

2002; Heber, 2008). Socialkonstruktionismen framhåller att människors tolkning av sin 

omgivning är beroende av den kulturella kontext som individen befinner sig i (Burr, 2003 s. 

6f). Eftersom individer föds in i en värld där åsikter, värderingar och normer redan existerar är 

människors förståelse av verkligheten betingade av det historiska och kulturella 

sammanhanget. Socialkonstruktionismen betonar därmed att människors syn på verkligheten 

alltså är föränderlig med tiden och beroende av det sociala rummet (a.a. s. 6f). 

 

Socialkonstruktionismen förklarar som nämnt förståelsen om verkligheten som en 

konstruktion påverkad av värderingar och normer. Ingenting är därmed förutbestämt. 
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Feminismen och införandet av begreppet genus har haft ett stort inflytande på 

socialkonstruktionismen (Hacking, 1999 s. 7). Simone de Beauvoir (1949) inspirerade 

feministisk teoribildning med boken Det andra könet, i vilken hon skrev ”On ne naît pas 

femme, on le devient”, vilket betyder ”Man föds inte som kvinna, man blir det”. de Beauvoirs 

citat belyser det socialkonstruktionistiska synsättet inom feminismen genom att påpeka att 

”kvinnan” är en social konstruktion (se Hacking, 1999 s. 7). Nedan följer en närmare 

beskrivning av begreppet genus. 

Genus 

Begreppet genus brukar delas upp i termerna genus och kön. Kön är de biologiska 

skillnaderna som klassificerar kvinnor och män. Genus omfattar istället den sociala struktur 

som är rådande för den existerande sociala, kulturella och historiska kontext en människa 

lever i. Det vill säga de strukturer och normativa föreställningar som kategoriserar något som 

manligt eller kvinnligt (Zimmerman, 1987 s. 127). Människor agerar därmed antingen manligt 

eller kvinnligt i enlighet med de förväntade föreställningarna denne är förknippad med. 

Främst handlar genus om sociala relationer mellan människor, då det är främst i relation med 

andra människor verkar (jmf. Connell, 2009 s. 19). Enligt Hirdman (2001 s. 59ff) är denna 

genusordning basen för den sociala, ekonomiska och politiska ordningen i samhället. Mannen 

anses generellt vara normen i samhället, vilket innebär att manliga egenskaper generellt anses 

vara eftersträvansvärda och att kvinnan är underordnad mannen. Denna ojämna maktordning 

mellan kvinnor och män är därmed relevant i diskussionen gällande genus (Josefson, 2005 s. 

13). Föreställningarna om vad som är typiskt manligt och kvinnligt giltigförklarar på olika sätt 

mannens överordnad, vilket innebär att män kontinuerligt erhåller makt i större utsträckning 

än kvinnor (Höglund, 2000 s. 29). Enligt Hirdman (2001 s. 88ff) är dock både män och 

kvinnor medskapande av de existerande ojämlikheterna, då båda parterna är integrerade i 

systemet. Varje samhälle och varje tid skapar ett så kallat genuskontrakt, vilket kan ärvas i 

generationer. Kontraktet beskriver tydliga föreställningar om män och kvinnor och om 

existerande idealtyper och idealrelationer. Dessa förtydligas och stärks av både män och 

kvinnor. 

 

I denna studie är relationen mellan killar och tjejer i fokus, det vill säga skillnader och likheter 

i deras upplevelser av trygghet och otrygghet i det offentliga rummet. Utifrån ett 

genusperspektiv kan killarnas och tjejernas olika upplevelser problematiseras och sättas i 

relation till rådande föreställningar om hur killar och tjejer ”bör vara” (jmf. Andersson, 2002 

s. 126f; Josefson, 2005 s. 88). 

Trygghet och otrygghet 

Det är av stor vikt att människor kan känna sig trygga i samhällets offentliga miljöer. Lidskog 

(2006 s. 12) menar att alla människor ska kunna vistas det offentliga rummet utan att uppleva 
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rädsla eller otrygghet. Han menar att allt fler medborgare blir medvetna om risken för brott på 

grund av kunskapsutvecklingen på området, exempelvis via brottsförebyggande rådets 

undersökningar. Den ökade riskmedvetenheten i samhället medför i sin tur till ett ökat arbete 

med att skapa trygghet (a.a. s. 13f). Känslan av otrygghet kan orsakas av utsatthet eller rädsla 

för brott, även för andra personer än de som har blivit utsatta (a.a. s. 175). Att antalet personer 

som upplever otrygghet och oro är mycket större än antalet som utsatts för brott påpekar även 

Brå (2009 s. 14). Denna otrygghet kan vara befogad eller obefogad menar Lidskog (2006 s. 

176). Den obefogade otryggheten kan sänka människors livskvalitet, exempelvis då de inte 

vågar röra sig fritt på offentliga platser. 

 

Trygghet är ett övergripande begrepp som innefattar många aspekter av människors 

livsvillkor och hur de ser på dessa livsvillkor (Heber, 2008 s. 11f). Olika begrepp används för 

att beskriva trygghetens och otrygghetens uttryck, exempelvis oro, rädsla, säkerhet och tillit. 

Säkerhet används ofta i betydelsen att en person kan skydda sig från något, vilket därmed 

innefattar en riskbedömning. Begreppet tillit innebär att människor har förtroende för 

varandra, vilket både kan omfatta bekanta såväl som främmande personer. Trygghet omfattar 

alltså en avsaknad av rädsla, oro och risk.  Även begreppet otrygghet har en omfångsrik 

betydelse där bland annat oro och rädsla ingår. Oro är en framåtblickande, kognitiv känsla 

som grundar sig i tankar över vad som skulle kunna hända och behöver därmed inte vara 

knuten till någon faktisk händelse. Otryggheten kan exempelvis kanaliseras i en oro att 

utsättas för brott. Rädsla beskrivs av de flesta som en negativ känsla som främst upplevs i 

samband med situationer som de uppfattar som farliga. Rädslan kan därför anses vara ett 

uttryck för en upplevelse av otrygghet. Trygghet och otrygghet hänger alltså ihop genom att 

de är varandras motsatser (a.a. s. 8ff). 

 

Otryggheten kan ha olika former av negativa konsekvenser för människor, vilket kan variera 

utifrån olika situationer och personers livsvillkor (Heber, 2008 s. 13). Det är ovanligt att 

människor känner stark rädsla, medan lättare oro uppträder oftare. Gränsen till att upplevelsen 

av ofrivillig oro är allt för negativ är emellertid svår att dra, det kan endast individen själv 

avgöra. Förklaringar till otryggheten kan kopplas till faktorer som individ, situation och 

samhälle, enligt Heber (2008 s. 8). Det är också viktigt att belysa att känslor av otrygghet 

också kan användas som utgångspunkt för att skapa trygghet (a.a. s. 13). 

Offentliga rum 

Begreppet offentlig är enligt Lieberg (1992 s. 97) tvetydigt, dels då begreppet kommer från 

tyskans ”öffentlich” vilket betyder öppen, tillgänglig och dels då offentligt associeras med 

begrepp som gemensam, kollektiv. Vidare nämner han att offentlighet kan associeras med två 

olika tolkningar, å ena sidan ett forum för experter, exempelvis myndigheter och å andra sidan 

offentlighet i övrigt, vilket bland annat omfattar gatans offentlighet. Offentliga rum ska även 
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vara tillgängliga för alla, omfattas av en gemenskap bland dem som vistas där och det bör 

även råda en känsla av tillhörighet (se Andersson, 2002 s. 20; Lidskog, 2006 s. 131f). Vidare 

beskrivs offentliga rum som ett viktigt socialt sammanhang där social sammanhållning och 

god stadsmiljö skapas (se Lieberg, 1992 s. 98f; Lidskog, 2006 s. 131). Det är emellertid 

tillgängligheten som offentliga rum främst associeras med inom forskning. Lieberg (1992 s. 

99) påpekar även att platser kan komma att ”uppfattas mer eller mindre offentliga beroende på 

hur de används”. 

 

Ungdomar har ofta stark anknytning till kollektiva sammanhang i det offentliga rummet, där 

utomhusmiljöer många gånger är det utrymme som främst ungdomar hänvisas till på deras 

fritid (Lieberg, 1992 s. 95). Ungdomar rör sig dagligen inom och mellan två olika offentliga 

platser, enligt Lieberg (1994 s. 214). Den ena är ”det organiserade föreningslivets platser och 

lokaler”, vilka främst omfattar aktiviteter som är styrda av vuxna. Det andra offentliga 

rummet omfattas av ”gatans och det offentliga rummets informella arenor”, vilket innebär 

spontana, självvalda aktiviteter och en stor grad av frihet. Båda dessa platser fungerar som en 

slags frizon för ungdomarna. Lieberg (1994 s. 221) menar att ungdomar som vistas i 

offentliga miljöer i större utsträckning än andra vänjer sig vid att ha människor de inte känner 

runt dem. Detta ökar även toleransen inför främmande människor, vilket dock bör sättas i 

relation till det obehag många människor upplever inför bland annat våld i det offentliga 

rummet. En viktig faktor gällande ungdomars relation till offentliga miljöer är att ungdomar 

får utrymme att utveckla sin egen identitet utan insyn från vuxna (a.a. s. 229). 

 

Andersson (2002) diskuterar begreppet ungdomsoffentlighet i sin studie Öppna rum, som 

handlar om ungdomar i det offentliga livet. Han beskriver utifrån tidigare studier att offentliga 

miljöer traditionellt uppfattats som en plats som framförallt tillhör killar, där tjejer istället 

beskrivs som hemorienterade. Då tjejer vistas i offentliga miljöer har de ofta betraktats som 

sällskap till killarna (Andersson, 2002 s. 13). Andersson redogör bland annat för hur 

ungdomar rör sig i den lokala offentligheten. Resultatet visar bland annat på en märkbar 

skillnad mellan könen, där killar i större utsträckning än tjejer vistas i det offentliga rummet. 

Andersson menar att detta beror på de olika föreställningar som finns om hur tjejer och killar 

”bör” bete sig (a.a. s. 126f). 

 

Sammanfattningsvis omfattas begreppet offentliga rum av öppna platser som är tillgängliga 

för alla människor, platser som inte är ämnade för någon särskild verksamhet (jmf. 

Andersson, 2002; Lieberg, 1992; Lidskog, 2006). 

METOD 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningstradition då syftet är att undersöka ungdomars 

upplevelser av trygghet respektive otrygghet. Det är undersökningspersonernas egna 
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erfarenheter som är av betydelse i studien (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 17). I detta avsnitt 

redovisas på vilket sätt studien är genomförd. 

Litteraturanskaffning 

För att hitta forskning och litteratur har sökningar gjorts i databaserna Elin@Örebro, Google 

Scholar samt Google med följande sökord: Public Space, Security, Insecurity, Gender, Youth. 

Alla sökorden provades tillsammans med varandra i olika kombinationer för att få så stort 

utslag av artiklar som möjligt. Sökningar gjordes även i Libris, Diva samt på bibliotek med 

sökorden: Trygghet, Otrygghet, Det offentliga rummet, Genus, Ungdomar, Rädsla för brott. 

Även dessa sökord blandades i olika kombinationer. Sökorden är nyckelbegrepp som kopplar 

an till studiens syfte och frågeställningar. 

Urval 

Som redovisat finns det tidigare genomförda studier om vuxna personers upplevelse av 

trygghet och otrygghet i Skärholmen. Denna studie belyser ungdomars upplevelse av trygghet 

och otrygghet Skärholmen och har därför begränsats till de ungdomar som bor och/eller vistas 

där. Vidare är avgränsad studien till respondenter som är 17 år. Av etiska skäl (se etiska 

överväganden) har vi valt bort att intervjua yngre respondenter, då även samtycke av deras 

föräldrar hade krävts (se Vetenskapsrådet, 2010 s. 9). Detta skulle kunna bli en tidskrävande 

del av datainsamlingen och därmed hindra undersökningens gång.  

 

För att få tag på respondenter inom den kategori som syftas att undersökas kontaktades en av 

flera ungdomsgårdar i Skärholmen. Den ungdomsgård som kontaktades riktar sig till 

ungdomar som studerar på gymnasiet. Utifrån ett bekvämlighetsurval fick vi via 

fritidsledarnas tips om lämpliga respondenter och genom dem fick vi kontakt med ytterligare 

ungdomar som var intresserade av att ställa upp på en intervju (jmf. Bryman, 2002 s. 313). 

 

Vi har diskuterat det faktum att endast ungdomar från ungdomsgården har intervjuats och vad 

detta kan ha haft för betydelse för resultatet. De ungdomar som spenderar mycket tid på 

ungdomsgården kan anses vara socialt aktiva, vilket kan ha inverkan på deras upplevelse av 

trygghet och otrygghet. Skiljaktigheter i denna upplevelse skulle eventuellt ha framkommit 

om vi intervjuat ungdomar som inte vistas på ungdomsgården, med andra sociala aktiviteter 

och sociala umgängen. Detta är emellertid inget hinder för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, då det är ungdomar boende i Skärholmen och deras subjektiva upplevelse 

som står i fokus. 

 

Överväganden har gjorts över hur många deltagande respondenter som ska medverka. Syftet 

för studien var en viktig aspekt i diskussionen angående antalet respondenter. Efter att ha 

intervjuat tre tjejer och tre killar anser vi att en mättnad har uppnåtts, då återkommande svar 
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och liknade upplevelser från intervjupersonerna kunde urskiljas. Detta innebär att ytterligare 

intervjuer skulle gett föga ny kunskap (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 129f). Antalet 

intervjupersoner var tillräckligt för att få ett underlag för analys, samt passande med tanke på 

tidsaspekten. Den jämna fördelningen av tjejer och killar, föll sig naturligt då studien syftar 

till att tolkas ur ett genusperspektiv. 

Intervjuer 

För att få in material till denna studie har semistrukturerade, kvalitativa intervjuer används. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna utgår från en intervjuguide, vilken är 

utformad utifrån undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2002 s. 301). 

Semistrukturerade intervjuer är ofta flexibla där intervjuaren tillämpar öppna frågor med en 

lämplig ordningsföljd för den specifika intervjun. Dessutom tillåter metoden följdfrågor. Då 

syftet med denna studie är att undersöka ungdomars subjektiva upplevelser krävs det att 

respondenterna ges möjlighet till att ”sväva ut” under intervjun. Detta kräver en metod som 

tillåter följdfrågor, även då oväntade ämnen eventuellt tas upp. 

 

Gruppintervjuer uteslöts då vi ansåg att detta kunde påverka ungdomarnas uppriktighet 

gällande frågor som rör otrygghet och rädsla. Vid gruppintervjuer kan lätt gruppeffekter 

uppstå, vilket kan medföra ett flertal negativa konsekvenser. Gruppeffekten kan innebära att 

mer tystlåtna deltagare inte kommer till tals, samt att tankar som är av avvikande mening inte 

uttrycks på grund av majoritetens tryck (Bryman, 2002 s. 338f). Därmed är individuella 

semistrukturerade intervjuer mer lämpade för denna studie. 

 

Intervjuerna genomfördes efter att vi har tagit del av tidigare forskning och relevanta 

teoretiska begrepp, för att intervjufrågorna skulle vara väl underbyggda. Alla intervjuer har 

genomförts på ungdomsgården, vilken kan benämnas som ungdomarnas egen miljö. Detta kan 

ha bidragit till ett mer avslappnat och öppet samtalsklimat, vilket vi strävade efter. Varje 

intervju inleddes med att syftet med denna förklarades, samt hur materialet ämnades 

användas. Intervjuerna spelades in (digitalt) för att underlätta en noggrann analys av vad 

respondenterna har sagt under intervjuerna. Vi valde att inte anteckna under intervjuerna, då 

vi hade en ambition att likna intervjuerna vid ett informellt samtal. Med inspelning har vi 

även kunnat kontrollera respondenternas intervjusvar upprepande gånger (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 194). De inspelade intervjuerna har transkriberats, det vill säga skrivits ut, 

ordagrant av oss själva (jmf. Bryman, 2002 s. 310). Genom att skriva ut intervjuerna på ett 

strukturerat sätt underlättas analysen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 196). 

Inspelningarna har även lyssnats igenom och jämför med det utskrivna materialet. Detta för 

att säkerställa att allt som sagts under intervjuerna har tagits med i transkriberingen och 

tolkats av författarna på ett enhetligt sätt (jmf. Bryman, 2002 s. 257; Kvale & Brinkmann, 

2009 s. 263).  
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Intervjumall 

Under intervjuerna har vi haft en intervjumall som utgångspunkt för frågorna (se bilaga 1). 

Denna har inte följts slaviskt, istället har frågorna ställts i den ordning som har fallit sig bäst i 

den enskilda intervjun (jmf. Patel & Davidsson, 2003 s. 78). Alla frågor i intervjumallen har 

emellertid ställts under samtliga intervjuer, vilket försäkrar att intervjuerna kan jämföras med 

varandra. Vi har även haft en öppenhet för att ställa följdfrågor, vilket har bidragit till en 

fördjupning av svaren (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 146). 

 

Då intervjumallen skulle utformas var det nödvändigt att avgränsa begreppet ”otrygghet” 

närmare, eftersom begreppet är tolkningsbart. Därför har begreppet operationaliserats, det vill 

säga brutit ner det till några underbegrepp, vilka är rädsla, oro och risk. Dessa begrepp brukar 

tas upp i trygghetsdebatten, både nationellt och internationellt (se Heber, 2008 s. 13). De 

övergripande forskningsfrågorna har således översatts till mångsidiga intervjufrågor som ger 

mer konkreta och beskrivande svar av upplevelsen av otrygghet. Materialet blir därmed mer 

tillförlitligt att bygga tolkningar på (jmf. Kvale & Brinkmann, s. 148f). 

Analysmetod 

Analysmetoden som har använts är en så kallad meningskoncentrering, vilken grundar sig i 

den fenomenologiska filosofin. Det huvudsakliga syftet med denna analysmetod är att 

organisera intervjutexten samt att koncentrera meningen i det som framkommit under 

intervjuerna i en strukturerad form (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 221).  

 

Till en början har intervjuerna lästs igenom för att få en helhetsbild av svaren. Därefter har 

själva meningen av intervjusvaren fastställts, vilka sedan har sammanbundits i ett flertal 

huvudteman. Utgångspunkten för dessa teman är undersökningens syfte och frågeställningar, 

det vill säga vad killar upplever som tryggt respektive otryggt, vad tjejer upplever som tryggt 

respektive otryggt, samt vilka strategier de har för att öka trygghetskänslan. Efter 

kategoriseringen har slutligen resultatet tolkats och analyserats (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

221ff). 

Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa studier bör validiteten genomsyra forskningsprocessens samtliga delar (Bryman, 

s. 103). Validitet handlar om undersökningens giltighet, vilket innebär att forskaren 

kontinuerligt bör resonera kring och klargöra att undersökningen genomgående undersöker 

vad som är avsett att undersökas (jmf. Kavle & Brinkmann, 2009 s. 264). I utformandet av 

intervjuguiden fokuserade vi på att ställa sådana frågor som är relevanta för studien syfte, 

vilka sedan ställdes till samtliga respondenter. Som nämnt i avsnittet ovan har begreppet 

otrygghet brutits ner till underbegreppen rädsla, oro och risk, för att konkretisera 

otrygghetsbegreppet. Under intervjuerna ställdes vidare vissa relevanta frågor upprepade 



 

 

21 

 

gånger, då formulerade på olika sätt. Anledningen till detta är att minska risken för feltolkning 

av frågorna, samt att säkerställa svarens pålitlighet (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 264). 

  

Vi har reflekterat över intervjusituationen och vilka faktorer som kan ha påverkat intervjun. 

Exempelvis är kön en egenskap som kan påverka samspelet mellan intervjuare och 

respondent, och därmed intervjusituationen (Bryman, 2002 s. 140). Både killarnas och 

tjejernas svar kan ha påverkats av att vi som intervjuade är tjejer. Emellertid har tjejerna och 

killarna bemötts på samma sätt och ställt samma frågor till dem, vilket bör ha minimerat 

konsekvenserna av denna påverkan. En ytterligare effekt som kan ha påverkat svaren under 

intervjun är det som kallas social önskvärdhet. Det innebär att respondenternas svar på 

frågorna styrs av vad som är önskvärt, kanske för att ge en positiv bild av sig själv (Bryman, 

2002 s. 141). Möjligen har respondenterna uppfattningen om att det är bra att vara trygg och 

dåligt att vara otrygg. De kan även ha velat visa en positiv sida av Skärholmen, för att 

förstärka de positiva sidorna av området. Under intervjuerna har detta hafts i åtanke och 

därför undvikit att reagera på deras svar på värderande vis. Detta för att undvika att påverka 

intervjupersonernas svar på ett positivt eller negativt sätt (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

188). 

 

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Reliabiliteten behandlas ofta i relation 

till frågan om resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 263). En sådan replikerbarhet kan benämnas som extern reliabilitet 

(Bryman, 2002 s. 257). Det är emellertid omöjligt att kopiera en unik social situation som 

finns under intervjutillfällena (Bryman, 2002 s. 257; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 280). 

 

Som nämnt ovan har intervjuerna lyssnats igenom och kontrollerats med det ordagrant 

utskrivna materialet. Båda författarna har också läst och tolkat allt material tillsammans för att 

öka intervjuresultatens interna reliabilitet, det vill säga för att säkerställa att allt som sagts har 

tagits med i transkriberingen och tolkats på ett enhetligt sätt (jmf. Bryman, 2002 s. 257; Kvale 

& Brinkmann, 2009 s. 263). 

Etiska överväganden 

Då enskilda informanters yttranden är utgångspunkten i denna studie är det viktigt att de 

etiska riktlinjer som finns rörande kvalitativ forskning beaktas. Vi har utgått från de 

forskningsetiska principerna/riktlinjerna inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) och försökt att följa dessa i största möjliga mån. Det finns fyra etiska 

huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Dessa resovisas närmare nedan. 
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Informationskravet innebär att forskaren på ett tydligt sätt skall informera deltagaren om 

studiens generella syfte, vad det innebär att medverka som informant samt vilka rättigheter 

informanten har (Vetenskapsrådet, 2010 s. 7). Undersökningens syfte presenterades för 

ungdomarna innan samtliga intervjuer. Ett informationsbrev delades också ut inför varje 

intervju, innehållande information om undersökningen, samt författarnas kontaktuppgifter (se 

bilaga 2). Ett exemplar av informationsbrevet lämnades även till en av fritidsledarna. Vidare 

informerades respondenterna om att intervjun spelas in och därefter skrivs ut, samt att 

inspelningarna raderas efteråt. 

 

Samtyckeskravet betyder att deltagandet i en studie alltid är frivilligt. En deltagare kan alltid 

avböja att svara på frågor och avsluta en intervju, då medverkan alltid ska ske på deltagarens 

villkor (Vetenskapsrådet, 2010 s. 9). Vi har övervägt att inhämta föräldrars samtycke då 

respondenterna är 17 år och därmed omyndiga. Som ovan nämnt skulle detta kunna bli en 

tidskrävande del av datainsamlingen och därmed hindra undersökningens gång. Emellertid 

bör 17-åriga ungdomar anses tillräckligt mogna att själva kunna avgöra om de kan och vill 

delta i undersökningen. Respondenterna i denna studie var vid intervjutillfället 17 år, eller 

skulle fylla 17 samma år. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet skyddas under hela studien, samt att 

den inte kan uttydas i den slutgiltiga uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2010 s. 12). Det har nämnts 

att studien är genomförd på en ungdomsgård i Skärholmen, vilket till viss del kommer i 

konflikt med konfidentialitetskravet. Emellertid har respondenterna kontinuerligt 

avidentifieras i största möjliga mån, i enlighet med de etiska principerna. Detta genom att 

använda fiktiva namn på respondenterna för att skydda deras identitet. I samma syfte har även 

allt inspelat material från intervjuerna raderats. Vissa specifika detaljer i resultatet som skulle 

kunna avslöja intervjupersonernas identitet har utelämnats. 

 

Nyttjandekravet betyder att materialet som insamlats enbart får användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2010 s. 14). Detta har respondenterna fått information 

om. 

RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del binds intervjuresultatet samman med analysen, med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen och de teoretiska utgångspunkterna för att sätta resultatet i ett teoretiskt sammanhang. 

Avsnittet är uppdelat i teman såsom trygghet, otrygghet och strategier för att underlätta 

kopplingen mellan resultat och analys och studiens syfte. För att tydliggöra och specificera 

dessa teman presenteras resultatet och analysen i väsentliga underkategorier. Vidare 

presenteras tjejernas och killarnas intervjusvar tillsammans, så att likheter och skillnader 

mellan deras svar tydligt kan belysas. 
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Trygghet 

Inledningsvis bör förtydligas att Skärholmens stadsdelsområde består av fyra avgränsade 

stadsdelar; Bredäng, Skärholmen, Sätra och Vårberg. En av ungdomarna bor i stadsdelen 

Bredäng, medan resterade bor i Skärholmen. De intervjuade ungdomarna har beskrivit att de 

upplever trygghet främst på välbekanta platser där de känner många människor, då det är 

många människor ute, samt på dagen när det är ljust ute. Dessa beskrivs mer utförligt nedan. 

Välbekanta platser där de känner många människor 

Forskning har visat att människor känner sig trygga i de områden som de känner till, det vill 

säga där människor och platser inte känns främmande (se bl.a. Andersson, 2002; Carro, 

Valera & Vidal, 2008; Uhnoo, 2009). Detta beskriver även respondenterna i denna studie. 

Samir och Josef har båda bott i Skärholmen större delen av sitt liv och har många vänner i 

Skärholmen, vilket de beskriver som en trygghet. Samir säger: 

 

Jag har bott här hela mitt liv […] Jag lever bra här, jag mår bra här. Med många 

vänner, många vänner […] Alltså, jag känner att Skärholmen, hela Skärholmen, det 

är mitt hem. Så jag kan alla vägar, jag kan allting här, jag vet vad allting heter […] 

Jag känner mig verkligen trygg. 

 

Josef beskriver Skärholmen på liknande sätt, han säger: ”Jag har bott här sen jag var tio år 

ungefär […] Jag trivs och jag har många kompisar”. Även David, som bor i Bredäng, 

uttrycker: ”Helt personligt, har jag massa vänner överallt, så för mig är det helt okej”. Josef 

utvecklar vad det är som är tryggt i Skärholmen och säger: 

 

Det som gör att jag trivs här, det är mest kompisarna. För att man känner ju alla 

som… både de dåliga och bra personerna. Så vet man att man inte kommer utsättas 

för nåt. […] Alltså, jag känner mig hemma helt enkelt. Det är det. 

 

Det finns tydliga likheter mellan killarnas och tjejernas resonemang. Tjejerna upplever också 

främst trygghet i Skärholmen. Susanna och Maria har bott i Skärholmen hela sina liv. Vid 

frågan hur det är att bo i Skärholmen svarar Maria: 

 

Det är det att jag har växt upp i Skärholmen och man känner de flesta. Kanske inte 

känner, men man vet vilka de är och eftersom man bor här så ser man allt folk och 

så. Så man känner sig trygg, för i fall något skulle hända då skulle det ändå alltid 

finnas nån som, som man kan gå till eller nån som kan stoppa det. 

 

Patricia har inte vuxit upp i Skärholmen, men har växelvis bott i Skärholmen och en annan del 

av Sverige under de senaste åren. Hon beskriver Skärholmen: 
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Det känns bara tryggare för jag vet att här… det är här jag bor. [...] Det är för att 

man känner nästan alla, och liksom… det är bara tryggt för att jag vet vad som 

händer här och var jag ska vara och inte vara för att… alltså jag vet inte, man 

träffar alltid på nån, liksom. 

 

Respondenterna belyser umgänget med andra ungdomar som betydelsefullt för upplevelsen av 

trygghet. Utifrån ungdomarnas beskrivningar kan uttolkas att relationer med andra ungdomar 

delvis skapas i det offentliga rummet, vilket är en faktor som kan vara betydande för 

upplevelsen av trygghet. I det offentliga rummet skapar ungdomarna delvis bekantskap med, 

och kunskaper om människor som skulle kunna utgöra en otrygghet. På detta sätt bildar 

ungdomarna också en känsla för vilka ställen de bör och inte bör vistas på. Heber (2007 s. 

157, 162) beskriver i sin studie att avsaknaden av kontroll styr rädslan för att utsättas för brott. 

Genom att ungdomarna frekvent vistas i Skärholmen skapas kunskap om området. Något som 

bidrar till att ungdomarna upplever sig ha kontroll där. Patricia belyser detta då hon säger att 

hon vet ”vad som händer” i Skärholmen och var hon ”ska vara och inte vara”. Därmed kan 

orsaken till upplevelsen av trygghet grunda sig i känslan av att ha kontroll över vad som sker i 

det offentliga rummet, samt över vilka som vistas där. Detta styrks även av det faktum att 

resultatet visar att ungdomarna i större utsträckning upplever en trygghet i Skärholmen, då 

främst i det egna bostadsområdet. 

 

David som ofta vistas i Skärholmen (centrum) säger: ”När man känner alla så är det ingen 

fara alls”, vilket tyder på att David upplever att han är trygg i där. Emellertid säger han även 

att han kan röra sig hur han vill i Bredäng på kvällen när det är mörkt, men att han är ”på sin 

vakt” i Skärholmen. David säger alltså att det är skillnad mellan hur han upplever de olika 

områdena i Skärholmen. Hans beskrivning visar att han känner sig mer trygg i Bredäng, där 

han bor, än vad han gör i Skärholmen, trots att han känner folk där. Forskning visar att 

människor generellt upplever att deras eget bostadsområde är tryggt, då människorna, 

platserna och områdena upplevs välbekanta vilket därmed dämpar känslor som rädsla och oro 

(Heber, 2008 s. 12). Uhnoos (2009 s. 62) studie är ett ytterligare exempel som visar att platser 

människor känner till upplevs mindre skrämmande. Ungdomarna i denna studie beskriver att 

de upplever en större trygghet i det egna bostadsområdet. Något som beror på specifika 

relationer de har till andra människor i vardagen, vilket leder till en speciell förbindelse även 

till platsen. Tryggheten infinner sig därmed med samhörigheten och det välbekanta området. 

 

Maria beskriver också att det är skillnad mellan de olika områdena i Skärholmen, där vissa 

upplevs mer otrygga än andra. Maria bor i Skärholmen, vilket hon beskriver som tryggt. Hon 

upplever till exempel Vårberg, som också är en del av Skärholmen, mer otryggt. Hon säger: 
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Så fort jag kommer till Vårberg känns det otryggt. För, alltså jag känner mycket 

folk där också men där är det mer såhär gängbråk och såna grejer, det är folk ute 

hela tiden och det är ganska mörkt överallt, det är inte mitt ställe liksom. Brukar 

inte hänga där.  

 

Trots att Maria säger sig känna mycket folk även där, säger hon att hon inte brukar ”hänga” i 

Vårberg. Otryggheten hon upplever i Vårberg kan bero på att hon inte brukar vistas där, vilket 

påverkar hennes kunskap om området. Det kan också bero på det faktum att Vårberg inte 

tillhör hennes bostadsområde och upplevs därmed i större utsträckning som otryggt jämfört 

med hur hon upplever Skärholmen. Marias upplevelse av Vårberg som mer otryggt kan bero 

på uppfattningen hon har om området, det vill säga att det är mer gängbråk och oroligheter 

där. Josef, som likt Maria bor i Skärholmen, beskriver också området Vårberg som otryggt. 

Han säger: 

 

Det är nere vid Vårberg. Där kan det kännas lite för att det är ganska mörkt där och 

det finns inte så många lampor.  

 

Även om Josef uttrycker sig på ett annat sätt, kan det tolkas som att Vårberg inte upplevs lika 

tryggt som Skärholmen, där han säger sig vara trygg. Vilket vidare kan bero på att det egna 

bostadsområdet upplevs mer tryggt än andra områden, trots att de ligger i nära anslutning till 

bostadsområdet (jmf. Heber, 2008 s. 12; Uhnoo, 2009 s. 62). 

Då det är många människor ute 

Ytterligare en faktor som stärker känslan av trygghet i det offentliga rummet är när det finns 

mycket folk utomhus. Detta beskrivs bland annat av Josef som säger: ”Man kan också känna 

en viss trygghet när det är mycket folk. För då vet man att det kan finnas många vittnen”. På 

liknande sätt resonerar Susanna: 

 

När det är mer folk då känner man sig lite mer trygg. Om det händer nånting så kan 

man bara ropa på hjälp så kommer nån. Förhoppningsvis... 

 

Susanna säger att Skärholmen centrum är en trygg plats, hon beskriver även att hon känner sig 

mer trygg på offentliga platser när hon har sällskap, hon säger: ”Om jag går med nån kompis 

då känner man sig lite tryggare”. Även Patricia uttrycker att platser med mer folk upplevs 

tryggare, hon säger: ”Men typ här, det är ju massa hus och folk kan ju kolla ut genom fönstret 

och se nånting och bara ringa eller vad som helst”.  Ungdomarna uppger att de känner sig mer 

trygga då det är fler människor omkring dem på grund av den hjälp de kan få om något skulle 

hända. Heber (2008 s. 8) menar att olika begrepp kan användas för att beskriva trygghetens 

uttryck, till exempel säkerhet och tillit. Säkerhet används ofta i betydelsen att en person kan 

skydda sig från något, vilket därmed innefattar en riskbedömning. Begreppet tillit innebär att 
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människor har förtroende för varandra, vilket både kan omfatta bekanta såväl som främmande 

personer (a.a. s. 10f). Därmed kan ungdomarnas beskrivningar tolkas som en större känsla av 

säkerhet när andra personer är omkring dem, samt att de känner tillit till att andra människor 

bistår dem om något skulle hända. 

På dagen när det är ljust 

Generellt upplevs Skärholmen som tryggt av samtliga ungdomar, vissa respondenter uttrycker 

att upplevelsen av trygghet är större under vissa tider på dygnet. Det är främst under dagen, 

när det är ljust, som upplevelsen av trygghet är störst. Susanna och Samir förklarar: 

 

Det händer inte så mycket på dagen. Det är inte så mycket bråk och sånt där. Det är 

på natten allt händer, tror jag. (Susanna) 

 

På kvällarna, det är klart det händer grejer. Det är ju kvällen mest det händer grejer 

här i Skärholmen, men.. på dagen, nej.. (Samir) 

 

Samir menar emellertid att han känner sig trygg i Skärholmen oavsett tid på dygnet, just för 

att han känner till området så väl. Listerborn (2000 s. 15) menar att rädsla förändras, bland 

annat med tiden och med platsen men också beroende på ljus eller mörker. Det kan alltså vara 

en mängd faktorer som spelar in när det handlar om ungdomarnas högre grad av trygghet 

under dagtid. De nämner till exempel att det är under kvällar ”saker händer”, samt att det då är 

mindre folk i rörelse utomhus. 

 

Vidare beskriver ungdomarna att det inte bara handlar om att det är ljust på dagen; även 

platser som är väl belysta när det är mörkt ute upplevs tryggare att vistas på. Heber (2007 s. 

157, 162) menar att det är avsaknaden av kontroll i en situation som styr över rädslan för 

brott. Det kan alltså vara dagsljuset eller belysningen som gör att ungdomarna upplever att de 

har kontroll över sin omgivning, vilket i sin tur medför en känsla av trygghet. 

Otrygghet 

Den otrygghet som intervjupersonerna upplever är bunden till ett flertal omständigheter. Som 

nämnt ovan anser ungdomarna att de generellt är trygga i Skärholmen, emellertid infinner sig 

känslan av otrygghet i ett antal karakteristiska situationer, bland annat på kvällen och natten, 

när det är mörkt och folktomt ute, samt på platser som de inte känner till så bra. Otryggheten 

yttrar sig främst genom upplevelser av oro och obehag, samt i situationer som uppfattas som 

riskabla. 
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På kvällen och natten 

Både tjejerna och killarna som har intervjuats upplever en högre grad av otrygghet när de är 

ute på kvällen eller natten än vad de gör på dagen. De berättar att de då kan känna oro, obehag 

och ibland rädsla, framförallt om de är ensamma. Som nämnt ovan berättar Susanna om 

skillnaden mellan hur hon upplever Skärholmen på dagen och på kvällen, hon menar att 

Skärholmen är ”kul” på dagen men att hon inte vågar vara ute nattetid. Hon säger att hon tror 

att ”allt händer” på natten. Att hon säger sig tro att det är på natten ”allt händer” kan handla 

om att den allmänna, typiska uppfattningen är att våldsbrott sker nattetid. Listerborn (2000 s. 

15) menar att människors rädsla påverkas av historier som omtalas i samhället och att detta 

kan leda till att människor skapar en så kallad kollektiv rädsla. Följden av detta kan vara att 

människor utvecklar en gemensam rädsla för ett specifikt fenomen. Detta kan i sig förstärka 

uppfattningar likt Susannas. Ungdomarna berättar att otryggheten infinner sig på kvällen och 

natten dels för att det är mörkt ute, dels för att det är folktomt. Detta är ett återkommande 

fenomen visar forskning. Många studier visar att upplevelsen av otrygghet främst infinner sig 

under mörka kvällar då färre människor är utomhus (se bl.a. Andersson, 2002; Heber, 2009; 

Uhnoo, 2009). Flera av ungdomarna tycker att det känns mer obehagligt att vara på platser 

som är dåligt belysta. Josef beskriver: 

 

Där kan det kännas lite för att det är ganska mörkt där och det finns inte så många 

lampor. Där kan det kännas lite. […] För vissa kan det vara så, det är inte så för mig 

men, jag tänker från mitt perspektiv och från andras också. För vissa kan det 

kännas lite läskigare när det är mörkt. För man vet aldrig om det kommer nån 

bakom för det är mörkt. Men om det är ljust kan man se bakom eller en skugga 

eller nåt. 

 

Josef menar att han personligen inte tycker att det är läskigt att gå där, men att andra kan 

tycka det. Emellertid liknar Josefs beskrivning om varför det känns otryggt på mörka, 

folktomma platser Patricias skildring. Nedan följer ett utdrag ur intervjun: 

 

I: Är det vissa platser som du känner dig mer orolig på? 

P: Där nere vid V-skolan, där har det varit mord och sånt där förut, och våldtäkt. 

Och jag har en kompis som bor där, och det beror på, ibland kan det vara så att man 

går lite snabbare… 

I: Är det mörkt där också? 

P: Ja, det är jättemörkt, det är skog, vid villaområdet. Och så är det en fotbollsplan 

och en skola. Men det är ingen trafik eller människor så ofta, om inte nån rastar sin 

hund, så det är det som kanske är läskigt. 

I: Så det känns mer otryggt när det är mörkt och folktomt ute? 

P: Ja, jag kan tänka mig att det är där människor vill göra folk illa för att dom 

tänker att ingen kommer att se dom. Och ingen kommer kunna stoppa det. Men typ 
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här, det är ju massa hus och folk kan ju kolla ut genom fönstret och se nånting och 

bara ringa eller vad som helst. Så det är tryggare här än vad det är där nere 

exempelvis. 

 

Patricia menar att hon upplever den mörka och folktomma platsen som otrygg, eftersom hon 

tror att större risk att bli utsatt för våld på sådana platser. Till skillnad från Josef, som nämner 

att han inte själv inte tycker att det är läskigt, upplever Patricia att någon kan göra henne illa 

på den mer ödsliga platsen. Forskning har visat att män inte upplever otrygghet och rädsla i 

samma omfattning som kvinnor, vilket har ett flertal förklaringar. En orsak kan vara att 

kvinnor tenderar att se till risker i större utsträckning än män (Yavuz & Welch, 2009). En 

annan hypotes är att risken för att utsättas för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier är 

större hos kvinnor, vilket är en anledning till att kvinnor känner sig mer utsatta än män och 

därmed mer otrygga. Vidare tenderar kvinnor och män att uppfatta olika faktorer som 

skrämmande, där män i större utsträckning känner rädsla över att möta en grupp män medan 

kvinnor känner rädsla av att möta en ensam man (a.a. 2009). Den senare förklaringen kan 

kopplas till situationen Josef beskriver då han nämner att ”man vet aldrig om det kommer nån 

bakom”, vilket vi uppfattar som en skildring av en överfallssituation, eventuellt av en ensam 

person. Josef säger också att om han oroar sig för att något skulle hända så är det för bråk med 

andra killar. Han säger dock att ”jag skulle aldrig kunna vara något offer för bråk eller bli 

slagen ute på gatan för jag är inte inblandad”. Övergripande skillnader har i studier visat att 

tjejerna i större utsträckning än killar upplever rädsla för det könsrelaterade, sexualiserade 

våldet, medan killarna upplever rädsla för andra unga män i gäng (Uhnoo, 2009 s. 61). Vi kan 

därmed se att skillnaden mellan tjejernas och killarnas upplevelse av otrygghet kan vara 

situationsbunden, då olika omständigheter påverkar upplevelsen av otrygghet. 

 

Skillnaderna mellan könen har i forskning också förklarats med att kvinnor i större 

utsträckning tillåts uttrycka sina känslor, medan män förväntas visa styrka och maskulinitet 

och därmed inte visa känslor som rädsla (Yavuz & Welch, 2009). Om detta är orsaken till 

olikheterna mellan tjejernas och killarnas beskrivningar av rädsla och otrygghet kan det vara 

en följd av det som Hirdman (2001) kallar genuskontrakt. Genuskontraktet beskriver tydliga 

föreställningar om män och kvinnor och om existerande idealtyper och idealrelationer 

(Hirdman, 2001 s. 88ff). Utifrån detta perspektiv kan det som Samir säger ha betydelse. Han 

säger: 

Jag har alltid klarat mig själv. Jag klarar mig. Jag kan stå upp på mina egna ben. 

Jag behöver inte någon annan som hjälper mig. 

 

Självfallet kan detta vara riktigt beskrivet, men det kan också tyda på att det är så han bör vara 

enligt rådande normer. 
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Patricia och Josef beskriver ovan oron som kan uppstå på mörka och folktomma platser. 

Deras oro motiveras med att risken för att bli utsatt för något brott är större i sådana 

situationer. Det handlar därmed om deras uppfattning om vad som skulle kunna hända när de 

är där ensamma, enligt vår tolkning. Heber (2008 s. 9f) beskriver att oro är en 

framåtblickande, kognitiv känsla som grundar sig i tankar över vad som skulle kunna hända. 

Oron behöver därmed inte vara knuten till någon faktisk händelse. Otryggheten kanaliseras 

alltså i en oro att utsättas för brott. Rädsla kan beskrivas som en negativ känsla som främst 

upplevs i samband med situationer som de uppfattar som farliga. Rädslan kan därför anses 

vara ett uttryck för en upplevelse av otrygghet. Vidare menar Heber (2008 s. 8f) att det är 

ovanligt att folk känner stark rädsla, medan lättare oro uppträder oftare. Detta stämmer 

överens med vad ungdomarna säger; de påpekar ofta att de inte är rädda, men att de kan känna 

sig lite oroliga i vissa situationer. Heber (2007 s. 120) påpekar även att det är vanligt att 

mörka och sena kvällar upplevs som obehagliga och farliga på grund av att de upplevs som 

ödsliga, och då undviks generellt platser som exempelvis parker. 

Otrygga platser 

David påpekar att han ”är på sin vakt” när han är i Skärholmen under kvällarna. Han menar 

att han är på sin vakt på grund av vissa personer som är ute då. Han bor som tidigare nämnt i 

Bredäng, men brukar vara i Skärholmen, ofta för att vara på ungdomsgården. David säger: 

 

Det är typ mest, mest på kvällar och så. Man tänker, mycket händer ju på kvällar 

och så. Så då vet man själv att man inte ska gå dit. […] Som nu när det är mörkt på 

kvällen rör jag mig hur jag vill i Bredäng men i Skärholmen blir det så här, man är 

på sin vakt ändå.  

 

I en studie från Göteborg framkommer det att platsen har betydelse för ungdomars upplevelse 

av otrygghet (Uhnoo, 2009 s. 62). De platser som upplevs som ”farliga” varierar beroende på 

personernas anknytning till platsen, där välkända platser upplevs mindre skrämmande. 

Människor upplever oftast att det egna bostadsområdet är tryggt, eftersom de känner till 

området väl. Detta blir tydligt då David känner sig mer otrygg när han är i Skärholmen på 

kvällen, till skillnad från när han är i Bredäng där han bor. Ungdomarna upplever generellt 

otrygghet i högre grad i områden de inte känner till så bra. Detta innefattar även platser i 

Skärholmen som de inte brukar vistas på. Maria berättar: 

 

Jag bor ju här nere vid låghusen här, så när jag går upp dit och upp till höjden då är 

det mer, det känns otryggare för att det inte är, jag brukar inte vara där så ofta. 

 

Det finns emellertid andra faktorer som är betydande för upplevelsen av otrygghet, 

exempelvis om de känner folk i området eller inte. Om de inte känner personer är upplevelsen 
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av otrygghet starkare. Susanna beskriver skillnaden mellan att vistas i Skärholmen och på 

andra platser: 

 

S: Ja, här... här känner man rätt så många. Så, till exempel i gängen kanske man 

känner nån där och går och hälsar. Men om typ man är på andra platser så känner 

man ju ingen. Så det blir lite svårare. 

I: Känns det mer oroligt då? 

S: Ja, om man är på andra platser. 

 

När vi frågar om det finns några platser som de upplever mer otrygga nämner vissa av 

ungdomarna områden där det ”händer mycket saker”. Susanna berättar vidare: 

 

Jag brukar… för det mesta vara i Bredäng. Där har det varit rätt så mycket saker... 

skottlossning, rån i guldbutiken… det där som hände i biblioteket.. Det är så 

mycket som händer där, men, ja, man får vänja sig. 

 

Maria och Josef beskriver situationen på liknande sätt: 

 

Så fort jag kommer till Vårberg känns det otryggt. För, alltså jag känner mycket 

folk där också men där är det mer gängbråk och såna grejer, det är folk ute hela 

tiden och de är ganska mörkt överallt […] Det är inte mitt ställe liksom. Jag brukar 

inte hänga där. (Maria) 

 

Eller det beror på var jag är. Om jag är Husby till exempel, för Husby är känt för 

att vara det här konstiga, bråkiga stället. […] Då kan det kännas lite osäkert. (Josef) 

 

Eftersom de har uppfattningen att det händer mer saker i dessa områden upplevs de mer 

otrygga att vistas i. Detta behöver emellertid inte stämma överens med hur verkligheten ser ut. 

Enligt socialkonstruktionismen konstruerar individer kunskaper och förståelse om 

verkligheten genom sociala processer (Burr, 2003 s. 3, 6). Eftersom verkligheten är uppbyggd 

av sociala relationer är ingenting givet eller förutbestämt. Istället konstruerar vi människor vår 

egen specifika verklighet i våra dagliga möten med varandra. Detta gör vi genom att dela in 

verkligheten i kategorier, vilka inte nödvändigtvis överensstämmer med hur den ”faktiska” 

världen ser ut. Socialkonstruktionismen framhåller att människors tolkning av sin omgivning 

är beroende av den kulturella kontext som individen befinner sig i (a.a. s. 6f). 

Socialkonstruktionismen betonar därmed att människors syn på verkligheten alltså är 

föränderlig med tiden och beroende av det sociala rummet. Detta kan exempelvis betyda att 

om ungdomarna skulle flytta till området som de nu upplever otryggt, skulle förmodligen 

deras uppfattning om området förändras, eller eventuellt bekräftas. Ungdomarnas upplevelse 

av otrygghet på platser som uppfattas som ”stökiga” kan alltså förklaras med att de har skapat 

en negativ bild av området, vilket kan påverka deras känsla av otrygghet. Listerborn (2000 s. 
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15) resonerar på liknande sätt; hon menar att rädsla inte är något bestående utan en känsla 

som förändras i och med tiden, platsen och som även beror på faktorer som ljus och mörker. 

Hon menar vidare att människors rädsla påverkas av historier som omtalas i samhället och att 

sådana kan leda till att människor skapar en så kallad kollektiv rädsla. Vilket får till följd att 

människor utvecklar en gemensam rädsla för exempelvis ett specifikt fenomen. Detta 

uppenbaras också då ungdomarna berättar om vad de har hört, att det har förekommit 

våldsamheter, rån och skottlossning i vissa områden. Rädslan och osäkerheten de upplever 

inför dessa områden kan därför ha skapats på grund av hur samhället skildrar områdena. Med 

andra ord leder det till att ungdomarnas upplevelse av att risken för att exempelvis utsättas för 

våld på dessa platser är större än i deras egna bostadsområden, vilket alltså inte behöver 

betyda att risken är större i realiteten. Samir säger exempelvis att ”media har snackat jävligt 

mycket skit” om Skärholmen och därför vågade hans kompis, som bor på annan ort, knappt 

besöka Skärholmen. Rykten och samhällets skildringar har alltså en inverkan på upplevelsen 

av otrygghet på platser där man inte bor. Susanna säger sig vara mer orolig i Bredäng än i 

Skärholmen som nämnt ovan. Hon berättar vidare: 

 

Man oroar sig för att… liksom om man ser poliser, då vet man att det har hänt 

någonting. Då försöker man gå så snabbt som möjligt därifrån. 

 

Hon uppfattar situationen som att ”något har hänt” när hon ser poliser och känner därför att 

det är läge att dra sig undan. Eventuellt har hon kategoriserat Bredäng som en riskabel plats 

att vara på och uppfattar därmed sådana situationer som oroande. En annan person skulle 

möjligen uppfatta närvaron av poliser som trygghetsfrämjande. Josef beskriver exempelvis 

Bredäng som ”lugnt”. De har olika erfarenheter med vilka de tolkar situationer, och därmed 

upplevs Bredäng på olika sätt. Även detta tyder på att människors tolkning av sin omgivning 

beror på sammanhanget som individen befinner sig i (jmf. Burr, 2003). 

Ungdomsgäng 

Intervjupersonerna berättar att det är många ungdomar som är ute under kvällarna. Samir 

säger att det inte är lika många ungdomar ute under dagen som under kvällen. Det är främst 

gäng som består av killar som ”hänger” ute. Susanna berättar att hon inte vågar vara ute på 

natten för att hon inte vill gå förbi ungdomsgängen. Hon säger: 

 

Det finns många gäng som man inte vill gå förbi. […] Ja, när det är kväll. Det är då 

det är sådär många. […] Först och främst är det killar.  […] De skriker, pratar… 

springer runt. Sånt där. […] Tjejer brukar inte vara ute sådär på natten, typ vid tolv 

kanske. 

 

Att det ofta är ungdomar som spenderar kvällarna utomhus förklaras av Lieberg (1992 s. 95) 

med att ungdomstiden ofta är förknippat med kollektiva sammanhang i det offentliga rummet. 
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Ungdomar har ofta stark anknytning till kollektiva sammanhang i det offentliga rummet, där 

utomhusmiljöer många gånger är det utrymme som främst ungdomar hänvisas till på deras 

fritid. Susanna berättar emellertid att tjejer inte brukar vara ute när det är sent, vilket kan bero 

på flera faktorer. Det kan bland annat kopplas Anderssons (2002 s. 13) studie, där han 

diskuterar att offentliga miljöer traditionellt uppfattas som en plats som framförallt tillhör 

killar. Tjejer beskrivs istället mestadels som mer hemorienterade och när de vistas i offentliga 

miljöer betraktas de ofta som sällskap till killarna. Generellt beskriver ungdomarna i denna 

studie att det är främst killar som vistas ute på offentliga platser. Patricia berättar under 

intervjun att hon vanligen är ute sent på kvällarna och att hon då främst umgås med killar. När 

vi frågar om även tjejer är med på kvällarna säger hon: 

 

Men det är jättesällan, det är oftast ifall det är killarnas flickvänner. Men det är 

sällan att det är tjejer. Men det är inte så många tjejer med invandrarbakgrund som 

får gå ut, alltså så sent som vi hänger ute. 

 

Patricia menar att hon är ett undantag som är en tjej bland killarna, då hon alltid har tyckt 

bättre om att umgås med killar än med andra tjejer. Med det hon beskriver ovan ser vi att även 

hemförhållanden kan ha betydelse för att tjejer mer sällan är ute under kvällarna, då 

inställningen till att tjejer och killar är ute under sena kvällar kan skilja sig åt.  Detta kan bero 

på strukturer och normativa föreställningar som kategoriserar något som manligt eller 

kvinnligt (jmf. Zimmerman, 1987 s. 127). Eftersom tjejer och killar har olika former av 

umgänge och är utomhus under olika villkor kan det påverka deras upplevelse av trygghet och 

otrygghet i det offentliga rummet olika. Lieberg (1994 s. 221) menar att ungdomar som vistas 

i offentliga miljöer i större utsträckning än andra vänjer sig vid att ständigt ha okända 

människor närvarande, vilket i sig ökar toleransen inför främmande människor. Att toleransen 

inför främlingar ökar bör medföra en ökad känsla av trygghet i det offentliga rummet, enligt 

vår bedömning. Om då tjejerna inte vistas i det offentliga rummet på samma premisser som 

killarna kan detta vara en orsak till en mer omfattande upplevelse av otrygghet. Till exempel 

nämner Susanna att hon inte brukar gå ut själv när det är kväll eller natt, till skillnad från Josef 

som säger att han kan vara ute sent på natten utan att vara orolig. En aspekt som kan vara 

betydande för skillnaden mellan tjejers och killars upplevelse av otrygghet i det offentliga 

rummet är den rådande genusordningen. Andersson (2002 s. 234) menar att sådana skillnader 

kan ha att göra med könsspecifika olikheter gentemot offentliga rum och de känslor offentliga 

rum associeras med, det vill säga att tjejer och killar inte använder det offentliga rummet på 

samma villkor. Dessa skillnader uppenbaras då resultatet i denna studie visar att tjejerna och 

killarna använder det offentliga rummet olika. Enligt Hirdman (2001 s. 88f) är både män och 

kvinnor medskapande av de existerande ojämlikheterna, då båda parterna är integrerade i 

systemet. Detta medför att både tjejernas och killarnas ageranden är en del av upprätthållandet 

av den rådande genusordningen.  
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Som nämnt berättar intervjupersonerna om att det ofta är ungdomsgäng ute under kvälls- och 

nattetid. Det är oftast killar som är något äldre än ungdomarna vi har intervjuat, vilka ibland 

upplevs obehagliga. Liknande situation beskrivs i Hebers (2007 s. 123) studie, där det 

framkommer att människor som bor i vissa förorter beskriver att de upplever obehag vissa 

tider, på vissa platser och för vissa typer av människor, exempelvis för ungdomsgäng. I 

hennes studie upplevs ungdomsgäng generellt som farliga av äldre intervjupersoner, men inte 

av någon intervjuperson under trettio år (a.a. s. 115). Emellertid berättar ungdomarna i denna 

studie att de upplever sådana ungdomsgäng som mer eller mindre skrämmande. Maria berättar 

hur hon ser på ungdomsgängen: 

 

Alltså jag har, jag har inte turen men min bror, han känner ju alla de här som, på 

nåt sätt känner jag dem också för de har vart hemma hos oss och allt sånt där. Så 

jag känner de äldre grabbarna här som skulle kunna, man skulle kunna bli rädd för 

när man ser dem i gäng och så men… […] För jag var rädd för dem innan, innan jag 

visste vilka de var. 

 

Eftersom hon känner till vilka de är och vice versa, är hon personligen inte rädd för dem 

längre. Hon menar dock att personer som inte känner dem kan vara rädda för dem. Hon 

påpekar också att det inte är en situation som är specifik för Skärholmen, utan att det är 

oberoende av platsen. David och Josef beskriver en känsla av oro eller vaksamhet när det är i 

närheten av dessa ungdomsgäng: 

 

Det är killar. […] Lite äldre. […] De är inte främmande, jag har sett dem ett par 

gånger. […] Otrygg och otrygg, det är lite mer när vissa folk som jag inte känner 

kommer, som är lite så här... man märker på deras kroppsspråk att de är lite... inte 

aggressiva och så men lite sådär. Då blir man lite vaksam och så, tänker man, inte 

på sin vakt direkt men lite försiktigare. Då blir man lite tystare. (David) 

 

Alltså, det är de som brukar hänga i centrum ganska ofta. […] Ja, det brukar 

kännas... För de som är fler brukar oftast skrika och hålla på, springa runt och 

grejer. Då blir man lite sär, alltså man kollar inte på dem. Det kan kännas lite 

lättare att bara gå förbi. Jag har känt så nån gång. (Josef) 

 

Båda killarna agerar undvikande när de är omkring gängen på grund av oro. Detta benämner 

vi som en trygghetsfrämjande strategi, vilket vi återkommer till nedan. Josef säger emellertid 

att han inte tycker att gängen är något problem, vilket är aningen motsägelsefullt eftersom han 

också säger att de kan uppfattas stökiga och att han inte vill beblanda sig med dem. Forskning 

har visat att män i större utsträckning känner rädsla över att möta en grupp män medan 

kvinnor känner rädsla av att möta en ensam man. Männens upplevelse av rädsla förklaras med 
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att deras maskulinitet är relaterad till egenskaper som till exempel kontroll, konkurrens, och 

fysisk styrka, vilka kan hotas på offentliga platser (Yavuz & Welch, 2009). Det bör framhållas 

att dessa egenskaper kan ha kategoriserats som ”manliga” på grund av rådande normativa 

föreställningar (jmf. Zimmerman, 1987 s. 27). Både David och Josef upplever oro och blir 

mer försiktiga inför dessa killgäng, vilket kan förklaras med att de inte vill utmana gängen 

som har ”kontrollen” över det offentliga rummet. Samir resonerar på liknade sätt när han 

förklarar varför han kan känna sig orolig när han är ute sent på kvällen. Enligt honom kan det 

lätt uppstå bråk i sådana situationer. Han säger: 

 

Det kan vara vem som helst. Det kan vara från en 80-årig man till en 13-årig pojke. 

Vem som helst kan man hamna i bråk med... Men det är inte så att man ska slå... 

men man behöver inte slå. Man kan prata också. Men oftast blir det så att man 

hamnar i slagsmål. Och det är mest med de ungdomarna i min ålder eller lite äldre. 

[…] Nuförtiden så finns det inte någonting som kallas ”man mot man”. Nu är det 

folk mot folk. Alltså grupp mot grupp. 

 

Ungdomarna beskriver att gängen vistas ute under kvällar, vilket skapar en viss känsla av 

obehag. Vi tolkar detta som att gängen har kontrollen i, eller ”tar över”, det offentliga rummet 

under kvällstid, vilket kan medföra att utomstående inte har samma tillgång till dessa platser. 

Enligt forskning ska offentliga rum vara tillgängliga för alla, omfattas av en gemenskap bland 

dem som vistas där och det bör även råda en känsla av tillhörighet (se Andersson, 2002 s. 20; 

Lidskog, 2006 s. 131). Då främst gängen innefattas av gemenskapen och tillhörigheten kan 

det innebära att det offentliga rummet blir en mer sluten plats. Konsekvenserna av detta kan 

bidra till att de offentliga rummen upplevs obehagliga att vistas på för de personer som inte 

anses ”tillhöra” dessa gäng.  

Vad kan hända? 

Ungdomarna har beskrivit under vilka omständigheter som otryggheten infinner sig. De har 

också berättat om vad de tror kan hända, det vill säga vad de är oroliga eller rädda för när de 

är i utomhus. Forskning har visat på skillnader mellan vad kvinnor och män, samt tjejer och 

killar, är oroliga eller rädda för. Resultatet av en svensk studie visar att ungdomar delvis 

upplever rädsla för våld, vilket gemensamt begränsas till en rädsla för manliga främlingars 

våld i det offentliga rummet (Uhnoo, 2009 s. 61). Samir, Josef och David berättar att det 

främst är bråk med andra killar som de oroar sig över när de är ute ensamma på kvällen. De 

säger: 

 

Folk kan ju bråka med en hur som helst. Det är ju så. Så, det kan ju hända vad som 

helst. […] Vem som helst kan man hamna i bråk med. […] Det är mest med 

ungdomarna i min ålder eller lite äldre. (Samir) 
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Bråk. Förut var det mycket bråk här, det var jättemycket bråk, det hände liksom 

nästan varje dag. Det var mellan olika orter och sånt. Men det har minskat 

jättemycket. (Josef) 

 

Alltså oftast så är det folk jag känner på båda sidorna som bråkar med varandra. 

[…] Det är killar. (David) 

 

Forskning har visat att kvinnor och män uppfattar olika saker som skrämmande, där män i 

större utsträckning känner rädsla över att möta en grupp män medan kvinnor känner rädsla av 

att möta en ensam man (Yavuz & Welch, 2009). I forskning som riktar sig mot ungdomar är 

de övergripande skillnaderna mellan könen att tjejerna upplever rädsla för det könsrelaterade, 

sexualiserade våldet, medan killarna upplever rädsla för andra unga män i gäng (Uhnoo, 2009 

s. 61). Detta stämmer överens med vad tjejerna i denna studie oroar sig för när de är ute 

ensamma på kvällen. De beskriver vad de tror kan hända: 

 

Våldtäkt kanske. Det är typ det. […] Inte att jag brukar tänka på det men om jag går 

ensam då är det det jag skulle vara rädd för. För gängbråk och sånt, det brukar inte 

vara det, om inte nån startar liksom. (Maria) 

 

Alltså, det är det här typiska att tjejer kan bli våldtagna. Det är typ det. Men 

egentligen är jag inte rädd för det för att… jag är 17 år, och i 17 år har jag umgåtts 

med killar. Och under alla år har de lärt mig hur jag ska göra om nån skulle hoppa 

på mig, alltså jag kan slåss, jag kan självförsvar. Så jag är inte så rädd, jag är bara 

otrygg för att jag orkar inte, alltså jag skulle inte orka... […] Men det är ju för att vi 

tjejer är mer… alltså, det är mer vi som råkar illa ut… tror jag. (Patricia) 

 

Susannas svar skiljer sig emellertid åt från de övriga tjejerna, hon menar att hon främst är rädd 

för bråk när hon är ute. Hon nämner dock att hon i stort sett inte går ut ensam när det är 

mörkt, utan att hon då har sällskap. Detta kan ha en betydelse för skillnaden jämfört med de 

andra tjejerna. Listerborn (2000 s. 51) menar att rädslan kvinnor kan uppleva i det offentliga 

rummet är ett resultat av att kvinnor är medvetna om att kvinnokroppen betraktas som ”sårbar 

och underordnad det manliga våldet”, som en följd av bland annat samhällets skildringar av 

övergrepp begångna mot kvinnor. Hon menar att upplevelsen av otrygghet och rädsla därav 

bör tolkas som något kulturellt inlärt och även som en känsla till följd av ett befintligt hot 

(jmf. a.a. s. 51). Josef nämnde att han dagen innan intervjun läste om att en kille hade blivit 

våldtagen av en annan kille. Han fick då frågan om det var något som han tänkte skulle kunna 

hända honom, på vilket han svarade: ”Nej… när jag tänker på det så skrattar jag bara, för det 

är sjuka människor som gör det. För att det är overkligt på nåt sätt”. En förklaring till varför 

han resonerar så kan vara att den reella hotbilden saknar inverkan då han inte har den 

kulturellt inlärda rädslan för våldtäkt, som Listerborn (2000) menar att kvinnor har. I 



 

 

36 

 

samhället råder strukturer och normativa föreställningar som kategoriserar något som manligt 

eller kvinnligt (Zimmerman, 1987 s. 127). Eventuellt betraktar Josef sexuella övergrepp på 

killar som oförenligt med de föreställningar han har om manlighet. I detta avseende har den 

ojämna maktordningen mellan kvinnor och män en betydelse för vad människor betraktar som 

en fara (jmf. Josefson, 2005 s. 13). 

Strategier  

Resultatet visade att ungdomarna använder sig av olika former av strategier för att stärka 

känslan av trygghet i det offentliga rummet i Skärholmen, trots att majoriteten av dem 

upplever trygghet när de vistas där. Det bör dock poängteras att det inte behöver vara något 

specifikt för området Skärholmen, då många tidigare redovisade studier visar att strategier är 

ett generellt förekommande fenomen, i andra områden, städer och länder (se bl.a. Andersson, 

2002; Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Heber, 2007; Uhnoo, 2009; Yavuz & Welch, 

2009). Nedan redovisas de olika former av strategier som ungdomarna använder sig av för att 

öka känslan av trygghet. 

Undvikande av platser 

Ungdomarna använder olika former av strategier, vilket visade sig mer eller mindre tydligt i 

deras svar. Vissa strategier kan te sig omedvetna för respondenterna. Listerborn (2000 s. 43f) 

beskriver omedvetna strategier i sin studie, där kvinnor som inte uttryckligen säger sig vara 

otrygga i det offentliga rummet ändå har olika strategier för att stärka trygghetskänslan. 

Strategier som ökar trygghetskänslan bör förstås som ett mänskligt beteende och inte något 

specifikt för kvinnor (jmf. bl.a. Andersson, 2002; Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; 

Heber, 2007; Uhnoo, 2009; Yavuz & Welch, 2009). Detta då även killarna visade sig använda 

olika former av strategier. Dock är det generellt tjejernas strategier som är tydligast, vilket kan 

kopplas till att det finns olika föreställningar om hur tjejer och killar ”bör” uppleva det 

offentliga rummet (jmf. Hirdman, 2001 s. 88f; Zimmerman, 1987 s. 127). Bland annat säger 

Maria och Susanna att de, framförallt på kvällen och natten, helst undviker att vistas på 

offentliga platser som känns otrygga i Skärholmen. Maria säger: ”Om jag går ifrån 

tunnelbanan hem så brukar jag, alltså jag tar den vägen som är mest belysning och mest hus. 

Där jag känner flest”. Vidare förklarar Maria att hon ibland undviker området Vårberg, som är 

en del av Skärholmen. Hon säger: 

 

Alltså jag brukar aldrig gå av, om jag kommer hemifrån, det är egentligen närmre 

från Vårberg till min mamma men jag går aldrig av där för att det blir alltså… för 

det första fick jag inte förut och nu har det blivit en vana bara, så, jag tycker inte 

om att gå av där om jag inte är med fler personer. 
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På liknande sätt beskriver Susanna att hon undviker att vistas utomhus efter en viss tid. Hon 

säger: ”När det går mot nio, tio då går jag hem till kompisar och kollar på film och sånt där”. 

Susanna uttrycker dock inte att hon undviker sociala aktiviteter eller att umgås med sina 

vänner, men hon menar att hon upplever ett visst obehag över att visats utomhus när det är 

mörkt. En situation hon upplever obehaglig är när hon möter en grupp bestående av främst 

killar. Hon säger: 

 

Om jag går med nån kompis då känner man sig lite tryggare. Men om man går 

själv då kanske man går en annan väg när man ser dem. Eller nåt. 

 

Susanna säger dock att det inte är så ofta hon väljer en annan väg, utan att hon istället väljer 

att raskt gå förbi dem.  Liksom Susanna säger Patricia att hon går lite snabbare om hon går på 

vissa platser, men berättar att hon aldrig undviker någon plats. Susanna menar att hon inte 

brukar vistas ute ensam när det är mörkt, hon säger: ”För det mesta brukar jag inte gå ut själv, 

så här på natten. Då går jag ut med min syster. […] Jag går inte ute själv direkt...”. Hon 

berättar vidare att hon har påverkats av att hennes kompis blev misshandlad av några killar. 

Hon säger: 

 

Det är så, alltså, från början så tänker man inte på det så mycket men när det väl 

händer det är då man börjar inse […] Man måste ju vara försiktig för att man kan ju 

också råka ut för samma sak.  

 

Forskning visar att tidigare erfarenhet av brott är en faktor som påverkar människors rädsla att 

utsättas för brott (Yavuz & Welch, 2009). Personer som har blivit utsatt för ett eller flera brott 

har visat sig ha en större rädsla för brott. Efter att Susannas vän blev misshandlad upplever 

Susanna rädsla i större omfattning och agerar därför mer undvikande. Denna händelse kan 

benämnas som en erfarenhet av brott, trots att det inte hände Susanna personligen. Lidskog 

(2006 s. 175) menar att känslan av otrygghet kan orsakas av utsatthet eller rädsla för brott, 

även för andra personer än de som har blivit utsatta. 

 

Josef uttrycker också i likhet med tjejerna att han agerar undvikande på olika sätt, bland annat 

undviker han vissa platser och situationer när han vistas i utomhus i Skärholmen. Han säger: 

 

Jag skulle aldrig kunna vara något offer för bråk eller bli slagen ute på gatan för jag 

var inte inblandad. Jag blandar mig oftast inte in i nåt. Jag håller mig utanför. […] 

Alltså jag brukar undvika centrum när det är sent. För att det är då det är bråk med 

de äldre och sånt. Så jag försöker att undvika de platserna. 

 

Alltså jag brukar avstå att gå runt i gäng. Det är det jag brukar avstå ifrån. Det är då 

det blir att man… man blir liksom… det är som man blir en flock så man börjar 
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göra grejer som man egentligen inte borde göra. Så jag försöker avstå från det. […] 

Om jag ska hänga med folk så är det två, tre stycken så gör vi nåt roligt istället, går 

på bio sen går jag hem. 

 

David säger att vissa platser inte är så ”smarta eller bra” att vara på, speciellt under kvällstid. 

Han säger också att om han om han ser folk som han inte ”tycker om” vid den ena utgången i 

tunnelbanan kan han istället välja att gå ut från den andra uppgången för att undgå att möta 

dem. Han poängterar också att har oftast inte brukar agera på det viset, men att det har hänt. 

 

Samtliga av de redovisade exemplen visar att en framträdande strategi för trygghetsfrämjande 

är undvikande av platser, platser där risken att utsättas för brott anses vara stor. Ungdomarna 

undviker på olika sätt platser i det offentliga rummet som de upplever otrygga. Platserna 

ungdomarna beskriver skildras ofta i samband med vissa personer, eller grupper av 

människor, som vistas där. Detta kan kopplas till forskning som visar att människor förutom 

platser undvika vissa personer eller grupper för att främja tryggheten (Heber, 2007 s. 157). 

Det behöver således inte främst handla om att undvika det offentliga rummet i sig, utan de 

faktorer som det offentliga rummet associeras med, exempelvis platser, personer eller grupper 

som uppfattas som riskfyllda. En viss skillnad i killarnas och tjejernas strategier kan också 

uttydas, där några av tjejerna uttrycker att de helst undviker att vistas utomhus under vissa 

tider på dygnet, medan detta däremot aldrig uttrycks av killarna. Dessa skillnader vittnar om 

att det offentliga rummet är en plats som killarna är i besittning av i större utsträckning än 

tjejerna (jmf. Andersson, 2002 s. 13).  

 

De redovisade strategierna kan benämnas som passiva och yttrar sig ofta som ett sätt att 

undvika att utsättas för brott, vilket kan tolkas utifrån det respondenterna berättar. Enligt 

Heber (2007 s. 157) benämns undvikande strategier som passiva, medan att exempelvis bära 

med sig föremål som skydd anses vara en aktiv strategi. Hon menar även att dessa strategier 

yttrar sig på grund av en avsaknad av kontroll, vilket styr upplevelsen av otrygghet. Detta 

visar även resultatet i denna studie exempel på, då ungdomarna berättar att de både undviker 

platser och situationer som de upplever att de inte har kontroll över. Genom att undvika vissa 

platser och personer minskar risken att hamna i situationer som de inte har kontroll över och 

därmed minskar även deras upplevelse av otrygghet. 

Vänner och bekanta 

I likhet med tjejerna beskriver samtliga killar att de främst umgås med kompisar när de är ute 

i Skärholmen. Umgänget med andra personer är det som främst kan tolkas som en faktor som 

stärker trygghetskänslan, även om det inte alltid framgår tydligt. Samir uttrycker att han kan 

vistas på alla platser i Skärholmen oavsett vilken tid på dygnet det gäller, eller om han är 

ensam, men han säger också: 
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Jag är alltid med vänner […] Det har hänt att jag går ut ensam, när jag har bråkat 

med mamma jag har gått ut. Men då ringer man en kompis så kommer han ut. Det 

är inte så att man är ensam, om man är ensam så kommer det alltid nån som är där 

för en.  

 

Hans beskrivning visar att han värderar sällskapet med sina vänner. Detta beskriver även 

Josef som säger att han upplever en trygghet när han vistas med kompisar, speciellt de som 

känner andra ungdomar vilka han upplever obehagliga. Han säger: ”Vissa kompisar känner de 

här äldre och det kanske känns lite tryggare om man är med dem. För att, då vet man att de 

känner de här lite äldre”. Han säger dock inte att han specifikt väljer att umgås med de 

kompisar som känner de äldre killarna, men att det utgör en känsla av trygghet. David säger 

att han ofta inte kan hålla sig ifrån att säga till om han tycker något är fel, och att han därför 

blir vaksam i vissa situationer. David säger: 

 

Otrygg och otrygg, det är lite mer när vissa folk som jag inte känner kommer, som 

är lite, man märker på deras kroppsspråk att dem är lite såhär, inte aggressiva och 

så men lite sådär. Då blir man lite vaksam och så, tänker man ah inte på sin vakt 

direkt men lite såhär försiktigare. Då blir man lite tystare, såhär.  

 

En annan form av strategi för att inte råka ut för olägenheter är att undvika att umgås med 

vissa människor som de känner. Patricia beskriver exempelvis att hon känner en trygghet över 

att träffa en del kompisar när hon är ute då hon vet att de skyddar henne. Men hon säger även 

att ”Det är en sak att känna folk. Och det är en annan sak att umgås med folk”. Hon säger att 

det är vissa grupper som hon inte har ett behov att umgås med. Hon säger: 

 

Nja, jag har ju valt att inte följa med ut, men då har det inte varit på grund av att jag 

har känt mig otrygg, utan för att jag inte vill se dem dra en onödig lina eller röka en 

onödig joint, för då har jag inte följt med för att jag inte pallar se sånt. […] Vem vet 

vem som kan se dem och sen är jag med där och då blir jag också misstänkt… 

 

Samir förklarar på liknande sätt att det finns folk i Skärholmen som är ”farligare än andra” till 

exempel gängmedlemmar. Dessa gäng skiljer han från resten av ungdomsgrupperna som han 

umgås med. Han menar att det finns en gemensam inställning inom sina kompisgäng som 

handlar om att de ställer upp för varandra om det blir bråk. Han väljer att umgås med de som 

ställer upp, vilket vi menar är en form av strategi för att stärka känslan av trygghet. Samir 

säger: 

Men hos oss, alltså ungdomar, förortspojkar, det är inte våran plikt, det är helhjärtat 

vi går om det är bråk eller nåt. Då är det helhjärtat, med grabbarna det är kärlek. 
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Samir nämner att vissa principer är betydande i sitt kompisgäng, exempelvis att de ställer upp 

för varandra. Detta kan tolkas som att gruppen, och samhörigheten kompisarna emellan, är 

mer betydande än individen. Denna gruppsamhörighet kan vara karakteristisk bland killar, då 

samtliga respondenter berättar att det framför allt är killgäng som vistas utomhus i 

Skärholmen. Josef berättar exempelvis att han brukar avstå från att umgås i killgäng, då han 

upplever gruppen börjar agera som en ”flock”, vilket leder till att individens vilja hamnar i 

skymundan. Connell (2009 s. 19) menar att människor beter sig antingen manligt eller 

kvinnligt i enlighet med de förväntande föreställningarna denne är förknippad med, då främst 

i relationer människor emellan. De sociala relationer som finns inom Samirs kompisgrupp, 

och som Josef berättar om, kan med detta betraktas som representativ för kollektivets 

samhörighet, vilket i sig kan vara ett beteende som killarna förväntas efterfölja. 

Föremål  

Utöver de ovan nämnda strategierna visar resultatet att några av ungdomarna haft med sig 

olika föremål i syfte att stärka trygghetskänslan. Samtliga ungdomar har mobiltelefonen med 

sig när det vistas utomhus, men inte alltid av anledningen att stärka trygghetskänslan. Mobilen 

har emellertid beskrivits som ett föremål som stärker känslan av trygghet genom att de kan 

ringa familj eller vänner om något skulle hända. Även andra former av föremål används, 

Susanna säger exempelvis: 

 

Ibland nycklar. Ibland har jag haft typ en kniv... fickkniv. [...]  Ibland brukar jag 

hålla i mobilen när jag är på väg hem… För det mesta pratar jag i telefon. 

 

Maria brukar alltid ha telefon med sig när hon går ut och säger: ”Om jag går hem sent under 

vintern, då har jag telefon om jag är ensam men annars brukar inte behövas”. Hon menar 

alltså att den endast används som skydd när det är sent och mörkt och hon är ensam. Patricia 

har likt Susanna haft med sig andra föremål än mobilen. Hon berättar:  

 

Kniv. Skruvmejsel. Min kompis köpte pepparsprej till mig en gång också… 

 

Hon säger dock att hon nog inte skulle hinna ta upp föremålen om hon blev överfallen och att 

dessa skydd därför inte har speciellt stor betydelse för känslan av trygghet. 

 

Samir berättar att han haft med sig en kniv men säger att det var ”när det var bråk”, det vill 

säga i ett specifikt syfte. Han säger att han annars inte bär runt på vapen. Josefs enda skydd är 

mobilen. Han säger: ”Jag ringer om det händer nåt”. När vi därefter frågar Josef om han har 

ringt någon i förebyggande syfte svarar han: ”Nej. Aldrig. Eller kanske ibland. När man har 

tråkigt, du vet. När man går själv kanske.” Detta uppfattade vi en aning inkonsekvent. Han 

förtydligade då att han har mobilen för att ringa om det skulle hända något, då han skulle 
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ringa vänner eller polisen. Han påpekade också att han aldrig ”gått runt med stickvapen”. 

David säger att han aldrig har haft något föremål med sig i syfte att stärka tryggheten. 

 

Att bära ett föremål som skydd kan benämnas som en aktiv åtgärd för att öka 

trygghetskänslan (Heber, 2007 s. 160). Trots att de nämner att mobilen verkar 

trygghetsfrämjande, används den inte alltid med intentionen att vara ett skydd. Tjejerna 

använder aktiva åtgärder i större omfattning än vad killarna gör, vilket kan förklaras med att 

de oftare känner sig otrygga på offentliga platser. Listerborn (2000 s. 43f) menar att kvinnor 

ofta har med sig föremål som skydd på grund av att de har en omedveten osäkerhet över att 

bli överfallna. Hon menar vidare att känslan av sårbarhet påverkar graden av rädsla (a.a. s. 

43f). Känslan av att vara sårbar exempelvis kan handlar om en känsla av att vara svagare än 

eventuella förövare (a.a. s. 23). En förklaring till varför tjejerna i större utsträckning än 

killarna sig bär med sig föremål i för att känna sig tryggare, kan vara föreställningen att tjejer 

är mer sårbara i det offentliga rummet än killar. Vilket i sig ökar föreställningen om att 

behöva skydda sig. 

SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars upplevelse av trygghet respektive 

otrygghet i det offentliga rummet i stadsdelen Skärholmen i Stockholm. Sammanfattningsvis 

har det framkommit att ungdomarna generellt upplever att de är trygga i Skärholmen. En 

faktor som bidrar till känslan av trygghet har visat sig vara då ungdomarna befinner sig på 

platser som de känner till, framförallt i det egna bostadsområdet. På de välkända platserna vet 

ungdomarna vad som sker, samt var de bör och inte bör befinna sig. Detta beror på att de har 

kunskap om och erfarenhet av området, vilket verkar trygghetsingivande. Vidare upplever 

ungdomarna trygghet på dagen när det är ljust ute, samt på väl belysta platser. Dessa 

omständigheter bidrar till att ungdomarna upplever att de har kontroll över sin omgivning, 

vilket upplevs tryggt. Även samhörigheten med andra människor, då främst med vänner, är en 

betydande omständighet som bidrar till en känsla av trygghet. Samtliga respondenter upplever 

en högre grad av trygghet när de har sällskap, till skillnad från när de är ensamma. Betydelsen 

av samhörighet blir även märkbar då platser där ungdomarna känner många människor, eller 

där många människor är i rörelse, upplevs trygga. 

 

Ungdomarna beskriver att känslan av otrygghet infinner sig i ett antal karakteristiska 

situationer, bland annat på kvällen och natten och när det är mörkt och folktomt ute. Platser 

som ungdomarna inte känner till så bra upplevs ofta som otrygga, vilket grundar sig i en 

okunskap om området, med andra ord är det främmande en otrygghetsfaktor. Otryggheten 

yttrar sig främst genom känslan av oro och obehag, speciellt i situationer som uppfattas som 

riskabla, exempelvis när det är ungdomsgäng ute. Detta grundar sig i en känsla av brist på 

kontroll. Samtliga respondenter beskriver även att upplevelsen av otrygghet framförallt 
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infinner sig när de är ensamma. Det är alltså en avsaknad av samhörighet som ger upphov till 

känslan av otrygghet. 

 

För att ytterligare summera detta är därmed främst kunskap och erfarenhet, kontroll och 

samhörighet de mest framträdande faktorerna som ligger till grund för upplevelsen av 

trygghet. Dessa faktorer är betydande även när det gäller ungdomarnas upplevelse av 

otrygghet. Det handlar då istället om avsaknaden av dessa faktorer, det vill säga okunskap, 

bristande kontroll, samt avsaknad av samhörighet. Figurerna nedan åskådliggör dessa 

faktorer:

  Kunskap 
    och erfarenhet 

 
 
 
 
               TRYGGHET 

 
Samhörighet        Kontroll 
 

 
    Okunskap 
 
 
 
 
       OTRYGGHET   

Avsaknad av        Bristande 
samhörighet        kontroll 

     Fig. 1                Fig. 2 
 

Vidare syftar studien till att jämföra likheter och skillnader mellan tjejernas och killarnas 

upplevelse av trygghet och otrygghet i det offentliga rummet, med fokus på otrygghetens 

grunder och konsekvenser. Många likheter mellan tjejernas och killarnas upplevelse av 

trygghet kan urskiljas av deras svar. Däremot är skillnaderna större när det gäller upplevelsen 

av otrygghet. Killarna är då främst oroliga inför andra killar i gäng, medan tjejerna är mer 

oroliga för det sexualiserade våldet. I en viss mån har otryggheten konsekvenser för 

ungdomarna. Både tjejerna och killarna använder sig av passiva strategier för att öka 

trygghetskänslan, i form av undvikande av platser, personer eller umgängen. Otryggheten har 

visat sig vara mer omfattande för tjejerna, då de har fler aktiva strategier för att främja 

trygghetskänslan, exempelvis genom att bära med sig något skydd när de är ute såsom nycklar 

eller kniv. Det har även framkommit att det offentliga rummet främst är en plats som främst 

killarna förfogar över, då tjejer inte lika ofta är ute på kvällarna. Grunden till detta kan vara de 

normativa föreställningar om att tjejer inte bör vara ute på kvälls- och nattetid, då det anses 

vara riskabelt. Att tjejerna och killarna vistas i det offentliga rummet på olika villkor kan ha 

betydelse för skillnaderna mellan tjejernas och killarnas upplevelser av trygghet respektive 

otrygghet. Mycket av det som framkommit i denna studie har också påvisats tidigare i både 

nationell och internationell forskning. 

 

Socialtjänstförvaltningen (2008) har genomfört en trygghetsundersökning där det 

framkommer att boende som upplever oro och otrygghet i Skärholmen är överrepresenterade 

jämfört med hela Stockholm stad. I Skärholmen lever en förhållandevis hög andel människor i 

allmännyttans hyresbostäder och nästan hälften av befolkningen är utrikes födda och en stor 
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del av befolkningen består av barn och ungdomar. I den nationella trygghetsundersökningen 

(NTU) har det framkommit att vissa grupper av människor är otryggare än andra; kvinnor, 

personer med utländsk bakgrund, lågutbildade personer och boende i storstäder och 

flerfamiljshus (Brå, 2010 s. 52). Detta kan vara en anledning till att de som upplever 

otrygghet i Skärholmen är överrepresenterade. Socialtjänstförvaltningen (2008) redovisar 

även att otrygghet och oron är högst bland den yngre åldersgruppen i Skärholmen och lägst i 

den äldre. Detta till skillnad från många studier som visar att det främst är äldre som upplever 

sig otrygga i det offentliga rummet (se bl.a. Brå, 2010; Carro, Valera & Vidal, 2008; Heber, 

2007; Uhnoo, 2009; Yavuz & Welch, 2009). Som nämnt är en stor del av de boende i 

Skärholmen ungdomar, vilket kan vara en faktor som spelar in. Ungdomarna som intervjuades 

i denna studie nämner ofta att det är många ungdomsgäng som ”hänger” utomhus i 

Skärholmen, vilka bidrar till att upplevelsen av otrygghet förstärks. Detta kan vara något som 

främst yngre personer märker av, till skillnad från de äldre boende i Skärholmen, vilket kan 

förklara skillnaden mellan undersökningen i Skärholmen och övrig forskning. 

 

En framträdande skillnad mellan tjejerna och killarna kom att visa sig i huruvida de använder 

olika aktiva strategier eller inte. Tjejerna bar på föremål i syfte att öka trygghetskänslan i 

större utsträckning än killarna, framförallt då de vistas utomhus ensamma under kvällar och 

nätter. Detta visar att tjejerna och killarna beter sig olika i det offentliga rummet. Detta kan 

vara ett resultat av normativa föreställningar om hur tjejer och killar bör bete sig på den 

offentliga arenan. Andersson (2002 s. 13, 126f) beskriver att den traditionella föreställningen 

är att offentliga miljöer främst tillhör killar, vilket är en orsak till att det främst är killar som 

rör sig i det offentliga rummet. Dessa föreställningar och beteenden speglas även i vår studie. 

Vi har också sett vissa skillnader mellan tjejernas och killarnas tankesätt gällande att bära med 

sig föremål som skydd. Tjejerna beskriver att de har med dig föremål i syfte att använda det 

som självförsvar, medan killarna ofta benämner föremålet som ett vapen. Detta kan ha med att 

göra att tjejerna oroar sig för att bli överfallna och killarna oroar sig för att hamna i bråk med 

andra killar. Att det råder en generell uppfattning att killar är ute efter att ”skada” medan 

tjejerna istället ”försvarar sig”, gör det mer acceptabelt att tjejer bär föremål som skydd. En 

sådan föreställning förstärker uppfattningen att tjejer är mer utsatta än killar i det offentliga 

rummet. Samtidigt förstärks även föreställningen om den ”manliga förövaren” och det 

”kvinnliga offret”. 

 

Många studier visar på att upplevelsen av otrygghet främst infinner sig under mörka kvällar 

då färre människor är utomhus (se bl.a. Andersson, 2002; Heber, 2009; Uhnoo, 2009). Mörka 

kvällar har visat sig associeras med en större risk att utsättas för något brott, exempelvis 

överfall eller våldsbrott. Det kan diskuteras om det är kvällen eller mörkret som är det som 

upplevs skrämmande. Ungdomarna som vi har intervjuat nämner att det ”händer mer” under 

kvällar och nätter, vilket kan förklaras med att folk exempelvis oftare är berusade då, eller att 
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det inte är lika många människor ute som kan komma till undsättning om det skulle hända 

något. Men vad har då själva mörkret för betydelse? Kan det vara själva mörkret som 

uppfattas skrämmande? Personer som är uppvuxna i storstäder har ofta vant sig vid att de 

offentliga platserna alltid är väl belysta, vilket kan få dem att känna sig mer oroliga på mörka 

platser. Det kan möjligtvis handla om en form av ”stadsfenomen”, där mörkret uppfattas som 

farligt, eller riskabelt att vistas i. Resultatet i vår studie visar också att det främst är tjejerna 

som är oroliga eller rädda på kvällen och natten. Upplevelsen av rädsla bör tolkas som något 

kulturellt inlärt, också som en känsla till följd av ett befintligt hot (jmf. Listerborn, 2000 s. 

51). Det är det kulturellt inlärda beteendet som är den intressanta delen i detta resonemang, då 

den allmänna uppfattningen är att tjejer och kvinnor ska vara rädda om de är ensamma när det 

är mörkt. Kanske även att människor i allmänhet ska vara mer oroliga när de är ute på natten. 

Denna påverkan sker från många håll, exempelvis från media, föräldrar och samhället. 

Medvetenheten om riskerna gör oss rädda. Forskare från USA menar att, en förklaring till 

varför det främst är kvinnor som är rädda för att utsättas för brott är att de tenderar att se till 

risker i större utsträckning än män (Yavuz & Welch, 2009). Enligt vår uppfattning kan detta 

påstående framstå som att orsaken till rädslan ligger hos kvinnor, inte hos män. De nämner 

emellertid även att risken för att utsättas för exempelvis sexuella övergrepp är större hos 

kvinnor, därmed är också känslan av utsatthet mer påtaglig. Listerborn (2000 s. 51) menar att 

på grund av att kvinnor i stort sett dagligen hör talas om kvinnors våldsutsatthet världen över, 

påverkas förståelsen om våldet som en manlig handling. Återigen kan detta kopplas till 

resonemanget om att rädslan är en konsekvens av det inlärda beteendet, liksom en reaktion på 

en faktisk hotbild. 

 

Vi har i denna studie analyserat och diskuterat begreppet genus och de normativa 

föreställningarna gällande vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Vi vill framhålla att 

även vi omfattas av dessa föreställningar, vilket i sin tur påverkar vår tolkning av resultatet. 

Vi har dock haft en strävan att hålla oss objektiva i största möjliga mån, men vi menar att våra 

tankar och uppfattningar inte är obetingade. 

 

Vi har noterat att resultatet i vår studie liknar den redan befintliga forskningen på området. Vi 

anser dock att det är viktigt att fortsätta diskussionen om trygghet och otrygghet, främst med 

tanke på de ojämlikheter som har förevisats. Att uppmärksamma jämställdhet är ett sätt att 

motarbeta orättvisa strukturer, vare sig det handlar om genus eller grupper av människor. Med 

detta anser vi att det är viktigt att fortsätta forskningen gällande det offentliga rummet utifrån 

ett genus- eller jämställdhetsperspektiv. Det är även betydande med forskning angående vilka 

åtgärder som kan sättas in för att minska otryggheten i samhället. 
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BILAGA 1 
 
Intervjumall 
  
Bakgrundsfrågor 

- Namn? 

- Ålder? 

- Hur länge har du bott i Skärholmen? 

- Vad tycker du om att bo i Skärholmen? 

 
Tidpunkt 

- Hur upplever du att det är att vistas utomhus i Skärholmen? 

- Vilka tider på dygnet vistas du utomhus? Vad gör du då? 

- Upplever du någon skillnad att vara ute under olika tider på dygnet?  

 

Platser, ensam eller i sällskap 
- Vilka platser brukar du vistas på när du är utomhus? 

- Kan du beskriva hur du känner dig när du är ute ensam på de platserna? 

- Upplever du någon skillnad när du är ensam jämfört med när du är med andra 

personer? 

- Finns det platser i Skärholmen som du anser är mer riskfyllda att vistas på? 

- Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i Skärholmen? 

- Finns det något du oroar dig för när du rör dig utomhus? 

- Om du går ut ensam sent en kväll i Skärholmen, hur känner du dig då?  

- Har du känt dig rädd någon gång när du är utomhus i Skärholmen? 

- Känner du dig orolig för att vistas på några platser i Skärholmen? 

- Är det någon skillnad om du vistas på andra platser än Skärholmen? 

- Finns det personer eller grupper av människor som du känner dig mer orolig eller rädd 

inför? 

 

Utsatthet för brott 
- Har du eller någon du känner blivit utsatt för brott? Hur reagerade du på det? Har du 

ändrat ditt beteende efter det på något sätt? 

- Oroar du dig för att bli utsatt för något brott i ditt bostadsområde? Vilken sorts brott? 

 

Strategier/konsekvenser 
- Händer det att du tar andra vägar när du ska någonstans för att du känner dig otrygg 

(orolig eller rädd)? 

- Finns det något du undviker (till exempel platser, personer, umgängen)? 

- Har du någon gång tagit med dig något skydd (till exempel överfallslarm eller -spray, 

eller hålla i nycklar) när du går ut? 

- Har det hänt att du avstått från någon aktivitet, till exempel att gå en promenad, bio 

eller träffa någon, för att du känt dig otrygg (orolig eller rädd)? 



 

 

 

BILAGA 2 
 

Hej! 
 

Vi studerar på socionomprogrammet på Örebro Universitet. För tillfället skriver vi vår 

kandidatuppsats tillsammans (tidigare kallad c-uppsats). 

 
Syftet med studien är att undersöka ungdomars upplevelse av trygghet och otrygghet på 

offentliga platser i Skärholmen. Vi kommer att intervjua både tjejer och killar eftersom vi 

också är intresserade av att undersöka likheter och skillnader mellan tjejers och killars 

upplevelser.  

 

Medverkan i undersökningen är frivillig, vilket innebär att ingen är tvungen att delta. Det är 

när som helst möjligt att avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Medgivande från Er 

kommer dessutom att inhämtas ytterligare en gång individuellt inför varje intervju.  

 

Vi kommer att spela in intervjun som sedan kommer att skrivas ner. Inspelningen kommer 

därefter att raderas. All information kommer att hanteras på sådant sätt att ingen kan veta vem 

vi intervjuat. Det som framkommer under intervjun kommer endast att användas till denna 

undersökning. 

 

När vår undersökning är klar kommer den att offentliggöras på internet. Du kan också få ett 

exemplar om Du så önskar. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Odelby och Anna Pour-Mozaffar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss! 

 

Anna Odelby 

email 

telefonnr. 

 

Anna Pour-Mozaffar                 Handledare: 

email                       Marcus Herz 

telefonnr.                     email 


