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1 Inledning  
 

Vem har tillträde till det offentliga rummet? Det offentliga rummet är som namnet antyder 

offentligt det vill säga tillgängligt för alla oavsett kön, klass, etnicitet och sexuell läggning. 

Men är det verkligen så samhället ser ut idag? Tanken med mitt arbete är att försöka svara på 

hur kvinnors relation till det offentliga rummet ser ut, hur de använder rummet och om det går 

att synliggöra några rumsliga mönster av deras beteende i det offentliga rummet.  

 

Genom historien har det offentliga rummet setts som en plats ämnad för männen. Under 

upplysnigen mellan 1750-1830 ansågs mannen vara den rationella och den förnuftiga 

individen och var den som kunde skapa en jämställd och bättre värld. Ett centralt begrepp som 

uppkom under upplysningen var medborgare. En medborgares främsta plikt var att 

upprätthålla och arbeta för samhällets bästa och detta kunde endast ske genom att aktivt 

deltaga i det offentliga livet. Offentlighet var något som förknippades med männen och 

kvinnorna uteslöts därför ur begreppet medborgare. Kvinnorna ansågs inte ha samma 

rationella tänkande och förnuft som männen så de förpassades till den privata sfären, till 

hemmet där hon utförde sysslor som ansågs vara kvinnliga så som att städa, laga mat, föda 

och uppfostra barn. En bra kvinna var således en kvinna som inte ifrågasatte männen och som 

var en bra maka och mor. (Rydström & Tjeder, 2009 s. 26-42)  

 

Med detta i åtanke så är det inte så konstig att samhällets normer och stadsplanering sker 

utifrån ett manligt perspektiv. Short (2006, s. 128) kallar detta fenomen för ”man-made city”. 

Tidigare så ansågs det inte lämpligt för en kvinna att gå ute på stadens gator utan en man som 

sällskap men i takt med att de stora varuhusen uppfördes i städerna så fick kvinnorna en större 

rörelsefrihet. Varuhusen var en plats för konsumtion vilket ansågs vara en kvinnosyssla så i 

skydd av varuhusets fasad kunde nu kvinnorna röra sig mer på egen hand utan sällskap av 

männen, rörelsefriheten ökade därmed för kvinnorna (Larsson & Jalakas, 2008, ss. 16-19). 

Stadens utformning har formats så den gynnar mannen och motarbetar kvinnans vardagsliv. 

Staden beskrivs ofta som en manlig egendom och är något som kvinnor bör undvika. 

(Listerborn, 2002, s. 17) Det offentliga rummet är således skapat av män och för män och kan 

ses som en manligt kodad plats medan det privata rummet, hemmet är en kvinnligt kodad 

plats. 

 

I och med att jag har studerat social geografi och genusvetenskap så har jag börjat 

uppmärksamma hur platser är uppbyggda utifrån trygghet och otrygghet, detta har fått mig att 

intressera mig för ämnet och det är därför jag nu väljer att fokusera mitt arbete på hur centrala 

Hallsberg är planerat ur ett trygghetsperspektiv med fokus på kvinnors upplevda otrygghet i 

det offentliga rummet. Hallsberg är ett litet samhälle där ingen är otrygg. Det är den bilden jag 

får när jag pratar med människor som inte bor här, de menar att i ett litet samhälle så känner 

alla alla och där är man mindre otrygg än i en större stad. Min uppfattning är dock tvärtom, 

det finns en otrygghet även här, trots att alla känner alla. Jag finner det därför intressant att 
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studera och ta reda på mer om hur kvinnorna i Hallsberg upplever denna plats. Är man mer 

otrygg i en större stad än i ett litet samhälle eller är det hur platsen är utformad som skapar 

otrygghet och trygghet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida de kvinnliga invånarna i Hallsbergs tätort 

upplever en otrygghet för att vistas i centrala Hallsberg och hur den otryggheten tar sig 

uttryck. Vidare vill jag undersöka om det går att urskilja platser som upplevs som otrygga och 

vad det är som är den karakteriserar dem. Jag vill även undersöka om det går att se ett 

samband mellan kvinnornas upplevda otrygghet samt om tiden på dygnet spelar någon roll för 

hur en plats uppfattas som otrygg eller inte. Slutligen vill jag undersöka vad det är som gör att 

kvinnor upplever otrygghet och om de har utvecklat strategier för att motverka sin otrygghet.  

 

1.2 Frågeställningar: 
 

1. Vilka platser uppfattas som otrygga i centrala Hallsberg?  

 

2. Hur är de utformade? 

 

3. Upplevs platsen annorlunda beroende på vilken tid på dygnet som platsen besöks?  

 

4. På vilket sätt påverkas kvinnornas rörelsemönster av att de känner sig otrygga när de 

rör sig i det offentliga rummet?  

 

5. Om kvinnorna känner sig otrygga, har de utvecklat någon strategi för att känna sig mer 

trygga och hur ser strategin ut?  
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1.3 Disposition 

 
I avsnittet nedan redogör jag för begreppen det offentliga rummet samt trygghet, otrygghet 

och rädsla och varför jag anser att de är viktiga. Därefter följer ett avsnitt om tidigare 

forskning där statistik beskrivs under rubriken NTU – nationell trygghetsundersökning följt av 

utformningen av det offentliga rummet och avslutas med ett avsnitt om olika strategier som 

kvinnor använder sig av när vistas i det offentliga rummet. Efter avsnittet om tidigare 

forskning så följer metodavsnittet där jag redogör för valet av min intervjumetod, 

fokusgrupper samt hur urvalet har gått till för att hitta intervjupersoner samt hur 

genomförandet av intervjuerna har gått till. Empiriskt material är avsnittet där jag redogör lite 

kort om hur Hallsberg ser ut samt vad som framkom under gruppintervjuerna och varje 

intervju redovisas för sig. I analysen tar jag hjälp av den tidigare forskningen för att analysera 

det material som presenterades i empirin . I avsnittet om resultat och slutsats så återkoppar jag 

till min frågeställning och för ett resonemang kring mitt resultat. 
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2 Begrepp 

2.1 Det offentliga rummet 

 
Det offentliga rummet kan ses som motsats till det privata rummet där det privata rummet 

avser exempelvis någons bostad. Det offentliga rummet innefattar gator, torg, parker och 

grönområden, det vill säga platser som alla människor har tillgång till (Andersson, 2002, s. 

108). Det offentliga rummet är även en plats för samtal och interaktion med andra människor 

ifrån andra grupper än den man själv tillhör. Det vill säga att i det offentliga rummet så sker 

en integration med andra typer av människor än vad som man normalt umgås med, 

exempelvis olika samhällsgrupper, etnicitet, ålder och så vidare. I det privata rummet kan man 

styra och välja att integrera med människor som är lika än själv. Integrationen mellan olika 

typer av människor sker i det offentliga rummet.  (Lidskog, 2006, s. 132). Det privata rummet 

har länge kopplats ihop med det kvinnliga medan det offentliga rummet anses vara ett manligt 

rum. 

 

Under industrialiseringen på 1800-talet växte det offentliga rummen fram, av och för män. 

Det var i staden som besluten fattades och det var där som skolor och arbeten fanns det blev 

en miljö anpassad till männen i samhället. Kvinnornas plats var som tidigare nämnt i hemmet 

i det privata rummet. (Andersson, 2002, s.109) Stadens utformning påverkar människans 

rörelsemönster samt hur den upplevs. Förr användes stadens centrum som en handelsplats 

eller en plats sför möten med andra människor. Dagens köpcentrum har gjort att stadskärnan 

inte längre har samma roll som förr. Då det idag är mer vanligt att man väljer att åka till de 

stora köpcentran för att handla och uträtta sina ärenden. Köpcentran är oftast placerade i 

utkanten av staden. De nya bostäderna som planeras och byggs placeras oftast i utkanten av 

staden och detta bidrar till att stadens centrum avfolkas. Människans rörelsemönster påverkas 

av detta genom att det blir längre och längre avstånd in till centrum, skolor och 

fritidsaktiviteter (Boverket, 2010, s. 19).  

I detta arbete har jag valt att använda begreppet det offentliga rummet för att förtydliga att det  

inte är det privata rummet jag avser att studera utan platser som alla människor har tillgång till 

det vill säga de offentliga platserna. Det är även ett intressant begrepp att använda då det, som 

tidigare nämnts, ses som en manlig kodad plats.   

 

2.2 Trygghet / otrygghet  
 

Otrygghet uppstår i sociala sammanhang som människan upplever som skrämmande eller 

hotfulla så som exempelvis situationer där hot om brott förekommer. Trygghet däremot kan 

ses som motsats till otrygghet och upplevs i situationer och sammanhang där människor 

känner att de har kontroll och tillhörighet (Torstensson Levander, 2007, s. 10). Rädsla är 

ytterligare ett begrepp som är svårt att definiera då rädsla upplevs olika och gränsen för när en 

människa är rädd eller är orädd är svår att dra (Andersson, 2002, s. 110).  
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Jag har valt att i denna uppsats fokusera på begreppen trygghet och otrygghet då jag anser att 

de mer passar till mitt syfte. Rädsla är en starkare känsla än otrygghet och kan på så vis vara 

svårare för människor att hantera. Med det menar jag att om en person känner sig otrygg så 

kan den ändå känna att det är okej att vistas på en otrygg plats till skillnad mot om personer 

upplever rädsla. Ordet rädsla kan enligt mig upplevas som något negativt,  ingen vill erkänna 

sig rädd medan det är mer accepterad att tala om otrygghet. 

 

3 Tidigare forskning 

 

3.1 NTU – Nationella trygghetsundersökningen 
 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför varje år en enkätundersökning för att kartlägga 

och redogöra för vilken utsträckning allmänheten utsätts för brott, deras upplevad otrygghet 

och vilket förtroende för rättsväsendet de har. Denna rapport kallas för NTU – Nationella 

trygghetsundersökningen. Undersökningen är publicerad 2013 med statistik hämtad från 2012 

och det är cirka 13000 personer i åldrarna 16-79 år som deltagit i den. (Färdeman, Hvitfeldt & 

Irlander, 2014) Då min uppsats handlar om kvinnors upplevda otrygghet i det offentliga 

rummet så kommer jag att fokusera på de delar i rapporten som behandlar kvinnornas 

upplevda otrygghet. Givetvis så kommer även männens otrygghet att nämnas för att påvisa 

skillnaderna mellan könen, jag kommer dock inte att gå in på ett djupare resonemang kring 

deras upplevelser då det är kvinnornas upplevelser jag vill fokusera på. 

 

Den nationella trygghetsundersökningen visar att 22% av de tillfrågade personerna utsatts för 

brott under året och det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som är utsatta. Det är dock 

skillnad i vilka brott de utsätts för. Männen utsätts oftare för personrån, bedrägeri och 

misshandel medan kvinnorna oftare utsätts för sexualbrott, trakasserier och hot  Det föreligger 

skillnader i var brotten begås, män utsätts oftare på allmän plats av en okänd gärningsman 

medan kvinnorna utsätts för brott i hemmet av någon de känner Statistiken visar även att det 

är personer i åldern 20-24 år som är den kategori som är mest utsatta för brott. (Färdeman, et. 

al. 2014, s. 32-56) NTU innehåller även en del som belyser människors upplevda oro och 

otrygghet över att utsättas för brott, både  i det privata och offentliga rummet samt om deras 

oro och upplevda otrygghet får konsekvenser för hur de lever sina liv.  
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Diagram 1 

 

 

Diagramen ovan visar att män oftare utsätts för våld av en okänd gärningsman till skillnad 

mot kvinnor som ofta utsätts för våld från någon i deras närhet. Våld mot män går således att 

koppla ihop med att det oftast inträffar  i det offentliga rummet medan våld mot kvinnor sker i 

det privata rummet. Vilket även tydligt syns i diagram 3 här nedan. 

Diagram 3 

Diagram 2 Källa:  www.bra.se 

Källa:  www.bra.se 
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Det är generellt sett få personer som känner sig otrygga eller känner oro för att utsättas för 

brott. Det är fyra gånger fler kvinnor än män som upplever otrygghet när de vistas ute sent på 

kvällen. Framförallt är det kvinnor i åldern 65-79 år men det är även en stor andel kvinnor i 

åldern 20-24 år upplever samma känsla av otrygghet när de vistas ute sent om kvällarna. 

Många av dessa kvinnor undviker helt att gå ut själva efter mörkrets inbrott. (Färdeman, et. al. 

2014, s. 82-85) Statistiken visar att kvinnor känner sig mer otrygga och rädda för att utsättas 

för brott än män, detta trots att det är männen som är mer utsatta för brott än kvinnor. Kvinnor 

och män upplever att de är mer otrygga om de möter en ensam man när de rör sig utomhus 

dock är det fler kvinnor än män som upplever denna otrygghet. Att möta en ensam kvinna 

uppfattas inte på samma sätt och medför inte samma känsla av otrygghet, detta gäller för både 

kvinnor och män (Andersson, 2005, s. 71). 

 

Diagram 4 

 

www.bra.se 

www.bra.se 
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Diagram 5

 

 

Diagramen ovan påvisar att det är fler yngre personer som utsätts för brott. Dock kan vi utläsa 

att det är de äldre som upplever mest otrygghet. De visar även att det är fler kvinnor än män 

som upplever att de är otrygga och att många av de äldre kvinnorna inte går ut på grund av 

det. 

3.2 Det offentliga rummets utformning 
 

Otryggheten att inte veta vem vi möter eller vad som döljer sig bakom en buske eller i en 

mörk gränd får människor att uppfatta det som en mindre trygg plats trots att det enligt 

statistiken är få brott som sker här. Denna upplevda otrygghet på en plats får konsekvenser för 

hur människor lever sina liv, det offentliga rummets utformning spelar således in på hur 

platsen upplevs och hur människor förhåller sig till den  (Listerborn, 2000, s. 1).  Kvinnor och 

män ska ha samma tillgång till det offentliga rummet, det har dock visat sig att kvinnor i 

större utsträckning begränsar sig i sitt rörelsemönster för att undvika platser som får dem att 

uppleva otrygghet. Platser är således till för alla dock på olika villkor, villkor som i stor 

utsträckning begränsar kvinnorna i deras dagliga liv (Short, 2006, s. 127). Det offentliga 

rummet kan ses som att det är utformat utifrån en manlig norm (Listerborn, 2000, s. 20). 

Platser som i en mans värld kan upplevas som tämligen ofarliga kan skapa stor otrygghet för 

en kvinna som vistas där. 

 

Tiden på dygnet spelar stor roll för om en plats upplevs som otrygg eller inte. En park är 

exempel på en plats som ändrar karaktär beroende på tiden på dygnet den besöks. På dagen 

ses parken som en grön och fin plats för sociala aktiviteter, det solas, leks, promeneras och 

platsen uppfattas som mysig och trevlig. Om samma park däremot besöks på kvällstid så kan 

den uppfattas som hotfull och otrygg. Detta på grund av att den kan vara dåligt upplyst eller 

att det kan finnas stora buskage där en förövare kan gömma sig (Forsberg, 2005, s. 21). Det är 

inte parken i sig som uppfattas som otrygg utan hur den är utformad. Stora buskage och träd 

som någon kan gömma sig bakom skapar otrygghet men likaså avsaknaden av belysning då 

mörka platser får kvinnorna att känna att de inte kan se och på så vis inte har kontroll över 

situationen (Koskela & Pain, 2000, s. 273). 

 

www.bra.se 
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Platser med mycket liv och rörelse anses vara mindre otrygga än folktomma och isolerade 

platser (Koskela, 1999, s.113). Kvinnor kan uppleva en otrygghet när de närmar sig en öppen 

plats eller en plats där det är långt mellan bebyggelsen (Koskela & Pain, 2000, s. 273). 

Anledningen till det är att kvinnor räknar med att om något skulle hända dem på en plats med 

mycket liv och rörelse eller med hus i närheten så skulle de kunna få hjälp jämfört med om 

det händer på en ödslig plats (Koskela, 1999, s. 113). Tunnlar är ytterligare ett exempel på en 

otrygg plats för kvinnor då de ibland är dåligt upplysta, saknar flyktvägar och skapar en 

känsla av instängdhet (Koskela, 1999, s. 115). Givetvis behöver inte otryggheten uppstå 

enbart på dessa platser men generellt sett så är kvinnor rädda när det är mörkt ute, när platsen 

känns instängd, när det är dålig belysning, dålig sikt, mycket gömställen för förövare att 

gömma sig på, stora buskage samt platser som är folktomma och ödsliga.  

 

I Carina Listerborns bok, Om rätten att slippa skyddas (2000) presenteras två olika teorier om 

hur staden ska vara utformad för att vara brottsförebyggande och trygghetsskapande. Den ena 

teorin handlar om slutenhet och förespråkas av Oscar Newman och den andra teorin 

förespråkas av Jane Jacobs som handlar om öppenhet. Newman menar att staden ska vara 

indelad i mindre enheter som på så vis är lätta att kontrollera och överblicka av de som bor 

där. Ett område som utesluter de som inte bor där eller ska vistas där bidrar till en ökad 

kontroll på så vis att när en okänd person intar området så blir människorna som tillhör 

platsen mer uppmärksamma på förändringar och beteende som inte passar in i området. Detta, 

menar Newman, medför att platsen blir mer trygg (Listerborn, 2000, s.53-54). Jacobs däremot 

menar att det är öppenhet i den byggda miljön som skapar trygghet och att människor inte 

behöver känna varandra väl för att skapa trygghet utan det är vetskapen om att det finns andra 

människor i närheten som gör att människor känner sig trygga. Jacobs redogör för fyra 

kriterier för hur hur en trygg stadsdel ska se ut och dessa är: En kontinuerlig närvaro av 

människor, kvarteren måste vara korta och gatorna många, byggnaderna måste variera i ålder 

och platsen bör ha en tillräckligt hög koncentration av människor. Om alla dessa kriterier 

uppfylls så kommer staden bli mer levande och kännas mer trygg enligt Jacobs (Listerborn, 

2000, s. 53-54).  

 

I Listerborns bok, Trygg stad (2002) tas dessa aspekter upp men även Jacobs tankar kring hur 

en gata ska vara utformad för att upplevas som trygg. Gatan ska, enligt Jacobs ha tydliga 

markeringar vad som är tillhör den offentliga och den privata sfären, husen ska vara vända ut 

mot gatan för att de som bor i husen ska kunna se vad som sker utanför. Gatan behöver 

användas och befolkas av människor under hela dagen, i en jämn ström. Jacobs menar att 

människor föredrar platser där de vet att andra människor finns då detta skapar en känsla av 

trygghet (Listerborn, 2002, s. 103). Newman och Jacobs teorier om den trygga staden är 

varandras motsatser, Newman vill stänga ute de som inte hör hemma på en plats för att skapa 

trygghet medan Jacobs vill öppna upp och skapa en jämn ström av människor som använder 

platsen för att på så vis skapa trygghet.  
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3.3 Strategier  
 

Både män och kvinnor har tillträde till det offentliga rummet men det går att se tydliga 

skillnader i rörelsemönstret mellan dessa grupper. Forskningen visar att kvinnor känner sig 

mer otrygga när de rör sig utomhus än vad männen gör och detta medför att kvinnors 

rörelsemönster och dagliga liv blir begränsat och i vissa fall har det visat sig att kvinnor 

känner sig så otrygga på en plats att de väljer att flytta därifrån (Koskela, 1999). Det 

offentliga rummet är således till för alla, dock på olika tider på dygnet beroende på om du är 

kvinna eller man (Short, 2006, s.127). Kvinnors upplevda otrygghet när de rör sig i det 

offentliga rummet har bidragit till att de utvecklat olika strategier för att öka sin egna känsla 

av trygghet (Andersson, 2002, s.112). En bakomliggande orsak till detta beteende kan vara att 

kvinnor ofta får höra att de inte ska gå ut ensamma om kvällen eller ha utmanande kläder på 

sig för då får de skylla sig själva om de blir utsatta för brott och då i synnerhet sexualbrott. 

Det är således kvinnans ansvar att själv se till att hon inte utsätts för övergrepp (Andersson, 

2005, s. 74).  

 

Det finns två typer av strategier som kvinnor använder sig av, dessa är anpassningsstrategier 

och motståndsstrategier (Andersson, 2002, s. 114). Motståndsstrategier är den kategori av 

strategier som används i minst utsträckning av kvinnorna och som går ut på att använda sig av 

motstånd och inte låta sig styras av att det offentliga rummet är manligt kodat. Kvinnor som 

anammar motståndsstrategier låter inte sin rörlighet begränsas utan de utmanar den, detta sker 

genom att de rör sig runt i det offentliga rummet när, var och hur de vill. De kvinnor som 

använder sig av denna strategi menar att ju fler som vågar ta för sig och röra sig fritt i det 

offentliga rummet desto fler kvinnor följer deras exempel och det bidrar till att den upplevda 

otryggheten bland kvinnorna som rör sig i det offentliga rummet, minskar och det blir en 

trygg plats att vistas på (Andersson, 2002, s. 114, Koskela & Tani, 2005, s. 423).  

 

Anpassningsstrategier innebär att kvinnan anpassar sig till den rådande normen det vill säga 

de anpassar sitt liv så de minimerar risken för att utsättas för brott eftersom det ligger på 

kvinnans ansvar att se till att det inte sker (Andersson, 2005, s. 76). Anpassningsstrategierna 

kan delas in i två grupper, offensiva och defensiva strategier. De offensiva strategierna 

innebär att kvinnan utrustar sig med diverse attiraljer för att på så sätt kunna försvara sig om 

en otrygg situation skulle uppstå. Hårspray, pepparspray, nycklar och mobiltelefoner är 

exempel på saker kvinnor använder för att förstärka sin trygghet när de rör sig i det offentliga 

rummet (Andersson, 2002, s.114).  

 

Det har visat sig att många kvinnor undviker att gå ut sent om kvällarna i allt för utmanande 

och kvinnligt kodade kläder så som korta kjolar och de väljer då att byta om till mer neutrala 

kläder för att inte sticka ut. Även denna form av strategi anses som offensiv då kvinnan 

utrustar sig med mer könsneutrala kläder (Andersson, 2005, s.77, Koskela & Tani, 2005, s. 

426). Defensiva strategier innebär att kvinnor undviker platser där risken är stor att de kan 

utsättas för fara och detta är något som sker både medvetet och omedvetet. Kvinnor som 
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upplever en otrygghet när de rör sig i det offentliga rummet har en förmåga att känna av hur 

omgivningen ser ut och vilka faror som kan tänkas dyka upp längs vägen och detta bidrar till 

att kvinnor lägger upp strategier för vilka vägar de ska välja för att de ska känna sig trygga 

(Koskela, 1999, s. 116, Listerborn, 2002, s. 88). Det kan exempelvis handla om att gå mitt i 

vägen för där är det mer upplyst än på gångbanan, undvika tunnlar och istället gå över 

bilvägen, gå en omväg som är upplyst istället för att ta den korta vägen hem. Det finns även 

kvinnor avstår från att gå ut efter mörkrets inbrott av rädsla för att utsättas för brott 

(Andersson, 2002, s. 115). Kvinnors rörelsemönster blir således begränsat utifrån tiden på 

dygnet samt hur staden är utformad. 
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4 Metod och tillvägagångssätt 

Insamlandet av material till denna uppsats har gjorts genom litteraturstudier samt 

gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper. Gruppintervjun faller under kategorin kvalitativ 

metod som innebär att innebörden och egenskaper som ett fenomen har lyfts fram, till skillnad 

från en kvantitativ metod där den insamlande datan omvandlas till statistik i form av siffror 

(Holme & Solvang, 2012, s. 75-88). Om jag hade använt mig av en kvantitativ metod till detta 

arbete skulle jag endast få fram hur många kvinnor som kände sig otrygga istället för som vid 

en kvalitativ undersökning undersöka varför de känner sig otrygga och deras upplevelser av 

att vistas i det offentliga rummet. 

 

Med fokusgruppsintervjuer menas att en grupp med människor träffas och samtalar kring ett 

förutbestämt ämne. Gruppen bör varken vara för liten eller för stor och ett lämpligt antal 

deltagare i en fokusgrupp är mellan fyra och sex personer. Är gruppen för stor så är risken 

stor att alla inte får komma till tals och det finns risk att det i den stora gruppen bildas mindre 

grupper som bara pratar med varandra (Wibeck, 2011, s. 62). Viktigt att tänka på är valet av 

den plats där intervjun ska ske. Wibeck (2011) menar att små rum bidrar till att diskussionen 

blir mer intensiv än i ett stort rum och att väggdekorationer kan distrahera deltagarna på så vis 

att de glömmer bort uppgiften. I valet av intervjuplats så bör man försöka att välja en så 

neutral plats som möjligt detta för att undvika att vissa personer känner sig mer bekväma än 

andra. Exempelvis så kan vissa känna sig bekväma på ett café medan andra tvärtom känner 

sig obekväma i samma miljö. Det kan leda till att de som känner sig bekväma i den miljön får 

ett övertag mot de andra i gruppen (Wibeck, 2011, s. 32-33). Vid en gruppintervju leds 

samtalet av en samtalsledare vars roll blir att leda samtalet framåt dock utan att styra det i 

någon riktning. Samtalsledaren introducerar ämnet som det ska samtalas om och låter sedan 

gruppen diskutera kring detta. Behövs det så hjälper samtalsledaren till för att föra samtalet 

framåt genom att ställa frågor som leder vidare till diskussion. Det är dock viktigt att 

samtalsledaren förhåller sig neutral och inte påverkar intervjupersonernas berättelser och 

synpunkter detta kan göras genom att undvika att ställa ledande frågor (Wibeck, 2011, s.11). 

 

Att mitt val föll på att använda mig av fokusgrupper för mitt insamlande av material till min 

uppsats beror på att jag ville få en djupare förståelse för hur kvinnor upplever det offentliga 

rummet. Jag kunde ha valt att enbart göra en kvalitativ enskild intervju men då skulle jag inte 

uppnå samma resultat. Jag upplever att det är i samtal med andra som liknande erfarenheter 

och upplevelser kan framkomma lättare. I diskussion med andra så vågar människor öppna sig 

mer om de hör någon annans historia som liknar deras egen. Det framkommer inte alltid vid 

individuella intervjuer då min erfarenhet är att intervjupersonen blir lite mer försiktig i sina 

svar, förvisso kan jag som intervjuare välja att ställa följdfrågor dock finns då risken att hela 

intervjun styrs av mina tankar och idéer. I gruppintervjun styr gruppens erfarenheter samtalet 

framåt och min roll blir att lyssna och samla in deras berättelser utan att styra den.  
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Tanken var från början att intervjua tre fokusgrupper med fem kvinnor i varje grupp. 

Grupperna skulle delas in i ålderskategorin 18-25, 35-45 samt en grupp med ålderspensionärer 

65 år och uppåt. Jag upplevde det svårt att hitta kvinnor som ville ställa upp på intervju, de 

flesta hade inte tid eller tyckte det var besvärligt att prata i grupp. Från början var tanken att 

kontakta kvinnor som jag inte kände så jag tog hjälp av min sambo som frågade kvinnor på 

sin arbetsplats om de kunde tänkas vara intresserade av att delta i min studie, dock visade det 

sig vara svårt att få dem att vilja vara med. Eftersom jag hade svårt att få tag på personer som 

ville vara med i min studie så fick jag kompromissa, tre grupper fick bli två och jag fick fråga 

personer jag är bekant med istället för som tanken var från början, personer jag inte kände 

alls. Detta fick bli en liten kompromiss från min sida då jag upplevde att de tillfrågade  

kvinnorna som jag är bekant med var mer positiva till att ställa upp, de såg det som att de 

hjälpte mig i mitt arbete medan de kvinnor som jag inte var bekant med blev obekväma att 

sitta i en grupp med helt främmande människor och diskutera.  

 

Ytterligare ett problem jag stötte på var valet av intervjuplats. Enligt Wibeck (2011) bör 

platsen vara neutral, här fick jag göra ytterligare en kompromiss då min ena fokusgrupp, 35-

45 år, hade svårt att ses tidigt på en vardag eller på en helg och den enda gemensamma tid 

som vi hittade var en måndagskväll klockan åtta. Det är svårt att få tag på en neutral lokal 

efter klockan sex i centrala Hallsberg så vi fick samlas hemma hos mig. Inte helt optimalt med 

tanke på att det inte är en neutral plats men jag fick kompromissa på den punkten för att få till 

en träff. Gruppen 65 år och uppåt kunde träffas på dagtid och tanken var att vi skulle träffas 

utomhus i ett grönområde för att diskutera då det är ont om bra mötesplatser inomhus i 

Hallsberg som är lugna och tysta. Biblioteket är inget allternativ då det inte finns några platser 

att sitta vid. Tyvärr så var vädret inte med oss och det regnade så därför fick vi träffas hemma 

hos mig. 

 

Jag kontaktade kvinnor jag är bekant med och då fick jag svar från fyra kvinnor i åldrarna 35-

45 som kunde tänka sig att vara med på min intervju, den gemensamma nämnaren i gruppen 

är att alla är bekanta med mig men de känner inte varandra. Två av kvinnorna är jag flyktigt 

bekant med då vi bor i samma kvarter och hälsar på varandra och småpratar lite när vi möts, 

de har bott i Hallsberg i flera år. En kvinna har bott i Hallsberg i tre veckor och vi känner 

varandra genom att hon är sambo med en bekant så vi hälsar och pratar när vi ses. Den sista 

kvinnan är född och uppvuxen i Hallsberg och vi har gått på samma skola när vi var yngre 

men vi umgås inte privat utan hälsar och pratar när vi möter varandra. Kategorin kvinnor 65 

år och uppåt var den kategorin som var lättast att hitta intervjupersoner till. Här tog jag hjälp 

av min mor som berättade om 6 kvinnor som kunde tänkas vara lämpliga kandidater. Tre av 

dem tackade ja och tyckte att mitt arbete lät spännande och ville gärna hjälpa till. Min relation 

till dessa kvinnor är att de känner min mor, jag hälsar på dem när jag ser dem men jag har 

ingen nära relation till dem. Ingen av kvinnorna i grupperna kände varandra sen innan, 

Hallsberg är ett litet samhälle så några kände igen varandra till utseendet men inte mer än så.  
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Till gruppintervjuerna har jag skrivit en intervjuguide med sju frågor som jag ansåg att jag 

behövde få svar på för min studie (Se bilaga 1). Intervjuerna började med att jag hälsade 

välkomna och bjöd på fika samt att alla presenterade sig för varandra och jag informerade om 

hur intervjun skulle gå till samt delade ut kartor till alla och beskrev området i centrala 

Hallsberg som jag valt att fokusera på. Anledningen till att jag började med fika var för att få 

alla att bli avslappnade och känna sig bekväma innan själva intervjun började. När intervjun 

började valde jag att inte ställa alla frågor rakt upp och ner utan valde att endast ställa den 

första frågan: Känner ni er otrygga när ni vistas utomhus i centrum? Och varför? Denna fråga 

öppnade upp för en vidare diskussion och utan att gruppen visste om det så svarade de på alla 

mina frågor utan att de egentligen behövde ställas. Jag valde att inte spela in mina intervjuer 

då jag upplever att människor blir lite obekväma när de spelas in och jag ville ha en 

avslappnad atmosfär där samtalet skulle flyta på utan att de kände sig obekväma. Jag valde 

istället att föra anteckningar under samtalets gång. I slutet av intervjun gick jag igenom de 

frågor jag hade i min intervjuguide och de svar de gett mig för att de skulle få en möjlighet att 

rätta till eventuella missförstånd och att de skulle få möjlighet att lägga till något de tidigare 

glömt. Intervjuerna flöt på bra och många intressanta samtal fördes kring bordet. 

 

I min studie har jag även valt att använda mig av en karta över den centrala delen av 

Hallsberg som ett komplement till min kvalitativa metod. Detta för att tydliggöra för 

intervjupersonerna vilket område i centrala Hallsberg som uppsatsen kommer fokusera kring 

samt för att de under intervjun lätt ska kunna förmedla var de upplever otrygghet när de rör 

sig ute i det offentliga rummet genom att rita in områden på kartan.  

 

4.1 Sökning i databaser 

Jag har använt mig av Örebro universitets databaser Diva och summon för att söka efter 

intressant litteratur och har sökt på sökorden, trygghet, trygg stad, otrygga platser,  rädsla, 

stadsplanering, unsafe city, genus, rädslans rum, cityplanning, gender.  

  



15 

 

5 Empiriskt materialt 
 

Nedan följer en kort beskrivning av Hallsberg samt en redogörelse för det empiriska 

materialet jag samlat in via intervjuer med fokusgrupperna. Jag har valt att redovisa varje 

grupp för sig för tydlighetens skull samt så kommer jag att redovisa hur resonemangen gick 

kring varje enskild fråga. Frågorna ställdes inte rakt ut utan gruppen förde en diskussion 

utifrån temat otrygghet i det offentliga rummet, frågorna besvarades således utan att de 

behövda ställas.  

5.1 Hallsberg 
 

I Hallsbergs kommun bor det cirka 15200 invånare och i centralorten Hallsberg bor det cirka 

7300 personer Hallsberg är mest känt för järnvägen och bangården är en av landets största. I 

Hallsberg finns även Bergöö huset med målningar av Carl Larsson och det var där som han 

och frun Karin Bergöö Larsson bodde under en tid i sina liv (www.hallsberg.se). Kartan 

nedan visar centrala Hallsberg och det är också denna karta jag använt mig av vid mina 

gruppintervjuer. På kartan ses Västra och Östra storgatan som är huvudgatan genom centrum, 

järnvägen löper paralellt med denna gata och delar upp Hallsberg i två delar, norr och söder. 

Centrum är placerad i den södra delen av Hallsberg och affärerna finns runt stortorget, längs 

med storgatan och i Cityhuset som är ett litet köpcentra. Här finns även gymnasieskolan, 

högstadieskolan, badhus och idrottsplats. Vårdcentralen ligger cirka 400 meter ifrån centrum 

(längst ner till höger på kartan) Jag har valt att fokusera min studie på detta område i 

Hallsbergs centrum då jag anser att det är platser som många människor besöker för att uträtta 

sina dagliga ärenden. Här återfinns exempelvis, apoteket, gymnasieskolan, högstadieskolan 

och vårdcentral.  

 

Källa: www.hallsberg.se 

http://www.hallsberg.se/
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5.2 Fyra kvinnor i åldern 35 – 45 år 

Fråga 1. Har ni känt er otrygga när ni vistas utomhus i centrum? Varför? 

 

Första reaktionen på frågan var att alla svarade att de inte upplevde någon otrygghet för att 

vistas utomhus. Det framkom dock under samtalet att det beror på när de är ute och var de är. 

Vissa platser upplevdes som mer otrygga än andra. En av kvinnorna har nyss flyttat hit från 

Västerås och hennes upplevelser är att hon kände sig mer otrygg här i Hallsberg än vad hon 

gjorde i Västerås. För i Västerås fanns det alltid folk i rörelse, god belysning, mycket poliser 

som rörde sig i området. I Hallsberg så kände hon att det var ödsligt, folktomt och mörkt. Så 

hennes upplevelse av otrygghet förstärktes när hon flyttade hit, innan tänkte hon inte på det så 

mycket.  

 

Fråga 2. Känner ni er mer otrygga / trygga någon viss tid på dygnet? Varför? 

 

Kvinnorna var rörande överens om att det var mer otryggt att röra sig utomhus när det är 

mörkt ute. En anledning var att de upplevde det otryggt att inte se något, att det i mörkret 

kunde gömma sig någon gärningsman som de inte såg. Likaså upplevde de att det är mindre 

folk som rör sig utomhus när det är mörkt ute och det skapar en känsla av obekvämhet. De var 

alla överens om att en plats som är fin på dagen, så som en park, kan bli väldigt skrämmande 

på kvällen och är en plats de inte besöker då. 

 

Fråga 3. Upplever ni att vissa platser känns mer otrygga än andra? Varför? Hur ser de ut? 

 

Tunnlar, parker med mycket buskage, cykelvägar med dålig belysning, ödsliga platser där det 

är folktomt och långa sträckor som det inte finns några bostadshus på upplevdes som 

otryggaplatser. Men även mörka platser och platser med många små prång och gömställen är 

något kvinnorna undviker. Öppna platser kändes mer tilltalande för kvinnorna att vistas på då 

de kände att de fick överblick över situationen. En av kvinnorna tyckte dock inte att hon var 

otrygg när hon sprang på kvällarna i parken. Hon förklarade det med att hon alltid var själv 

där och aldrig såg någon annan människa så vad hade hon att vara rädd för, dock kände hon 

sig otrygg i tunnlar och mörka gränder. 

 

Fråga 4. Förändras er känsla av otrygghet / trygghet beroende på om ni möter andra     

människor när ni rör er utomhus? Varför? Spelar det någon roll om det är en ensam 

människa eller om det är en grupp? 

 

Kvinnorna var överens om att det berodde på hur människorna såg ut och om det var kvinnor 

eller män som de mötte. Män ansågs däremot skapa en känsla av otrygghet. Ensamma män 

och män i grupp tyckte de att det var mest otryggt att möta likaså om personen de mötte hade 

luvan uppdagen eller såg ”biffig” ut. Att möta en kvinna kändes inte som något olustigt och 

en av kvinnorna i intervjugruppen sa att tjejer inte utgjorde något hot mot henne då hon kunde 

försvara sig mot dem om det skulle behövas eftersom tjejer i regel är svaga. Om människorna 
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de mötte verkade påverkade av droger eller alkolol så kändes det inte heller helt bekvämt. De 

menade att en full eller drogpåverkad person vet man inte var man har, det går inte att läsa av 

dem. En av kvinnorna tog upp att hon även kände sig otrygg när hon mötte hundägare med 

sina hundar. Speciellt stora hundar uppfattade hon som något jobbigt dock kunde hon 

konstatera att det kanske inte var personen hon var rädd för utan hunden. 

 

Fråga 5. Har ni utvecklat några strategier när ni rör er utomhus? Exempel: cyklar, går 

omvägar, går där det är upplyst, där det finns mer folk, ringer ett samtal osv. 

 

Åter igen så var kvinnorna överens om att de inte använde sig av några strategier. De 

funderade en stund och sedan var diskussionen igång och det visade sig att de omedvetet har 

strategier för hur de rör sig i det offentliga rummet. En av kvinnorna berättade att hon cyklade 

omvägar när hon skulle cykla hem från jobbet om det var mörkt ute. Hon valde att cykla på en 

trafikerad bilgata istället för att cykla på cykelbanan som går genom en park. En annan av 

kvinnorna valde att ta bilen när hon visste att hon skulle behöva åka hem sent, även om det 

låg nära hemmet. De kom fram till att de väljer att cykla framför att gå för att cykeln går 

snabbare och det känns mer tryggt. Om de kan välja så cyklar eller går de på gator där det 

finns hus och människor i rörrelse. En annan strategi som de använde sig av var att de pratade 

i telefonen om de kände sig obekväma och rädda, att prata med någon gav trygghet. En av 

kvinnorna berättade att hon ibland tar långa omvägar ifall hon möter någon som ser lite otäck 

ut för att slippa gå förbi den personen.  

 

Fråga 6. Påverkar er otrygghet er att röra er utomhus? På vilket sett påverkar den er?  

Exempel: går ni inte ut efter det är mörkt. 

 

En kvinna menade att hon inte går ut alls när det är mörkt mer än när hon ska till jobbet eller 

till träningen. Inte för att hon var otrygg utan för att hon inte visste vad hon skulle göra ute. 

En annan av kvinnorna tyckte att hon påverkades av årstiderna, hon menade att på våren och 

sommaren så var hon mer utomhus på promenader eller hälsade på kompisar medan hon på 

vintern ibland valde att inte gå ut för hon tyckte det var jobbigt att gå hem själv i mörkret. 

Vidare så diskuterades det att de, som tidigare nämt, tog omvägar hem för att inte gå där det 

var mörkt, eller mycket buskar.  

 

Fråga 7. Vilka platser upplever ni som mest otrygga i centrala Hallsberg (se kartan på nästa 

sida)?Varför upplever ni dessa platser som mest otrygga? 

 

De otrygga platserna som kvinnorna markerade som mer otrygga har jag valt att numrera och 

ringa in för att tydligröa vilka delar jag pratar om. 

 

En livlig diskussion fördes kring kartans otrygga platser. Ekoparken (nr. 1) undvek alla på 

kvällstid utom en av kvinnorna som gärna sprang där för då var det ingen som såg henne. 

Kvinnorna pekade ut tunneln vid kyrkan (nr. 2) samt passagen bakom Ica (nr. 3), där det finns 

lastkajer och källaringångar till höghusen, där upplevde kvinnorna det som mörkt, trångt och 
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otäckt (nr. 3). Området från Coop Konsum till vårdcentralen ses som en ödslig sträcka som 

saknar bebyggelse och trots att gatlampor finns upplevde de ändå den vägen som mörk och 

ödslig (nr. 4). 

 
 

5.3 Tre kvinnor i åldern 65 år och äldre 

Fråga 1. Har ni känt er otrygga när när ni vistas utomhus i centrum? Varför? 

Här fanns det inga tvivel om att de upplevt otrygghet när de vistas utomhus, alla svarade ja på 

frågan. En kvinna kände sig lite tryggare när hon var ute och gick med hunden. Men alla 

kände att de var mer otrygga om de bar en handväska med sig, då kände de sig som 

potentiella offer. De upplevde alla tre att känslan av otrygghet ökade med åldern, att de inte 

kunde försvara sig på samma sätt som när de var yngre. En av kvinnorna har flyttat tillbaka 

till Hallsberg från Örebro där hon bott i några år. Hennes erfarenhet var att hon kände sig mer 

otrygg i Örebro än här i Hallsberg. I Örebro var det alltid liv och rörelse men hon kände sig 

inte hemma där och kände inte så mycket folk som hon gör i Hallsberg så hon upplevde det 

mer anonymt och det skapade en känsla av otrygghet hos henne. 

 

Fråga 2. Känner ni er mer otrygga / trygga någon viss tid på dygnet? Varför? 

När det är ljust ute på dagen upplevde kvinnorna inte samma otrygghet som de gjorde om 

platsen besöktes på kvällen. Alla tre sa bestämt att de helst inte går ut när det är mörkt. På 

sommaren upplevde det att det var lättare eftersom det är ljust så länge men på vintern då är 

Källa: egen bearbetning av karta från www.hallsberg.se 

1 

2 

3 

4 
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de mest inomhus om de inte har sällskap eller måste åka iväg. De går inte ut på en promenad 

sent en kväll även om de tycker det vore skönt för det vågar dem inte.  

 

Fråga 3. Upplever ni att vissa platser känns mer otrygga än andra? Varför? Hur ser de ut? 

Tunnlar, parker, mörka platser, skolområdet och stationen är områden som de helst inte 

besöker. På dagen går det bra men de var överens om att de inte skulle sätta sin fot där på 

kvällen om de absolut inte behövde. I parken kunde någon gömma sig bakom en buske, 

skolområdet är så öde så där upplevde de att ingen skulle höra eller se dem om de blev 

överfallna.  

 

Fråga 4. Förändras er känsla av otrygghet / trygghet beroende på om ni möter andra     

människor när ni rör er utomhus? Varför? Spelar det någon roll om det är en ensam 

människa eller om det är en grupp? 

När det är mer människor i rörelse så kände sig kvinnorna mer trygga, en folktom plats var 

något de upplevde lite obehaglig. Skulle de mot förmodan möta någon på en ödslig plats så sa 

de alla tre att de skulle känna sig jätterädda. Kvinnorna tyckte att det var mer skrämmande att 

möta en grupp med ungdomar än en grupp med lite äldre personer. En ensam kille eller man 

kändes mer otryggt att möta än en ensam tjej, de var dock inte helt bekväma med att möta en 

ensam tjej heller men det kändes lite bättre. En av kvinnorna berättar att hon var ute och gick 

mitt på dagen och mötte en ung kille som tittade på henne med en otäck blick som gjorde att 

hon blev så rädd så hon gärna inte går ut alls.  

 

Fråga 5. Har ni utvecklat några strategier när ni rör er utomhus? Exempel: cyklar, går 

omvägar, går där det är upplyst, där det finns mer folk, ringer ett samtal osv. 

Kvinnorna berättar att de cyklar omvägar för att undvika de mörka cykelvägarna. Om de 

möter någon som ser lite skum ut så väljer de att ta en annan väg i den mån det går, allt för att 

slippa möta personen. En kvinna väljer att ta bilen när det är mörkt även om hon bara ska åka 

200 meter till affären för att handla. En av kvinnorna som har hund måste gå ut varje dag. 

Hon har köpt ett överfallslarm samt så har hon alltid en ficklampa med sig i fickan så hon kan 

lysa ifall hon hör eller ser något konstigt eller i värsta fall slå till någon med. En kvinna 

berättar att när hon hälsar på sin väninna som bor i ett hyreshus i centrum parkerar sin cykel 

på framsidan av hennes hus fast det innebär att hon måste cykla en omväg istället för att 

parkera på baksidan. Anledningen är att på framsidan är det upplyst vid cykelparkeringen och 

på baksidan är det mörkt och instängt. 

 

Fråga 6. Påverkar er otrygghet er att röra er utomhus? På vilket sett påverkar den er?  

Exempel: går ni inte ut efter det är mörkt. 

Alla tre är överens om att de helst inte går ut själva när det är mörkt ute om de inte måste. Om 

de har sällskap med någon så känns det alltid lite tryggare, de brukar försöka få med sig sina 

män ut på promenad men de vill inte gå så långt eller så ofta som de själva vill och vill de inte 

följa med ut så valde kvinnorna att stanna hemma med för att de inte vågade gå ut själva. En 

av kvinnorna har hund så hon måste ut varje dag på promenad med den, ibland går hon själv 
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och ibland har hon sällskap av sin man. På dagarna går hon långa turer men på kvällarna 

håller hon sig gärna till de mer upplysta delarna av staden. En av kvinnorna anmäler sig inte 

till några kvällskurser, fast hon vill, för att hon är rädd för att gå ut när det är mörkt ute.  

 

Fråga 7. Vilka platser upplever ni som mest otrygga i centrala Hallsberg (se kartan)? 

Varför upplever ni dessa platser som mest otrygga? 

De otrygga platserna som kvinnorna markerade som mer otrygga har jag valt att numrera och 

ringa in för att tydliggröa vilka delar jag pratar om 

Ekoparken (nr. 2), stationen (nr. 1), skolområdet, området vid vårdcentralen, vägen från 

konsum till vårdcentralen, tunneln vid kyrkan. Kvinnorna ringade in många ställen på kartan 

som de upplevde som otrygga. I ekoparken (nr. 2) är det stora buskage som någon kan gömma 

sig bakom och det finns även konstgjorda sjöar där och de tyckte det kändes otäckt ifall någon 

skulle putta ner dem där. Skolområdet (nr. 3) är ödsligt och mörkt. Stationen (nr. 1) upplevdes 

som en ödslig plats då det bara är folk där precis när tågen kommer och går men aldrig annars, 

de upplevde platsen som ödslig. Även området runt vårdcentralen (nr. 4) och då framförallt 

vägen som går bakom vårdcentralen är något kvinnorna helst undviker sent på kvällen. De 

berättade även att de upplevde gång och cykelbanan som går från Coop Konsum till 

vårdcentralen (nr. 5) samt Södra Allén (nr. 6) som mörka ödsliga och de kände sig inte helt 

bekväma med att gå där själva på kvällarna. 

 Källa: egen bearbetning av karta från www.hallsberg.se  

1 

2 

2 
3 

3 

4 

5 

6 

http://www.hallsberg.se/
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6 Analys 
 

Analysen är uppdelad utefter avsnittet om den tidigare forskningen jag valt att avnända mig 

av i denna studie. Varje del börjar med en kort sammanfattning av den tidigare forskning som 

avses samt kopplingar och exempel från det empiriska material som tidigare presenterats. I 

slutet förs en diskussion kring de kartor som fylldes i av kvinnorna vid intervjutillfället. 

 

6.1 NTU – Nationella trygghetsundersökningen 

 
Enligt statistiken utsätts fler män än kvinnor för brott och det är framförallt i ålderskategorin 

20-24 år som detta sker. Trots detta så påvisar statistiken att det är kvinnor i åldern 65-79 år 

som är de som upplever störst otrygghet av att vistas utomhus. (Färdeman, Hvitfeldt & 

Irlander, 2013). Det går tydligt att se en koppling till mitt empiriska material då båda 

grupperna av de intervjuade kvinnorna upplevde en otrygghet av att vistas utomhus. Det 

visade sig dock att den yngre gruppen med kvinnor, 35-45 år, upplevde störst otrygghet om 

det var mörkt ute medan den äldre gruppen kvinnor, 65 år och äldre, upplevde att de var 

otrygga under hela dagen. De menade att de blev mer otrygga ju äldre de blev, de kände att de 

inte längre kunde försvara sig mot en eventuell förövare på samma sätt som de kunde när de 

var unga. En kvinna berättar om att hon var extra otrygg om hon bar på en handväska för hon 

såg sig själv som ett lätt offer. Statistiken säger även att kvinnor upplever en större otrygghet 

om de möter en ensam man eller män i grupp (Färdeman, Hvitfeldt & Irlander, 2013). Båda 

mina intervjugrupper bekräftade detta då de upplevde en större otrygghet om de mötte en 

ensam man eller en grupp med män än om de mötte kvinnor. Den äldre gruppen menade även 

att de kände sig mer obekväma om de mötte en grupp med ungdomar än om de mötte en 

grupp med äldre människor. De upplevde att de kunde känna sig lika otrygga om det mötte 

någon både på dagen och på kvällen. De yngre kvinnorna upplevde att de endast kände sig 

mer otrygga om de mötte någon en sen kväll speciellt om denne hade en luva uppdragen över 

huvudet eller om personen såg ut att vara påverkad av alkohol eller droger. 

 

6.2 Det offentliga rummets utformning 
 

Det offentliga rummet är konstruerat för att alla ska vistas där. Det har dock visat sig att det är 

till för alla men på olika tid på dygnet. Mågnga kvinnor har lärt sig att undvika platser som får 

dem att känna sig otrygga och de begränsar då sitt rörelsemönster. De anpassar således sitt 

rörelsemönter efter hur det offentliga rummet är utformat och vilken tid på dygnet det är 

(Short, 2006, s. 127). På dagen kan en plats kännas fridfull men om den besöks en sen kväll så 

kan den kännas otrygg, detta beror helt på hur platsen ser ut. Kvinnors otrygghet förstärks 

således om de besöker en mörk plats eller en plats som de inte kan få en överblick över 

(Koskela & Pain, 2003, s. 273). Båda intervjugrupperna berättade att de var mer otrygga när 
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de var mörkt ute. Dock så berättar de äldre kvinnorna att de även upplever en viss otrygghet 

då de vistas utomhus på dagen vilket de yngre kvinnorna inte gjorde. En av anledningarna till 

att de inte besöker exempelvis en park en sen kväll är att det finns gott om stora buskar som 

en gärningsman kan gömma sig bakom men även att det är mörkt och det bidrar till att de inte 

kan se och inte få någon överblick över platsen. De platser som kvinnorna upplevde som mest 

otrygga var tunnlar, parker med mycket buskar, cykelvägar med dålig belysning och ödsliga 

platser som är folktomma eller där det inte finns några bostadshus längs vägen. Koskela 

(1999) beskriver att anledningen till att kvinnor upplever en otrygghet på ödsliga platser är för 

att de inte finns någon i närheten som skulle kunna hjälpa dem ifall något skulle hända. Detta 

bekräftas av de äldre kvinnorna i min studie då de undviker ödsliga platser just av den 

anledningen att det inte finns någon där som kan se eller höra dem och det får dem att känna 

sig mer otrygga. 

 

En av de yngre kvinnorna har precis flyttat till Hallsberg från Västerås och upplever att hon 

kände sig mer trygg där. Anledningen var att där var det ständigt människor i rörelse som 

kunde hjälpa henne om något skulle hända. Det spelade ingen roll att hon kände dem utan 

vetskapen om att de fanns räckte för att skapa trygghet. Detta kan kopplas till den teori om 

öppenhet som Jane Jacobs förespråkar och presenteras i Listerborns bok Om rätten att slippa 

skyddas (2000). Jacobs menar att en jämn ström av människor på en plats ökar människornas 

trygghet när de vistas där.  

 

6.3 Strategier  
 

För att öka sin egna känsla av trygghet när kvinnorna befinner sig på plats som upplevs som 

otrygg så använder de sig av olika strategier. Det finns två typer av strategier, 

motståndsstrategier och anpassninsstrategier. Motståndsstrategi innebär att kvinnor inte låter 

sin otrygghet styra och begränsa dem i det offentliga rummet. Denna strategi är det ingen av 

de intervjuade kvinnorna som använder. Anpassninsstrategier däremot är något som de 

intervjuade kvinnorna anammar. Med anpassninsstrategier menas att de anpassar hur de rör 

sig och använder det offentliga rummet för att minska risken för att utsättas för brott 

(Andersson, 2005, s. 114). Kvinnorna i den yngre gruppen, 35-45 år, var först överens om att 

de inte använde sig av någon strategi men när de började diskutera så kom de fram till att de 

visst gjorde det, de var dock inte själva medvetna om det utan det skedde mer automatiskt.  

Kvinnorna i den äldre gruppen, 65-79 år, var dock medvetna om att de hade utvecklat olka 

strategier för att öka sin känsla av trygghet. Kvinnorna i intervjugrupperna bekräftar det som 

teorin tar upp som exempel på anpassninstrategier (Andersson, 2002, s. 114). Kvinnorna 

undviker att cykla eller gå på mörka och ödsliga platser. En kvinna berättar att hon tar 

omvägar när hon ska cykla hem från jobbet sent på kvällarna och väljer att cykla på den 

trafikerade bilvägen som är mer upplyst än att cykla genom den mörka parken. Ytterligare 

exempel på strategier som de intervjuade kvinnorna använder sig av är att de tar bilen om de 

vet att de behöver åka hem när det är mörkt, detta gör de även om de bara ska åka en kort bit. 
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En av de äldre kvinnorna har köpt sig ett överfallslarm som hon har i fickan när hon går ut på 

kvällarna, detta förstärker hennes känsla av trygghet. Samma kvinna bär oftast med sig en 

ficklampa i fickan som hon kan lysa med om hon upplever otrygghet på en mörk plats men 

även för att den skapar en trygghet i att hon kan använda den att slåss med. Hon menade att 

ficklampan gav henne trygghet då hon kunde använda den som ett vapen då den gör ont att slå 

någon med. 

 

6.4 Analys av kartorna 
 

För att tydliggöra hur kvinnorna upplever Hallsbergs centrum fick de under intervjutillfället 

diskutera och rita i på en karta vilka platser de upplevde som mest otrygga. Det som tydligast 

går att se är att de yngre kvinnorna kände sig otrygga vid färre platser än de äldre. De äldre 

kvinnorna ringade in fler och fler platser på kartan desto längre de diskuterade kring dem. De 

yngre kvinnorna konstaterade att de var mest otrygga vid de mörka och lite ödsliga 

cykelbanorna medan de äldre kände sig otrygga på större områden. Det intressanta är att båda 

grupperna av kvinnor har markerat ut samma typer av platser. Platser som är mörka eller 

dåligt upplysta, parker med stora buskage och vatten samt platser som är ödsliga och där det 

inte finns några bostadshus. Kartorna bekräftar mycket av den tidigare presenterade teorin om 

vilka platser som kvinnor tycker är otrygga. Hallsbergs centrum upplevs således som otryggt. 

Anledningen till detta är att det finns många platser som upplevs som öde och obefolkade men 

även parkområden med stora träd och buskar. Det finns lampor längs med alla gator men det 

hjälper inte att öka tryggheten då samma väg kantas av stora buskar och träd. De platser som 

båda grupper av kvinnor helst undvek var Ekoparken och vägen från Coop Konsum till 

vårdcentralen. Ekoparken upplevdes som mörk och full med buskar och träd som någon 

kunde gömma sig bakom. Detta trots att det finns gatlampor längs hela cykelbanan som går 

genom hela parken. Längs med cykelbanan från Coop Konsum till vårdcentralen finns det 

skolbyggnader, en nedlagd mack, buskar och träd. Här är det mer öppet än i ekoparken men 

ändå så upplevs platsen som otrygg. Detta kan ha att göra med att det inte finns några 

bostäder längs vägen utan de byggnader som finns är tomma på människor den mörka tiden 

på dygnet. 

 

6.5 Mina tankar och reflektioner 
 

Den teori jag har valt ut till detta arbete bekräftas gång på gång av de kvinnor jag har valt att 

intervjua. Mina tankar kring detta är att det faktiskt är så att kvinnor upplever större otrygghet 

när de vistas utomhus när det är mörkt ute oavsett vilken tid på dygnet det är. På sommaren är 

det ljust mycket längre än på vintern och det spelar in i hur kvinnorns rörelsemönster ser ut. 

Mörkret upplevs som mer otryggt än ljuset oavsett om klockan är tre på eftermiddagen eller 

tolv på natten. Kvinnorna undviker även att röra sig i vissa områden så som, parker, mörka 

platser och tunnlar. En annan tanke kring detta är att intervjupersonerna bor på samma sida av 
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Hallsberg, den södra sidan. Hallsberg delas av järnvägen i södra och norra sidan. Detta kan 

spela in i hur de upplever de centrala delarna då de är den sida de bor på. En fundering jag har 

kring detta är om resultatet sett annorlunda ut om de kvinnor jag intervjuat hade bott på den 

norra sidan av Hallsberg. Jag har även funderat kring om resultatet sett annorlunda ut ifall de 

kvinnor jag intervjuade var av olika etnicitet, tillhörde olika samhällsklasser och om jag valt 

andra åldersgrupper.   
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7 Slutsats 
 

1. Vilka platser uppfattas som otrygga i centrala Hallsberg?  

2. Hur är de utformade? 

3. Upplevs platsen annorlunda beroende på vilken tid på dygnet som platsen besöks?  

4. På vilket sätt påverkas kvinnornas rörelsemönster av att de känner sig otrygga när de rör 

sig i det offentliga rummet?  

5. Om kvinnorna känner sig otrygga, har de utvecklat någon strategi för att känna sig mer 

trygga och hur ser strategin ut?  

 

I centrala Hallsberg finns platser som kvinnor upplever som otrygga, dessa platser är 

framförallt Ekoparken, tunneln vid kyrkan, vägen bakom ICA, stationen, skolområdet, 

området kring vårdcentralen och cykelbanan som sträcker sig från Coop Konsum till 

vårdcentralen. Dessa platser karakteriseras av att de är mörka, dåligt upplysta, att det finns 

mycket buskage eller att de är ödsliga. Kvinnorna upplevde att de blev mer otrygga om de inte 

kunde se ordentligt, när det är mörkt ute är det svårt att se långt fram och om det finns stora 

buskar på en plats så såg de inte om det döljde sig någon bakom dem. Utformningen av en 

plats påverkar således hur den upplevs. Det går även att konstatera att en ödslig plats upplevs 

som mer otrygg än en plats med mycket människor i rörelse. En jämn ström av människor 

som befinner sig på en plats skapar trygghet för de andra människorna som befinner sig där. 

Detta var något som kvinnorna i min studie tog upp. En plats som är öde upplevdes som mer 

otrygg än en plats med mycket liv och rörelse. Platser som på dagen, när det är ljust ute, 

upplevs som fridfulla och vackra kan upplevas helt annorlunda om de besöks när det är mörkt 

ute. Mörkret skapar otrygghet hos kvinnor som gör att de väljer att inte vistas på dessa platser 

när det är mörkt ute. Kvinnorns rörelsemönster förändras både av tiden på dygnet och av hur 

platsen är utformad men även av om platsen är ödslig eller inte.  

 

Kvinnorna i min studie berättade att de kände sig mer otrygga om de besökte en plats när det 

var mörkt ute. Det spelade ingen roll vilken tid på dygnet de besökte platsen utan det var 

mörkret som skapade otryggheten. En ljus sommarkväll kändes parken inte lika otrygg som 

en mörk eftermiddag på vintern. Båda grupperna av kvinnor i min studie upplevde att de blev 

mer begränsade under de mörka månaderna på året. De äldre kvinnorna var dock de som 

kände sig mer begränsade och valde medvetet att inte gå ut när det var mörkt ute. 

 

För att förstärka sin känsla av trygghet använde sig kvinnorna av olika strategier. Dessa 

strategier kunde exempelvis vara att cykla på de mer upplysta bilvägarna istället för på 

cykelbanorna som saknade belysning, prata i telefonen, ta bilen om de vet att de ska åka hem 

när det är mörkt även om det bara är en kort bit de ska förflytta sig, de går omvägar om de 

möter någon som de upplever som lite skrämmande. Kvinnorna berättade att det ofta valde att 

att undvika vissa platser så som mörka parker eller platser som är ödsliga. 
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Kvinnorna i de båda åldersgrupperna upplevde många gånger samma typ av otrygghet. Det 

som skiljde dem åt var att de äldre kvinnorna ibland även kunde känna sig otrygga mitt på 

dagen när det var ljust ute. Speciellt om de bar handväska eller om de gick på en folktom gata 

och mötte en person som de tyckte såg lite otäck ut. Detta var något som de yngre kvinnorna 

inte upplevde då de oftast kände sig otrygga när det var mörkt ute.  

 

Kvinnors upplevada otrygghet i det offentliga rummet begränsar deras vardagliga liv på olika 

sätt. Det som framkom i denna studie är att mörkret är en av de största faktorerna till att 

kvinnorna känner sig otrygga. De upplevde även en känsla av otrygghet när en plats var 

ödslig och obefolkad. Detta kan kopplas till Jacobs teori som belyser vikten av att en plats ska 

vara öppen för att skapa trygghet. Jacobs kriterier för att skapa en trygg stadsdel är att det 

kontiunerligt finns människor på platsen, att det är små kvarter och många gator, att 

byggnaderna är av varierad ålder samt att det finns tillräckligt många människor där 

samtidigt. Dessa kriterier är något som många av de platser som kvinnorna markerade på 

kartorna saknar då dessa platser är mörka, ödsliga och folktomma den största tiden på dygnet. 

Jacobs teori är den som jag anser vara den mest lämpliga för att skapa trygghet på en plats då 

en öppen planering av staden öppnar upp för hur människor är mot varandra. En öppen 

stadsplanering kan bidra till att människorna som bor på en plats blir mer öppna mot varanda. 

 

Kvinnorna i den här studien pekade ut ekoparken och vägen mellan Coop Konsum och 

vårdcentralen som de platser de tyckte de kände sig mest otrygga på. I ekoparken finns en 

cykel och gångväg som förvisso är upplyst men den kantas av stora buskar och träd som 

förstärker känslan av att vara instängd och att inte kunna fly. Ett enkelt sätt att öka tryggheten 

på denna plats är att ta bort de buskar och träd som växer för nära cykelvägen. för att på så 

sätt skapa en känsla av öppenhet som i sin tur ökar tryggheten hos de som vistas på platsen. 

Vägen mellan Coop Konsum och vårdcentralen upplevdes som ödslig. Anledningen till det är 

att det endast finns tre byggnader längs med denna väg. I dessa byggnader återfinns fritids, 

daglig verksamhet samt en gammal nerlagd mack. Det råder således ingen aktivitet i dessa 

byggnader före klockan sju på morgonen och efter klockan sjutton på kvällen vilket bidrar till 

att denna väg uppfattas som ödslig. Biltrafiken längs denna gata är begränsad och de som åker 

här är de som ska till och från fritids och den dagliga verksamheten. På denna plats vet jag 

inte om det finns någon enkel lösning på problemet med att den känns ödslig och otrygg utan 

här kan det komma att handla om större förändringar för att uppnå detta. Det kan exempelvis 

handla om att bygga lägenheter radhus längs vägen för att på så sätt få en jämn ström av 

människor som passerar platsen dagligen och på så sätt öka tryggheten på platsen. 
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8 Sammanfattning 
 

Det offentliga rummet är till för alla oavsett kön, etnicitet, klass och sexuell läggning. Men är 

det verkligen så det ser ut i samhället idag? Har alla samma möjlighet att vistas i det offentliga 

rummet? Syftet med denna uppsats är att undersöka om kvinnor upplever någon otrygghet då 

de vistas i det offentliga rummet och hur den upplevda otryggheten påverkar deras dagliga liv. 

Syftet är även att undersöka hur de otrygga platserna ser ut och ifall kvinnorna har utvecklat 

någon strategi som får dem att känna sig mer trygga i det offentliga rummet. Studien kan 

appliceras på kvinnors otrygghet i allmänhet men jag har valt att applicera den på hur kvinnor 

som bor i Hallsberg upplever Hallsbergs centrum.  

 

Hur det offentliga rummet är utformat spelar stor roll för hur det upplevs. I dagsljus upplevs 

staden som en trygg plats men när det blir mörkt ute upplevs den som en otrygg plats. Platser 

som upplevs som mer otrygga än andra är tunnlar, parker, cykel och gångbanor som är dåligt 

upplysta samt platser som saknar bebyggelse och är folktomma. Kvinnorna i denna studie 

gick helst inte ut när det var mörkt ute och undvek platser, i den mån det gick, platser som 

fick dem att känna sig otrygga. 

 

Kvinnor som upplever otrygghet när de rör sig i det offentliga rummet undviker att vistas där i 

den mån det går. Det finns olika typer av strategier som kvinnor använder sig av för att öka 

sin egen trygghet. De väljer att ta bilen för att slippa gå hem när det blir mörkt, de använder 

sin mobiltelefon och ringer någon, går omvägar hem för att undvika de mörka, ödsliga och 

otrygga platserna. Kvinnornas rörelsemönster ändras under dagen och de blir mer begränsade 

när de är mörkt ute.  

 

Kvinnornas upplevda otrygghet i Hallsbergs centrum följer även den samma mönster som 

tidigare är beskrivet. De upplever platser som är dåligt upplysta, parker, tunnlar och ödsliga 

platser som mest skrämmande. Hallsbergs centrum visade sig upplevas som en mörk och 

otrygg plats av samtliga kvinnor. Framförallt är det Ekoparken och cykelbanan mellan Coop 

Konsum och vårdcentralen som är den som de tyckte var mest otrygg. Där skulle de inte välja 

att gå sent på kvällen då det är en ödslig mörk väg med en del skymda platser.  

 

För att kunna svara på mina frågor har jag valt att använda mig av litteraturstudier och 

gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper. Jag har intervjuat två grupper med kvinnor en 

grupp med kvinnor i åldrarna 35-45 år samt en grupp med kvinnor i åldrarna 65 år och uppåt. 

Anledningen till varför valet föll på att använda mig av fokusgrupper är för att jag vill få en 

djupare förståelse för kvinnornas upplevelser i det offentliga rummet. I en fokusgrupp så 

samtalar kvinnorna kring sina erfarenheter med varandra och på så vis vågar de öppna sig mer 

om de hör någon annans historia som liknar deras egna. 

  



28 

 

9 Litteratur och källförteckning 

  

Andersson, Birgitta (2005). Rädslans rum. I Katarina Schough (Red.), Svensk kulturgeografi 

och feminism: rötter och rörelser i en rumslig disciplin (s. 107-116). Karlstad: Karlstad 

universitet 

Boverket (2010) Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling. Karlskrona: Boverket 

Andersson-Ek, Mia (2009). Tillgång till stadens rum: en utvärdering av 

trygghetsvandringskonceptet. Göteborg: Göteborgs stad 

Forsberg, Gunnel (2005). Den genderiserade staden. I Tora Friberg (Red.), Speglingar av 

rum: om könskodade platser och sammanhang. Stockholm: Östlings Bokförlag Symposion. 

Färdeman, Emelie, Hvitfeldt, Tomas & Irlander, Åsa (2013). Utsatthet för brott och 
otrygghet. (Rapport 2014:1) Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  

Holme, Idar Mange & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Koskela, Hille (1999). Gendered exclusions: women's fear of violence and changing relations 
to space. Geografiska annaler. 81B(2),  s. 111-124 

Koskela, Hille & Pain, Rachel (2000). Revisiting fear and place: women´s fear of attack and 
the build environment. Geoforum, 31, s. 269-280 

Koskela, Hille & Tani, Sirpa (2005). Sold out!: women's practices of resistance against 
prostitution related sexual harassment. Women's studies international forum. 28(5),  s. 418-

429) 

Larsson, Anita & Jakalas, Anne (2008). Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv. Stockholm: SNS förlag 

Lidskog, Rolf (2006). Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt 
samhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB  

Listerborn, Carina (2000). Om rätten att slippa skyddas: en studie av trygghetsskapande och 
brottsförebyggande projekt och kvinnors rädsla för att röra sig i stadens rum. Göteborg: 

Chalmers tekniska högskola 

Listerborn, Carina (2002). Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 

policyutveckling och lokal praktik. Göteborg: Chalmers tekniska högskola 

Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk 
genushistoria. Lund: Studentlitteratur AB 

Short, John Rennnie (2006). Urban theory: a critical assessment. Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire: Palgrave Macmillan. 



29 

 

Torstensson Levander, Marie (2007) Trygghet, säkerhet, oro eller risk?: begreppsdefinitioner 
och mått. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

  



30 

 

10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Har ni känt er otrygga när när ni vistas utomhus i centrum? 

Varför? 

2. Känner ni er mer otrygga / trygga någon viss tid på dygnet?  

Varför? 

 

3. Upplever ni att vissa platser känns mer otrygga än andra?  

Varför? 

Hur ser de ut? 

 

4. Förändras er känsla av otrygghet / trygghet beroende på om ni möter andra människor 

när ni rör er utomhus?  

Varför?  

Spelar det någon roll om det är en ensam människa eller om det är en grupp? 

 

5. Har ni utvecklat några strategier när ni rör er utomhus? 

Exempel: cyklar, går omvägar, går där det är upplyst, där det finns mer folk, ringer ett 

samtal osv. 

 

6. Påverkar er otrygghet er att röra er utomhus?  

På vilket sett påverkar den er?  

Exempel: går ni inte ut efter det är mörkt. 

 

7. Vilka platser upplever ni som mest otrygga i centrala Hallsberg (se kartan)? 

Varför upplever ni dessa platser som mest otrygga? 

 


