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Abstract 

Women today feel that their urban surroundings are unsafe and because of that they use 

different strategies to reduce the risk of being exposed to criminal acts towards them. The 

focus of this study is to develop an understanding of the insecure feelings that women feel and 

what these feelings might originate from. By using previous research and theories we have 

been able to incorporate a gender perspective in the study as the gender role is central to 

understand women’s feelings of insecurity. The purpose of the study was to develop a deeper 

understanding of women’s sense of safety and insecurity.  

The central questions of the study are 

1. How do women in our study describe their insecurity and what kind of impact does it have 

on their everyday life?  

2. How do women in our study relate to and handle their witness of fear and insecurity in their 

everyday life? 

To gather answers for these questions we interviewed six women between the ages of 20-30 

who all live in Örebro. The women’s responses show that they have a greater feeling of 

insecurity than men. This feeling of insecurity is always present and the fear cannot be 

connected to a certain object. Instead the women see many different factors as frightening and 

they position themselves as victims in a town, created by and for men. Thus the women use 

different strategies to reduce the risk of being exposed to crime. The conclusion is that the city 

is influenced by gender, and that everyday life looks different for women and men. The social 

construction of gender creates different positions for women and men in society; this is a 

result of the view of people and each other and their society an expectation of how things 

should be and how they are.  
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Sammanfattning 
Kvinnor upplever idag det urbana rummet som otryggt och tar därför till olika strategier för 

att minska risken att utsättas för brott. Fokuset för denna studie har legat på att få en förståelse 

för den otrygghet som kvinnor upplever och vad den kan bero på. Genom tidigare forskning 

och teorier har vi fört in ett genusperspektiv på studien då könsroller har en viktig betydelse 

för kvinnors känsla av otrygghet. Studies syfte var att få en djupare förståelse för kvinnors 

upplevelse av trygghet och otrygghet. 

Våra frågeställningar var: 

1. Hur beskriver kvinnorna i vår studie sin upplevelse av otrygghet och vad har den för 

betydelse i deras vardagsliv? 

2. Hur förhåller sig kvinnorna i vår studie till, och hanterar upplevelse av rädsla och otrygghet 

i vardagslivet? 

För att få svar på dessa frågor intervjuade vi sex kvinnor i åldern 20-30 som samtliga var 

bosatta i Örebro. Kvinnornas utsagor tyder på att de upplever sig vara mer otrygga än män 

och att otryggheten är en ständigt närvarande känsla som saknar en fast punkt. Rädslan kan 

inte kopplas till ett speciellt objekt, kvinnorna ser många faktorer som skrämmande och 

positionerar sig själv som ett offer i en stad som är skapad av och till för män. Kvinnorna tar 

till strategier för att minska risken att utsättas för brott. Slutsatsen är att staden är könad och 

vardagslivet ser olika ut för kvinnor och män. Den sociala konstruktionen av kön gör att män 

och kvinnor intar och tilldelas olika positioner, detta har att göra med människors 

människosyn och samhällssyn, en förväntan på hur samhället ska se ut och vara.  

 

Nyckelord: trygghet, otrygghet, rädsla, könad stad, Örebro.  
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett samhälle som präglas av en rädslokultur. Den medvetenhet som finns om 

brottslighet idag gör att vi tar till vissa rutiner för att skydda oss mot den. Olika strategier för 

att undvika att utsättas för brott har blivit en stor del av individers vardagliga liv och påverkar 

hur vi utför våra handlingar (Furedi 2006:3).  En undersökning som Brottsförebyggande rådet 

(Brå) har gjort visar att de grupper som upplever mest otrygghet i samhället är kvinnor samt 

utrikesfödda personer. Dessa grupper är jämfört med svenskfödda män betydligt mer oroliga 

för att utsättas för brott, oroliga för brottsligheten i samhället och mer oroliga över att vistas 

ute under kvälls- och nattetid. De väljer att anpassa sitt beteende efter sin otrygghet genom att 

exempelvis ta en omväg hem för att den känns tryggare (Brå 2011:52). 

Ur ett genusperspektiv visar det sig tydligt att staden är könad, det vill säga att könsroller är 

inskrivna i det urbana rummet. Livsvillkoren för kvinnor och män ser olika ut och trots att de 

flesta idag ser jämlikhet som något självklart är det tydligt att kvinnan upplever sig vara 

otryggare i staden än vad männen tycks göra. Kvinnors möjligheter att nyttja staden begränsas 

därmed. I enlighet med Listerborn menar vi att för att alla ska uppleva sig vara lika trygga i 

samhället krävs att man försöker ge en positiv bild av staden, istället för att reproducera 

föreställningen om staden som enbart farlig för kvinnor, samtidigt som rädslan tas på allvar 

och genom planeringsåtgärder eftersträva att minimera rädslan (Listerborn 2002:32). Det är 

intressant att studier visar att de flesta överfall mot kvinnor sker i hemmet och att 

gärningsmannen är bekant, trots detta upplever många kvinnor att hemmet är mer tryggt att 

vistas i än i det offentliga rummet (Frenzel m.fl. 2011:27–30). 

Otrygghet och rädsla, inte minst i stadslivet, är särskilt relevant i Örebro på grund av de 

våldsbrott som har förekommit på senare tid och som fått väldigt stort utrymme i media. 

Sociala medier skriver ofta om överfall mot kvinnor i det urbana rummet. De skriver om 

grova överfall och det kan självklart ha en påverkan på kvinnors otrygghet. Vi är intresserade 

av hur kvinnor som lever i Örebro uppfattar otrygghet och rädsla.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av kvinnors upplevelse av trygghet och 

otrygghet i staden. Problemet med rädslan är att den inte har någon fast punkt utan den finns 

där ändå. Den går inte att koppla till något speciellt objekt och därför blir det problem med 

hur kvinnors rädsla ska minska. Rädslan måste förstås i ett vidare perspektiv. 

Frågeställningarna i vår uppsats är: 

1. Hur beskriver kvinnorna i vår studie sin upplevelse av otrygghet och vad har den för 

betydelse i deras vardagsliv? 

2.  Hur förhåller sig kvinnorna i vår studie till, och hanterar upplevelse av rädsla och 

otrygghet i vardagslivet? 
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1.2 Avgränsning 
I den här uppsatsen har vi avgränsat oss genom att endast intervjua kvinnor i ålderskategorin 

20-30 år bosatta i Örebro. Anledningen till att vårt fokus ligger på kvinnor är för att vi 

upplever att det är just kvinnor som rör sig i det offentliga rummet kvälls och nattetid.  För att 

få en förståelse för kvinnors upplevelser av trygghet och otrygghet i staden är det viktigt för 

oss att nå ut direkt till dem eftersom de är just kvinnor som vårt ämne berör. I uppsatsen har vi 

valt att använda oss av ett genusperspektiv och genom det se att staden är könad.  

1.3 Diskursbegreppet 
Diskursbegreppet är viktigt att förstå i förhållande till vår uppsats trots att vi inte gjort en 

diskursanalys. Det är av stor betydelse att som läsare förstå att våra kvinnors utsagor är deras 

upplevelser av trygghet och otrygghet. Deras upplevelser av trygghet och otrygghet får de 

bland annat från olika diskurser. Jørgensen och Phillips menar att diskurs innebär en idé om 

att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika 

sociala domäner. En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Det är genom 

diskurser som mening och betydelse skapas och genom att undersöka diskurser kan vi se hur 

sociala fenomen konstrueras och vilken betydelse det kan ha att de konstrueras på detta sätt. 

Diskurser som blir relevanta för vår uppsats är exempelvis diskurser om rädsla, diskurser om 

mörker och diskurser om otrygghet. En diskurs om mörker kan vara så mycket mer än 

frånvaron av ljus. Till mörkret knyts många olika föreställningar såsom att det är farligare att 

gå ut när det är mörkt och det finns föreställningar om att något ont kommer hända. När vi har 

en specifik syn på världen finns det handlingar som ses som naturliga och handlingar som ses 

som onaturliga, olika syn på världen gör att vi handlar olika socialt. Detta gör i sin tur att den 

sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konsekvenser socialt.  

Om vi skulle ha gjort en diskursanalys av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i 

staden skulle vi lyssna på hur kvinnorna talar om sig själva som otrygga eller trygga i staden. 

Att även analysera vilka positioner kvinnorna tar i olika diskurser och vilka positioner de blir 

tillskrivna i vissa diskurser, hur kvinnorna konstruerar sin identitet genom att känna sig 

exempelvis otrygg i staden. Genom analyser av texter, till exempel artiklar och intervjuer eller 

analyser av tal se hur man talar om kvinnans position, om staden som otrygg eller trygg plats. 

Kategorin kvinna är genom diskurser tillskriva vissa definitioner. Dessa kan vara intressanta 

att analysera. Men även att analysera vilket språk som används i olika diskurser om kvinnor. 

Vilka ordval som görs och på vilket sätt man genom språket framställer kvinnan och hennes 

”plats” i staden (Jørgensen & Phillips 2000:7–15). 

1.4 Disposition  
Efter inledningen följer tidigare studier. Här presenterar vi dels en trygghetsundersökning 

gjord av Brå, dels två studier som problematiserar genus och analyserar genus i relation till 

stadslivet. Kapitel tre innehåller de teorier och teoretiska problematiseringar som vi har valt 

att ta utgångspunkt i. Det första avsnittet i det teoretiska ramverket handlar om social ordning 

i relation till rädsla och brottsförebyggande arbete. Sedan följer två avsnitt som 

problematiserar den könade staden. Vi vill tydliggöra att vi använder två olika studier av 

Carina Listerborn, en i tidigare forskning och en i det teoretiska ramverket. Metodkapitlet 

följer efter det och här beskrivs vilken metod som använts, dels för datainsamling, dels för 

dataanalys. I metodkapitlet diskuteras även validitet och reliabilitet, urval och etiska principer. 

Kapitel fem, vår resultat- och analysdel är uppdelad i fem avsnitt. Det första är en kort 

presentation av respondenterna sedan är de resterande fyra avsnitten de teman vi har valt att 

lyfta fram utifrån intervjuerna. Det första är upplevelse av trygghet och otrygghet, det andra är 
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den könade staden, det tredje riskmedvetenhet och det sista trygghetsskapande åtgärder. 

Tillsist följer slutdiskussion där vi diskuterar resultat och vad som kan ha påverkat det, vilka 

omständigheter som rådde under studiens gång samt möjliga sätt att gå vidare med 

forskningen.  
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2. Tidigare forskning 
Under tidigare forskning kommer vi att presentera en trygghetsundersökning gjord av Brå, 

sedan följer två studier som problematiserar genus och analyserar genus i relation till 

stadslivet och rädsla. Vår tidigare forskning är av diskursanalytisk karaktär. Det var inget 

medvetet val från vår sida att använda oss av just diskursanalytiska studier men det ger vår 

uppsats ett djup och med hjälp av dem kan vi se om våra kvinnors berättelser samspelar med 

övergripande samhälleliga diskurser. Den första studien är en trygghetsundersökning gjord av 

Brå som gjorts på uppdrag av regeringen för att bland annat mäta allmänhetens utsatthet för 

brott samt allmänhetens upplevelse av trygghet. Studien visar att det finns en skillnad i hur 

män och kvinnor upplever känslan av trygghet och otrygghet. Studien bygger på en 

enkätundersökning om människors upplevelser och erfarenheter av trygghet och otrygghet. 

Den andra studien är gjord av Carina Listerborn och hennes studie handlar om att analysera 

kvinnors rädsla för övergrepp och hon analyserar och problematiserar ett antal olika 

trygghetsskapande projekt och brottsförebyggande åtgärder. Anledningen till att vi valt att ta 

med denna studie är att det som ligger till grund för trygghetskapande projekt är synen på 

trygghet som finns och synen på kvinnor och offentligt rum, alltså vilka antaganden som finns 

i samhället. Antagandena måste förstås innan det trygghetsskapande arbetet och dess syfte kan 

påbörjas. Den tredje studien vi har valt att ta med i tidigare forskning är Linda Sandbergs 

avhandling som handlar om upplevelser av rädsla i det offentliga rummet. Hon beskriver 

kvinnors och mäns trygghet och otrygghet samt deras syn på det som är hotfullt efter att 

Hagamannen brutalt våldtagit och misshandlat flertalet kvinnor i Umeå. Studien blir relevant 

att ha med i vår uppsats då Örebro, precis som Umeå på senare tid drabbats av överfall mot 

flera kvinnor.  

  

2.1 NTU- Nationella trygghetsundersökningen 

Brå har gjort en enkätundersökning på uppdrag av regeringen för att undersöka allmänhetens 

utsatthet för brott, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, allmänhetens upplevelse av 

trygghet i samhället samt förtroende för rättsväsendet. Rapporten skrevs 2010 och drygt 

14000 personer i åldern 16-79 svarade på enkätundersökningen (Frenzel m. fl. 2011:21). Vi 

har valt ut specifika delar av undersökningen som vi anser är särskilt relevanta för den här 

studiens frågeställningar. Nedan tar vi därför upp att kvinnor och män utsätts för olika typer 

av brott, människors olika upplevelser av trygghet och otrygghet samt att det finns en 

könskillnad i upplevelse av trygghet och otrygghet. Tydligt är att genusperspektivet får en 

viktig betydelse när man diskuterar trygghet och otrygghet i staden.  

 

Undersökningen visar att män och kvinnor utsätts för brott mot enskild person i ungefär lika 

stor utsträckning men det finns skillnader i vilken typ av brott de enskilda personerna utsätts 

för. Männen uppger att de blivit utsatta för personrån, misshandel och bedrägerier medan 

kvinnorna uppger att de blivit utsatta för hot, sexualbrott och trakasserier. En stor skillnad 

finns mellan könen när man tittar på var misshandeln har ägt rum. Kvinnorna uppger att de 

oftast blivit misshandlade i hemmet, i skolan eller på arbetet och gärningsmannen är ofta 

någon bekant eller närstående medan misshandel mot män oftare sker på allmänna platser där 

gärningsmannen är okänd. I en jämförelse mellan könen visar det sig att det är dubbelt så 

vanligt att män blir utsatta för misshandel och personrån än kvinnor, medan det är vanligare 

att kvinnor blir utsatta för sexualbrott och trakasserier (Frenzel m.fl. 2011:27–30).  

Brå undersöker allmänhetens upplevelser av trygghet, om det finns en oro att bli utsatt för 

brott samt om otryggheten får konsekvenser för individers beteende. 
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I allmänhet är personer mellan 16-79 år trygga och oroar sig i en liten utsträckning för att 

utsättas för brott. Men trots detta upplever man att brottsligheten har ökat i samhället och 30% 

av de tillfrågade upplever att brottsligheten har ökat kraftigt. Undersökningen visar dock att 

två grupper av människor upplever mest otrygghet i samhället och det är kvinnor samt utrikes 

födda personer. Dessa grupper är jämfört med svenskfödda män betydligt mer oroliga för att 

utsättas för brott, oroliga för brottsligheten i samhället och de är mer oroliga över att vistas ute 

under kvälls- och nattetid. De väljer att anpassa sitt beteende efter sin otrygghet genom att 

exempelvis ta en omväg hem för att den känns tryggare (Frenzel m.fl. 2011:52). 

 

Majoriteten av båda könen uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga men 

kvinnorna uppger dock betydligt oftare att de känner sig otryggare än vad männen gör. 

Kvinnornas andel av otrygghet är fyra gånger så hög jämfört med männens. Kvinnorna avstår 

också i större utsträckning än männen från att gå ut kvälls- och nattetid på grund av att de 

känner sig otrygga (Frenzel m.fl. 2011:62). 

 

2.2 Att öka kvinnors trygghet 
Om rätten att slippa skyddas (2002) är en diskursanalytisk studie av trygghetsskapande och 

brottsförebyggande projekt samt kvinnors rädsla att röra sig i stadens rum gjord av Carina 

Listerborn. Studien handlar dels om att manligt våld begränsar kvinnors rörelsefrihet och dels 

vilken roll det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fått i världen idag. I många 

fall innebär det brottsförebyggande arbetet att använda sig av portkoder, galler för fönster, 

övervakningskameror och nattvandrare, som kommer att påverka utformningen av 

stadsmiljöerna. Enligt Listerborn (Listerborn 2000:2) kommer arbetet med trygghetsskapande 

projekt utvecklas ytterligare. Hon menar att förändringarna i stadsmiljöerna, i 

brottsförebyggande syfte, kommer att påverka människors sociala relationer. Alltså kommer 

dessa åtgärder att få betydelse för stadslivet generellt sett. 

Syftet med Listerborn studie (2000:3) är att analysera kvinnors uttalade rädsla för övergrepp, 

samt att beskriva, analysera och problematisera ett antal olika trygghetsprojekt som har 

initierats för att minska människors rädsla och förebygga brott. Listerborn menar att det som 

ligger till grund för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är hur samhället tolkar 

och uppfattar rädsla, brott och trygghet. Det är alltså samhällets syn på rädsla, brott och 

trygghet som utgör vilka typer av trygghetsskapande åtgärder som behövs.  

Ofta är trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetena lokalt förankrade. Idag kan man 

ofta läsa i tidningar om lokala samverkansprojekt som på olika sätt rustar upp sin närmiljö, de 

boende i området aktiveras och skapar en tryggare miljö. En metod som används för att skapa 

trygghet och förebygga brott är situatuinell brottsprevention, detta innebär röjning av mörka 

platser, ökad belysning eller bättre lås på dörrar till bostäder. Den situationella preventionen 

kategoriseras i symboliska, fysiska och sociala hinder Symboliska hinder handlar om att 

markera en tillhörighet, exempelvis att ett område ska upplevas som mer privat än offentligt. 

Människan ska veta när de går in på en annan människas revir, människan ska känna när de 

går in i ett privat område. Fysiska hinder är oftast tekniska bebyggelseinriktade åtgärder som 

försvårar brottslingen från att utföra brott, det kan vara portlås, galler och grindar. 

Det sociala hindret utgörs av den sociala kontrollen. Den sociala kontrollen är ett medel för 

att man ska öka risken att upptäcka brott. Brist på social kontroll ses som en av de viktigaste 

orsakerna till att brott begås och otrygghet skapas. I dagens samhälle har den sociala 

kontrollen minskat, detta tycks bero på urbanisering, anonymitet människor emellan och 
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sociala normer som idag är uppluckrade. För att uppnå social kontroll finns vissa 

brottsförebyggande åtgärder. Dessa är bland andra att bygga upp en gemenskap mellan 

människor, denna gemenskap ska göra att människor vågar gripa in om de ser något som sker. 

Gemenskapen ska även göra att människor bryr sig mer om sin närmiljö än om de inte känner 

någon tillhörighet till dem runt omkring sig (Listerborn 2000:155–157).  

 

2.3 Rädsla för våld 
Den sista studien vi har valt att använda oss av är en avhandling i kulturgeografi skriven av 

Linda Sandberg vid Umeå universitet. Trots att det är en kulturgeografisk avhandling blir den 

intressant ur en sociologisk synvinkel då den handlar om kvinnors och mäns upplevelser av 

rädsla för våld i det offentliga rummet. Sandberg studie beskriver ett Umeå som är skakat 

efter en serievåldtäktsman, Hagamannen, som brutalt våldtagit och misshandlat kvinnliga 

offer under åren 1998-2006 (Sandberg 2011:1).  Hagamannen spred skräck i staden och 

gjorde att kvinnor begränsades att röra sig fritt i stadens offentliga rum. Sandberg undersöker 

även vilken position som kvinnor och män intar efter dessa omständigheter. Männen intog 

dels rollen som beskyddare gentemot kvinnorna men de blev även tilldelade en position som 

brottsling då Hagamannen beskrevs som en ”vanlig svensk man”.  Därför blev ” den vanliga 

svenska mannen” skrämmande och utgjorde ett hot för kvinnan.  Många män kallades till 

förhör hos polisen, misstänkta för att vara Hagamannen, vilket gav männen en stämpel att 

vara en brottsling som var svår att tvätta bort. Det gjorde många män upprörda och ytterligare 

ett hat mot Hagamannen skapades. Kvinnan intar istället positionen som offer, eftersom de 

som varit utsatta för Hagamannen var kvinnor (Sandberg 2011:12–13).  

Målet med studien var att undersöka olika aspekter av rädsla och trygghet i det offentliga 

rummet. Hur man ser på de som är hotfulla, och de som är rädda. Sandberg vill skapa en 

förståelse av rädslan (Sandberg 2011:3). I studien intervjuar Sandberg både män och kvinnor, 

som bor i Umeå. Hon ville höra deras historier och analyserade vad de sa och hur de sa det. 

Detta för att få en förståelse för våld i det offentliga rummet i relation till könade 

maktrelationer (Sandberg 2011:38–42). 

Sandbergs resultat visar att de kvinnliga respondenterna hade samma syn och liknande 

erfarenheter av rädsla. Oberoende av ålder, klass och etnicitet gav alla en liknande bild av 

rädsla efter Hagamannens överfall mot kvinnor. Sandberg menar att det är ett utryck för en 

normativ femininet då kvinnorna dels uppfattar sig själva som sårbara, dels får ta den 

positionen av andra, det vill säga att dem ses som en grupp som behöver skyddas. De 

intervjuade männens syn på hotet efter Hagamannens överfall var att de kände sig misstänkta 

och utpekade som förövare. Deras reaktioner på hotet var mer spridda när de talade om sin 

egna och kvinnors rädsla.  
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3. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet redogör vi för de teorier och teoretiska problematiseringar vi valt att utgå 

ifrån.  De teorier som vi kommer att beröra är urbanteori, feministisk teori och kriminologi. 

Vi har använt oss av problematiseringar av teorier inom de områdena för att få fler 

dimensioner av teorierna.  En del av vårt teoretiska ramverk är precis som tidigare forskning 

av diskursanalytisk karaktär. 

Det första vi tar upp är en diskussion om social ordning i relation till rädsla och 

brottsförebyggande arbete utifrån Rolf Lidskogs bok Staden, våldet och tryggheten (2006). I 

Lidskogs diskussion inför vi även Furedis (2006) beskrivning av rädslans kultur och dess 

innebörd. Rädslan i ett senmodernt samhälle är kopplad till en samhällelig nivå och rädslans 

kultur uppmanar oss att undvika att ta risker. Vi anser att dessa är viktiga för vår studie då de 

diskuterar det urbana livets sociala dimensioner och att staden är en plats där vi lever 

tillsammans. Lidskogs diskussion om social ordning och Furedis beskrivning av rädslans 

kultur är alltså inte teorier utan teoretiska problematiseringar. 

Sedan har vi valt att införa ett genusperspektiv på vår uppsats. Detta görs genom att ta upp 

konceptet Gendered City (utifrån Short 2006), vilket problematiserar staden som könad. Vi 

diskuterar vidare trygghet, särskilt i offentliga rum, i relation till kvinnor och mäns skilda 

positioner i stadslivet med hjälp av ytterligare en studie av Listerborn (2002) respektive 

Sandberg och Tollefsen (2002). Dessa är problematiseringar av feministisk teori.  

I de tre sistnämnda texterna diskuteras den könade staden, att kvinnor och män har olika 

tillgång till staden samt hur den feministiska urbanteorin kritiserar staden och planeringen av 

den. Det är oerhört viktiga perspektiv för vår uppsats eftersom uppsatsen behandlar kvinnors 

upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.  

3.1 Social ordning, rädsla och riskmedvetenhet 
Rolf Lidskog diskuterar i Staden, våldet och tryggheten (2006) vilken typ av social ordning 

som är eftersträvansvärd i ett urbant samhälle. Lidskog menar att frågor om social ordning 

handlar om människosyn och samhällssyn. En människosyn är en övergripande bild av 

människan, tankar om vad som gör människan unik, vad som utmärker ett gott mänskligt liv 

samt de möjligheter och hinder som finns för att kunna förverkliga detta goda liv.  En 

samhällssyn är en bild av de beståndsdelar som samhället består av, hur dessa är kopplade till 

varandra och hur samhället hålls samman (Lidskog 2006:11). Lidskog har valt att analysera 

social ordning kopplat till det brottsförebyggande arbetet. Arbetet med prevention handlar om 

att försöka minska olika typer av brott men framförallt skapa trygghet. För att skapa trygghet 

krävs ett offentligt rum, en fysisk plats, där alla människor ska kunna vistas utan att känna sig 

otrygga eller rädda. Det är synen på samhälle och synen på människan som ligger till grund 

för arbetet med brottsprevention, Lidskog (2006:14) skriver att: 

Social ordning är ofrånkomligen baserad i antagande om människa och samhälle. Av särskilt intresse är här 

arbetet att minska våldet på allmän plats och öka medborgares trygghet att röra sig på dessa platser. Denna 

betoning har sin grund i antagandet att allmänna platser har en viktig funktion i skapandet av social integration. 

Tidigare, i förmoderna samhällen menades att det som låg till grund för den sociala 

sammanhållningen var likhet, att samhällets medlemmar har samma värderingar, känner 

likadant och ser samma saker som heligt.  Idag, i ett senmodernt samhälle är människor olika 

och mer specialiserade. Detta gör att människor blir mer beroende av varandra och detta 

skapar i sin tur en annan typ av social sammanhållning. Lidskog (2006:19) skriver att det 



 
 

8 
 

finns en skillnad på social ordning och god social ordning, det vill säga att den sociala 

ordningen kan bryta mot samhällets värderingar. Ett exempel på detta är olika empiriska 

studier som visat på att för att social integration skall uppnås så har grupper tvingats 

underordna sig andra grupper. Om man tittar till slavsamhället så kan det vara socialt 

integrerat men det bryter mot synen på det goda samhället. Att en grupp ska tvingas 

underordna sig andra människor går emot demokratiska värderingar.  

Den sociala kontroll som människor i vardagen utövar är idag mer allmänt accepterad än den 

som polis och andra myndigheter utför. På grund av denna syn har det brottsförebyggande 

arbetet betonat att människor ska känna ansvar för samhället, att den informella sociala 

kontrollen gör att individer håller koll på varandra och rättar personer som felar och stör 

ordningen (Lidskog 2006:21).  Att kontrollera det offentliga rummet, att avlägsna de 

människor som förstör den sociala ordningen handlar det brottsförebyggande arbetet bland 

annat om.  

Brottsförebyggande arbete handlar inte bara om detta, utan även om att minska människors 

rädsla och öka deras trygghet. Brottslighet påverkar inte bara den som blir utsatt utan den har 

påverkan på fler människor i samhället. Många har en känsla av otrygghet, de känner sig 

utsatta och rädda. Det finns två typer av rädsla, den ena är befogad rädsla, att man inte går 

själv hem på ödsliga platser en kväll eller natt, eller att man låser sin bil för att helt enkelt 

försvåra brott. Men så finns den obefogade rädslan som gör att livskvalitet kan försämras på 

grund utav att man inte vistas på alla platser alla tidpunkter, rädslan kan i sin tur också skapa 

ännu fler brottstillfällen. Om människor är rädda och inte vågar gå ut skapas en lägre 

informell social kontroll som gör det enklare för en eventuell förövare att fullfölja sitt brott 

(Lidskog 2006:176). 

Fram till 1970-talet sågs brottslighet inte som ett politiskt problem, det var först på 70-talet 

som brottslighet fick stort fokus i den offentliga debatten. Idag ser man problemet med 

brottslighet som ett samhälleligt problem, då alla som lever i samhället idag lever som offer. 

Furedi menar alltså att även om man inte har utsatts för något brott är man ett offer, eftersom 

brottsligheten är något som alla kan utsättas för, och de flesta människor är faktiskt rädda för 

att bli utsatta. Genom media blir vi ständigt uppdaterade allt som sker runt oss. Hur vi 

reagerar på det som sker och vad vi är rädda för är föremål för kulturella och historiska 

variationer. Att känna otrygghet mot vissa former av beteende och att känna misstänksamhet 

mot andra människor har gjort att social isolering intensifierats och blivit något 

genomgripande i vår kultur (Furedi 2006:2-5). 

Både Lidskog och Furedi menar att rädslan inte är kopplad till förekomsten av brott. De som 

är mest oroliga för att bli offer är de som är minst benägna att utsättas för brott visar ett antal 

undersökningar. Att det inte finns något tydligt samband mellan brottstrender och olika nivåer 

av rädsla menar Furedi tyder på att oron för att bli ett offer är föremål för vidare kulturella 

influenser. Furedi tar upp kriminologen Garlands förklaring av dessa influenser som 

brottskomplex. Dessa komplex omfattar ett kluster av attityder som är formade av tron att den 

höga kriminalitet som råder är en normal del av livet. Medvetenheten om brottslighet som är 

inbäddad i vår kultur uppmanar oss att ta till privata och individualiserade rutiner för att 

skydda oss mot den. Furedi skriver att olika strategier för att undvika att utsättas för brott har 

blivit en stor del av individers vardagliga liv och påverkar hur vi utför våra handlingar (Furedi 

2006:3). 
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Furedi menar att den rädslokultur som finns idag uppmanar människor till att undvika att ta 

risker. Den främjar försiktighets åtgärder och likställer risktagande med oansvarigt beteende. 

Att våga ta risker associeras idag med något negativt och den som tar risker anses vara 

arrogant (Furedi 2006: 9-10). Användandet av riskbegreppet är något som är i ständig 

förändring. Något som dock är grundläggande för riskbegreppet är att det handlar om en 

skillnad mellan verklighet och möjlighet. Rädslan för till exempel hur brottslighet kommer se 

ut i framtiden ligger till grund för hur vi känner för det idag. Om man känner rädsla för 

framtiden är det troligt att man ser att riskerna kommer att bli fler. Tidigare kunde risk både 

vara något positivt och negativt medan det idag bara kopplas till fara. Så när vi idag talar om 

risker menar vi något som är farligt, något negativt eller något som för skadlighet med sig. 

Eftersom detta är synen man har på risk idag är det många som antar vissa strategier för att 

undvika ett risktagande (Furedi 2006:26). Att vara i riskzonen kan vara kopplat till olika 

situationer, ett exempel på det är att gå ute på kvällar och nätter när det är mörkt (Furedi 

2006:27). 

3.2 Positioner som trygg och otrygg 
Rädsla är något som påverkar hela samhället. Som konstaterats ovan är rädsla också en stor 

del av vårt samhälle, vilket bland annat bidrar till att människor idag undviker att ta risker. 

Kvinnors och mäns upplevelser av otrygghet och rädsla ser olika ut och det är viktigt att vara 

medveten om skillnaderna när man problematiserar det urbana livet.  

Sandberg och Tollefsen har skrivit en artikel där de problematiserar den sociala 

konstruktionen av kön och hur det utgör skillnader för män och kvinnor att röra sig i staden, 

deras olika upplevelser av trygghet och otrygget, samt hur positionerna begränsar deras liv. 

Den sociala konstruktionen av kön som finns i dagens samhälle utgör skillnader för män och 

kvinnor att röra sig i staden. Den sociala konstruktionen är skapad av människor och baserar 

sig på människors samhällssyn och människosyn. Den samhällssyn och människosyn som 

finns i dagens samhälle gör att kvinnor och män intar de olika positioner som man förväntas 

inta. Kvinnan förväntas i allmänhet vara rädd och otrygg när hon rör sig i staden och därför 

intar hon den positionen medan männen är uppfostrade till att inte prata om rädsla och han ska 

försvara kvinnan. Att vara rädd och otrygg är inte manligt i dagens samhälle. Genom att man 

intar olika positioner så upprätthålls den sociala konstruktionen av kön, det är alltså något som 

kvinnor och män har blivit socialiserade till att inta. 

Sandberg och Tollefsen visar hur dessa positioner blir synliga i praktiken då kvinnor och män 

talar på olika sätt om rädsla. Författarna hänvisar till en intervjuundersökning där kvinnorna 

var öppna med sitt svar på frågor om rädsla och hade lätt att prata om otrygghet. De kunde 

beskriva en specifik plats och tidpunkt då de kände sig som mest otrygga. Platser såsom en 

mörk park eller ett skogsområde var återkommande bland kvinnorna. Kvinnorna visste alltså 

hur man pratade om otrygghet och hade inga problem att sätta ord på sin rädsla. Detta kan 

enligt Sandberg och Tollefsen förstås som att kvinnor pratar om rädsla i sin vardag, det är 

inget konstigt ämne för dem. Rädsla är alltså en del av kvinnors liv eftersom de ofta pratar om 

det. Kvinnan är medveten om risken att bli utsatt för brott och hon gör sig själv till ett offer 

genom att inta den positionen.  

Männen började tala om andras otrygghet, främst kvinnor otrygghet istället för sin egen. 

Männen beskrev att de kände sig trygga att röra sig i stadens offentliga rum och de såg sig 

själv som beskyddare. Det fanns dock ett problem i mäns position som beskyddare och det är 

att männen känner att de skapar en otrygghet hos kvinnorna trots att de är goda och vill inte 
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alls utgöra något hot. Detta är jobbigt för männen eftersom de ser sig själva som beskyddare 

men utgör ett hot när de rör sig i staden under kvälls- och nattetid (Sandberg & Tollefsen 

2010: 4-9).  

3.3 Männens stad 
John Rennie Short diskuterar i Urban theory (2006) den könade staden, det vill säga att det 

urbana rummet är en arena där könsroller är inskrivna och kodade. Det urbana rummet är en 

värld som är mansdominerad och kvinnor är underordnade. Short menar att det offentliga 

rummet är och har alltid varit könat. Rummet har sociala och symboliska aspekter som är 

relevanta i konstruktionen av genus, det urbana rummet är skapat av män och till för män. 

Short använder begreppet ”man-made city” och det indikerar att den sociala konstruktionen i 

det urbana rummet och dess design upprätthåller bilden av den könade staden. Det finns 

skillnader i hur män och kvinnor uppfattar staden och deras rörelse i den. Kvinnor är mer 

begränsade på grund av rädslan att utsättas för brott och detta påverkar deras beteende, 

kvinnan använder sig utav olika strategier för att minska risken att utsättas för våldsbrott. Det 

vardagliga livet och det offentliga rummet är könsladdat och därför är det ett viktig fokus i 

feministisk forskning. Listerborn refererar till en feministisk forskare, Elisabeth Wilson, som 

menar att staden är mansdominerad och att staden kontrolleras av männen. Feministisk 

forskning vill få manlig respons och sätta könet på kartan (Listerborn 2006: 126-134). 

En annan forskare som tar upp samma perspektiv som Short är Carina Listerborn. Hon 

använder sig i sin doktorsavhandling, Trygg stad (2002) av den feministiska teoribildningen 

som utgångspunkt för att, bland annat, kunna svara på hur kvinnors rädsla hanteras inom 

trygghetsskapande projekt.  Om man tittar till forskningsfrågor inom feministisk urbanteori så 

skriver Listerborn att både kriminologi och planering av städer är forskningstraditioner som 

inte ger utrymme för könsaspekter (Listerborn 2002:15). Trots att de flesta idag stödjer 

kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att en officiell 

jämställdhet råder så har män och kvinnor idag livsvillkor som ser olika ut. Den feministiska 

urbanteorin kritiserar stadsplaneringen för att vara patriarkal och har lyft fram de 

maktförhållanden som råder mellan könen i relation till rummet.  Tidigare feministiska 

forskare, skriver Listerborn, har pekat på att de manliga normerna har haft för stort inflytande 

på planeringen. Både Short och Listerborn menar också att kvinnor länge har arbetat för att få 

inflytande på de områden som påverkar hur staden är utformad.  Den första vågens feminism 

handlade om att kvinnan skulle få rösträtt och att hon skulle få tillgång till universitet. Den 

andra vågens feminism kom att handla om synliggörandet av det som var privat. Detta gjorde 

att relationer och situationer gick från att vara privata ut i offentligheten.  Kvinnorörelsen har 

även kämpat för att synliggöra kvinnors upplevelser och erfarenheter av det offentliga 

rummet, ett exempel på en sådan fråga kan vara kvinnors rädsla för övergrepp i staden. 

Kvinnors relationer till staden har tidigare oftast beskrivits negativt då staden betraktats både 

fysiskt, materiellt och socialt som en manlig egendom.  Utformningen av staden har även 

betraktats som motarbetande för kvinnors behov och vardagsliv.  Den andra vågens feminister 

menade att män är de som har stått för produktionen av rummet medan kvinnan varit brukare. 

Manliga planerare har inte uppmärksammat kvinnors erfarenheter (Listerborn 2002:16–17).  

Idag är dock trygghet diskuterat med ett kvinnoperspektiv något som många planerare lagt 

stor vikt vid. Listerborn skriver att det säkert beror på att frågan inte är jobbig att diskutera. 

Kvinnan blir beskyddad och mannen gör en god sak i att ta problemet på allvar. 

Tyngdpunkten har legat på att underlätta för kvinnorna att yrkesarbeta men även att underlätta 

att delta i ett offentligt liv. Historieskrivningen är dock dubbelsidig då den både belyser vad 
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som berövats kvinnan, med detta menas brister på möjligheter och resurser att röra sig fritt i 

staden, men även vad kvinnor har erövrat genom att utveckla olika strategier och 

handlingsvägar. Dessa två inriktningar hamnar i konflikt med varandra då den ena riskerar att 

stigmatisera kvinnor som offer och den andra riskerar att förbise existerande problem.  

Listerborn (2002:31–32) menar, precis som Elisabeth Wilson att man ska försöka kombinera 

de båda inriktningarna, dels den positiva bilden av staden, samtidigt som man tar rädslan på 

allvar och att man genom planeringsåtgärder eftersträva att minimera rädslan.  

Det är tydligt att det finns ett könsperspektiv på staden och det är något som spelar stor roll i 

kvinnans vardagsliv. Hon positionerar sig som ett offer i en stad som är till för män och 

skapad av män. Detta gör att vardagslivet ser olika ut för kvinnor och män. Fokus bör läggas 

på är att göra det urbana rummet tryggare för kvinnorna genom stadsplanering och 

trygghetsskapande projekt. 
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4. Metod 
I kapitlet metod går vi igenom hur vi har gått till väga i vårt arbete med uppsatsen. Vi har i vår 

uppsats försökt att använda oss av en hermeneutisk ansats och redogör nedan för vad det 

innebär, efter det skriver vi om datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Tillsist följer en 

redogörelse för validitet och reliabilitet, urval och etiska principer.  

4.1 Vår förförståelse  
För att nå den kunskap vi ville ha var vi tvungna att försöka tolka och förklara kvinnornas 

berättelser genom att analysera vårt intervjumaterial. Hur vi gick tillväga med det återkommer 

vi till senare. För att kunna tolka vårt material måste vi vara medvetna om vår förförståelse 

som vi hade med oss in i uppsatsarbetet samt våra förväntningar på arbetet (Widerberg 

2002:26). 

Ämnet kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden är intressant för oss eftersom vi 

själva är kvinnor i åldern 20-30 och kan känna otrygghet när vi rör oss i staden. Detta har en 

påverkan på vår uppsats, både positivt och negativt. Det positiva är att vi lätt kan skapa en 

förståelse för kvinnornas berättelser då vi kan känna igen oss i deras upplevelser. I själva 

intervjusituationen kan det vara en fördel för oss som intervjuare, det kan vara lättare för 

kvinnorna att öppna sig för oss, eftersom vi är i samma ålder och av samma kön. Men det kan 

även vara ett problem att vi är av samma kön och i samma ålder eftersom våra upplevelser 

kan likna respondenternas, det kan därför bli svårt att se utanför den bild vi har av otrygghet. 

Vi måste därför vara extra kritiska och verkligen lyssna till deras utsagor och inte blanda in 

våra egna tankar.  

Vi själva är uppväxta i mindre städer än den vi valt att göra vår undersökning i och vi båda 

upplever oss vara trygga på vår hemort och känner oss inte lika begränsade som vi gör på vår 

nuvarande större bostadsort. Detta gör att vi bättre kan jämföra känslan av att vara trygg eller 

otrygg i staden. Vi tror att detta kan vara till fördel för oss i vår analys att vi kan sätta de två 

känslorna i motpoler till varandra. Det är lättare att förstå vad otrygghet är om man förstår vad 

trygghet är och vice versa.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi anser att intervjuer passar vår uppsats 

bäst. Detta eftersom vi vill beskriva kvinnors upplevelser av trygghet och otrygghet i staden. 

Vi anser att vårt metodval är det mest lämpliga då respondenterna, i vårt fall kvinnorna, är de 

enda som kan berätta om sina upplevelser av trygghet och otrygghet. Genom intervjuerna såg 

vi möjlighet att kunna interagera med kvinnorna och därför generera ett mer trovärdigt 

resultat. Skulle vi ha använt oss av exempelvis observationer, kunde vi gå ut i staden och 

observera kvinnor som rör sig i det offentliga rummet och försöka analysera deras beteende. 

Det skulle dock bli ett problem för oss då vi genom observationer inte skulle få svar på våra 

frågeställningar. Eftersom trygghet och otrygghet är en känsla inuti kroppen kan vi inte 

observera yttre tecken på kvinnorna utan det är något man måste sätta ord på (Widerberg 

2002:65–66). 

Vårt tillvägagångssätt är till största del induktivt då vi mestadels har utgått från empirin och 

utan någon hypotes. Våra teorier och tidigare forskning har varit till stor hjälp i vår analys då 

vi kunnat applicera dem på kvinnornas utsagor. Syftet har inte varit att visa hållbarheten i 

vissa teorier och begrepp genom hypotesprövningar utan vi har valt helt förutsättningslöst att 
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se till kvinnors berättelser om trygghet och otrygghet och försöka få en förståelse för den 

genom teorierna (Halvorsen 1992:78).  

4.3 Utformande av intervjuguide 
Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide som skulle vara till hjälp för den kommande 

intervjun. Vi började med att strukturera frågorna efter tre teman: Hotet, 

trygghetsskapande/brottsprevention samt kvinnan i staden. Frågorna utformades för att kunna 

besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi ställde huvudfrågor och sedan följdfrågor och 

vi försökte vara så öppna som möjligt vid utformningen av intervjuguiden (Se bilaga 1). Vi 

ville inte ha en fast struktur utan vi ville under intervjuns gång ställa följdfrågor som uppkom 

i själva intervjusituationen. Vi försökte tänka på att ställa öppna frågor som fick kvinnorna att 

berätta mer ingående om deras upplevelser av trygghet och otrygghet i staden. Frågorna 

syftade till att få kvinnorna att berätta om hur deras vardagsliv ser ut, hur rädslan påverkar 

dem och deras upplevelse av otrygghet.  

4.4 Dataanalysmetod 
Vi började med att transkribera våra inspelade intervjuer för att få en övergripande och allmän 

bild av materialet för att sedan välja ut citat och uttalanden som var centrala för vår studie. Vi 

gjorde därför en helhetsanalys. Halvorsen menar att utmaningen med denna analys är att hitta 

en struktur eller ett antal teman som återkommer (Halvorsen 1992:132). Vi valde ett 

empirinära förhållningssätt vilket betyder att man hämtar centrala teman från det empiriska 

materialet (Widerberg 2002:144–145). Vi använde oss av dataanlysprogrammet NVivo, i 

bearbetningen av materialet och kopierade in våra transkriberade intervjuer i programmet för 

att underlätta analysprocessen. I programmet kategoriserade vi vårt material för att få en 

överblick över den stora mängden text. Vi markerade ord och uttalanden som blev till teman. 

Våra teman var upplevelse av trygghet och otrygghet, den könade staden, riskmedvetenhet 

och trygghetsskapande åtgärder. Under arbetets gång placerade vi uttalanden och citat som 

passade in i våra olika teman, vilket gav oss en mer lättöverskådlig bild av intervjumaterialet.  

4.5 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om att mäta det som avses att mätas samt att upprepade 

mätningar ska ge samma resultat. Dessa är mer lämpade för kvantitativ metod men validitet 

kan man ändå diskutera i kvalitativ forskning. 

Reliabilitet är inget vi kan uppnå eftersom intervjuer är situationsbundna i sin kontext. Det är 

svårt att få samma resultat upprepade gånger eftersom människor och människors tankar 

förändras och att vi ständigt får fler erfarenheter. Dessa kan förändra intervjupersonens svar 

(Svensson och Starrin 1996:210).  Alltså är reliabilitet inte möjligt att uppnå i vår studie.  

Validitet kan vi däremot mäta. För att uppnå validitet har vi i vår studie tänkt på att dels ställa 

relevanta frågor i intervjuerna, dels att vara både sakliga och tillförlitliga. Vi har 

dokumenterat och reflekterat över vårt arbete med uppsatsen under hela processen, för att få 

fram den kunskap som vi vill åt. Vi har tänkt noga på de metoder som vi använt oss av för att 

få fram rätt kunskap men även varit kritiska mot dem. Vår forskarroll är något vi också varit 

kritiska emot, allt för att ge en så ren kunskap som möjligt (Widerberg 2002:18–19).  

4.6 Urval 
För att få bra kvalité på informationen och kunskapen ur intervjuerna strävade vi efter att 

intervjua de personer som har rätt kunskap (Halvorsen1992:102). Därför valde vi att intervjua 

kvinnor, då det är de som kan uttrycka sig om just kvinnors upplevelser av trygghet och 

otrygghet. Detta är ett strategiskt urval som passar bäst vid en liten undersökning och ett litet 
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urval. Vi har valt att intervjua kvinnor då vi upplever att de rör sig mest i det urbana rummet 

under kvälls- och nattetid. Det var alltså ett krav från vår sida att kvinnorna var unga och 

bosatta i Örebro.  

I arbetet med att få tag på respondenter kontaktade vi tio vänners bekanta via e-post. Vi valde 

att göra på detta sätt för att vi inte ville känna respondenterna väl. Anledningen till det är att vi 

tror att det skulle kunna påverka vårt resultat. I mailet frågade vi intervjupersonerna om de 

skulle kunna tänka sig att delta i en intervju som handlar om kvinnors upplevelse av trygghet 

och otrygghet i staden. Sex av kvinnorna svarade ja. Vi träffade kvinnorna en och en i ett 

avskilt rum på Örebro Universitet där vi kunde prata ostört. 

4.7 Etiska principer 
Det finns fyra etiska riktlinjer som brukar diskuteras för forskare. Dessa är informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale 2009:84). Vi började 

samtliga intervjuer med att informera intervjupersonerna om undersökningens syfte och att 

informera dem om att de har rätt att avbryta intervjun om de vill. Vi frågade om vi fick spela 

in intervjuerna och gav dem information om vilka som kommer få tillgång till intervjun. Vi 

frågade intervjupersonerna om vi fick använda hela intervjun eller delar utav den i vår 

uppsats. Information gavs till dem om att de även kan få ta del av slutprodukten om de skulle 

vilja, dessa punkter handlar om informerat samtycke. Vi har valt att inte namnge våra 

intervjupersoner för att inte avslöja privat data, det ska alltså inte vara möjligt att identifiera 

utsagorna med den som sagt det, därför har vi gett dem fiktiva namn (Kvale 2009:88). 

Anonymitet är en annan viktig princip, om vi lovar respondenterna anonymitet måste vi själva 

vara säkra på att vi kan hålla detta (Mason 2002:79–80). Detta handlar om konfidentialitet.  

Vi har tänkt på konsekvenserna som våra intervjupersoner kan utsättas för. Vi måste tänka på 

att den kunskap vi får fram ut intervjuerna inte ska riskera att intervjupersonen ska ta 

personlig skada utav den. Det är viktigt att, som forskare, tänka på att konsekvenserna av en 

studie både kan drabba de som deltar men även en större grupp som de representerar, denna 

grupp är i vårt fall kvinnor.  Det är även viktigt att vi som forskare har kunskap om 

undersökningsområdet så att vi kan ställa krav på försiktighet i hur långt vi kan gå i våra 

frågor, att vara personlig men inte privat. Vi har under intervjuns gång tänkt på att inte vara 

förföriska och få deltagarna att avslöja privata saker som de senare kan ångra (Kvale 

2009:89–90).  

Vår roll, som forskare påverkar kunskapens kvalité och hållbarhet. Vi har ett moraliskt ansvar 

och vi måste vara hederliga och rättrådiga. Vi har ett krav på oss att den kunskap vi kommit 

fram till måste uppnå hög vetenskaplig kvalité, detta kan vi kontrollera med hjälp utav 

validitet. Det är viktigt att vi som forskare är opartiska och så objektiva som möjligt, något 

som vi, under hela studiens gång, försökt att tänka på. Dessa fyra etiska riktlinjer är viktiga att 

ha i åtanke, framförallt i intervjusituationen, då det kan råda en maktrelation mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale 2009:90–93). 

En sista aspekt är att vi, författare, medverkade under alla intervjusituationer. Informationen 

vi fick av respondenterna kan självklart ha påverkats. Vi tror att det kan vara enklare att vara 

mer öppen gentemot en person än två, att intervjupersonen kanske blir mer tillbakadragen i en 

situation då det är två intervjuare. Den risken valde vi att ta då vi la större vikt vid att vi är två 

som observerar och tolkar situationen. Utifrån att vi båda deltog blev det enklare att diskutera 

intervjuerna. Fyra ögon är fler än två och detta har även underlättat analysarbetet på så sätt att 

vi båda kan minnas och reflektera över intervjusituationerna.  



 
 

15 
 

 

5. Reslutat och analys 
Kapitlet är disponerat i fyra stycken avsnitt. Det första avsnittet är en kort presentation av 

intervjupersonerna. De teman som presenteras är till att börja med upplevelse av trygghet och 

otrygghet som presenterar kvinnornas upplevelser av vad de ser som tryggt och otryggt. 

Påföljande tema är den könade staden, där vi analyserar kvinnornas svar angående könad stad 

och om de upplever att kvinnors och mäns upplevelser av otrygghet ser olika ut. I det tredje 

avsnittet, riskmedvetenhet, analyserar vi hur kvinnorna förhåller sig till risk och utsatthet i 

relation till just positionen kvinna i det urbana rummet. I det sista avsnittet, trygghetsskapande 

projekt presenterar vi kvinnors upplevelse av trygghetsskapande åtgärder.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
Nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner som vi gett fiktiva namn.  

Åsa, hon är 23 år gammal och nyutexaminerad socionom som arbetar på äldreboende. 

Lena, är 20 år och hon studerar till lärare. 

Stina, är 25 år och läser samhälls- och beteendevetenskapliga programmet. 

Hanna, är 26 år och studerar tekniskt basår. 

Amanda, är 24 år och läser till byggnadsingenjör. 

Julia, är 22 år och arbetar som kassörska i en livsmedelsbutik.  

 

5.2 Upplevelse av trygghet och otrygghet 
Under intervjuerna visade det sig att trygghet var något som kvinnorna hade svårt att beskriva 

och känna. Ofta talade de om otrygghet istället för trygghet. För att få reda på vad de ansåg 

vara tryggt ställde vi frågor som förde oss in på just trygghet. Frågorna som ställdes var hur 

känner du dig när du är hemma? eller känner du dig tryggare dag- eller nattetid? På så sätt 

fick vi kvinnorna att försöka definiera vad trygghet är för dem.  

5.2.1 Trygghet 
Det är tydligt att kvinnorna i vår undersökning upplever sig vara tryggare i sin hemmiljö och 

när de har sällskap av någon. För flera av kvinnorna var närstående, exempelvis föräldrar eller 

sambo en trygghet. När kvinnorna befinner sig i sitt hem känner de att de kan slappna av, de 

har en känsla av att inget ont kan hända dem och det gör att kvinnorna upplever sig att vara 

trygga.  

- Lena: Den enda plats jag känner mig trygg är hemma med familjen. 

- Amanda: Inomhus . Det händer väl kanske inte lika mycket inne i, eller ja, hemma hos 

mig vet jag att jag är trygg. Det är mindre eller färre människor som kan göra en illa 

när man är inne. 

- Julia: Ja gud ja, alltid när jag är med någon så känner jag mig trygg. 
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När kvinnorna har sällskap av någon så upplever de sig vara tryggare än om de är ensamma. 

Kvinnorna pratade om vikten av att hålla ihop med sina väninnor och följa varandra hem, de 

menar att det är större risk att bli utsatt för brott om man är ensam än om man är flera i grupp. 

Därför ser kvinnorna till att alltid försöka vara tillsammans då de ökar deras trygghet.  

- Hanna: Att hålla ihop. Det är ju fortfarande A och O. Hålla ihop en grupp tjejer. 

Gruppen är viktig, en grupp ger lite respekt med sig. 

Trygghetsundersökningen gjord av Brå visade att de flesta kvinnor blir misshandlade i sitt 

hem och av någon som är närstående. Hur kan det då vara så att kvinnorna i vår studie 

upplever sig vara mer trygga när de är hemma eller i sällskap av någon närstående och 

upplever sig vara otrygga på allmänna platser när statistiken visar att kvinnor blir mer utsatta i 

sitt hem? Om vi ser till Lidskogs beskrivning av offentligt rum är det önskvärt att alla typer av 

människor ska kunna vistas på offentliga platser och känna sig trygga. Det är tydligt att 

kvinnorna i vår studie känner sig tryggare i hemmet än vad de gör i det offentliga rummet. 

Kvinnornas syn på samhället och dess medborgare tycks inte vara positiv utifrån deras 

utsagor. De tycks endast förlita sig på det som är bekant och allt som är främmande blir också 

skrämmande. Rädslan som kvinnorna känner är alltså inte kopplad till förekomsten av brott 

utan en ständigt närvarande känsla, precis som Furedi (2006:3) menar grundar sig kvinnors 

känsla av trygghet och otrygghet på deras syn på samhälle och människa.  

5.2.2 Otrygghet 
Otrygghet var enklare för kvinnorna att beskriva och sätta ord på. Under denna rubrik 

presenteras det som enligt kvinnorna framkallar känslan av otrygghet. Otrygghet är en känsla 

kvinnorna ständigt bär med sig. För att få reda på hur kvinnorna upplevde otrygghet ställde vi 

frågor som är det något speciellt du är rädd för? Vad kan känslan av otrygghet bero på? 

Kvinnorna i studien upplevde många olika faktorer som otrygga. Mörker, tidpunkt och 

människor påverkar kvinnornas känsla av otrygghet. Våra intervjupersoner var eniga om att 

deras egna otrygghet påverkades av att andra kvinnor blev överfallna och våldtagna, detta 

framförallt genom media.  

 

- Stina: Jag har blivit jätterädd för mörker, jag vet inte vad som hänt. Men det smittar 

väl av med allt som händer runt omkring, och man läser i tidningar och media är ju 

ett helvete rent ut sagt. Dom skriver ju allt, och internet, nej usch. 

 

- Lena: Så fort det är lite mörkare så vill jag liksom inte gå med musik i öronen. 

 

- Amanda: Nej jag vet inte, alltså det är vi i samhället, det oss det handlar om. Så är 

det ju med allt som finns som oroar, skulle inte saker hända skulle man aldrig vara 

rädd för mörker, eller ja, vad det nu än må vara. Det är klart att om man hör att det 

hänt något så blir man ju rädd och får respekt för det. Jag har en väldig respekt för 

mörker och gränder och så där.  

Dessa citat pekar på att det är mörkret som är skrämmande. Ur kvinnornas utsagor är det 

tydligt att mörker innefattar många kulturella föreställningar. Det finns ett flertal diskurser om 

mörker och kvinnornas utsagor pekar på att de blir påverkade av dessa, bland annat genom 

media. Det är inte själva mörkret som är skrämmande utan alla de faror som det finns 

föreställningar om genom diskurser. Här är det märkbart att kvinnorna påverkas av diskurser 
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om mörker. Följande citat pekar istället på att det är människor som är hotfulla och 

skrämmande: 

 

 

- Åsa: En grupp, de är fler mot mig, men sen kan det ju vara jättehotfullt att möta en 

människa också, och sen så möter man en människa så ligger det säkert något 

planerat bakom. Så att de har någon med eller någonting. Jag hade ju aldrig varit 

trygg om jag mött en eller mött flera. 

- Hanna: Ja men om jag möter nån, vem som helst, jag och en person på en tom gata 

som möter varandra, åh herregud han kan göra vad som helst, eller hon. Det krävs 

inte så mycket. 

 

- Julia: Det är nog gruppen då, för den ensamma människan kan jag ändå ha en liten 

chans emot eller så men mot gruppen har jag inte det. 

 

Kvinnornas svar visade att rädsla och otrygghet inte har en fast punkt på något speciellt utan 

känslan av att vara rädd är ständigt närvarande. Som man kan se i citaten ovan så upplever 

kvinnorna mörker, en grupp människor, en ensam människa eller en tom gata som otryggt. 

Rädslan är alltså inte kopplad till ett speciellt objekt precis som Furedi menar, han menar att 

rädslans kultur idag är ett problem och formar människors vardagliga liv då rädslan idag har 

en oberoende existens, den går inte att associera till något speciellt objekt (Furedi 2006:1). 

- Stina: Nej jag är nog inte rädd för att det ska hända nånting speciellt sådär utan man 

vet bara att man läser så mycket och jaaa. Det är massa konstiga människor och man 

märker ju att folk blir lite crazy ibland. Det är väl mest att nånting, bara nånting. Det 

spelar inte så stor roll vad sådär. Det är nåt…. 

 

Det svaren även visade var att kvinnorna har en syn på samhället som otryggt och hotfullt och 

det gör att de lever efter den synen. Intervjuutsagorna tyder på att kvinnorna intar positionen 

som offer då de ständigt ser sig som ett byte. Att allt runt omkring kvinnorna kan utgöra 

någon sorts fara för dem tyder på att de ser sig själva som ett byte eller ett potentiellt offer. 

Återigen kan människosyn och samhällssyn kopplas till otryggheten. Den sociala 

konstruktionen av kön som finns i dagens samhälle gör att kvinnan förväntas att vara rädd och 

otrygg. När kvinnan ser sig själv som offer upprätthålls den sociala konstruktionen av kön. 

Denna position har kvinnor blivit socialiserade till att inta och förväntas av andra att leva efter 

det. Hon ska vara rädd och otrygg när hon rör sig i det offentliga rummet. Under intervjuerna 

visade det sig att kvinnorna hade lättare att prata om otrygghet än om trygghet, detta menar 

Sandberg och Tollefsen beror på att rädsla och otrygghet är något vardagligt i kvinnors liv, de 

pratar ofta med andra kvinnor om det eftersom det sätter stor prägel på deras liv (Sandberg & 

Tollefsen 2010:4).  
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- Lena: Jag kan ju tänka mig att dom här killarna som rör sig i de mörka parkerna är 

ju inte ute för att ja, de är absolut inte för att våldta killar, det kan jag inte tänka mig 

och inte heller för att slå dem, utan dom är ju ute efter tjejer.  

- Åsa: Jag tror att unga kvinnor är ett lätt byte, vi är nog ett attraktivt mål. 

Positionen som offer innebär vissa begränsningar, en av kvinnorna berättade för oss att hon 

kunde undvika en så vardaglig handling som att gå till en livsmedelsbutik när det blivit mörkt 

för att hon upplevde sig vara rädd och otrygg då. Det hon sa tyder på att hon egentligen inte 

var rädd för att utsättas för något fysiskt våld men att känslan av otrygghet ändå fanns där. 

Trots att hon inte tror att något kommer att hända så ser hon ändå att det kan finnas en risk 

med att gå ut själv och väljer därför att avstå den risken. Furedi menar att detta är ett 

samhälleligt problem och att rädslan faktiskt avskräcker människor från att ta risker, rädslan 

formar människors vardagliga liv. Han skriver även att rädslan för att utsättas för brott inte är 

kopplad till förekomsten av brott (Furedi 2006:3). Exakt det visar kvinnans uttalande på. 

- Amanda: Jag känner typ att jag inte vill gå och handla när det är mörkt ute. Nu 

känner jag att det är ganska okej där jag bor nu men jag har haft andra ställen som 

jag känner att jag kan lika gärna ta det imorgon för jag känner mig tryggare på dagen 

liksom. Även om de kanske inte kommer hända något så är jag ändå rädd liksom.  

 

Som Listerborn pekar på i sin avhandling finns det ett problem med stigmatisering av att 

kvinnor identifierar sig själva som offer då kvinnors möjligheter och resurser att röra sig fritt i 

staden blir färre (Listerborn 2002:32). 

 

5.3 Den könade staden 
Under detta tema kommer vi att presentera kvinnornas svar angående den könade staden och 

analysera dem, till detta tema ställde vi frågor som om du tänker på de män som du känner 

brukar de prata om rädsla eller otrygghet? Eller Tror du att männens upplevelse av otrygghet 

liknar dina? Vi ställde dessa frågor i syfte att undersöka hur kvinnorna ser på trygghet i 

relation till kön i stadslivet. 

- Hanna: Jag tror att män kan vara rädda men jag tror inte att de är lika vanligt. Jag 

har inte så många killkompisar som någonsin har sagt att de är rädda när de går hem. 

Dom följer med mig hem liksom och sen går dom hem själva. Så inte alls i lika stor 

utsträckning. 

- Stina: Jag tror inte de är lika… Men dom tycker säkert också det är obehagligt det 

här med våldtäkterna och så. De tänker väl på sina tjejkompisar och sina fickvänner 

och sådär. Jag tror inte de känner sig så utsatta själva.  

 

Kvinnorna beskriver hur männen inte tycks vara oroliga för att de själva ska utsättas för brott. 

Att de följer sina tjejkompisar hem för att sedan gå hem själva samt att de oroar sig mer för 

sina flickvänner eller tjejkompisar än att tänka på sin egen otrygghet pekar på just det. 

Kvinnorna i studien menar att männen inte är lika utsatta och att de kan röra sig mer fritt och 

obegränsat i staden än vad kvinnor kan. Detta kan kopplas till att staden idag är skapad av 

män och är till för män. Kvinnorna upplever att de inte kan nyttja staden i lika stor 

utsträckning som männen på grund av sin rädsla att utsättas för brott. Den feministiska 
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urbanteorin kritiserar stadsplaneringen för att vara patriarkal och har lyft fram att det råder 

maktförhållanden mellan könen i relation till rummet. Kvinnor och män har idag olika 

livsvillkor och staden måste planeras utifrån detta. Feministisk urbanteori menar att kvinnor 

ska få större inflytande på stadsplaneringen och detta för att minimera kvinnors rädsla att röra 

sig i det urbana rummet (Listerborn 2002:32). 

- Åsa: Säg att min sambo är ute en kväll, det är ju inte direkt så att jag säger att jag 

kommer och möter dig. Det blir ju inte på samma sätt för då utsätter ju jag mig själv. 

Nej men då tar jag ju oftast bilen i så fall, jag går inte ute.  

- Amanda: Jag tror att tjejer är mer försiktiga och mer rädda än vad killarna behöver 

vara. 

Här är ytterligare citat som tyder på att kvinnorna i vår studie upplever sig vara mer utsatta än 

män i staden. Kvinnan tar för givet att det inte kommer hända sin sambo något. Risken är 

större att hon själv skulle bli utsatt om hon gick ut för att möta honom när han var på väg 

hem. Som det första citatet tyder på så kan kvinnan inte inta positionen som beskyddare för 

män. Ett tydligt exempel på detta är att det enda sättet hon kan skydda honom på är att hämta 

honom i bil. Det är då bilen som blir det beskyddande, inte kvinnan. Kvinnornas uppfattning 

av att män och kvinnor har olika livsvillkor i staden bekräftar Short då han menar att staden är 

en arena där könsroller är inskriva och kodade. Den sociala konstruktionen av kön gör att 

kvinnors och mäns olika villkor för att röra sig i staden ser olika ut (Short 2006:127). 

Kvinnorna upprätthåller den sociala konstruktionen av kön då de inte vågar gå ut. Kvinnorna 

blir begränsade på grund av sin rädsla att utsättas för brott och det påverkar deras beteende 

genom att de avstår att röra sig i staden ensamma kvälls- och nattetid. Listerborn skriver att 

kvinnors relation till staden tidigare har varit negativ, staden har alltid setts som en manlig 

egendom och det är männen som har stått för produktionen av den. Utformningen av staden 

har betraktats som motarbetande för kvinnors behov och vardagsliv (Listerborn 2002:17). 

Detta upprätthålls då kvinnorna upplever att de inte kan nyttja staden i samma utsträckning 

som männen.  

5.4 Riskmedvetenhet 
I detta tema analyserar vi hur kvinnorna förhåller sig till risk och utsatthet i relation till just 

positionen kvinna i det urbana rummet. För att få svar på detta ställde vi frågor som det finns 

en bild av att kvinnan får skylla sig själv om hon råkar ut för någonting när hon går själv ute, 

vad anser du om det? Och polisen varnade kvinnor för att gå ute själva under sena kvällar 

och nätter när våldtäktsmannen var aktiv, följde du deras råd? 

Samtliga kvinnor i studien upplevde att Örebro som stad kändes otrygg och att gå ut själv är 

alltid en risk. Innan studien gjordes greps den serievåldtäktsman som överfallit ett antal 

kvinnor i Örebro. Våldtäktsmannen hade under en lång period satt skräck i staden. Det visade 

sig i kvinnornas svar att de alla blivit påverkade och mer riskmedvetna efter dessa händelser.  

- Hanna: Man är väl rädd för att nån ska våldta eller råna en eller vad som helst 

liksom, särskilt med allt som nu är eller har varit i Örebro. Det känns lite värre här än 

vad det gör i min hemstad till exempel. 

- Åsa: Lite också hur stort samhället är, då kan ja känna mig otrygg både i ett litet och 

ett stort, men i ett litet, typ hemma, där händer det ju inte lika mycket som det skulle 

göra här i stora Örebro 
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- Lena: Ja, när jag flyttade hit till Örebro så var ju våldtäktsmannen ute här och då 

ville jag åka taxi eller buss. 

 

Kvinnorna anpassade sitt beteende efter sin riskmedvetenhet. Som vi ser i citatet ovan valde 

kvinnan att ta det säkra före det osäkra. Rädslans kultur gör att människor undviker att ta 

risker, som vi utifrån kvinnornas svar kan se att de gjorde. Den riskmedvetenhet som finns i 

samhället idag gör att människor tar till försiktighetsåtgärder och risktagande är kopplat till att 

ha oansvarigt beteende. Om en risk tas får även ta konsekvenserna av den tas då risktagandet 

är associerat med arrogans, skriver Furedi (Furedi 2006:9–10).  

- Amanda: Jag tror att det har att göra med attityder, klädsel och allt sånt. Går jag 

med lättklädd kjol och urringad tröja är det klart att det drar uppmärksamhet till 

skillnad om jag skulle gå med munkjacka och en till jacka på. Nej men asså, det skulle 

inte vara lika stor risk att bli utsatt då.  

- Stina: Det är så jäkla sjukt, jag vill inte ens säga det men. Att minska risken att bli 

våldtagen är förmodligen att inte gå i för korta kläder, det är så tragiskt men det är 

så, tyvärr. 

En av kvinnorna i studien ansåg att kvinnor får skylla sig själv om de utsätts för brott. Hon 

menade att kvinnan bör vara så pass riskmedveten att de inte ska gå ute själv när det är mörkt. 

Kvinnor ska vara medvetna om risken med att gå ut själva och därför inte göra det. Detta kan 

även ses som ett utryck av individualiseringen. Det du själv väljer att göra får du också ta 

konsekvenserna av.  

- Stina: Det va lite som jag sa innan, det är lite tufft att gå själv, ja man får skylla sig 

lite själv. För man vet om vad som kan hända. Man ska vara nonchalanta. Äh, det 

händer inte mig. Det är lugnt. Men så ja, lite får man skylla sig själv. Sen så är det ju 

mycket kvinnor som blir utsatta. Det är ju nästan nästintill bara kvinnor som blir 

utsatta. Man vet ju om att det händer. Så att ja, man får skylla sig lite själv.  

Något mer som påverkade kvinnornas rädsla och riskmedvetenhet var media. Kvinnorna 

återkom flera gånger till att när de läser tidningar och tittar på nyheter påminns de ständigt om 

vad som händer ute i samhället och det gör att de blir mer riskmedvetna. 

- Julia: Nej det är väl allt man läser om, ja men typ överfall, att bli rånad eller 

våldtagen allt sånt.. 

- Åsa: Man vill ju inte att det ska vara så med media är jävla duktiga på att framställa 

det så. Akta dig när du går hem liksom. 

Kvinnorna var enade om att deras riskmedvetenhet ökar på grund av media. Att det som andra 

människor upplevt och berättar om gör att andra kvinnor blir medvetna om vad som kan ske 

och därför inte utsätter sig för möjliga risker.  

I vår genomgång av diskursbegreppet skrev vi att när vi har en specifik syn på världen finns 

det handlingar som ses som naturliga och handlingar som ses som onaturliga, olika syn på 

världen gör att vi handlar olika socialt. Synen på att ta en risk att gå ut visar sig tydligt i våra 

kvinnors utsagor vara något onaturligt. Det naturliga är istället att undvika risktagande, att 
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undvika att gå ut när det är mörkt. Våra kvinnors upplevelser av detta tycks samspela med 

samhällets övergripande diskurser. 

 

5.5 Trygghetsskapande åtgärder 
Under detta tema kommer vi presentera kvinnornas upplevelser av trygghetsskapande projekt. 

Dels vad de tror att samhället gör men även vad de själva kan göra för att minska risken att bli 

utsatt för brott. Vi ställde frågor som vad tror du att polisen och andra myndigheter gör för 

att samhället ska bli tryggare och hur tror du att du själv eller andra kan påverka risken att 

utsättas för brott? 

Förtroendet för polis och andra myndigheter, var hos kvinnorna svagt. De tror och hoppas att 

myndigheter och polis arbetar med att förebygga brott och skapa ett tryggare samhälle men de 

kunde inte ge några konkreta exempel på vad som görs förutom att övervakningskameror har 

satts upp i Örebro.  

- Stina: Jag tror att polisen och myndigheter kan göra hur mycket som helst egentligen. 

Men det känns inte som att de lägger ner resurser på att faktiskt göra det. I alla fall 

inget man kan läsa om och så. Visst att man har satt upp en övervakningskamera i en 

tunnel men ändå har det varit sjukt mycket våldtäkter och överfall i Örebro ändå 

liksom, man behöver fokusera på något annat.. 

Vi frågade kvinnorna om övervakningskameror ökar deras trygghet och om de tror att de 

minskar antalet brott. Alla kvinnor i studien var överens om att övervakningskameror inte 

minskar antalet brott utan att de endast underlättar efterarbetet när något brott skett som till 

exempel utpekande av person och annan bevisning. En del av det brottsförebyggande arbetet, 

som Listerborn skriver om är att sätta upp övervakningskameror. Kamerorna är något som ska 

öka tryggheten i staden (Listerborn 2000:2). I Örebro finns det kameror på vissa skolgårdar 

och tunnlar och kvinnorna anser att det är bra men de upplever att de inte minskar antalet brott 

eller får de att känna sig trygga. 

För att öka känslan av trygghet hade kvinnorna egna strategier de använde sig av.  

- Hanna: Om jag går så har jag nycklarna i handen. 

- Åsa: Många brukar gå med nycklar har jag hört. Många av mina kompisar går med 

nycklarna mellan fingrarna om de ska gå själva. 

Samtidigt som hon berättade detta placerade hon sina nycklar mellan sina fingrar för att visa 

hur hon menade. Nycklarna stack ut mellan fingrarna och hon skapade ett eget knogjärn. Hon 

berättade att hennes kompisar gjorde detta för att försvara sig mot en potentiell gärningsman. 

En del av kvinnorna använde sig utav överfallslarm när de gick ensamma ute, de förklarade 

att larmet fick dem att känna sig tryggare om något skulle hända, de hade en tro på att någon 

förhoppningsvis skulle höra och rycka in.  

- Julia: Jag bär alltid med mig ett litet överfallslarm i fickan och så ringer jag ju alltid 

och säger att jag är på väg hem. 

- Amanda: Jag tror att vissa till exempel bär med sig överfallslarm, pepparspray får 

man väl inte använda längre tänkte jag säga. Men jag tror att man tänker på det mer 
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att, ja men jag ska inte gå själv och att man hör av sig och så, så är det i alla fall med 

dom jag umgås med. Man hör och ser att det inte är så många som går själva längre.  

Att alltid höra av sig till någon, att ständigt ha mobilen redo var andra strategier som 

kvinnorna tog till för att skapa en känsla av trygghet. Vissa av kvinnorna berättade att de alltid 

höll mobilen i handen när de gick ensamma ute när det var mörkt, vissa av dem ringde till 

någon närstående så att de hade någon att prata med under tiden. Kvinnorna förklarade att 

deras egen trygghet ökar om andra människor vet var de befinner sig. De trodde inte att risken 

för att bli överfallen var lika stor om de talade i telefon. Detta gjorde att vissa av kvinnorna till 

och med låtsades prata i telefon.  

Eftersom kvinnorna själva anser att de är i riskzonen för att utsättas för brott när det är mörkt 

ute så tar de till strategier för att undvika ett risktagande. Precis som Furedi menar att den syn 

man har på risk och risktagande är kopplat till olika situationer och man använder sig av 

strategier för att undvika möjliga risker (Furedi 2006:26–27). 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras och vi kommer även diskutera 

resultatet.  

Kvinnorna i studien hade svårt att tala om trygghet, vi blev därför tvungna att styra kvinnorna 

in på ämnet. Då berättade kvinnorna att deras eget hem och närstående såsom sambo, familj 

och vänner gav dem en känsla av trygghet. Otryggheten var lättare för kvinnorna att tala om, 

trots detta kunde de inte koppla känslan till ett speciellt objekt utan det var en känsla som 

ständigt var närvarande. Det var tydligt att kvinnorna talade om sig själva som byten, de intog 

positionen offer. Kvinnorna upplever att allt som finns omkring dem utgör en sorts fara, det 

finns alltid något som kan skada dem. Upplevelsen av att vara otrygg tror kvinnorna är 

starkare hos det kvinnliga könet än det manliga. De tror att männen kan röra sig mer fritt i 

staden än vad de själva kan. Kvinnorna blir, bland annat genom media, medvetna om risken 

att röra sig ute i staden och handlar utefter det. Tar kvinnor risken att gå ut själv när det är 

mörkt trots att hon är medveten om vad som kan hända menar vissa att om det skulle hända 

henne något skulle hon få skylla sig själv. För att skydda sig mot överfall tar kvinnorna till 

olika trygghetskapande strategier såsom att använda överfallslarm, gå med nyckarna i handen 

eller att låtsas tala i telefonen.  

I och med att kvinnorna inte kunde förknippa känslan av otrygget till något specifikt objekt 

vet de inte vad de är rädda för. När de beskriver otrygghet blir aspekter som människor, 

mörker, platser samt folktomma gator otryggt och skrämmande. En stor del av kvinnornas liv 

blir påverkat av otryggheten. Eftersom kvinnorna själva tror att de är otryggare än vad 

männen är, blir deras syn på det deras verklighet. Det har alltså att göra med syn på människor 

och samhälle. Hur män och kvinnor förväntas vara, hur ett otryggt samhälle ser ut och vad 

som utgör otrygghet påverkar i allra högsta grad kvinnornas upplevelser av vad som är tryggt 

och otryggt. Kvinnor är idag socialiserade till att bete sig försiktigt i staden och alla kvinnor i 

vår studie berättade att de alltid måste höra av sig till närstående om var de befinner sig och 

hur de tar sig hem. Kvinnorna får ständigt höra att de bör akta sig för vissa platser och detta 

gör att de intar, men även tilldelas positionen som offer, något som självklart kommer att 

påverka deras vardag. Kvinnorna blir medvetna om riskerna och tvingas anpassa sig efter 

dem, annars finns risken att hon får skylla sig själv om något skulle hända henne. Om 

kvinnorna väljer att ta risken att gå ut själva en kväll, trots att de är medvetna om vad det kan 

innebära, tar de till vissa strategier för att minska risken att utsättas för ett överfall. Det 

intressanta med detta är att den egentliga risken att som kvinna utsättas för brott i det 

offentliga rummet är mycket liten. Den är desto större för män och faktum är att överfall mot 

kvinnor oftast sker i hemmet och gärningsmannen är någon bekant. Hur kan då otryggheten 

ha så stor betydelse för kvinnors liv och prägla deras vardag? Det har att göra med att synen 

på samhället är att det är otryggt och synen på människan är att män är överordnade kvinnor, 

kvinnor är underordnade männen. Vi ser att kvinnorna i vår studie försätter sig själva och 

försätts av andra i en offerposition, något som är socialt konstruerat.  

I och med detta undviker kvinnor i vissa fall att gå ut, att vistas på ödsliga platser och att tala 

med främmande människor. De tvingas ständigt att planera hur de ska ta sig hem och göra val 

utifrån deras riskmedvetenhet. Med det menar vi att exempelvis ta en omväg hem för att den 

upplevs tryggare. Kvinnorna känner att de alltid måste vara på sin vakt och jämför sina 

upplevelser av otrygghet med männens. Kvinnorna tror att männen kan röra sig mer fritt i 

staden och att deras liv inte alls påverkas av otrygghet.  
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Vi ser en könsskillnad i hur män och kvinnor lever i staden och för att minska skillnaderna 

måste könsaspekter tänkas på när stadens utformning planeras. Kvinnan måste få en roll i 

stadsplaneringen då staden idag är uppbyggd för män. Att installera fler gatubelysningar, 

klippa ner buskage, tillsätta fler bussförbindelser under kvälls- och nattetid är åtgärder som vi 

tror skulle hjälpa till att få kvinnorna känna sig tryggare i staden. Att ge en positiv bild av 

staden för att öka tryggheten men även att ta kvinnors rädsla på allvar är två målsättningar 

som är svåra att kombinera. Genom planeringsåtgärder ska det strävas mot att öka känslan av 

trygghet i staden. 

Vi tror att den våldtäktsman som gjort ett flertal överfall mot kvinnor i Örebro kan till viss del 

ha påverkat känslan av otrygghet bland kvinnorna i studien. Det kan självklart ha en viss 

påverkan på vårt resultat. Dock har tidigare forskning och statistik visat att kvinnor är mer 

begränsade och mer otrygga i staden än vad män är. Vår studie har ett liknande resultat som 

den studie som gjordes av Sandberg i Umeå, där Hagamannen överföll ett flertal kvinnor. Det 

är möjligt att studien skulle fått ett annat reslutat där det inte skett lika många 

uppmärksammade överfall. Vi kan endast diskutera Örebro och de kvinnor vi intervjuade. 

Resultatet är endast baserat på intervjuer med unga kvinnor. Resultatet kunde blivit något 

annat om vi intervjuade till exempel pensionärer. Studien är ett resultat av nutiden och 

upplevelsen av otrygghet är väldig aktuell i Örebro.  

Det finns givetvis andra aspekter som har påverkat vårt resultat. En av dessa är valet av 

teorier. Teorierna är väldigt avgörande för studiens riktning och resultat. Vårt val av teorier 

och teoretiska problematiseringar styrde oss mot ett genusperspektiv och genom dem kunde vi 

se staden som könad. Om vi istället skulle använda oss av maktteorier skulle vi kunna studera 

maktrelationer i staden och dess påverkan på otrygghet och förmodligen få helt andra resultat. 

Anledningen till att vi valde ett genusperspektiv var att det är mer intressant då vi tror att 

könsroller och staden som könad har större påverkan på kvinnors känsla av otrygghet än vad 

man kan tro.  

Något annat som kan påverkat vårt resultat är vårt val av metod. Vi valde att göra en 

kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi anser att den metod var 

den som passade vår uppsats bäst eftersom vi ville utgå från kvinnornas utsagor, alltså vår 

empiri. Empirin analyserade vi sedan med hjälp av våra valda teorier och teoretiska 

problematiseringar. Genom intervjuer kan vi integrera med kvinnorna och sätta ljuset på det 

vi ansåg vara viktigt i varje situation för att få en så riktig kunskap som möjligt.  

Under arbetet med vår analys framgick att många av våra kvinnors upplevelser av otrygghet 

handlar om deras syn på människa och samhälle, denna syn får de genom diskurser som finns 

i samhället, bland annat genom media och hur människor talar om otrygghet. Nu i efterhand 

kan vi se att en diskursanalytisk studie hade varit passande eftersom vi har gjort en studie om 

kvinnors berättelser om otrygghet och sedan jämfört dessa med samhällets övergripande bild.  

Titeln ” I mörkret ser ingen vad som sker” tycker vi är stark och berör alla de punkter som vi 

har tagit upp i denna uppsats. Målet var att hitta en titel som känslomässigt berör läsaren men 

även att läsaren skulle bli nyfiken på vad vår uppsats handlar om. Vi tror att bilden många 

människor har idag är att det är mörkret som är skrämmande och otryggt och därför kan känna 

igen sig i titelns betydelse. 

Till en början var tanken med vår studie att skriva om brottsprevention och undersöka om 

kvinnor blir tryggare tack vare den. Fokus ändrades under tidens gång då vi läste oss in på 

ämnet och vi fick fler perspektiv på vad kvinnors otrygghet berodde på. Vi upplevde att 
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kvinnors otrygghet var något mycket större och mer komplicerat än vad vi först trodde och vi 

menar att otryggheten inte försvinner med hjälp av endast brottsprevention. Vi tror att rädslan  

och dess problematik behöver förstås och innan åtgärder söker finnas. Då vi fick större 

förståelse för detta ändrade vi uppsatsens centrala tema.  

En intressant vidare forskning på ämnet skulle vara att göra en jämförande studie mellan 

städer i Sverige för att se om upplevelsen av otrygghet ser olika ut i tillexempel landsbygd 

och storstad. Vi skulle även kunna koppla otrygghet till individualiseringsteorin för att se om 

otryggheten har ökat sen vi gått från att leva i ett kollektivsamhälle till att idag leva efter sina 

egna livsmål. Eftersom vår studie bara fokuserar på kvinnor och vår tidigare forskning både 

fokuserat på kvinnor och män skulle det vara intressant att göra en liknande studie som vi 

gjort fast att enbart intervjua män för att få en förståelse för deras upplevelse av trygghet och 

otrygghet i staden.   

6.1 Författarnas tankar om uppsatsarbetet 
Vi har under arbetet med studien delat upp och ansvarat över vissa kapitel. Anette har skrivit 

tidigare forskning och Elin har skrivit teorikapitlet. Självklart har vi dock hjälpt varandra och 

kommit med synpunkter. Resterande kapitel har vi delat upp på så sätt att den ena av oss har 

skrivit medan den andra har suttit bredvid och kommit med idéer. Självklart har vi diskuterat 

vårt material och hade som mål att texten ska vara flytande och att det inte ska synas att det är 

två författare i en text. Samarbetet har gått väldigt bra och det har inte uppstått några som 

helst komplikationer under arbetet med själva skrivandet av uppsatsen. När manus stod klart 

bad vi personer i vår närhet att läsa igenom och komma med synpunkter för att förbättra 

språket i uppsatsen. Det är lätt att bli ordblind av sitt egenskrivna material.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Hur gammal är du? 

 

Kan du beskriva hur du tar du dig hem en sen kväll/natt? 

 

Brukar du kontakta någon och meddela att du kommit hem? 

 

Känner du dig mer otrygg på vissa platser än andra? 

- Var? 

- Vad kommer det sig? 

 

När tror du att de flesta brott sker? 

 

Är du rädd när du går själv ute? 

 

Känner du dig mer trygg en speciell tid? 

- När? 

- Hur kommer det sig? 

 

Om du befinner dig på en folktom gata under nattetid, hur känner du dig då? 

 

Om du befinner dig på en gata där det finns fler människor än du under nattetid, beskriv dina 

känslor då?  

 

Beskriv en plats där du känner dig trygg. 

 

Beskriv en plats där du känner dig otrygg. 

 

Är man olika trygg beroende på var i staden man bor? 

 

Känner du dig tryggare när du är närmare ditt hem? 

Hotet 

Vad är hotfullt för dig? 

 

Har du hamnat i en hotull situation? 

- Hur löste du den? 

 

Om du hamnar i en hotfull situation, hur skulle du lösa den? 
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Hur avgör du om en situation är hotfull? 

 

Har du blivit utsatt för något vålds brott? 

- Vadå? 

 

Är det någon skillnad på att möta en ensam person eller en grupp människor? Vad är mest 

hotfullt? Hur kommer det sig? 

 

Anser du att du själv eller andra kvinnor blir begränsade i staden?  

- Hur kommer det sig? 

- Pågrund av vadå? 

 

Brukar du välja att ta en annan väg hem för att den känns tryggare?  

Har du mobilen redo? 

 Har du pepparspray/överfallslarm? 

…eller något annat? 

 

 Trygghetsskapande / brottsprevention 

Skulle du känna dig tryggare i staden om det fanns övervakningskameror? 

Tror du att övervakningskameror gör så att brott minskas? 

 

Det finns övervakningskameror på skolgårdar och i vissa tunnlar här i Örebro, känner du dig 

tryggare att vistas på den platsen än på en plats där det inte finns kameror?  

- Hur tror du det kan komma sig?  

- Varför inte? 

 

Hur ser ditt förtroende ut för polisen? 

För ordningsvakter? 

För “föräldrar på stan”? 

 

Vad tror du att polisen och andra myndigheter gör för att samhället ska bli tryggare? 

 

Vad skulle det betyda för dig om det fanns exempelvis fler patrullerade poliser ute under 

nattetid? 

 

Hur tycker du att du själv eller andra kan påverka risken att utsättas för brott?  

 

Kvinnan i staden  

 

Det finns en bild av att kvinnan får “skylla sig själv” om hon råkar ut för någonting när hon 

går själv ute, vad anser du om det? 
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Men polisen varnade ju kvinnorna för att gå ute själva under sena kvällar och nätter när 

våldtäktsmannen härjade runt, följde du deras råd?  

- Vad gjorde du? 

- Hur kommer det sig?  

- Varför inte? 

Vilka grupper tror du är mest utsatta för brott? 

 

Om du tänker på de killar/män du känner, talar de om rädsla eller otrygghet? 

Tror du att deras upplevelser liknar dina? 


