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Abstract 
 
I Sverige omkommer årligen uppåt 100 människor i järnvägsmiljö, de allra flesta till följd av 
suicid men även på grund av olyckshändelser. Den svenska staten med Trafikverket som 
samordnande myndighet arbetar mot Nollvisionen som är ett kontinuerligt arbete vars syfte är 
att ingen skall omkomma i trafiken. Många insatser görs i samhället och ett sätt att minska 
risken för påkörningsolyckor är genom preventiv arkitektonisk design. Syftet med studien är 
att undersöka och skapa förståelse för hur människor styrs till att undvika incidenter i 
järnvägsmiljö genom fenomenet preventiv arkitektonisk design och hur det påverkar samhället. 
För att undersöka detta genomfördes sex stycken kvalitativa intervjuer med personer som 
arbetar med infrastruktur och säkerhet i järnvägsområdet. För att skapa mening i empirin bestod 
det teoretiska ramverket av Michel Foucaults idéer om governmentality, olika former av makt 
och arkitekturens ställningstagande. Studiens resultat påvisar att preventiv arkitektonisk design 
är ett effektivt sätt att styra människor bort från risker, och effekterna på samhället blir tydliga 
genom att flera olika operatörer verkställer arbetet utan samverkan och standardiserad metodik 
som resulterar i att säkerheten suboptimeras.  
 
 
Nyckelord: Järnväg, nollvision, risker, governmentality, arkitektonisk design 
 
 



	
	

 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................. 1 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 2 
1.2 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER ............................................................................................................ 2 

1.2.2 Risk ........................................................................................................................................................ 2 
1.2.3 Incident .................................................................................................................................................. 3 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................................. 3 
2.1 STADSPLANERING .......................................................................................................................................... 3 
2.2 JÄRNVÄGSMILJÖN .......................................................................................................................................... 4 

3. TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................... 6 
3.1 CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN ............................................................................ 6 
3.2 KATASTROFPREVENTION GENOM DESIGN ...................................................................................................... 8 

4. TEORI ........................................................................................................................................................... 9 
4.1 GOVERNMENTALITY ...................................................................................................................................... 9 
4.2 SUVERÄN OCH DISCIPLINÄR MAKT ............................................................................................................... 10 
4.3 MICHEL FOUCAULT OM ARKITEKTURENS STÄLLNINGSTAGANDE ................................................................ 11 

5. METOD ....................................................................................................................................................... 13 
5.1 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ........................................................................................................................ 13 
5.2 URVAL ......................................................................................................................................................... 14 
5.3 GENOMFÖRANDE ......................................................................................................................................... 15 
5.4 ANALYSMETOD ............................................................................................................................................ 16 

6. ANALYS OCH RESULTAT ..................................................................................................................... 17 
6.1 MÄNNISKOLIV MOT PENGAR OCH UTSEENDE ............................................................................................... 17 
6.2 SUBOPTIMERING AV SÄKERHET ................................................................................................................... 19 
6.3 ACCEPTANSEN AV STYRNING ....................................................................................................................... 21 
6.4 DESIGNENS ATTITYD .................................................................................................................................... 22 

7. SLUTSATS OCH DISKUSSION .............................................................................................................. 25 
7.1 FÖRSLAG PÅ KOMPLETTERANDE STUDIER .................................................................................................... 26 
7.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING OCH NYA ARBETSSÄTT ............................................................................ 26 

8. REFERENSLISTA ..................................................................................................................................... 27 
9. BILAGOR ................................................................................................................................................... 29 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE .............................................................................................................................. 29 
BILAGA 2 – INFORMERAT SAMTYCKE ................................................................................................................ 30 

 
 



1 

 
1. Inledning 

 
Trafikverket har som uttalat mål att halvera dödligheten kring järnvägen mellan åren 2012 till 
2020 och för att nå dit ska ett antal effektiva åtgärder sättas in för att minska personpåkörningar 
på järnvägen och förbättra säkerheten i plankorsningar. I Sverige är det väldigt ovanligt att 
resenärer ombord på tåg förolyckas inom järnvägen. Det höga dödstalet består främst av 
påkörningar och man konstaterar att den viktigaste insatsen för att sänka dödstalen och 
därigenom kunna nå uppsatta mål är att minska risken för påkörningsolyckor 1. Det pågår ett 
kontinuerligt arbete mot att minimera risker så att säkerheten ska vara så hög som möjligt och 
människor inte skadas eller förolyckas. Många och omfattande insatser gjorts i samhället för att 
arbeta mot Nollvisionen. Nollvisionen är det trafiksäkerhetshöjande samarbete som bedrivs 
mellan en mängd olika aktörer med Trafikverket som samordnande myndighet. Detta arbete 
utgår i dagsläget från den proposition som Riksdagen antog i maj 2009 om nya etappmål till år 
2020 och en modell för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet 2.  
 
Riskhantering och förebyggande arbete för att höja säkerheten har idag blivit en integrerad del 
av verksamheten inom de flesta organisationer, arbetsplatser och samhälleliga mötesplatser. 
Detta återspeglas i lagstiftning och nationella riskhanteringssystem med det civila samhället i 
centrum eftersom det ofta är i vardagen, på arbetet, i skolan eller hemma som en kris eller 
olycka sker (Olofsson & Rashid 2009:14). 
 
Ett sätt att arbeta med att minska risker och öka tryggheten är att inkludera preventiv 
arkitektonisk design i det förebyggande arbetet. Exempel på sådan preventiv arkitektonisk 
design är ljussättning av mörka platser, höga stängsel som monteras på broar och tågplattformar 
som glasas in så att man inte kan hamna på spåren av misstag. Arkitektonisk design är en 
medveten handling som syftar till att förändra en existerande situation till något annat eller en 
mer önskvärd situation. Det kan vara problematiska situationer som utmärks av osäkerhet, 
oordning eller konflikter mellan intressen, värderingar och mål som ofta har politiska och 
sociala konsekvenser (Nilsson 2006:283). 
 
Fenomenet preventiv arkitektonisk design (hädanefter PAD) innebär i denna studie ett 
förebyggande arbete genom att bygga eller justera fysiska miljöer som är problematiska, till ett 
nytt önskat tillstånd med minskade risker. Idag finns ingen etablerad term för just detta fenomen 
och därför har vi valt att benämna det preventiv arkitektonisk design för att urskilja fenomenet 
från annan typ av arkitektonisk design som inriktar sig på andra områden.  
 
Manipuleringen av fysiska miljöer i syfte att styra människors beteende kan förstås utifrån 
Foucaults idéer om governmentality och makt. Governmentality är ett begrepp knutet till de 

                                                
1 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/ 
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/tillsammans-for-
nollvisionen/mal-och-indikatorer/  
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mekanismer och fenomen i vår omvärld som styr människor i sitt handlande, oavsett om man 
är medveten om att man blir styrd eller ej och det läggs heller ingen värdering i huruvida 
styrningen i sig är positiv eller negativ. 
 
Fokus för denna studie inriktar sig på arbetet med PAD inom järnvägsmiljön i Stockholms län 
Med järnvägsmiljö menar vi här främst spårområden, plattformar och stationsbyggnader. 
Avsikten med studien blir därför att bidra med en förståelse för hur fenomenet styr människor 
att undvika incidenter och vilka effekter det ger på samhället.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur människor styrs till att undvika 
incidenter i järnvägsmiljö genom fenomenet PAD och hur det påverkar samhället. För att 
konkret ta del av och förstå hur PAD används för att minimera risken för skador, olyckor och 
dödsfall så kommer vi att undersöka järnvägsmiljön i Stockholms län.  
 
Mot denna bakgrund avser studien att besvara följande frågeställningar: 
 

● Hur påverkas människors beteende av järnvägsmiljöns fysiska uttryck och design?  
● Vilka effekter kan uppstå av preventiv arkitektonisk design? 

 
 
1.2 Avgränsningar och definitioner 
 
Ordet risk kan ha en mängd olika betydelser inom varierande kontexter och järnvägsmiljön är 
ett område där människor ställs inför en mängd olika risker av varierande karaktär dagligen. 
Detsamma gäller definitionerna för begreppen tillbud, olycka eller skada som i denna studie har 
samlingsbegreppet incident. Det är därför viktigt att förtydliga vilka risker vi avser och hur vi 
definierar dessa. Nedan följer definitioner till de nyckelbegrepp som vi har valt att använda oss 
av i denna studie med relevans för uppsatsens syfte samt användningen av dessa definitioner 
inom järnvägsmiljön. 
 

1.2.2 Risk 

Definitionen av risk i denna uppsats syftar till de risker som människor kan råka ut för när de 
vistas i det allmänna rummet, och mer specifikt inom järnvägsområdet. Med risk menas 
situationer som uppstår till följd av den fysiska miljön och som kan leda till tillbud, olyckor, 
skador eller dödsfall. De berörda är resenärer, järnvägspersonal och civila som inte är resenärer, 
men ändå av olika anledningar vistas i området. Risken kan uppstå av en persons egen 
oaktsamhet eller okunskap, eller beslut som resulterar i att personen medvetet utsätter sig själv 
och/eller andra för en risk.  
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1.2.3 Incident   
Vi har valt att använda samlingstermen incident i denna uppsats för de olika händelserna som 
är förknippade med risker. De mest framträdande begreppen som vi funnit i vårt empiriska 
material är tillbud, olycka, suicid och dödsfall. Tillbud avser situationer som uppstått där 
något varit “nära ögat”, alltså en händelse där något höll på att resultera i något allvarligt men 
som kunde avvärjas. En olycka är en händelse där ett missöde uppstått inom eller till följd av 
arkitekturen i järnvägsområdet och en person ådragit sig skador av olika grad. Dödsfall avser i 
denna studie situationer där en människa har mist livet, antingen genom suicid eller olycka i 
direkt anslutning till järnvägsmiljön. 
 

2. Bakgrund  
 
I detta avsnitt beskrivs stadsplaneringens roll tillbaka i tiden och varför den uppkommit. Det är 
för att ge en förståelse för vikten av att planera in åtgärder och handlingar som har till syfte att 
minimera risker av olika slag för människor i en modern urban miljö. Vidare fortsätter avsnittet 
med en överblick av järnvägsmiljön och tidigare forskning för att uppmärksamma betydelsen 
av den fysiska miljöns utseende och design.  
 
 
2.1 Stadsplanering 
 
Människor har i alla tider, troligtvis sedan vi gick från att vara nomadiska jägare och samlare 
till att vara bofasta och med tiden kommit att bo i allt större städer planerat bebyggelsen i 
någon mån. Man har i förväg utifrån faktorer som varit viktiga så som försvar och tillgång på 
mat tagit hänsyn till byggnaders placering och utformning. Med tiden har människan kommit 
att bo i allt större städer vilket har lett till nya risker och det i sin tur har lett till att man börjat 
stadsplanera för att ordna bebyggelsen på bästa sätt (NationalencyklopedinA u.å). 
Det finns spår av en genomtänkt utformning av städer och bebyggelse flera tusen år gamla, man 
brukar dock säga att stadsplanering såsom vi känner den föddes i antikens Grekland 
(NationalencyklopedinB u.å). I Sverige har man stadsplanerat sedan medeltiden. Sigtuna som 
är en av landets äldsta städer anlades i mitten av 900-talet och redan från början utformades 
staden med en i förväg fastställd plan (NationalencyklopedinC  u.å). 
 
Redan år 1625, efter den stora branden som utbröt i Stockholm och totalförstörde stora delar av 
Gamla stan, infördes direktiv om hur planeringen och utformandet av återuppbyggnaden skulle 
se ut för att undvika att en upprepning av branden skulle kunna ske i framtiden. Man drog 
lärdom av det som inträffat och tog med sig den kunskap och de insikter man fått från branden 
till planeringsstadiet av återuppbyggnaden av de berörda stadsdelarna (Forsberg 2001:45). 
 
Stadsplaneringen hade på 1900-talet också ett viktigt syfte att främja folkhälsan genom 
strategier för att bygga så epidemier kunde hållas borta och hygien skötas på bättre sätt 
(Johansson, Svedung & Andersson 2006:676). Vidare byggdes så kallade ABC- städer i 
Stockholm vid 1950-talet där syftet var att arbete, bostad och centrum skulle finnas inom 
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särskilda avstånd för en samlad bebyggelse där människor kunde bo, arbeta och ha tillgång till 
butiker och samhällsservice. Tanken var att infrastruktur, kollektivtrafik, skolor och 
centrumanläggningar skulle fungera redan från början för att tillgodose behovet av moderna 
och bekväma bostäder som en följd av ökad inflyttning till städerna av arbetskraft till en 
blomstrande industri efter kriget (NationalencyklopedinD u.å) 
 
Med tiden har stadsplanering även kommit att omfatta inomhusmiljö och samlingsplatser för 
människor i syfte att minska incitamenten för att begå brottsliga handlingar och öka känslan av 
trygghet men även minska risker för människor att fara illa och på så sätt höja säkerheten. Att 
väva in säkerhetsaspekter redan i planeringsstadiet ses som förebyggande riskhantering och är 
centralt för en hållbar och säker stadsutveckling (Räddningsverket 2007:9). 
 
I dag utreder man redan i planeringsfasen hur man ska kunna bygga mest funktionellt för att 
möta behoven som kommer med en ökande population, högre genomströmning av människor 
och ökande handel. I takt med detta träder även en aspekt av säkerhet in i bilden där man måste 
värna om individens säkerhet i det allmänna rummet - hur man utformar den fysiska miljön för 
att möta de högt ställda krav som kommer till följd av vårt moderna samhälle, utan att det 
innebär för stora risker för människan.  
 
En miljö som måste beaktas i den moderna stadsplaneringen är järnvägsmiljön. Den  kan tolkas 
som en hybridmiljö då den varken kan definieras helt som inomhusmiljö eller utomhusmiljö, 
utan snarare lite av varje. Dels ligger järnvägen med dess plattformar både inomhus och 
utomhus, den ringlar genom tunnlar och under berg samt över broar som går över djupa vatten 
och dalar. Dels är den en känslomässig upplevelse som tolkas olika av olika människor. En 
plats är dubbelt konstruerad: den kan vara något byggt och monterat men också något upplevt, 
tolkat och föreställt av människan (Gieryn 2000:465), något som gör järnvägsmiljön i 
Stockholms kollektivtrafik till ett spännande område att undersöka i denna studie.  
 
 
2.2 Järnvägsmiljön 
 
Kollektivtrafiken och mer specifikt den spårbundna trafiken är en stor samlingsplats för 
människor i storstäder som Stockholm. Järnvägsmiljön utgörs främst av spårområden, 
plattformar och stationsbyggnader och har utvecklats enormt de senaste decennierna. Antalet 
tågoperatörer som trafikerar spårområdet har vuxit från 5 till 30 stycken, resandet med tåg i 
Stockholm har ökat 78% och resandet med tåg regionalt i Sverige med 300% sedan år 1993 3. 
År 1997 antogs en nollvision av Riksdagen som innebär ett kontinuerligt arbete för att ingen 
människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken 4. En undersökning från år 2014 visar dock 
att en av sju trafikanter uppger att de ibland tar onödiga risker när de passerar ett tågspår trots 
att en majoritet är medvetna om vilka risker som finns, och en av fyra anser att riskerna med att 
passera spår är kraftigt överdrivna 5. 

                                                
3 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/pendeltagstrafiken/ 
4 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/ 
5 https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2014/11/Sakerhetskampanj/ 
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Inom järnvägsområdet omkommer årligen i genomsnitt 91 personer nationellt där cirka 80% av 
de omkomna är konstaterade självmord och ytterligare 16 personer skadas allvarligt enligt 
statistiken för åren 2013-2018 6. Detta innebär att utformningen av miljön kräver omfattande 
insatser för att man ska kunna bedriva verksamhet på järnvägen. Parallellt med detta krävs att 
man arbetar med att skydda de som vistas inom området och arbetar för att uppfylla 
nollvisionen. Enorma projekt genomförs kontinuerligt för att förbättra säkerheten inom 
järnvägen. Trafikövergångar har byggts om eller gjorts åtskilda, bommar vid järnvägsområden 
har uppgraderats och detektorer som varnar för hinder på spåren har installerats 7. Även 
plattformsavskiljande dörrar har införts på stationer vilket gör det omöjligt för personer att ta 
risker eller göra fel vid det berörda plattformsområdet 8.  
 
Det som har motiverat oss att genomföra denna studie är hur PAD fungerar som ett arbetssätt 
mot nollvisionen och förhindrar att människor dör årligen i järnvägsrelaterade incidenter. Vi 
insåg dessutom ganska tidigt när vi bekantade oss med ämnet att det finns mycket kunskap och 
dokumentation om brottsprevention genom arkitektonisk design, men i det närmaste ingen 
standardiserad metodik och kunskap när det gäller riskprevention genom arkitektonisk design. 
Detta trots att många aktörer arbetar dagligen med dessa frågor. Detta faktum bidrar självklart 
också till att vi ville undersöka fenomenet mer och bidra med kunskap.  
  

                                                
6 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/ 
7 https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2014/11/Sakerhetskampanj/ 
8 https://www.nyteknik.se/fordon/citybanan-forst-med-vaggar-mot-trafiken-6858744  
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3. Tidigare Forskning  

 
En ansenlig mängd forskning har gjorts inom området för preventiv arkitektonisk design vars 
syfte har varit att undersöka hur man designar miljön för att minimera risker, dock har det främst 
handlat om kvantitativ forskning. De kvantitativa undersökningar som gjorts har mestadels 
bestått i att med ett “objektivt” förhållningssätt kalkylera och beräkna risker och sannolikheter 
för incidenter. Det kan exempelvis vara uträkningar för hur mycket tyngd som broar klarar av 
och byggs utefter det, eller beräkningar på var mitträcken i trafiken gör mest nytta i förhållande 
till fart. Vi upptäckte att den kvalitativa forskningen kring ämnet däremot är avsevärt mindre 
omfattande och framförallt då inom det sociologiska fältet.  
 
Den forskning som vi anser relevant som stöd för studien presenteras nedan för mer insikt i 
ämnet. 
 
 
3.1 Crime Prevention Through Environmental Design 
 
Crime prevention through environmental design (CPTED) är en gren inom kriminologin som 
innebär att brottsförebyggande arbete ska förhindra eller försvåra att brott kan begås genom att 
förändra eller justera den aktuella platsen eller situationen. CPTED grundar sig på att en specifik 
plats eller situation kan påverka om en person begår ett brott eller ej. Därför kan man 
inkorporera CPTED redan i planeringsfasen men även genom att ändra den befintliga miljön 
med olika åtgärder för att förhindra att brott begås och på så sätt förebygga brottslighet 9. I 
Sverige används även begreppet situationell brottsprevention vilket har samma innebörd som 
CPTED.  
 
Själva begreppet Crime prevention through environmental design utformades redan under 
1970-talet, då man insåg att det skapas en ond cirkel när människor är rädda att utsättas för brott 
och därför stannar hemma, men det ökar också möjligheten att begå brott när gatorna ligger öde 
(Bergdahl 2017:12). Kan man uppmuntra att det är människor i rörelse har det en positiv 
inverkan på antalet brott som begås. För att få bukt på denna problematik försökte man göra 
miljön tryggare och mer attraktiv att vistas i kvälls- och nattetid och på så sätt stävja brott 

(Bergdahl 2017:12).   
 
CPTED utgår ursprungligen från sex olika principer som anses vara fördelaktiga för hur miljöer 
ska utformas för att minska risken för brott. Dessa sex principer presenteras nedan.  
 

1. Territorialitet 
När individer och grupper månar om ett visst område genom att sköta och ta hand om 
det signalerar det om ett ansvar för området, och då minskar även drivkraften att begå 
brott där. Genom att skapa social ordning med exempelvis fysiska eller symboliska 

                                                
9 https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html 



7 

barriärer i privata eller semioffentliga miljöer så kontrollerar man eventuella försök att 
begå brott. 

 
2. Tillträdeskontroll 

Möjligheten för tillträde till vissa platser begränsas genom exempelvis portkod vilket 
försvårar för människor med uppsåt att begå brott. 
 

3. Övervakning 
När en plats på olika sätt övervakas minskar det intresset för någon att begå brott. 
Designen kan vara informell genom fönster särskilt vända mot vissa platser för att öka 
chansen att upptäcka brott, eller belysa upp och städa upp miljöer där gärningsmän 
annars kan agera i fred. Övervakningen kan också vara formell i form av 
övervakningskameror, ordningsvakt eller polis. 
 

4. Försvårande av brottsgenomförande 
Kan bestå av olika metoder för att minska möjligheterna att begå brott såsom staket, 
inbrottslarm eller lås.  
 

5. Image 
Innebär att skapa attraktiva platser med känsla av trygghet och ordning genom att laga 
trasig belysning eller sönderslagna fönster eller helt enkelt hålla det rent och städat.  
 

6. Aktivitetsstöd  
Innebär att man uppmuntrar till positiv användning av platser genom vissa åtgärder 
såsom lekplatser, caféer eller öka tillströmningen och aktiviteten av människor genom 
att placera busshållplatser eller taxistationer nära.  
 

Ovanstående lista med principer är hämtad från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida 10 
och omarbetad av oss för att komprimera innehållet något.  
 
Brottsprevention genom arkitektonisk design utarbetas inom många områden i samhället. En 
verksamhet som arbetar med detta är Centrum för situationell brottsprevention vars syfte är att 
hitta nya lösningar och idéer samt samverkansformer för det brottsförebyggande området. 
Arbetet omfattar att identifiera tillfälligheter för brott och intensivt hitta åtgärder genom den 
fysiska utformningen av bostadsområden, allmänna platser och bostäder 11.  
 
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det finns en standardiserad metodik, omfattande 
studier och bred kunskap om brottsprevention genom arkitektonisk design för att minska att 
brott begås och höja känslan av trygghet och därmed få ett säkrare samhälle.  

                                                
10 https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html  
11 https://tryggaresverige.org/centrum-for-situationell-brottsprevention-ny-satsning-for-att-minska-brottsligheten  
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3.2 Katastrofprevention genom design 
 
I ovanstående avsnitt talade vi om hur arkitektur och en genomtänkt design kan användas 
brottsförebyggande. Men brottsprevention är inte det enda sättet att förebygga och föregå 
oönskade händelser genom designen. Ett annat exempel hämtar vi från Japan, ett land som är 
hårt drabbat av naturkatastrofer av olika slag till följd av att landet är en del av den så kallade 
“Eldringen” - ett geografiskt område som sträcker sig runt Stilla havet i en vid båge där flera 
kontinentalplattor möts, vilket ger upphov till en mängd olika naturkatastrofer där 
vulkanutbrott, tsunamis och jordbävningar är de allra vanligaste. I denna så kallade eldring sker 
cirka 90% av planetens jordbävningar (NationalencyklopedinE u.å). 
 
Med århundradens erfarenheter av både jordbävningar och tsunamis har man insett vikten av 
att bygga preventivt i Japan. I och med den explosionsartade utvecklingen av det japanska 
samhället efter andra världskrigets slut arbetar man ständigt för att minimera följderna av 
omfattande naturkatastrofer och man menar att arkitekter i viss mån har ett ansvar idag för att 
rita och konstruera trygga platser för människor att bo och vistas på (JASO 2015:XI). Samtidigt 
menar man att bara fokusera på säkerhet för att bygga helt jordbävningssäkert är otillräckligt, 
man måste ha i åtanke att människor ska bo och verka i den konstruerade miljön vilket gör att 
man måste se på staden i ett mer omfattande perspektiv än bara en maximerad säkerhet (JASO 
2015: XII). Självklart måste man fortfarande uppfylla alla säkerhetskrav men med en tilltalande 
estetik och funktion, en stor utmaning i exempelvis Tokyo som är en av världens största städer.  
 
I Japan arbetar man preventivt med en mängd olika metoder för att möta hotet från 
naturkatastrofer. Man har avancerade varningssystem för att kunna varna i tid vid stora skalv, 
det bedrivs forskning inom en mängd olika vetenskapliga grenar för att skapa förståelse om 
fenomenen men man konstruerar också byggnader och infrastruktur så den ska kunna motstå 
även de kraftigaste skalven. Ett intressant exempel på hur man tänker kring 
naturkatastrofpreventiva åtgärder är att man föreslår automatiserade system som låser upp 
dörrar för att motverka att människor blir inlåsta om det sker skalv eller om flodvågor slår in 
över bebyggda områden. Detta leder dock till konflikt mellan den katastrofpreventiva designen 
och brottspreventiv design (JASO 2015:50). 
 
Brottsprevention och katastrofprevention genom design är två exempel på områden där man 
använt sig av den fysiska miljön för att minimera risker för människor. Det påvisar det faktum 
att den fysiska miljön har stor roll i arbetet att minimera risker. Vi kan samtidigt konstatera att 
detta arbete ger upphov till nya risker, exempelvis genom att med installation av 
plattformsdörrar förebygga att människor hamnar på spåren så försvårar man en utrymning vid 
brand. Det preventiva arbetet skapar således nya risker att ta hänsyn till. När vi efterforskade 
vilken typ av tidigare studier som gjorts där man använder den fysiska miljön som ett preventivt 
redskap saknade vi en tydlig metodik gällande incidenter såsom olyckor, tillbud och suicid där 
människor rör sig i sin vardag. Därför blev detta ett område som vi intresserade oss för då vi 
ser en utvecklingspotential att minimera risker och därmed rädda fler människoliv.  
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som har använts för att belysa det empiriska 
material som ligger till grund för studien. Vår teoretiska ansats är governmentality av Michel 
Foucault som behandlar relationen mellan samhälle och individ med metoder av makt för att 
forma och styra samhället i önskad riktning (Foucault 1991:102-103). 

 

4.1 Governmentality 

Det engelska ordet ‘to govern’ innebär att styra, reglera, regera eller leda någon eller flera 
människor, och tillsammans med ‘mentality’ - mentalitet utgör begreppet governmentality 
förbindelsen mellan stat och samhälle samt metoderna att navigera samhället åt något håll. 
Mentaliteten påvisar det faktum att inget (i bra världar) sker under tvång, utan man 
åstadkommer effekt genom att ge sken av personens egna val. Det existerar liknande 
förbindelser på lägre nivå, familjens överhuvud som rår om och skyddar familjen, en lärare som 
utbildar och lotsar barnen rätt eller möjligtvis en chef som har både leveransmål och de 
anställdas intressen i åtanke (Foucault 1991:92). Samtidigt måste eleven också anpassa sig för 
lärarens krav och skolplanen, barn underordnar sig familjens överhuvud och de anställda som 
hörsammar chefen får möjlighet till utveckling och avancemang på karriärstegen.  
Balansgången mellan den egna förmågan i samspel med underkastelse och foglighet skapar en 
disciplin som en funktionell mekanism för att effektivisera maktutövandet (Foucault 2003:139-
140). Kontentan är att någon blir styrd/ledd på något sätt, i någon mån, av någon för något 
ändamål genom någon metod och det kan ses både som positivt och negativt utifrån olika 
synvinklar. I denna studie utgör governmentality relationen som utspelas mellan myndigheter 
och företag som bedriver verksamhet inom järnvägen och styr, navigerar och leder människor 
som befinner sig i järnvägsmiljö bort från risker genom olika metoder och former av makt.  

Att styra kan lätt förknippas med makt, och visst finns olika sätt att utöva makt för att styra 
någon eller få någon att agera på ett särskilt sätt. Konsten med governmentality är att hantera 
människor på ett korrekt och subtilt manér vilket i sin tur övertygar människor om att ett visst 
agerande är det mest lämpliga i en given situation (Foucault 1991:92). För att en stat ska kunna 
utöva governmentality i ett samhälle krävs flertalet olika metoder. En regering har en hel 
uppsättning med olika typer av information om människor genom inrättningar, system och 
resurser som är användbara för att förstå hur och varför människor agerar som de gör. Och 
genom att förstå hur människor agerar kan man också få kunskap om hur man kan få dem att 
agera på annat mer önskvärt sätt (Foucault 1991:102-103). 

Men varför styra människor? Utvecklingen av vetenskapen gör att människor sitter på 
positioner med en enorm tillgång till kunskap om sakfrågor vilket också är otroligt användbart 
för att skydda samhället. Exempel på det är klimathotet, cancerframkallande mat eller kemiskt 
förödande ämnen som man idag har kunskap om och kan skydda människor från på ett 
resurseffektivt sätt, Michel Foucault tydliggör det med detta citat: “government is the right 
disposition of things, arranged so as to lead to a convenient end” (Foucault 1991:93). 
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Tidigare tydliggjorde vi att Governmentality bör ske på ett korrekt manér för att kunna fungera, 
men vad är då ett korrekt manér? För att människor ska kunna lita på staten och agera efter dess 
uppmaningar så krävs att regeringen ser till att den största möjliga mängd välstånd skapas och 
att människor är försedda med tillräckliga resurser för sitt uppehälle (Foucault 1991:95).  Därför 
blir rationella försök till att styra eller leda någon starkt länkat med moraliska frågor och det 
bakomliggande uppsåtet (Dean 2010:18-19). Rationaliteten har en stor betydelse för 
människans förmåga till tillit och därmed även förmågan att få henne att agera på ett visst sätt. 
Staten bör därför agera rationellt med en strävan att vara transparent, tydlig och explicit om hur 
något är och hur något bör vara.  
 
Människan måste hanteras på ett subtilt manér vilket innebär att med kunskapen, genom 
förtroendet för staten kan man utöva subtila metoder och taktik utan tvång och på så sätt 
arrangera att det får ett visst utfall vid ett visst agerande av människorna (Foucault 1991:95). 
När människan har blivit självreglerande genom att anpassa sig till statens råd, riktlinjer och 
rekommendationer i tron om att ha gjort det egna valet själv, så har governmentality slutligen 
nått sin intention. 
 
För att konkretisera så är governmentality en konstellation av institutioner, inrättningar, 
tillvägagångssätt, analyser, beräkningar och taktiker som utövar en form av makt över samhället 
med syftet att styra det i en viss riktning. Via noga genomtänkta metoder formas individen att 
passa in i specifika mönster och normer, och i förlängningen självreglera och så har mentaliteten 
ändrats till förmån för tron om ett eget val (Foucault 1982:782-783). 

 

4.2 Suverän och disciplinär makt 

Governmentality medför speciella former av makt i sitt utövande och två av dessa är suverän 
makt och disciplinär makt. Dessa två kommer följaktligen att utvecklas vidare. 

Den suveräna maktens utmärkande tillvägagångssätt är genom grundlagar, författningar och 
rådande regering. Denna form av makt har sitt ursprung som teori och praktik i medeltida 
kungadömen och feodala samhällen där ett härskande sätt att utöva makt över människor var 
väldigt vanligt. En suverän makt verkställs genom en juridisk och verkställande förlängd arm 
från regeringen och har ett envägsreglerande över människorna i samhället. I de situationer där 
människor inte lyder regeringens långa arm eller diverse lagar så är straff av olika slag en vanlig 
metod med böter eller fängelse som exempel med avskräckande syfte att inte göra på samma 
sätt igen i framtiden (Dean 2010:29). Kopplar vi i sin tur detta till vår studie kan vi konstatera 
att det finns lagar och regler som styr hur den som bygger och verkar i järnvägen skall agera. 
Efterlevs inte lagarna kan den berörda aktören bli belagd med viten eller förlora rätten att 
bedriva sin verksamhet på Sveriges järnvägar. På liknande vis finns det lagar för personer som 
vistas i järnvägsmiljön och exempel på det är att man som obehörig ej får beträda spårområden. 
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Trotsar man ett sådant förbud kan man åläggas med böter enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 
10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor 12. 

Disciplinär makt har istället en väldigt lång historia inom flertalet områden såsom exempelvis 
religiösa, militära och pedagogiska sammanhang. Makten utövas över och genom individen, 
kroppen och dennes styrka och kapacitet. Disciplinen inkorporeras i människan via skolor, 
arbete, militär och utbildning för att normalisera och fostra disciplin som en del av människan 
(Dean 2010:29). Det innebär att den disciplinära makten ger den “rätta” kunskapen till 
människan, men alstrar också kunskap om människan för att skapa sig tekniker så att disciplinen 
kan införlivas ännu mer effektivt. Ett exempel på detta ur det vardagliga livet är när människor 
som kör fortare än högsta tillåtna hastighet straffas för att motverka att det upprepas. Polisen är 
ålagd att övervaka trafiken och se till att människor följer lagarna och detta kan göra på många 
olika sätt. Teknologin används för att göra övervakningen ännu mer effektiv och man har lasrar 
och automatiska fartkameror till sin hjälp som leder till att vi disciplineras i vårt beteende i 
trafiken. För de allra flesta räcker det därför att se en polisbil eller en skylt som talar om att det 
finns fartkameror för att justera sitt körande. På liknande sätt disciplineras människor i sitt 
agerande i järnvägsmiljö genom att man från tidig ålder får lära sig att det är farligt, redan som 
barn vet man om att det finns en risk att bli påkörd och att man ska hålla sig borta från spåren. 
I vuxen ålder är man medveten om vilket beteende som är det korrekta i järnvägsmiljön och det 
räcker med att andra människor, personal eller ordningsvakter finns i närheten för att man agerar 
utifrån det sätt man har fått lära sig är rätt. 

 

4.3 Michel Foucault om arkitekturens ställningstagande 
 
Foucault (Hirst 1993:52-53) menar att konstruerade och skapade föremål och gestaltningar kan 
utgöra komponenter i en diskursiv design som utgör en del av ett större ställningstagande. En 
diskursiv design innebär en design som en del i en speciell diskurs som omfattar vissa normer 
eller åsikter för just den speciella situationen. Det faktum att man inte bara väljer att uppföra en 
byggnad som i sig själv förmedlar normer och värderingar samt kontexten den uppförs i, utan 
också samtidigt väljer bort andra byggnader som inte uppförs säger något om vad som 
exkluderas i samhället. Således är en byggnad inte bara ett exempel på en byggplan och 
utförande av byggnationen, utan en miljö eller byggnation som ett ställningstagande om 
mönster, normer och värderingar i sammanhängande kontext. 

Foucault konstaterar att arkitekturen historiskt har använts som en symbol för makt. Med tiden 
har man i och med industrialiseringen övergett det pampiga och överdådiga till förmån för 
möjligheten till en kontinuerlig övervakning och styrning. Ett disciplinerande panoptikon i varje 
situation, i kyrkan, i yrkeslivet på fabriken och i det allmänna rummet på fritiden (Schuilenburg 
& Peeters 2018:2). De senaste decenniernas utformning av den allmänna miljön har gått mot 
en hårdare och mer kontrollerande utformning med murar och hinder. På senare år möter detta 

                                                
12 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-vid-jarnvag/obehoriga-i-spar/  
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motstånd och man har istället börjat förespråka en mjukare miljö där man använder begreppet 
“positiv säkerhet” (Schuilenburg & Peeters 2018:2). Detta koncept kan förstås utifrån Foucaults 
beskrivning av den pastorala makten, “makt genom omtanke” och det liknas vid en fåraherdes 
omtanke om sin flock. Herden ser till att alla får har det bra, får mat och går säkra för både 
olyckor och rovdjur. (Schuilenburg & Peeters 2018:5). Det här kan i sin tur knytas samman 
med prästen som tar hand om sin församling, eller staten som ser till att alla medborgare är 
trygga och skyddas i den mån det går utan att man för den saken skull bygger murar och i 
förlängningen skapar ett hårdare samhälle. Snarare tvärtom så menar Foucault att man genom 
att hålla ett vakande öga över flocken och se individen i densamma också kan uppmuntra 
omtanke och solidaritet.  

Sammanfattningsvis utgör governmentality, olika former av makt och arkitekturens 
ställningstagande viktiga komponenter i fråga om hur PAD kan förstås och användas för att 
minimera risker för människor och därmed rädda människoliv. Governmentality kan skapa 
insikt i hur man genom olika strategier och tillvägagångssätt på bästa sätt styr människor att 
handla rätt. Olika former av makt kan också vara värdefulla att förstå för att med PAD kunna 
påverka människors beteende. Kan man exempelvis inkorporera den pastorala makten i 
designen och främja ett mer solidariskt beteende bland människor där man tar hand om varandra 
i större utsträckning och hjälper personen som riskerar att råka illa ut kan det ha positiva 
effekter. En ställningstagande arkitektur blir en naturlig del i att förmedla vilka normer och 
värderingar som är viktiga för oss.  
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5. Metod 
  
Metoderna som använts i denna studie är av kvalitativ utgångspunkt eftersom vi anser att det är 
ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att undersöka ett diffust fenomen. I kvalitativa studier kan 
det kan vara känslor, tankar och händelser i olika situationer som man vill undersöka och utifrån 
dessa kan man dra vidare paralleller till exempelvis förhållanden och strukturer och därmed få 
en helhetsbild (Ahrne & Svensson 2011:12). Vi genomförde intervjuer med sex informanter 
utifrån en tematisk frågeguide för att vi skulle få svar på grundläggande frågor. Svaren kunde 
hjälpa oss att förstå hur PAD styr människor att undvika incidenter i järnvägsmiljö samt vilka 
effekter det har på samhället. Empirin har analyserats utifrån en tematisk analys som är ett av 
de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa data. Genom att först transkribera alla 
intervjuer och sedan skriva ut dessa kan man få en tydlig överblick av materialet för att upptäcka 
repetitioner, skillnader och likheter och på så sätt urskilja teman (Bryman 2011:528). För att få 
en bättre förståelse av materialet har vi applicerat Foucaults teorier om governmentality, makt 
och arkitektur på de teman som framkommit.  
 
 
5.1 Etiskt förhållningssätt 
 
En viktig aspekt att förhålla sig till vid studier av detta slag är forskarens roll och vilka etiska 
principer som är viktiga för oss att ta i beaktning. Den ena av oss i uppsatsparet har en lång 
erfarenhet av arbete inom järnvägsmiljö, vilket kunde påverka den situerade kunskapen. 
Situerad kunskap innebär att forskaren aldrig riktigt kan vara helt objektiv, utan är påverkad av 
sin position som människa och därmed influerar studien utifrån sina förutsättningar. I vår studie 
var det till stor fördel att den ene har så pass lång erfarenhet inom just järnvägsmiljön, men 
också för att veta vilka kontakter eller informationsflöden som kunde ge oss tillgång till viktig 
empiri. Där kunde den andre i uppsatsparet som inte har någon tidigare erfarenhet av arbete 
inom järnvägen fungera som ett bollplank och på så sätt skapa transparens om något typ av 
färgat antagande gjordes. Vi reflekterade väldigt mycket om hur den långa erfarenheten och 
breda kunskapen kunde påverka vårt arbete, men också vilka fördelar som tillfördes och kunde 
hjälpa oss att genomföra studien. Ett tillfälle som vi ansåg var väldigt viktigt att den enas 
bakgrundskunskap inte fick vara tydlig var vid intervjuerna med informanterna. Vi trodde att 
om informanten i fråga redan innan visste om att en av oss kunde mycket om järnvägsarbete så 
skulle detta färga vad eller hur informanten pratade med oss. Vi valde därför att inte ta upp detta 
alls för att vi ville att det som informanten berättade för oss skulle vara helt ofärgat från oss 
som gör studien.  
 
En annan viktig aspekt som tagits hänsyn till är det informerade samtycket av informanterna i 
studien. Informerat samtycke innebär att informanterna informeras om syftet och proceduren 
med studien samt att informanterna deltar frivilligt och när som helst kan avbryta sin medverkan 
(Kvale & Brinkmann 2014:107). Samtycket var därför noga inkorporerat i studien vilket också 
intygades genom underskrift av informanterna som en verifikation på deras förståelse och 
godkännande av inblandning i studien. Därför var informanterna högst medvetna om vad det 
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innebar för dem i praktiken att ställa upp som informanter samt att inspelningarna och 
transkriberingarna skulle förvaras säkert på en stationär dator hemma och sedan raderas efter 
slutfört arbete för att värna om anonymiteten.   
 
Slutligen har transkriberingens utformning beaktats ur ett etiskt förhållningssätt genomgående 
i analysen. Transkribering av intervjuer kräver lojalitet i relationen till informantens uttalande 
och bör presentera informanten så autentiskt som möjligt (Ahrne & Svensson 2011:57). Vi har 
arbetat med detta förhållningssätt genomgående i studien genom att transkribera ordagrant för 
att behålla trovärdigheten och vara så rättvisa som möjligt gentemot våra informanter.  
 
 
5.2 Urval 
 
Urvalet av informanter består av sex stycken personer som arbetar med forskning, utredningar 
eller implementering av beslut i den fysiska miljön i järnvägsmiljö samt en ideell organisation 
som arbetar med suicidprevention. Några av informanterna arbetar också som säkerhetschefer 
på olika järnvägsföretag eller myndigheter som arbetar med infrastruktur och säkerhet i 
järnvägsområdet. Vi har valt att benämna dessa personer som informanter då en sådan typ av 
intervjuperson ofta besitter stor kunskap om något och kan klassas som expert på området och 
därför blir intervjun mer deskriptiv än emotionell (Kvale & Brinkmann 2014:129). Studiens 
syfte var att undersöka hur PAD används för att undvika incidenter och vilka efterföljande 
effekter det ger för samhället och därför ansåg vi att dessa personer som besitter lång erfarenhet 
av liknande arbete kunde ge oss väldigt bred insikt. För att ge studien nödvändig bredd och 
trovärdighet kring detta syfte resonerade vi under en lång tid om vilka personer som skulle vara 
lämpliga att söka kontakt med och intervjua. Personer med bred kunskap och erfarenhet av 
arkitektonisk design av/inom järnvägsmiljöer ansågs vara fördelaktigt, men även personer från 
olika professioner med olika infallsvinklar till området ansågs viktiga för att kunna skapa en 
helhetsbild. Därför låg ett ändamålsenligt urval som grund i arbetet med vårt urval av 
informanter. Ändamålsenligt urval innebär att ämnet eller ändamålet med studien är det mest 
väsentliga gällande urvalet av informanter. Snarare än vem de är som person så är det deras 
kunskap och insikt i ämnet som är det mest avgörande för deras medverkan som informant 
(Bryman 2011:434). Vårt val att intervjua experter på området och inte slumpmässigt utvalda 
människor ur allmänheten beror på att vi är intresserade av detta fenomen på makronivå snarare 
än på mikronivå. Vi vill förstå hur strukturer och förhållanden påverkar människor snarare än 
tvärtom vilket gjorde experternas kunskap viktig i denna studie. 
 
Initialt kontaktade vi anställda inom järnvägsföretag för att få information om vilka personer 
som har erfarenhet och kunskap kring ämnet. Vidare skedde ett snöbollsurval av informanter 
då flertalet av de kontaktade personerna inom järnvägsbranschen hade väldigt många tips och 
idéer om personer i deras nätverk som besatt djup insikt i ämnet. Ett snöbollsurval innebär att 
urvalet inleds med en kontakt eller intervju som i sin tur tur kan rekommendera andra personer 
eller organisationer som besitter mer och bredare kunskap om ämnet. Fördelen med denna typ 
av urval är att en mångsidig kunskap och insikt om ämnet kan presenteras, nackdelen kan vara 
att informanterna har etablerade relationer med varandra som eventuellt påverkar deras utsaga 
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om ämnet  (Ahrne & Svensson 2011:43). Snöbollsurvalet uppstod som en följd av samverkans- 
och samarbetsprojekt där man arbetat med just den fysiska miljöns påverkan på risker hos 
aktörerna.  Därav ansågs de förmedlade kontakterna vara till fördel i studien eftersom det var 
snarare ämnet än relationerna de hade gemensamt.  
 
Enligt Trost (2010:143) är fyra till åtta stycken intervjuer rimligt vid kvalitativa studier för att 
kunna närma sig studiens syfte utan att materialet blir ohanterligt stort så man missar viktiga 
detaljer. Ett fåtal intervjuer som är väl genomförda är att föredra för att behålla kvaliteten på 
studien (Trost 2010:144) och när vi vägde in faktorerna för studiens förutsättningar såsom 
omfång och tidsaspekt ansåg vi att sex informanter var tillräckligt för oss. Intervjuerna pågick 
mellan 40-90 minuter vilket vi ansåg gav oss nog mättnad för att besvara våra frågeställningar 
och syftet med studien utan att materialet blev övermäktigt.  
 
 
5.3 Genomförande  
 
Det empiriska materialet består av sex stycken intervjuer med en tematisk frågeguide som grund 
eftersom vi ansåg att det var mest lämpat för studiens syfte. Att ha en tematisk frågeguide 
förberedd innan intervjun underlättar vid intervjun eftersom vissa frågeområden och frågor kan 
vara särskilt viktiga för studien och då kan det hjälpa forskaren att inte tappa tråden (Ahrne & 
Svensson 2011:46). Vi valde att fördela frågeguiden i fyra teman för att täcka de områden som 
vi ansåg kunde ringa in ämnet tillräckligt (se bilaga 1, frågebatteri). De fyra temana bestod av: 
  

● Informanternas yrkeserfarenhet från järnvägen  
● Informanternas tankar och reflektioner kring den fysiska miljöns inverkan på risker 
● Informanternas tankar om arbetet i framtiden  
● Hur den fysiska miljön påverkar positivt och negativt  

 
Inför varje intervju bestämdes tidpunkt och plats i samråd med informanten i fråga, information 
och samtyckesblankett skickades per e-post i god tid för att informanten skulle kunna läsa och 
begrunda i lugn och ro. Två av intervjuerna gjordes via telefon eftersom informanterna inte 
hade möjlighet till ett fysiskt möte. Vid vissa typer av intervjuer kan miljöbeskrivningen vara 
till nytta för att skapa en förståelse för en större bild (Ahrne & Svensson 2011:220), men i detta 
fall ansåg vi studiens ämne vara det mest relevanta och därför ansågs inte telefonintervjuer vara 
till nackdel. 
 
Efter att vi fått deras godkännande om deltagande samt påskrivet samtycke genomfördes och 
spelades de sex intervjuerna in och senare transkriberades ljudupptagningarna för vidare analys. 
Vi har turats om att ha ett endera mer aktivt eller passivt deltagande under intervjuerna av två 
olika anledningar. Dels så kände vi båda att det vore spännande att sköta ansvaret med att 
intervjua informanter medan den andre av oss var mer fokuserad på inspelning och att anteckna 
väsentliga uppgifter som framkom. Dels så ansåg vi att vi kunde få fram fler vinklar av samma 
ämne om vi växlade ansvaret för intervjun och därmed att vara den som ställer frågorna. Vi tror 
att skillnaderna i våra personliga egenskaper som människor var till nytta att använda när vi 
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växlade ansvarsområde för intervjun och därmed få informanten att tala till oss båda om 
vartannat. Vi tror också att det är fördelaktigt för oss i vårt sökande efter empiri att vi är mer 
eller mindre aktiva eller passiva under intervjuerna eftersom det ger möjlighet till reflektion och 
eventuellt insikten om andra frågor som den aktive som för samtalet kanske inte lägger märke 
till. Enligt Bryman (2011:430) är det viktigt överlag att vara flexibel när man genomför 
kvalitativa intervjuer genom att kunna ändra ordningsföljden på sina frågor eller följa upp med 
nya frågor som uppkommer under samtalet. Genom att vi växlade mellan en mer aktiv eller 
passiv roll kunde vi vara mer flexibla i stunden vilket var väldigt nyttigt för oss och för studien. 
 
 
5.4 Analysmetod  
 
Intervjuerna dokumenterades med inspelning på mobiltelefon samt att den ena av oss satt och 
antecknade om något uppkom som kunde vara viktigt att komma ihåg eller ta reda på. Fördelen 
med att spela in intervjuer är att den som ställer frågorna kan vara mer fokuserad på samtalet 
med informanten samt att pauser, skratt och tonfall som ger materialet en mer levande karaktär 
och förståelse vid transkribering (Kvale & Brinkmann 2014:218). Dessa inspelningar fördes 
alltid direkt över till dator och togs bort från telefonen för att inte riskera att hamna i okända 
händer om telefonen olyckligtvis skulle tappas bort. Efter att intervjuerna var genomförda 
transkriberades alla sex inspelningar med syftet att överskådligt kunna urskilja teman som 
kunde stödja syftet och frågeställningarna med studien. Vid transkribering är det väldigt viktigt 
att anonymisera materialet av etiska skäl (Ahrne & Svensson 2011:55) vilket resulterade i att 
uttalanden som på något sätt kunnat röja anonymiteten hos informanterna såsom sysselsättning 
eller person inte har transkriberats från intervjuerna. Utöver det har vi transkriberat allting 
ordagrant inklusive utfyllnadsord. Vidare analyserades transkriberingarna med färgkodningar, 
detta gjordes för att underlätta för oss att se tydliga teman och mönster i informanternas svar.  
 
 
Med hjälp av studiens teoretiska ramverk har vi identifierat fyra olika teman som vi har valt att 
använda oss av för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dessa fyra teman är följande:  
 

● Människoliv mot pengar och utseende  
● Suboptimering av säkerheten  
● Acceptansen av styrning  
● Designens attityd  
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6. Analys och resultat  
 
I detta avsnitt presenteras analys och resultaten av den insamlade empirin med utgångspunkt i 
studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning för att förklara och skapa bättre förståelse 
för materialet. Vi har valt att dela upp resultatet i fyra olika teman för att tydliggöra hur empirin 
svarade på våra frågeställningar och på så sätt bemöta syftet med vår studie.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka och förstå hur människor styrs till att undvika incidenter 
i järnvägsmiljö genom fenomenet preventiv arkitektonisk design samt vilka effekter det ger på 
samhället, och för att undersöka och få svar på detta var våra frågeställningar:  
 

● Hur påverkas människors beteende av järnvägsmiljöns fysiska uttryck och design? 
● Vilka effekter kan uppstå av preventiv arkitektonisk design?   

 
Nedan presenteras de fyra teman vi identifierat tillsammans med stöd ur det empiriska 
materialet för att sedan fortsätta med diskussion kring resultaten. 
 
 
6.1 Människoliv mot pengar och utseende  
 
Något som majoriteten av våra informanter uppger har en stor påverkan på hur stora insatser 
man kan verkställa för att skydda människor från incidenter är ekonomi och estetik. Det finns 
gedigen forskning som talar om vilka insatser som är verksamma för att förhindra suicid genom 
att utforma miljön på vissa sätt, till exempel genom rörelseaktiverade kameror som larmar när 
en person agerar irrationellt på plattformar eller plattformsavskiljande dörrar som hindrar 
människor från att kunna beträda spår. Men anledningen till att dessa insatser inte verkställs 
utgör i många fall en ekonomisk fråga där pengarna inte finns eller inte läggs på ändamålet. 
Fem av sex av informanterna hävdar till och med att fler människoliv hade kunnat räddas om 
pengar avsattes till att verkställa insatserna, insatser som i sig inte är särskilt avancerade att 
genomföra. 
 
Informanterna förklarar det så här: 
 

I2: ”Och studerar man det där ännu mer så tror jag att roten till allting är… även om det 
kanske är estetik med på ett hörn så tror jag att allt handlar om pengar, det är alltid pengar 
som avgör vad man faktiskt gör dessvärre.” 
 
I3: ”[...] avsaknaden av plattformsdörrar är exempel på miljön skapar risker i det allmänna 
rummet. Det finns goda skäl att tro att det skulle förebygga många självmordsförsök i alla 
fall. Alltså där tillfälle ges så innebär det egentligen alltid en risk. Därför att i det allmänna 
rummet så rör sig alla typer av personer. Både de som mår dåligt och de som mår bra och 
har man en preferens till exempel om man går i självmordstankar och känner att liksom 
hoppa framför tåget är ens method of choice då är ju plattformsdörrar en bra strategi som 
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vi har hävdat länge bör införas i dialogen med SL, sen är det ju så att säga, det är en 
kostnadsfråga naturligtvis. Så det finns ju ekonomiska hinder för det här.” 
 
I1: ”Alltså inom just suicidområdet finns det väldigt tjusiga nollvisioner antagna på 
riksnivå, men i praktiken så tillämpar man det där väldigt dåligt. Det är en sak för politiker 
att sätta upp sin så kallade nollvision och en helt annan att anslå medel så att det går att 
förverkliga den” 

 
 

Det blir tydligt hur våra informanter upplever att kunskapen om hur man kunde sänka antalet 
incidenter finns, men orsakerna till varför man inte vidtar praktiska åtgärder är på grund av 
att det inte finns tillräckligt med pengar eller att pengarna läggs på andra typer av insatser. 
 
En liknande faktor som även spelar roll för huruvida incidentpreventiva insatser genomförs 
eller ej utgår ifrån estetiska avväganden med Skönhetsrådet som ledsagare för hur byggnader 
och bygglov får utformas. Hälften av informanterna menar att man i arbetet med utformningen 
av det allmänna rummet i och runt järnvägen stött på att estetiska aspekter värderas högre än 
olika säkerhetsaspekter. Det innebär att insatser har blivit nekade att genomföras då det skulle 
innebära ingrepp på fysisk miljö på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer som ska 
tillgodose en estetiskt tilltalande miljö.  
 
Informanterna förklarar detta så här:  
 

I1 “ [...] ja då har vi i alla fall lyft frågan, att man borde göra någon sorts barriär där. I alla 
fall hitta på någonting, när man hade de här höga talen av händelser just där. Då bromsades 
det helt av estetiska skäl… och ja, vi har ju inga maktmedel.” 
 
I2: “Kundattraherande, estetiskt riktigt, lockande och tilltalande, javisst! Säkerhetstänk ur 
järnvägsperspektiv, säkerhet ur nationellt säkerhetsperspektiv, terrorism och olyckor det 
tror jag inte har lika stor plats i det här.” 
 
I3: “Jag tycker det borde vara självklart att man designar det allmänna rummet som 
minimerar risken för alla typer av tillbud och olyckor. Sen kan det ju vara så att när vi har 
pratat om att sätta upp höga staket vid exempelvis hot spots för olyckor och suicid så har 
Stockholms skönhetsråd varit skeptiska. Man förstör den fina utsikten om man sätter upp 
ett staket, det finns estetiska och ekonomiska hinder ibland.” 

 
Kontentan av informanternas svar är att man kan se hur estetiken ibland får företräde före 
genomförandet av åtgärder som skulle kunna minimera risker för människor i det allmänna 
rummet. Med Foucaults tankar om arkitekturens ställningstagande som språngbräda kan vi 
skapa förståelse för hur anslag till utformningen av järnvägsmiljön varierar. Byggnader eller 
utformning av miljö signalerar om vilka normer och värderingar som är väsentliga i en speciell 
kontext eller diskurs, men även vilka byggnationer eller utformningar som man inte genomför 
(Hirst 1993:53). Vilka värderingar och normer som är viktiga i järnvägsmiljön kan vi bara 
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spekulera om. Man känner till vilka insatser som har god effekt på incidenter och då kanske 
främst suicid som står för den största andelen av alla dödsolyckor på järnvägen, men trots det 
genomförs inte tillräckliga investeringar för att minimera riskerna och därmed komma till rätta 
med problematiken. Istället väljer man att prioritera andra aspekter såsom estetik och detta kan 
tydliggöras med ett klassiskt vågskålsexempel där människoliv kan verka väga lättare än en fin 
utsikt i vissa fall. Parallellt med detta tror vi att den stigmatiserande synen på psykisk ohälsa 
och självmord som något tabubelagt påverkar hur mycket och med vilka medel man tar sig an 
problemet. Det kan också vara så att arkitekturen påvisar en omtanke för hela samhället via den 
pastorala makten (Schuilenburg & Peeters 2018:5). När det inte finns tydliga barriärer eller 
stängsling så kan det tänkas signalera om att det inte finns något att vara rädd för i den miljön 
så tanken på att risker existerar där inte ens ska uppkomma och därmed skapa en känsla av 
trygghet och säkerhet. 
 
 
6.2 Suboptimering av säkerhet 
 
När insatser för att minimera riskerna för incidenter genomförs så är tilltagen många gånger 
med sådan marginal att man suboptimerar säkerheten. En suboptimering av säkerheten innebär 
här att man tar sådan höjd i säkerhetsmarginaler att marginalen i sig ska stå för en del av det 
den ursprungliga säkerhetsåtgärden borde ha gjort. Man utgår från rådande forskning, 
beräkningsmodeller och aktuella utredningar med avsikt att göra miljön säkrast möjlig med god 
marginal. Detta leder i sin tur till en mängd nya risker som följd av en för stor marginal, 
samtidigt är det oerhört svårt och en stor utmaning att se helheten i det komplexa system 
järnvägen utgör med en mängd olika aktörer och intressenter. De många olika aktörerna tar stort 
ansvar för sin egen del av arbetet och lever upp till de högt ställda krav som finns, men i glappet 
som uppstår mellan aktörer och en avsaknad av samkörning och samverkan kring risker och 
säkerhet uppstår nya risker. En informant uppgav att intentionerna från aktörerna är goda där 
man vill minimera riskerna för människor i järnvägsmiljön, men man är inte införstådd i att den 
överdrivna marginalen istället skapar nya risker.  
 
Hen förklarar det så här:  
 

I4: “Många gånger är det ju så att man suboptimerar säkerheten som jag ser det, ett 
exempel på det är när ett tåg ska komma in till plattform och man har en 
plattformsövergång bortom slutet av plattformen. Då fäller man för säkerhets skull 
bommarna bortom plattformen för att om tåget skulle åka förbi, misslyckas med 
inbromsningen och åka ut där så ska ingen köras på. Effekten av det är ju att folk lär sig 
det där, det vill säga att när dom är på väg och ska åka med tåget som rullar in och 
bommarna fälls så kryper de då under för att hinna med tåget. Men jag utredde själv en 
sådan olycka där man trott att tåget skulle stanna när bommarna fälls, men istället var det 
ett passerande tåg.” 

 
Samma informant hävdade att aktörerna vill slippa vara syndabockar när det kommer till 
incidenter och säkerhet och därför tar till med sådan stor marginal. Hen förklarar så här:  
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I4: “Ofta när man projekterar så avrundar man åt det säkra hållet, det är bättre att vi tar till 
lite extra tid för säkerhets skull, för det säkra läget är när bommarna är fällda, ja det är det 
till viss gräns, men sen är det inte alls det säkra läget längre. [...] vi ska inte bygga systemen 
för att peka ut syndabockar eller skydda oss själva från att vara syndabockar, utan vi ska 
bygga systemen för att det ska vara så optimalt säkert som möjligt.” 

 
Alla informanter säger att man gärna hade sett en samverkan mellan flera olika områden för att 
skapa en helhetsförståelse för varandras insats i arbetet med att minimera risker för att 
undkomma strukturen som finns idag, där exempelvis suicidprevention och incidentminimering 
är en sak och trafiksäkerhet en annan. Flera av våra informanter berättade att man idag inte ser 
suicid som en olycka och därmed särskiljer insatser och åtgärder dem emellan. Tre av 
informanterna menar att man skulle kunna få ner antalet självmord om de klassificerades som 
olyckor istället för att som idag se på det som en medveten rationell handling. Fler insatser för 
att förhindra olyckor än suicid utförs idag, med hänvisningen till att suicidproblematiken kräver 
insatser inom andra verksamhetsområden såsom psykiatrin. Man efterfrågar en standardiserad 
metodik och tvärvetenskaplig förståelse gällande hur man arbetar med den preventiva 
arkitektoniska designen för att rädda liv.  
 
Informanterna tydliggör det så här:  
 

I4: “En sak som jag tycker är bekymmersamt är den här avvägningen mellan 
suicidprevention och trafiksäkerhet[...] tyvärr är det så att det finns några som jobbar med 
suicidprevention och några andra som jobbar med trafiksäkerhet och där krockar det lite. 
Man optimerar inte säkerheten då. Vi kan inte förhindra alla självmord, och vi kan inte 
förhindra alla olyckor men vi ska försöka minimera det så långt vi nånsin kan.” 

 
I5: “Många aktörer har nog samma brist som vi själva har inom det här området det vill 
säga att det inte finns någon nedtecknad process för hur vi ska jobba med det här. Om man 
skulle sätta sig ner och rita upp processen för hur det ska gå till med förändringar kopplat 
till just miljön och vilka risker det ger upphov till, då skulle man nog landa i vilken metod 
man använder. Men det faktum att man inte gjort det eller väldigt få i alla fall, tror jag att 
det blir mer “okej hur gör vi med dom frågorna, jamen vi frågar någon säkerhetsfigur så 
tycker den till om någonting över en kaffe och sen är det check på det”. Men då blir det 
mer godtyckligt, lite mer ovetenskapligt och lite mer flummigt.” 

 
I6: “Vi har ju redan lagar som säger att man inte får vistas obehörigt i spåren, det kostar 
3000kr i böter och det har jag svårt att se att man kan skruva mer på, design tror jag man 
kan jobba mer med.” 

 
Som vi kan förstå av informanternas svar är det idag ett stort problem att det är så många aktörer 
och underleverantörer inblandade utan någon organiserad samverkan. Det en aktör gör kan höja 
säkerheten inom ett visst område men samtidigt ha stor negativ inverkan på ett annat. Utifrån 
den data vi samlat in konstaterar vi att det idag finns en stark koppling till den suveräna makten 
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i form av lagar och regelverk som i sin tur styr hur järnvägen skall utformas och beivrar 
obehörigt tillträde i form av lagstadgade bötesbelopp. Vad informanterna efterfrågar är ett 
bättre, mer effektivt agerande inom gällande lagstiftning. Att man samverkar både mellan olika 
yrkesgrupper men också mellan olika aktörer. Det finns i praktiken inget som hindrar att en 
genomarbetad design som uppfyller de krav som finns i lagböcker i form av trafiksäkerhet och 
tillgänglighet inte samtidigt kan innebära att de motverkar både olyckor och suicid. Flera av 
informanterna menar att man i dagsläget arbetar i “rör” som de uttrycker sig, med det menar de 
att man har sitt lilla område man fokuserar på och skygglappar för allt annat, något som med 
tid behöver förändras.  
 
 
6.3 Acceptansen av styrning  
 
Alla informanter utom en anser att man kan styra människors beteende och agerande i stor grad 
genom utformning och byggnationer för säkerhetens skull innan människor protesterar. Alla 
informanter är också samstämmiga i påståendet att miljön har en stor inverkan på vilka risker 
vi möter i det allmänna rummet, vilket gör utformningen till en väldigt viktig funktion för att 
minimera risker. Man uppfattar att människors förtroende för staten och myndigheter och dess 
förmaningar uppskattas och man har tillit till att styrningen av människors agerande sker på god 
grund. Informanterna talar om att man kan ta till väldigt långtgående och drastiska åtgärder 
innan människor uppfattar att man inkräktar på deras integritet och frihet, och i många fall är 
det folket som efterfrågar mer kontroll och översyn för att man ska bli och kanske framförallt 
känna sig säkrare. En informant tydliggör detta på det här sättet:  
 

I5: “Av vanligt folk så är det i alla fall kring 70% som säger mera kameraövervakning,  
mera kontroll, och mer register, jippi! Det har vi inga problem med och förstatliga det 
gärna, staten ska övervaka, polisen ska övervaka!”  

 
Orsaken till varför människor är så pass accepterande av styrning gällande säkerhet tros 
bero på att vi i Sverige har en relativt obrydd inställning till integritetspåverkande 
säkerhetsåtgärder eftersom vi i Sverige inte är en produkt av massövervakning eller 
diktatorer som vill en illa. Men ser därför heller inga problem med att aktiviteter inkräktar 
på den privata sfären eller ens sätt att agera om syftet är gott, vilket man också tror.  
 
Även om majoriteten av informanterna tror att man kan gå långt i hur pass mycket man försöker 
styra människor genom designen, så är alla överens om att till slut når man en punkt där det blir 
ohållbart och människor protesterar. Den informant som hävdade att människor reagerar väldigt 
snabbt när man försöker styra deras agerande hänvisar det till de nya lösningar som folk 
kommer på för att undkomma att behöva göra på det nya sättet som utformningen i miljön 
kräver, exempelvis genom att klippa upp nyuppsatt stängsling istället för att behöva gå runt 
området.  

 
Nästan alla informanter tror därmed att man kan styra människor i väldigt hög grad, och 
enklast att genomföra den styrningen är via designen snarare än förmaningar. Att utgå ifrån 
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ett rätt sätt att agera och bete sig i järnvägsmiljön handlar om att få människor att undvika 
incidenter.  
 
Informant 6 förklarar det så här:  
 

“Jag tror att det är betydligt bättre att försöka bygga bort problem så att man bygger så 
att folk gör rätt, än att försöka sig på information och informationskampanjer. [...] Om 
man ska ut och cykla så kan man sätta en hjälm på personen, men när vi kommer till 
järnvägen så är det ju liksom svårare att göra någonting mer än att så långt vi kan bygga 
miljöer så man kan göra rätt” 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna i studien är överens om att det är fullt 
möjligt att styra människors agerande i ganska stor utsträckning genom hur man utformar 
miljön och troligtvis kan man samtidigt gå ganska långt i hur pass mycket man försöker styra 
individen. Vi ser tydligt hur goververnmentality aktualiseras genom att man tar till olika 
analyser, beräkningar och taktiker; i detta fall för att utforma miljön på ett sätt som styr 
människor åt något håll. Att ta hjälp av designen för att få människor att agera på ett visst sätt 
stänger också möjligheten för någon att kunna agera på något annat sätt eller vägra att lyssna 
på uppmaningar, och därmed har människor uppfattningen att de gjort ett eget val trots att det 
bara fanns ett val via designen att agera utefter. Vi anser att makten man utövar genom PAD 
och styr människor att undvika incidenter är något positivt. I och med den kunskap som 
ackumulerats i modern tid kring säkerhet och hur man skyddar individer inom järnvägsmiljön 
så finns värdefulla strategier att tillgå. Styrningen i det här fallet utgår från en välvilja för att 
värna om människan, som ett tidigare nämnt citat: “government is the right disposition of 
things, arranged so as to lead to a convenient end” (Foucault 1991:93). Men det finns också 
anledningar till att vara ifrågasättande till var gränsen egentligen går när någon utövar makt 
över någon annan och vilka integritetspåverkande säkerhetsåtgärder som är acceptabla. Den 
disciplinerande makten i detta fall skolar oss redan från barnsben i hur vi ska agera inom 
järnvägsmiljön och att det är ett farligt område att vistas i. Även om det i detta fall är med goda 
intentioner som människor disciplineras till att vara vaksamma, så är det viktigt att inse hur vi 
blir styrda till vissa val trots att vi tror att vi tar egna beslut. Det är ett taktiskt tillvägagångssätt 
att få människor att tro att de gör egna val när de inte har insikt om att de i själva verket har 
blivit självdisciplinerande och beter sig på ett utstakat sätt. 
 
 
6.4 Designens attityd   
 
Upplevelser och känslor av att vistas i olika miljöer är något som våra informanter talar om med 
varierande betoning. Fyra av sex förstår varför en exkluderande design kan vara nödvändig i 
dagens samhälle. En exkluderande design består av att styra miljön så att människor inte kan 
vistas på vissa platser eller att skapa en miljö där man inte vill vistas. Det kan vara sluttande 
bänkar för att inte kunna ligga på, inga bänkar alls så vistelsen blir så kort som möjligt eller 
avsaknad av dörrar och väggar så att vind och väder driver människor någon annanstans. 
Informanterna talar om ett hårdnande samhällsklimat till följd av en avvecklad välfärd som gör 
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att människor söker sig till vissa typer av platser för umgänge där problematiken ligger i andra 
verksamhetsområden egentligen. Även om man förstår att detta kan uppstå så kan det skapa 
risker när människor vistas i järnvägsmiljö utan något direkt ärende och därför kan en 
exkluderande design vara behövlig. Man kan alltså designa miljön för att motverka att 
människor uppehåller sig där de stör, skapar otrygghet eller av andra anledningar inte bör vistas 
på platsen. En annan typ av exkluderande design är när man utestänger människor som inte är 
behöriga att vistas på en specifik plats och det innebär att man monterar barriärer, murar eller 
stängsling.  
 
En informant beskriver det så här:  
 

15: “Jag skulle väl säga att det är ett nödvändigt ont faktiskt. Vi har ett samhälle som inte 
klarar av att ta hand om människor och företeelser vilket gör att ansvaret för åtgärderna 
skjuts längre ut i systemet. Har du då en stationsägare som inte kan lösa problemen inom 
psykiatrin eller bristande resurser hos polisen, det enda den har i sin verktygslåda är den 
här typen av åtgärder, det är sluttande bänkar eller ta bort bänkar. [...] De privata aktörerna 
har inget ansvar eller incitament att fylla en samhällsfunktion, dom jobbar för att hålla 
sina miljöer hela, rena och fria från ondskan för sitt klientel och då skulle jag säga att det 
är den privata aktörens skyldighet att göra såhär, men då är det samhällets skyldighet att 
parera det.” 

 
Fyra av sex förespråkar en mjukare design när man utformar miljön utifrån säkerhetsaspekt för 
att det skapar en atmosfär där människor är mer måna om varandra. En mjuk design innefattar 
bland annat en viss nivå av belysning, en ren och prydlig miljö med många papperskorgar och 
akustik som ger behaglig ljudnivå. Informanterna hävdar att denna typ av design har påvisats 
skapa en atmosfär där människor i större utsträckning hjälper varandra och samsas om 
utrymmet och där sällan någon person bryter den gemenskapen genom att uppträda på ett 
avvikande sätt.  
 
Informanterna uttrycker det så här:  
 

I4: “När man gör en vänligare miljö, om vi tar Östermalmstorg som exempel, så vet jag 
att man la väldigt mycket krut på hur man utformade det ljusmässigt. Efter den 
ombyggnationen blev det en mycket trevligare och trivsammare miljö och framförallt 
ljuset gjorde att det upplevs tryggare att vara där.” 
 
I6: “Tillgänglighet och trygghet så kommer säkerheten på det. [...] Vi ser att det har 
betydelse att det är trevligt på platsen och att det finns papperskorgar och så.” 
 
I1: “Sen vet jag att det gjorts studier som är mycket inne på att behagliga miljöer är så att 
säga säkra miljöer. Det har betydelse hur miljön utformas akustiskt och belysningsmässigt 
och så vidare..” 
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Utifrån vad informanterna säger, där man tror att både en mjuk och en mer hård design har 
fördelar så kopplar vi det till Foucaults teori om arkitekturens ställningstagande och den 
positiva säkerheten (Schuilenburg & Peeters 2018:2). Man har under många år utgått ifrån en 
hård och mer kontrollerande utformning som har inneburit väldigt många fysiska barriärer av 
olika slag eller miljö som inte välkomnar till längre vistelse. Men på senare år har man försökt 
börja förespråka en mjukare miljö som man benämner positiv säkerhet för att skapa en känsla 
av trygghet och på så sätt göra människor mer måna om sig själva och andra. Man har börjat 
inrikta sig mer på att förstå hur människor mår av vissa miljöer för att det ska leda till positiva 
efterdyningar. Med utgångspunkt i de sex principerna som används inom crime prevention 
through environmental design (CPTED) så kan man se att genom att skapa attraktiva platser 
med känsla av trygghet och ordning förhindras eller försvåras brott. Inom järnvägsmiljön sett 
ur en preventiv synvinkel gällande incidenter så vill man genom en mjuk miljö och positiv 
säkerhet förhindra eller försvåra för incidenter att uppstå av ett hårt klimat. Det faktum att det 
idag finns trygghetsvärdar stationerade inom järnvägsmiljön dit människor kan vända sig om 
man ser något oroväckande eller någon som mår dåligt talar också för en omtänksamhet där 
känslan av trygghet ska leda till att färre risker uppstår. Kombinationen av en mjuk miljö där 
känslan spelar roll med en design som inte möjliggör att incidenter uppstår ser vi som den mest 
lämpade för att värna om människor. En kombination där teknik och byggnationer möter 
känslor och omtänksamhet ser vi som en kunskapsutveckling för att kunna förstå människor 
ännu bättre och därmed kunna göra järnvägsmiljön ännu säkrare.  
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7. Slutsats och diskussion  
 
Vårt syfte med studien var att undersöka och skapa förståelse för hur människor styrs till att 
undvika incidenter inom järnvägen genom fenomenet preventiv arkitektonisk design (PAD) och 
vilka effekter det ger på samhället. Det övergripande resultatet som vi kom fram till är att PAD 
är ett effektivt styrningssätt att lotsa människor bort från risker inom järnvägsmiljön för att 
undvika incidenter. Genom utredningar, beräkningar och strategier tas detaljplaner fram för att 
sedan genomföras i fysisk miljö i form av exempelvis barriärer, stängsling eller avgränsande 
åtkomst till utrymmen man anser att människor inte ska eller bör vistas i. Och människor har 
en positiv inställning gentemot integritetsöverskridande säkerhetsaktiviteter som man uppfattar 
håller en borta från risker. I den här studien har vi valt att titta på experternas uppfattning om 
vilken inställning människor i allmänhet har till att styras bort från risker. Många gånger märker 
inte ens människan att denne blir lotsad en viss väg på ett visst sätt då utformningen av den 
fysiska miljön utövar denna makt på ett subtilt sätt. Det kan trots allt uppstå situationer där 
människan inte vill acceptera en viss typ av väg som leder till exempelvis att man kryper under 
nedfällda bommar eller klipper hål i stängsling, men oftast handlar det om människans lata 
natur snarare än ett motstånd att agera på ett visst sätt. Med människans lata natur menar vi att 
man konsekvent vill gå kortast möjliga väg med minsta möjliga motstånd, innebär stängsling 
en lång omväg tar man gärna bort hindret.  
 
Effekterna på samhället blir tydliga när implementering av PAD används av flertalet olika 
operatörer utan samverkan och standardiserad metodik som resulterar i att säkerheten 
suboptimeras. Aktörer planerar och utformar miljön så säkert det går med en stor extra marginal 
för den egna verksamheten vilket i förlängningen kan skapa nya risker eftersom den högra 
handen inte vet vad vänstra handen gör. Det faktum att ekonomi, estetik och värdering av 
dödsfall påverkar vilka insatser som genomförs anser vi högst problematiska. Att gradera ett 
människolivs värde utifrån om hen tar sitt eget liv eller av en olyckshändelse hamnar framför 
tåget är i våra ögon ett grundläggande problem i detta. Vill man nå nollvisionen och alla 
människoliv räknas in i statistiken måste suicidprevention få högre prioritet. Vi förstår också 
att i en perfekt värld har man råd att genomföra alla investeringar för att rädda människoliv men 
att det inte är så i verkliga livet. Men i detta fall styrs investeringarna utifrån estetik eller 
huruvida riskerna gäller olyckor eller suicid som dödsorsak. Vi har förstått att debatten kring 
uppdelningen av olycka och suicid är bred och högst aktuell och där hoppas vi att man kan enas. 
Vi tror att genom en samverkan i detta arbete och med delade insikter mellan olika fakulteter 
och yrkesgrupper skulle denna debatt kunna ta nya riktningar och leda till nya beslut. 
 
Designens attityd är också en effekt på samhället som talar om vilka värderingar och normer vi 
har i Sverige. Ett bristande socialt skyddsnät talar för att en hård miljö måste genomföras 
eftersom det är de enda verktyg som en stationsägare idag har i sin verktygslåda för att se till 
att ingen utsätts för risker. Men problemen sträcker sig djupare än så. De socialt utslagna 
människor som stationsägare och järnvägsoperatörer tvingar bort från sin miljö med en hård 
design trängs längre ut i samhällets periferi samtidigt som den hårda miljön bidrar till nya risker 
för människorna. En mjukare miljö som gör att människor ser varandra och i större utsträckning 
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är måna om varandra i järnvägsmiljön tror vi är rätt väg att gå i kombination med en preventiv 
arkitektonisk design för att förebygga incidenter.  
 
 
7.1 Förslag på kompletterande studier 
 
Den här studien utgick ifrån ett makroperspektiv då vi intresserade oss för hur man arbetar med 
preventiv arkitektonisk design. Om vi hade gjort studien på ett annat sätt så hade vi valt att 
lägga studien på mikronivå och utgått ifrån hur gemene man upplever detta fenomen. En 
kvantitativ metod som fångar en populations reflektioner och upplevelser tror vi hade kunnat 
göra gott som en balans till denna kvalitativa studie. Under denna studies gång har vi lärt oss 
att det finns en efterfrågan av att förstå människor och fysisk miljö tillsammans och att sociologi 
och beteendevetenskap skulle gifta sig fint med den befintliga förståelsen och kunskapen som 
allt som oftast har ett tekniskt synsätt. Att få det traditionellt tekniska synsättet kombinerat med 
en mer humanistisk syn på risker, en kombination av det objektiva och subjektiva om man så 
vill, att samspela i hur man ska utforma den fysiska miljön på bästa sätt. Därför tror vi att en 
kvantitativ studie som balans till denna kvalitativa skulle sammansmälta och komplettera 
varandra bra.  
 
 
7.2 Förslag på vidare forskning och nya arbetssätt 
 
Inför fortsatta studier för framtiden efterfrågar vi att en standardiserad metodik likt CPTED 
upprättas och beforskas. Som vi lärt oss under denna studie så används PAD i stor utsträckning 
idag men aktörerna kan enbart arbeta utifrån den egna kunskapen då en standardiserad process 
inte finns nedtecknad. En standardiserad metodik kan tänkas öka förståelsen gällande de typer 
av incidenter som omnämnts i det här arbetet. Alla inblandade aktörer skulle kunna få större 
förståelse för arbetet samt för varandras kunskaper om människor och teknik. Vi föreslår att 
denna metod ska kallas Incident Prevention Through Environmental Design (IPTED) som 
förslagsvis utgår ifrån ett antal principer som i likhet med CPTED är standardiserade men inte 
för omfattande eller obligatoriska så att de kan appliceras på valt område i nödvändig skala och 
omfång. I likhet med det brottspreventiva arbetet CPTED är en del av skulle man kunna 
effektivisera och underlätta i arbetet med den arkitektoniska designen utifrån en sådan metodik 
med syftet att kunna rädda fler människors liv. Vi rekommenderar också att denna metodik 
involverar tvärdisciplinära fakulteter för att skapa en större förståelse för hur människan 
påverkas och interagerar i fysisk miljö som ett sätt att förstå hur miljön kan utformas både på 
ett hårt och ett mjukt vis. Människor är mjuka och fysisk miljö är hård och med kunskap om de 
båda kan en kombinerad miljö vara vägen att gå för att minimera risker och därmed i slutändan 
rädda fler människoliv. 
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1 – Intervjuguide  
 
Tema 1 – Informanternas erfarenhet 
 
Vad arbetar du med / har du arbetat med den fysiska miljöns inverkan på risker? I vilken roll har du 
kommit i kontakt med ämnet? 
Upplever du att miljön påverkar vilka risker människor stöter på? Hur? 
Har du/ni exempel på när miljön skapat risker för människor i det allmänna rummet? 
Vad anser du är viktigt att tänka på i utformningen av den allmänna miljön (runt järnvägen) 
Är det möjligt att andra risker uppstår när man bygger bort befintliga risker. Oönskade eller oanade 
effekter. exempel? 
Hur tas underlag fram för att planera och utforma den fysiska miljön ur risksynpunkt. 
Er använda term för fenomenet “riskprevention genom design”? 
Har du hört talas om/ någon erfarenhet av CPTED Crime Prevention Through Environmental Design? 
Tankar/Reflektion kring det kring det? 
 
Tema 2 - Informanternas tankar och reflektioner 
Har du tänkt du kring fenomenet riskprevention genom design? 
Är det effektivt? Finns det andra, mer effektiva metoder för riskminimering/hantering?  
Vilka insatser/Någon särskild design vill du lyfta som särskilt viktiga? 
I hur stor utsträckning tror du det går att påverka människors beteende genom att utforma det allmänna 
rummet på ett visst sätt? 
 
Tema 3 - Vad önskar hen kring arbetet i framtiden  
Har du funderat kring design av fysisk miljö för framtiden? Forskning, design, lagstiftning osv.  
Om du fick fria händer att genomföra en handfull förbättringar i exempelvis SLs spårbundna trafik 
utifrån din expertis, vilka skulle det vara och varför?  
 
(MSB spår (i skriften samhället år 2032) att pga svag ekonomisk utveckling och tvära kast i ekonomin 
kommer långsiktiga infrastrukturella satsningar har uteblivit och bland annat järnvägarna är eftersatta. 
Vad tror du att det skulle kunna innebära för järnvägen ur säkerhetsaspekt?) 
 
Tema 4 - Hur den fysiska miljön påverkar oss på gott och ont 
 
Hur långt kan man gå i arbetet med att bygga bort risker innan man inkräktar på människors integritet? 
Hur resonerar du kring balansen mellan den personliga friheten kontra styrning för säkerhet? Hur 
känner du inför det?  
Vad anser du om den typ av exkluderande design vi ser mer och mer utav, tex sluttande bänkar, 
ojämna underlag för att motverka att vissa människor vistas på särskilda platser? 
Hur tänker du om att man kan få en människa att agera på ett visst sätt beroende på miljön/designen?  
 
Har du några avslutande tankar eller reflektioner du vill dela med dig av? 
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Bilaga 2 – Informerat samtycke 
 
Information om deltagande i studie 
 
Den här informationen riktar sig till dig som har tackat ja till att delta i en studie som genomförs av 
studenter vid Mittuniversitetet. Den här informationen gäller dels själva studien, dels hanteringen av 
personuppgifter. Varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person (t.ex. namn, 
personnummer, e-postadress och röstinspelning) är en personuppgift. Syftet med studien är att 
undersöka hur risker uppstår för människor i det allmänna rummet som en effekt av den fysiska miljö 
som människan skapat, samt hur man genom preventiv arkitektonisk design kan minimera risker. 
Studiens metod kommer bestå av att kvalitativa intervjuer med personer som besitter kunskap och 
erfarenhet kring detta arbete.  
 
Hur går studien till? 
 
Efter kontakt med aktuella personer och erhållet samtyckte till deltagande i studien kommer intervjuer 
att ske efter överenskommelse. Plats bestäms gemensamt med informanten. Intervjun förväntas ta 30–
60 minuter och utgår ifrån en semistrukturerad tematisk frågeguide som handlar om informantens 
erfarenhet, arbete och tankar och idéer kring hur risker uppstår till följd av den fysiska miljön, samt hur 
man planerar och tänker när man designar miljö för att minimera risker. Det är informantens erfarenhet, 
kunskap, tankar och uppfattning som intressant för oss att ta del av. Intervjuerna kommer att spelas in 
och därefter transkriberas för att analyseras och valda delar kopplas till teman. Inspelningarna och 
transkriptionerna kommer att förvaras i ett datamoln som kräver inloggningsuppgifter. 
 
Frivillighet 
Medverkan i studien är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva 
ange några särskilda skäl för detta. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt så att inte 
obehöriga kan ta del av dem. 
 
Hur kommer insamlat material att användas? 
Studien genomförs inom ramen för kursen Sociologi C på Risk- och krishanteringsprogrammet. Studien 
utgör ett examensarbete och kommer att redovisas genom en rapport. Resultat kommer i rapporten att 
presenteras i sammanslagen form, med intervjucitat som illustrationer eller förtydliganden. Dessa 
kommer att vara anonymiserade, vilket innebär att de inte kommer att kunna härledas till dig som person. 
 
Vem tar del av rapporten? 
Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminariet samt den examinerande 
läraren som kommer att ta del av examensarbetet. Rapporten kommer att bevaras vid Mittuniversitetet 
genom att läggas upp i DiVA, dvs. universitetets digitala vetenskapliga arkiv. Under förutsättning att 
författarna ger sitt godkännande kommer rapporten också att publiceras i DiVA, vilket innebär att 
rapporten blir fritt tillgänglig på internet. 
 
Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 00 vx. 
Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson 
(e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 
Vill du veta mer om hur vi som myndighet hanterar personuppgifter, se 
www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 
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Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att förvaras på serverutrymmet 
som varje student vid Mittuniversitetet har tillgång till via sitt personliga studentkonto. 
När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet är satt och registrerat i 
studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den inspelade ljudfilen, intervjuutskrifterna samt de 
underskrivna samtyckesformulären, att raderas/kastas.  
 
Ansvarig lärare 
Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta kontakt med handledaren för 
examensarbetet: 
 
Mikael Linnell, doktorand i Sociologi 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Mittuniversitetet, Östersund 
mikael.linnell@miun.se 
010 – 142 88 15 
 

Med	vänlig	hälsning,	

	
Adam	Carlstén	och	Maria	Levin	

	

	

	

	

	
Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag 
samtycker till deltagande i studien. 
 
 
Ort och datum 
 
 
Namn 
 


