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Abstrakt  

Den här studien undersöker stadsrumsanvändares upplevelser av risk och trygghet i en 
mellanstor stad i mitten av Sverige. Uppsatsen har sin utgångspunkt i feministisk och 
intersektionell forskning, utifrån viken hur risker förhandlas och görs undersöks närmare, 
främst med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Syftet för studien var att 
undersöka hur olika sociala grupper upplever Sundsvalls stadskärna utifrån ett 
trygghetsperspektiv. För att kunna uppfylla syftet besvarades även tre frågeställningar: Hur 
görs risker utifrån användarnas egna sociala position; Vilka risker upplever användare av 
Sundsvalls stadsrum? och Vilka strategier används för att hantera upplevda risker? Totalt 
genomfördes 12 intervjuer, med sammanlagt 44 respondenter. Det huvudsakliga resultatet 
för studien var att risk både görs och förhandlas utifrån individers position i samhället, något 
som i längden påverkar hur individer nyttjar stadsrummet.  
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1. Inledning   

Ideas about gender, vulnerability, and dangerousness have consequences for both 

individuals and social life. The ideas affect not only those who experience violence but 

nonvictims (and nonperpetrators) as well. Shared ideas about bodies, in other words, affect 

material realities, in pervasive and far-reaching ways. 

(Hollander, 2001:106) 

Den moderna storstaden är en levande plats; fylld med mystik, varierande och intressanta 

miljöer, där gatorna aldrig ligger öde tack vare en ständig ström av människor. Stadens 

människor ser varje dag nya och obekanta ansikten, på så sätts erbjuds en anonymitet mitt i 

ett hav av andra människor. Staden är spännande och skrämmande på samma gång, en 

plats där förväntningar och drömmar kan införlivas. Främlingarna, variationen och 

mångfalden är vad som skapar en storstad (Jacobs, 1961).  Men mellan stadens skyddande 

hus, finns även en upplevd otrygghet och rädsla för hotfulla scener som kan utspela sig. Att 

känna sig trygg i stadens offentliga rum är viktigt för människors livskvalité och vardag, då 

otrygghet annars kan leda till inskränkningar av vardagen (Brottsförebyggande rådet, 2016; 

Stanko, 1990).  

Den forskning som finns på området stadsliv (exempelvis Jacobs, 1961) syftar främst till 

stora städer och hur livet kan sägas se ut i dem. Den inkluderande beskrivningen av en 

storstad kanske därför inte fullständigt fångar in en bild av en mellanstor kommun i mitten 

av Sverige, som till exempel Sundsvall, där förutsättningarna kan tänkas vara väldigt olika. 

Sundsvall blir således ett intressant studieobjekt, då det i regionen kan ses som en storstad, 

medan på en mer nationell och internationell nivå ses som en medelstor och/eller en liten 

stad. Sundsvall är också intressant i termer av att det är en stad som är beroende av den 

omkringliggande landsbygden (Mittuniversitetet, 2016). En viktig aspekt av stadsutveckling 

är trygghetsarbete, det vill säga att stadskärnan ska upplevas som en säker plats av dess 

användare. Ett tryggt upplevt stadsrum höjer som sagt livskvalitén för dess användare, 

något som i förlängningen kan driva på utvecklingen av staden.  

Den här uppsatsen behandlar människors upplever av risk och trygghet i en mellanstor 

svensk stad. Tidigare forskning har visat att upplevelser av (o)trygghet skiljer sig åt mellan 

olika sociala grupper i samhället (Brottsförebyggande rådet, 2016; Giritli Nygren, Öhman & 

Olofsson, 2015a; Listerborn, 2001; Hollander, 2001; Pain, 1991; 1997; Pain & Townshend, 
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2002). Exempelvis rapporterar kvinnor en mycket högre, och mer utbredd otrygghet än vad 

män gör i nationella trygghetsundersökningar, i såväl Sverige som utomlands (se t.ex. 

Brottsförebyggande rådet, 2016; Van Dijk, Van Kesteren & Smit, 2007). Statistiken visar 

dock, paradoxalt nog, att män är de som löper störst reell risk att bli utsatta för brott i det 

offentliga rummet. Detta återspeglar det som feministiska forskare har velat 

uppmärksamma, nämligen att upplevelsen av stadsmiljön inte är densamma för alla 

medborgare, och att olika grupper kan erfara särskilda problem i staden (Hollander, 2001; 

Listerborn, 2001; 2002; se även Van Dijk et al., 2007). Även om män rent statistiskt löper 

högre risk, får även upplevelser reella konsekvenser för hur man till exempel väljer att nyttja 

stadsrummet. Offentliga rum i denna uppsats är (geografiska) platser i stadsrummet, till 

vilka allmänheten äger fullt tillträde, såsom torg, parker och gator. Fullt tillträde i denna 

definition syftar till att platsen ligger utanför hemmet och arbetsplatser, där tillträdet är 

begränsat, människors upplevelser av tillträde kan dock skilja sig åt. Upplevelsen av ”fullt 

tillträde” är därför något som kommer att problematiseras i uppsatsen.   

Som framgår i det inledande citatet, är det i intersektionerna mellan strukturer, delade idéer 

om människors kroppar och egenskaper samt sociala kategorier som risker görs (eller blir 

ogjorda). Detta innebär att risker förkroppsligas och införlivas olika utifrån individers 

positioner (Hollander, 2001:106; se även Edqvist, 2012:10; Olofsson et al., 2014). Genom att 

utgå från intersektionell teori som sätter samhälleliga maktordningar i fokus, samt visar hur 

dessa maktordningar samvarierar, blir det möjligt att belysa hur olika risker görs och erfaras 

av olika stadsrumsanvändare.   

Denna uppsats är en del av ett samarbetsprojekt – Förstärkt stadsmiljö – mellan Sundsvalls 

kommun och Mittuniversitetet i Sundsvall. Uppsatsen förväntas vara ett kunskapsbidrag till 

beslutsfattare och politiker, samt andra aktörer som arbetar med att förbättra 

trygghetupplevelsen i Sundsvall, genom att bidra med olika perspektiv av risk och trygghet, 

såväl inom som mellan grupper. Uppsatsen kommer därför teoretiskt utforska risk och 

därmed i förlängningen vad som gör trygghet, för att på så sätt öka förståelsen för 

trygghetsupplevelsen.   
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1.2 Förstärkt stadsmiljö, ett samarbetsprojekt 
Som nämnts ingår denna uppsats i ett samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun och 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Projektet är ursprungligen en del av en ansökan till ett 

strukturfondsprojekt, som plockats ut och gjorts om till en förstudie tillsammans med 

kommunen. Det konkreta målet för hela förstudien är att identifiera och öka kunskapen om 

de olika utmaningar och den potential som finns i Sundvalls stadsmiljö ur stadsrummets 

användares perspektiv. Sundsvall står idag inför stora demografiska utmaningar på grund av 

nationell och internationell migration samt en åldrande befolkning, något som kräver att 

kommunen ses som attraktiv av många olika grupper. Sundsvalls kommun är regionens 

största och spelar därför en avgörande roll gällande den regionala tillväxten. Att därför ha 

en attraktiv och lockande stad(skärna) är därför av vikt då det kan ses som kommunens 

ansikte utåt.  

Sundsvalls kommun är belägen i Västernorrlands län, med Sundsvall som tätort. I hela 

kommunen bor närmare 98 000 invånare (2015), varav ca 51 600 (2014) beräknas bo i 

tätorten (SCB, 2016; Sundsvall kommun, 2015). Staden grundades 1621, och har historiskt 

varit en plats för handel, där fiske och sågade varor spelat en central roll. Under 1800-talets 

andra hälft växte Sundsvall fram som ett centrum för Sveriges träindustri längs den 

norrländska kusten. 1888 ödelades nästintill hela centrala Sundsvall i den (ö)kända 

Sundsvallsbranden, varpå de gamla trähusen ersattes med vackra, moderna stenhus. Dessa 

byggnader utgör idag stadskärnan, som är mer känd som Stenstan (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2010).   

Den här förstudien syftar därför till att utifrån ett hållbarhetsperspektiv, sett som social, 

ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet, bidra till utvecklingen av Sundsvalls 

stadskärna. Med det menas att allt utvecklingsarbete utgår från människors fysiska, sociala 

och kulturella behov, företags och organisationers behov av ekonomisk trygghet, liksom 

ekosystemets behov av långsiktig hållbarhet. Genom detta arbete är därför förhoppningen 

att utveckla inkluderande miljöer i vilka affärsmöjligheter tas till vara på, sociala behov 

tillgodoses samtidigt som nya sociala relationer generas, för att på så sätt förstärka 

stadsmiljön i Sundsvall. 

Mycket av den tidigare forskningen kring stadsutvecklingen har fokuserat på storstäder, så 

utbudet av forskningen rörande små och medelstora städer där gränserna mellan stad och 
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land är mer flytande är begränsat. Detta gör projektet relevant för att fylla dessa 

kunskapsluckor, och därmed även relevant i utvecklingsarbetet kring Sundsvalls stadskärna. 

De demografiska utmaningar som Sundsvall står inför gör att behovet av former som 

möjliggör samverkan och inkludering av tidigare underrepresenterade grupper är högst 

relevant idag, vilket kräver kunskap om de utmaningar samt den potential som finns i 

Sundsvalls stadsmiljö (Mittuniversitetet, 2016). En lyckad inkludering av olika grupper, där 

alla får en chans att vara delaktiga i utvecklingsprocesser är en enorm resurs i det arbetet, 

då forskning har visat att jämställdhet och mångfalt kan vara medel för tillväxt och regional 

utveckling.    

Med detta som bakgrund har förstudien därför valts att begränsas till att omfatta Sundsvalls 

stadskärna med de medborgare som nyttjar, bor och/eller är verksamma där. Studien 

omfattar därmed inte potentiella aktörer, utflyttade aktörer eller aktörer utanför 

stadskärnan. Extra fokus har därför lagts på att inkludera grupper som tidigare ofta varit 

underrepresenterade i utvecklingsprojekt, som till exempel kvinnor, ungdomar, nyanlända 

samt universitetsstudenter. På detta sätt kan projektet även bidra till ökad regional 

konkurrenskraft genom användardriven utveckling av stadskärnan.  

Projektet förväntas därför leverera en forskningsöversikt i tre delar om hållbar 

stadsutveckling i små- och medelstora städer, en intervjustudie som även den består av tre 

delar, samt en slutrapport för hela förstudien. De tre ingående delarna i 

forskningsöversikten behandlar ekonomisk hållbarhet och besökarperspektivet på centrum, 

kulturell och social hållbarhet samt social och ekologisk hållbarhet. Den här uppsatsen, 

tillsammans med ytterligare två studentuppsatser kommer utgöra intervjustudien. De två 

andra uppsatserna studerar stadsmiljö utifrån ett besöks- och kundperspektiv och olika 

former för medinflytande i stadsplaneringen, medan fokus för denna uppsats är på 

användares upplevelse av risk och trygghet i Sundsvalls stadskärna.  

Den här uppsatsen är i form av en intervjustudie, med förhoppning om att kunna bidra till 

utvecklingen av ett inkluderande och tryggt stadsrum. Med hjälp av planering och forskning 

kan individers upplevelse av otrygghet minskas och känslan av tillhörighet öka, något som i 

förlängningen kan höja livskvalitén för stadsrummets användare, och driva på utvecklingen 

av staden (Edqvist, 2012). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Då det är användares egna upplevelser som står i fokus i studien, kommer den ha en 

explorativ ansats, där de centrala begreppen risk och trygghet således ges en empirisk 

karaktär. Det innebär att de i förhand inte ges någon klar definition, utan behandlas mer 

explorativt med en bred tolkning. Begreppen får därför sin betydelse utifrån frågor i de 

intervjuer som genomförts, där respondenterna själva får beskriva och definiera dem.  

Trygghet syftar i de flesta fall, liksom i denna uppsats, till upplevelser av trygghet. Studien 

kommer därmed inte att behandla reella risker, som snarare syftar till säkerhetsfrågor 

(Edqvist, 2012). Därmed behandlas inte heller frågor rörande huruvida den upplevda 

otryggheten anses rimlig eller inte, då vad som upplevs som en otrygghet är en högst 

individuell fråga. Detta kan även sägas gälla för risk, som i regel syftar till upplevda hot. Det 

kan således tänkas syfta till såväl höga trottoarkanter, rädsla för att bli utsatt för brott eller 

hög ljudvolym från biltrafik.  

För att uppsatsens syfte att undersöka hur olika sociala grupper upplever Sundsvalls 

stadskärna utifrån ett trygghetsperspektiv, ska kunna uppfyllas ska tre frågeställningar om 

möjligt besvaras: 

 Hur görs risker utifrån användarnas egna sociala position  

 Vilka risker upplever användare av Sundsvalls stadsrum? 

 Vilka strategier används för att hantera upplevda risker?  

Uppsatsen är indelad i tre delar: en inledande del där den tidigare forskningen på området 

presenteras och resoneras kring. Detta följs av en utveckling av det teoretiska ramverket för 

uppsatsen och en diskussion av det empiriska materialet, metodologin och analysmetoden. I 

den andra delen presenteras resultatet för studien samt en analys av detta. I den tredje och 

avslutande delen diskuteras huvudresultaten för studien i relation till det teoretiska 

ramverket och tidigare forskning.  

 

2. Tidigare forskning   

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som bedöms relevant för den aktuella 

studien och dess syfte. Avsnittet är uppdelat i ett antal delar. I den första delen redogörs 
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forskning om det offentliga rummet, därefter behandlas betydelsen av anonymitet och 

social kontroll i staden med avseende på människors trygghetsupplevelse. I den tredje delen 

följer en problematisering av risk och trygghet i förhållande till individers sociala och 

ekonomiska position i samhället. Detta leder därefter fram till forskning om enskilda sociala 

gruppers risk- och trygghetsupplevelser i städers stadsrum.  

2.1 Stadsrummet som ett offentligt rum  
Begreppet ”offentligt rum” är ett mångsidigt och mångdimensionellt sådant, med en lång 

historia – från antikens Grekland fram till idag. Begreppet har under historien utvecklats, 

från att syfta till antikens marknadsplats – agoran – till att även inkludera parker, gator, torg 

och även inomhusutrymmen såsom shoppingcenter och gallerior (Jerima, 2013). Inom 

vetenskaper som sociologi har begreppet främst beskrivit allmänna platser där man 

koncentrerat sig på det sociala, och den historiska konstruktionen av platser och platsens 

subjektiva och sociala innehåll. Men det finns även sociologer som utgått från att det 

offentliga rummet är en social konstruktion, och som därmed endast kan beskrivas utifrån 

de aktiviteter som tar plats i rummet. Forskning har även behandlat offentliga rums 

egenskaper och hur dessa påverkar hur de används och upplevs (Ibid, 2013). För människor 

har stadens offentliga rum också utgjort en plats för att uttrycka sina tankar och åsikter – 

genom exempelvis röstning, protester, och demonstrationer. Offentliga rum spelar därför 

en viktig roll för såväl det sociala som det kulturella livet i städer, och sålunda även viktiga 

platser i människors vardag och umgänge (Sanders, 2009 i Jerima, 2013).  

Hur offentliga rum upplevs och används påverkas av den omkringliggande miljön, då de 

skapar en ram för hur många och vilka sociala aktiviteter som utövas i dem (Gehl, 2010). 

Den tidigare forskningen visar tillexempel att byggnader som varierar utseendemässigt 

tillsammans med mångsidiga aktiviteter ger upphov till såväl livligare och mer intressanta 

miljöer och offentliga rum (se exempelvis Whyte, 1980). Den danske arkitekten Jan Gehl 

(2010) skriver om hur byggnadernas fasader och bottenvåningar har en inverkan på hur 

livliga stadsrum är, han diskuterar även där det han kallar hårda och mjuka kanter. Han 

menar att kanterna är ställen där aktiviteter och byggnader möts, men även element som 

människor ständigt är i kontakt med genom att de ser dem, går, står eller sitter vid dem, 

samt går in och ut genom dem.  
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Hårda kanter i det offentliga rummet utgörs av mörka fasader som har få fönster och 

ingångar, och där bottenvåningarna är utan butiker och aktiviteter. Mjuka kanter utgörs av 

öppna fasader med mycket fönster och med bottenvåningar med mycket tydliga ingångar 

och butiker med varor på display. Livligheten i offentliga rum påverkas enligt forskningen 

negativt rörande hur de upplevs och används av hårda kanter eller om kanterna helt fattas 

(Gehl, 2010; Whyte, 1980). Mjuka kanter å sin sida som omger offentliga rum har visat sig ha 

en positiv inverkan på människors upplevelse, genom att rummen upplevs mer intressanta 

och välkomnande. Rum som omges av mjuka kanter lockar alltså, i högre utsträckning än de 

som omges av hårda kanter, till sig såväl människor och aktiviteter. Dessa stimulerar 

varandra och ger upphov till ytterligare liv och aktiviteter, genom att processerna förstärker 

varandra (Whyte, 1980). Detta leder även, genom Jane Jacobs (1961) resonemang, till en 

ökad trygghet i stadsrummet då en variation i rummets användningsområden främjar att 

människor ska röra sig utomhus på gatorna under dygnets alla timmar. Men ett varierat 

utbud av aktiviteter lockar, förutom ett större antal människor, även olika grupper1 av 

människor då aktiviteterna riktar sig till olika människors behov (Whyte, 1980). Men detta 

ställer krav på det offentliga rummet att de ska vara tillgängliga för alla dessa olika 

människor.  

Under de senaste decennierna har studiet av privatiseringen av det offentliga rummet blivit 

mer och mer aktuellt. Fokus har främst legat på vilken inverkan privatiseringen har på 

offentliga rum, och huruvida privatiseringen leder till att de offentliga rummen försvinner 

och offentligheten minskar (exempelvis Jerima, 2013; Thörn, 2011). Privatiseringen av 

offentliga rum ses som en konsekvens av den ökade privatiseringen av statliga och 

kommunala institutioner och företag. Vilken har inneburit att privata investerare och 

företag i allt större utsträckning ingår i samarbeten med kommuner rörande stadsplanering, 

något som idag ses som den främsta orsaken till att offentligheten i stadsrummen minskar 

(Jerima, 2013). De privata investerarnas ekonomiska vinstintresse går på så sätt före 

allmänhetens intresse av tillgänglighet och öppenhet. Dessa privata offentliga rum brukar 

kallas semi-offentliga rum (Jerima, 2013; Thörn, 2011; Edge 2005; De Magalhães, 2010). 

Karaktäristiskt för dessa semi-offentliga rum är att alla sociala grupper som finns i ett 

                                                      
1
 Ensamma människor, människor i grupp, män och kvinnor, olika etnisk bakgrund och i olika åldrar och så 

vidare.  



 

8 
 

samhälle inte ges utrymme, och/eller tillåts tillbringa tid i dem (Sanders, 2009). Det är därför 

viktigt att inte endast fokusera på det offentliga rummets spatiala och fysiska utformning, 

utan även beakta rummets kulturella och sociala dimensioner. Catharina Thörn (2011) 

skriver om utvecklingen av Göteborgs stadsrum och om det hon kallar ”soft polices of 

exclusion”, nämligen hur grupper utesluts från offentliga rum genom hur rummen 

framställs. Vid utvecklingen av Göteborgs stadsrum, vilket liknar många andra städers 

arbete, har målet varit att utveckla en säker, trivsam och vacker stad (Thörn, 2011). I 

Göteborg hade man en ambition om att stadsrummet – det offentliga – skulle bli ett 

gemensamt vardagsrum. Detta har inneburit att flertalet kampanjer knutna till projektet har 

uppmuntrat personer att tänkta på hur de beter sig i det offentliga rummet, varpå flera 

sociala grupper exkluderats. Liknande ambitioner finns i många stadsutvecklingsprojekt, så 

även i Sundsvall2. 

Detta uteslutande sker bland annat i hur rummen porträtteras, exempelvis genom 

kampanjer som i Göteborg, men även genom ständig kontroll av platsen för att avlägsna 

grupper och aktiviteter3 som anses störa konsumenters tillvaro. När det gemensamma 

beskrivs med en metafor från den privata sfären menar Thörn (2011) att rummet tillskrivs 

vissa grupper, medan andra utesluts då de inte längre anses passa in i (den önskade) 

stadsbilden. Det offentliga rummet betraktas därmed inte som ett utrymme för främlingar 

vilket i andra studier visat sig vara det som gör en stad till en stad (jmf. Jacobs, 1961; Gehl, 

2010; Whyte, 1980), utan snarare som ett utrymme för vänner. Detta går enligt Thörn 

(2011) att förstå som ännu ett steg i privatiseringsprocessen, där målet främst är att 

utforma konsumentvänliga miljöer. Genom att offentliga rum konceptualiseras som ett 

vardagsrum – det vill säga något som starkt anknyter till det privata rummet – samtidigt som 

det tillskrivs egenskaper såsom gemensamhet, social kontroll och enhetlighet, men utan 

utbyggnad av några offentliga tjänster blir de en handelsvara där flera av samhällets 

maktordningar reproduceras (Thörn, 2011).  Vanligen flyttas grupper som ofta förknippas 

med otrygghet och brottslighet till mindre centrala offentliga rum där mindre människor i 

regel rör sig (Koskela 2000; Minton 2006). Skapandet av privata sfärer i det offentliga, syftar 

ofta till att bygga in kontrollerande åtgärder för att på så sätt öka människors 

                                                      
2
 http://www.sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt-och-marksanering/sundsvalls-vardagsrum/ 

3
 Exempelvis hemlösa, tiggare och missbrukare (Minton:10) 

http://www.sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt-och-marksanering/sundsvalls-vardagsrum/
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trygghetsupplevelse. Dessa trygghetsåtgärder är till för att ge människor möjlighet att 

kontrollera vem eller vilka som vistas i de ”offentliga” rummet, genom exempelvis 

videoövervakning eller manuell övervakning av exempelvis polisen eller vakter (Koskela, 

1999; 2000; Minton, 2006).  

På detta sätt är trygghet och hur vi förstår offentliga rum nära relaterade till varandra, såväl 

i den allmänna debatten som inom forskningen (Gehl, 2010; Jacobs, 1961; Jerima, 2013; 

Koskela, 1999; 2000; Minton, 2006; Thörn, 2011). Vidare är det därför viktigt att inte endast 

se till rummens fysiska och geografiska utformning, utan även ta användarnas psykologiska 

och sociala egenskaper i beaktning. I varje samhälle finns en viss gällande samhällsordning, 

med en viss social struktur som medför särskilda normer och regler som medborgarna 

förväntas följa. Individer som inte följer samhällsordningen och de tillhörande normerna och 

reglerna kan uteslutas ur det offentliga rummet, då anpassningsförmågan har stor inverkan 

på vem som har tillgång till platserna (Sanders, 2009). Det är detta som enligt Thörn (2011) 

sker bland annat i Göteborg då det offentliga rummet blir privatiserat – och därmed inte 

tillgängligt för alla samhällsgrupper.      

2.2 Anonymitet och social kontroll i stadsrummet   
Det finns olika tolkningar av vad staden är, och vad det är som skapar en stad. En tolkning, 

vars främste förespråkare är Jane Jacobs (1961), som kritiserar den stadsplanering som var 

rådande under femtio- och sextiotalet som dominerades av ”parkstäder”4 vilka hon menar 

upplöste stadens främsta kvaliteter. Enligt Jacobs är det främlingarna, variationen och 

mångfalden som skapar en stad. Staden är en plats där gatan aldrig ligger öde, där 

människor jämt ser nya och obekanta ansikten och där miljöerna är varierande. Staden ska 

vara spännande och omväxlande för att fungera, och trygghet och anonymitet ska existera 

sida vid sida (Jacobs, 1961). Den anonymitet som ”gör” staden till stad förutsätter att 

stadsrummets sociala kontroll och människornas känsla av trygghet inte grundas i att alla 

vet allt om varandra. Tryggheten härstammar snarare från vetskapen att det finns 

människor (främlingar) närvarande. Trygghetsupplevelsen i en stad grundar sig med andra 

ord inte på bekantskaper eller samhörighet, utan snarare på (anonym) närvaro av 

människor, vilket i det närmaste är en ”biprodukt” av ett fungerande stadsliv. Detta menar 

                                                      
4
 En stad/stadsdel med blandad, småskalig bebyggelse där hela eller större delarna av befolkningen bor i 

småhus eller radhus, men även i flerfamiljshus, typiska i USA.  
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flera forskare innebär att människor i städer omedvetet övervakar varandra och staden, 

något som leder till upprätthållandet av ordning genom social kontroll.  

Enligt Jacobs (1961) utgör gator och trottoarer stadens viktigaste offentliga platser. För att 

en stad ska upplevas som trygg krävs att dessa uppfattas som säkra att vistas på och inte 

associeras med rädsla (vilket också är en förutsättning för att man ska kunna skapa en 

kontinuerlig närvaro av människor). För att en gata ska upplevas säker måste, enligt Jacobs 

(1961), tre kriterier vara uppfyllda; (1) för det första krävs att det ska finnas en tydlig 

markering mellan offentliga och privata sfärer, (2) för det andra måste det finnas ”eyes 

upon the street”, det vill säga en naturlig övervakning av livet nere på gatorna. Detta 

innebär att byggnader ska vara vända mot gatorna så att de som befinner sig inne i husen 

kan se ner mot gatorna, som stadens övervakare. (3) För det tredje behövs att människor 

ständigt vistas på gatorna, såväl för att få ögon nere på gatan men även för att människor 

som befinner sig i husen ska vilja titta ner på gatan. Människor tittar sällan ner mot en gata 

utan människor i rörelse (Jacobs, 1961).   

Detta är grunden till Jacobs kritik mot parkstäder, då de inte gynnar den levande staden. För 

att en stad ska vara välfungerande så bör den präglas av folkliv, handel, intresseväckande 

företeelser, samt olika användningsområden såsom restauranger, arbetsplatser och 

bostadsområden, på detta sätt utnyttjas stadens fulla potential. Detta främjar att människor 

vill röra sig utomhus på gatorna under dygnets alla timmar. Jacobs resonemang framhålls 

även av svenska forskare som kritik mot det ökande antalet externetablerade köpcentra och 

upplösningen av den traditionella staden (se exempelvis Listerborn, 2002). Dessa 

resonemang skulle också kunna förklara varför en utglesad stad, utan människor i rörelse 

eller utan en ordning att upprätthålla ofta upplevs som mer otrygg, än en levande stad 

(Listerborn, 2002). 

2.3 Geografi och skiktning 
Det finns stora skillnader i hur människor upplever trygghet, i synnerhet mellan män och 

kvinnor. Kvinnor uppger i större utsträckning att de känner sig otrygga i det offentliga 

rummet, trots att de rent statistiskt löper en märkbart lägre risk för att bli utsatta för brott 

där (exempelvis Brottsförebyggande rådet, 2016; Hollander, 2001). Framförallt är det hotet 

om sexuellt relaterat våld och övergrepp i stadens offentliga rum, särskilt på kvällen när det 
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är mörkt, som kvinnor är rädda för (Pain, 1997; Valentine, 1992). Detta brukar benämnas 

som rädslans geografi (Valentine, 1989). Rädslans geografi är ett problem feminister länge 

försökt belysa och bekämpa. Denna kamp har även handlat om att framföra kritik mot 

städers utformning med mörka, ensamma och trånga platser där överblickbarheten är 

begränsad, vilka bidrar till och förstärker den upplevda otryggheten och i längden begränsar 

kvinnors rörlighet i staden (Andersson, 2001; Hollander, 2001; Listerborn, 2002). 

Motsvarande rädsla har inte funnits hos män, vilket forskningen har förklarat med att män 

inte lever under samma hot av sexuellt våld som kvinnor tvingas göra (Pain, 1991; Valentine, 

1989).  

Enligt Elizabeth Stanko (1990) är denna rädsla något som många kvinnor vant sig vid att 

förhålla sig till, och därför utvecklat strategier för att kunna hantera. Många gånger går 

kvinnors strategier ut på att distansera sig från specifika platser under specifika tider på 

dygnet (Valentine, 1989; se även Pain, 1991). Den begränsning av många kvinnors liv som 

detta innebär mynnar ut i att den moderna kvinnorörelsen har krävt åtgärder för en ökad 

trygghet i det offentliga rummet för kvinnor (Listerborn, 2001). Det arbete som detta 

innebär ställs ständigt inför utmaningen att synliggöra kvinnors situation, utan att för den 

skull förstärka samhällets rådande maktrelationer där kvinnor riskerar att framställas som 

det svaga könet i behov av (manligt) skydd. Detta för med sig en risk att kvinnors rädsla blir 

ett argument som används i syfte att legitimera olika existerande exkluderingsprocesser, 

vilket innebär att det är viktigt att se till att maktsvaga och utsatta samhällsgrupper inte 

ställs mot varandra till olika kontrollerande åtgärders fördel (Listerborn, 2001). 

Kontrollerande åtgärder i trygghetsarbete innebär ofta skapande av privata sfärer, där vem 

eller vilka som vistas i det offentliga rummet kontrolleras – genom att rätten till tillträde 

begränsas (Thörn, 2011; Jerima, 2013). Strävan efter privata sfärer i det offentliga kommer 

ursprungligen just från tidigare trygghetsforskning som visat att kvinnor upplever hemmet – 

det privata – som en tryggare miljö än det offentliga rummet (Listerborn, 2001). Dessa 

åtgärder tar sig främst uttryck genom portlås, murar och/eller staket, men även 

övervakningskameror, för att således avvisa vissa besökare som inte anses välkomna i det 

semi-privata rummet (Listerborn, 2001; 2002). Frågan om kvinnors trygghet blir istället för 

att behandla upplevelser i dess rätta bemärkelse, snarare en fråga om kontroll och 

övervakning.  Denna övervaknings- och kontrollkultur hotar på så sätt att utarma städer, 
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genom skapandet av avskärmade områden och platser i och med privatiseringen av det 

offentliga rummet (Listerborn, 2002; Thörn, 2011; se även Jacobs, 1961 resonemang om 

utarmade städer). De som drabbas hårdast av denna utveckling är de ekonomiskt svagare 

och normbrytande grupperna, som ofta kan befinna sig i samhällets periferi. Frågan om 

privata och offentliga rum, är således inte endast en fråga om trygghet och möjligheter för 

kvinnor och män, utan den inkluderar även andra sociala grupper i samhället.   

Forskningen som har fokuserat på det paradoxala förhållandet mellan män och kvinnors 

upplevelse av (o)trygghet, har samlats kring att det kan härledas till föreställningar och 

konstruktioner om mäns och kvinnors kroppar, där rädslan konstrueras utifrån delade 

uppfattningar om de båda könen (Hollander, 2001; Valentine, 1992; se även Pain, 1997). 

Den upplevda rädslan tycks vara generell bland kvinnor, och därmed inte skilja sig åt mellan 

kvinnor beroende på social position (Pain, 1997).  Hollander (2001) har visat hur 

föreställningar om könsroller konstrueras genom den dagliga diskursen. I vilken kvinnor 

målas upp som svaga och sårbara – feminina – medan män ses som osårbara och/eller 

potentiella faror – maskulina. Sällan framställs män som sårbara, de gånger de ses som 

sårbara härleds det i regel till specifika individers karaktäristiska och beteenden. Som 

exempelvis att vara ute sent på kvällen, kroppslig storlek och/eller ålder. Till skillnad från 

män, så identifieras inte specifika kvinnor, utan kvinnor som grupp ses som inneboende 

sårbara för våld, och på så sätt sårbara av naturen (Hollander, 2001).  

Ser man till ålder upplever äldre sig vara mer otrygga än yngre. Något som också går att se i 

ljuset av föreställningar om den mänskliga kroppen. I vilket ålder är synonymt, för både män 

och kvinnor, med ökad sårbarhet. På så sätt tillskrivs äldre män samma egenskaper som 

kvinnor tillskrivs under hela sin livstid. Åldrandet innebär således en förlorad maskulinitet, 

som ersätts av feminina egenskaper (Hollander, 2001; Valentine, 1992).  Detta återspeglas 

även i trygghetsundersökningar, där det framgår att äldre personer upplever sig vara mer 

otrygga än yngre personer (exempelvis Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Inom intersektionell och feministisk risk- och trygghetsforskning har man främst fokuserat 

på förhållandet mellan män och kvinnors rädsla för brott. Men även på hur ålder, etnicitet 

och sexuell läggning kan påverka trygghetsupplevelsen. Forskningen har visat att kvinnor, 

äldre och etniska minoriteter  samt marginaliserade grupper är de som upplever mest rädsla 

i staden. Främst upplever människor hot från män, unga människor och etniska minioriteter 
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(Pain, 2001). För att förklara detta har kritisk feministisk forskning utvecklat teorier rörande 

hur risk görs och konstrueras genom dagliga diskurser och hur individer på så sätt 

socialiseras in i dessa strukturer (exempelvis Hollander, 2001; Giritli Nygren, Öhman & 

Olofsson, 2015a/b; Montelius & Giritli Nygren, 2014).    

Individers trygghetsupplevelser är därför något som återspeglar deras ekonomiska och 

sociala position i samhället. Trygghet är således något som medföljer den sociala kategori vi 

tillhör (Stanko 1990; Listerborn, 2001). För att förklara detta har kritisk feministisk forskning 

visat hur risker görs och konstrueras genom dagliga diskurser och hur individer på så sätt 

socialiseras in i dessa strukturer, såsom i ovanstående resonemang rörande manliga och 

kvinnliga kroppar (Hollander, 2001). Detta kommer därför i följande avsnitt att 

vidareutvecklas genom att fler grupper och positioner vävs in. Detta kommer att visa på hur 

individers position i samhället och sociala kategorier inverkar på risk och 

trygghetsupplevelser.  

2.3.1 Att inte passa in i heteronormen och upplevelsen av risk i offentliga rum   
I en studie om fem fokusgruppsintervjuer (22 respondenter) med homo-, bi- och 

transsexuella personer kunde de svenska forskarna Giritli Nygren, Öhman och Olofsson 

(2015a) urskilja tre riskområden som alla var relaterade till individernas sexuella läggning 

och identitet: (1) risken för att bli utsatt för våld, hot och trakasserier i offentliga rum, (2) 

risken för institutionell diskriminering, felbehandling och nackdelar samt (3) risken för 

emotions- och relationsrelaterade förluster, avståndstagande och isolering i privatlivet. Av 

relevans i detta sammanhang är den del som handlar om offentliga rum. Deras resultat visar 

att på offentliga platser utgjordes risken av våld och hot, medan inom samhälleliga 

institutioner var det risken för diskriminering och illa behandling som lyftes fram (Giritli 

Nygren et al., 2015a). Denna rädsla för att bli illa behandlad på grund av sin sexuella 

läggning påverkar huruvida dessa individer väljer att leva öppet med sin sexuella läggning 

och identitet.  

I det offentliga rummet är risken för trakasserier, hot om våld och våld det mest påtagliga. 

Att ge uttryck för att vara homo-, bi- och/eller transsexuell – och på så sätt öppet frångå 

heteronormen – genom symbolik eller handlingar är starkt sammankopplat med olika risker 

(Giritli Nyren et al, 2015a; Kirby & Hay, 1997; Valentine, 1993). Det ständigt närvarande 

hotet för hatbrott innebär för dessa individer, att ständigt vara medveten om risker och att 
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göra riskbedömningar utifrån givna situationer. I en australiensk studie framgick att många 

homosexuella män agerar efter heterosexuella normer för att på så sätt framstå som 

heterosexuell och därmed undgå fysiskt och psykiskt våld (Kirby & Hay, 1997, se även 

Hollander, 2001).  

Generellt upplevs det största hotet komma från (unga) män, men inom gruppen HBTQ finns 

det skillnader i riskupplevelsen beroende på kön (Kirby & Hay, 1997). För män ses platser 

med mycket folk – speciellt platser med många unga och berusade män – som särskilt 

hotfulla. Dessa platser upplevdes som extra riskfyllda när respondenterna vistades i grupper 

av män. Individerna upplevde att det var lättare att framstå som heterosexuella om man var 

ensam, till skillnad från i grupp (Kirby & Hay, 1997). För kvinnor var riskupplevelsen det 

motsatta. Då associerades risk främst folktomma platser och gator (Giritli Nygren et al., 

2015a; jämför med Brownlow, 2005; Day, Stump & Carreon, 2003; Hollander, 2001; Pain, 

1997; Valentine, 1992).  

2.3.2 Riskupplevelser och funktionsvariation  
Utbudet av forskning som rör individer med någon form av fysiskt handikapp5 och deras 

upplevelse av risk och trygghet är kraftigt begränsat. Mycket av den tillgängliga forskningen 

utesluter dessutom till stor del män, och behandlar därför endast kvinnor och deras 

utsatthet (Brottsförebyggande rådet, 2007). Den forskning som dock finns att tillgå indikerar 

att individer med funktionsvariation upplever att våldsbrott (eller risken för att bli utsatt för 

våldsbrott) är något som är begränsade i deras vardag. Detta grundar sig i upplevelsen att 

ses som ett ”enkelt offer” och/eller de potentiella svårigheterna att försvara sig som en 

funktionsvariation kan innebära (Pain, 1997).  

Dessa upplevelser och rädslor kan ses som en förlängning av den diskriminering och de 

trakasserier som individer med funktionsvariation många gånger får erfara i offentliga rum 

och platser (Pain, 1997). Diskrimineringen kan exempelvis utgöras av utestängande från 

platser i städer, i form av trappor, höga trottoarkanter och/eller smala passager där 

framkomligheten kan vara kraftigt begränsad för personer i såväl rullstol och permobil som 

för personer med synnedsättning. Detta återspeglar samhällets attityd gentemot denna 

grupp, då många av de rumsliga problemen de ställs för, snarare rör sociala relationer och 

                                                      
5
 Som härifrån kommer benämnas som funktionsvariation  
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attityder än faktiskt medfödda fysiska begränsningar.  En engelsk studie från 1992 som 

genomfördes i Hammersmith och Fulham, kunde visa att individer med funktionsvariation i 

dubbelt så stor utsträckning uppgav att de utsatts för överfall på offentliga platser, i 

jämförelse med den övriga befolkningen. Samma undersökning visade även att gruppen 

löpte tre gånger så stor risk för att utsättas för brott i hemmet (Galey & Pugh, 1992 i Pain, 

1997; Pain, 2000, även Young, Nosek, Howland, Chanpong och Rintala, 1997).  Forskning 

visar dock att kvinnor med någon form av fysisk funktionsvariation inte vidtar 

försiktighetsåtgärder, eller använder särskilda strategier för att hantera den upplevda 

otryggheten, i jämförelse med den övriga kvinnliga befolkningen. Men det till trots, så kunde 

Pain (1997) i samma studie visa att kvinnor med funktionsvariation var mer benägna att 

använda särskilda strategier vid vissa platser, kring vissa människor och situationer, som en 

följd av den upplevda rädslan. Detta kan ses som ett tecken på att funktionsvariation kan 

öka den generella rädslan för överfall, även på annars ”trygga” platser.  

2.3.3 Risk i vithetsnormens och den västerländska kulturens offentliga rum 
Generellt kan sägas att personer som invandrat (oavsett anledning) är mer rädda för brott 

än den infödda befolkningen (se exempelvis Day, 1999; Stanko, 1990). Detta kan ses som att 

det är något i invandrares6 situation som bidrar till den upplevda otryggheten, det skulle 

exempelvis kunna vara deras ofta ekonomiska och sociala utsatthet (Hale, 1996). Men 

gruppen invandrare löper även en risk att bli utsatta för hatbrott med rasistiska grunder, 

något som den infödda befolkningen inte drabbas av. Studier har även funnit att etniska 

minioriteter ofta kan uppleva otrygghet, på platser som majoritetsbefolkningen upplever 

som trygga (Schmauch & Giritli Nygren, 2014). Detta kan ses i ljuset av invandrares 

möjligheter till platstagande7 i stadens offentliga rum (Giritli Nygren & Schmauch , 2014).  

Många invandrare lever idag i segregerade områden i städers förorter, där såväl den dagliga 

kontakten med majoritetsbefolkningen som de socioekonomiska föresättningarna ofta är 

begränsade. Denna typ av segregation reproducerar det utanförskap som leder till att 

etniska minoriteters tillträde och platstagande i det offentliga rummet begränsas. Detta 

genom att många av en stads huvudaktiviteter sker i själva stadskärnan, dit alltså minoriter 

                                                      
6
 Migranter i den här studien syftar till en person som är utlandsfödd och/eller som har minst en utlandsfödd 

förälder.  
7
 Platstagande i denna studie syftar till individers möjligheter att äga tillträde till platsen och bli en del av det 

offentliga rummet (jämför exempelvis med Göteborgs vardagsrum och exkludering (Jerima, 2013)). 
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inte har ett givet tillträde (Ibid, 2014). Det leder till att ”den trygga platsen” förflyttas till 

områden som av majoriteten av befolkningen ser som otrygga och riskfyllda, som en följd av 

att dessa områden upplevs som inkluderande och där dessa individer inte ses som den 

andre.  

Inom gruppen invandrare har kvinnor visat sig vara mer otrygga än männen, vilket 

återspeglar det tidigare resonemanget om kvinnors rädsla för våld (Pain 1991; Stanko, 1990; 

Valentine, 1989; 1992).  

2.3.4 Individer i samhällets periferi och deras upplevelse av risk 
En av de mest riskutsatta grupperna i samhället är gruppen hemlösa8 individer, som idag 

återfinns i alla typer av samhällen. Som hemlös saknar människor ofta de mest 

grundläggande skydden såväl fysiskt som psykiskt, men många gånger även ett rättsligt 

skydd. Hemlöshet kan därför ses som ytterligare en dimension av de maktstrukturer som 

tidigare nämnts; kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation; och som 

därmed har olika intersektioner med dessa (Pain & Francis, 2004).   

Därför kan risk och otrygghet få en helt annan innebörd och andra dimensioner för dessa 

individer, än vad det har för övriga befolkningen. Detta då övriga befolkningen många 

gånger inte kommer i kontakt med, eller ställs inför samma situationer som denna grupp 

gör. Hemlösa och missbrukare ses ofta som en ”risk-” och ”problemgrupp” i samhället, som 

är en direkt källa till otrygghet (Pain, 2000; Koskela 2000; Minton 2006; Pain & Townshend, 

2002). Detta innebär att denna grupp, särskilt unga inom gruppen, är starkt 

sammankopplade med brottslighet och kriminalitet och därför kan sägas förlora sin rätt att 

(även) inneha rollen som brottsoffer (Christie, 1986). Kriminella och brottsoffer ses 

nämligen ofta som exklusiva kategorier, en typ av dikotomi, där den ena utesluter den 

andra. Detta kan leda till att utsatthet för brott i dessa grupper ses som något som 

brottsoffret själv bär ansvar för, och som därför inte tas på allvar av samhället och 

rättssystemet.   

                                                      
8
 Detta är en mångfaldig grupp, där begreppet inbegriper personer med osäker boendesituation, där de kan bo 

hos bekanta, i vandrahem, eller i olika typer av härbärgen som inte erbjuder en permanent bostad. Begreppet 
inkluderar även individer som per definition är hemlösa, och därför bor och lever på gatan (eng. roofless)(Pain 
& Franis, 2004).  
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Forskning har visat att hemlösa kvinnor är särskilt utsatta för sexuellt- och/eller partnervåld, 

medan män i samma situation är mer utsatta för fysiskt våld än män i andra sociala grupper. 

Kvinnors särskilda utsatthet för partnervåld är många gånger ett dolt och bortglömt 

problem, då bristen på privata platser (såsom ett hem) placerar våldet på ”osynliga” och 

marginaliserade platser där det inte synliggörs eller inkluderas i den samhälleliga debatten 

om kvinnors utsatthet för brott. Det, tillsammans med vem som utsätts – en kvinna i 

samhällets periferi, utan brottsofferstatus – gör detta till ett osynligt problem. Hemlösa 

unga kvinnor tenderar dessutom många gånger vara särskilt beroende av sin partner, för 

såväl ekonomiskt som praktiskt stöd, något som ofta innebär en ökad risk för att utsättas för 

våld och som försvårar ”frigörandet” från den våldsutövande partnern (Dobash & Dobash, 

1992). 

Gruppen hemlösa upplever dessutom många gånger att de blir illa behandlade av 

rättsväsendet och polisen, som en följd av uppfattningen att de är kriminella. På så sätt 

försvinner skyddet som lagen och rättsväsendet ska erbjuda alla medborgare. Payne och 

Francies (2004) fann i sin studie att flertalet unga hemlösa i deras studie upplevde övervåld, 

trakasserier och kränkande behandling från polisen, de upplevde även att polisen inte tog 

deras brottsanmälningar seriöst (Ibid, 2004). Upplevd misstänksamhet och fientlighet från 

polisens sida, genererar misstro hos allmänheten för polisen (Kääräinen, 2007), vilket även 

kan påverka individers trygghetsupplevelse. På så sätt finns inte den största risken för denna 

grupp på ”gatan”, utan snarare där makt utövas över dem.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som kommer att ligga till grund för den 

kommande analysen av det empiriska materialet. Inledningsvis redogörs för vad en 

intersektionell maktanalys är, och hur ett intersektionellt perspektiv kan appliceras på risk 

och trygghet. Därefter följer en presentation av den teori som ligger till grund för detta 

arbete; att göra risk, avsnittet avslutas därefter med att risk, plats och rum9 placeras i ett 

                                                      
9
 Plats och rum är två centrala begrepp i denna uppsats som återkommer flertalet gånger. Plats kan sägas syfta 

till generella ytor i staden som saknar inramning, vilket ett rum anses ha. Ett rum kan exempelvis vara en park, 
det vill säga ett tydligt avgränsat och inramat område med egna tillskrivna strukturer och normer. 
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intersektionellt perspektiv. I denna avslutande del knyts teori ihop med tidigare forskning 

för att på så sätt samla det ramverk som lägger grunden för fortsättningen av uppsatsen.  

3.1 Intersektionell maktanalys som utgångspunkt  
Intersektionelitet kan sägas vara ett postkolonialt feministiskt teoriverktyg som  används för 

att belysa olika former av förtryckande och diskriminerande maktordningar i samhället, och 

hur dessa är sammanflätade med olika sociala grupperingar/kategoriseringar. 

Intersektionalitet som koncept myntades urspungligen USA i kritiska studier av Crenshaw 

(1989) som i kritiska studier av etnicitet i USA, undersökte hur afroamerikaner behandlades 

av lagen.  Begreppet har under de senaste åren fått stor spridning, och används numera för 

maktanalyser om flera olika områden t.ex. risk, plats och rum (Olofsson et. al. 2014; Giritli 

Nygren & Olofsson, 2014). Icke-intersektionella, endimensionella, maktanalyser tenderar 

ofta att vara förenklande och blinda för maktordnigar skapar ett ”matrix of domination” 

(Collins & Andersen, 2007). Denna matrix syftar till hur alla individer håller olika positioner i 

olika system  – människor är på så sätt både förtryckta och förtryckare samtidigt. Deras 

exakta position i matrixen är vad som framförallt påverkar vilka möjligheter och villkor 

männiksor lever efter (Hill Collins 2000). Men genom att använda intersektionell teori kan 

hänsyn tas till hur olika sociala kategorier såsom kön, etnicitet och funktionsvariation 

interagerar i olika sociala hierarkier och maktordningar och på så vis skapar 

inklusion/exklusion. Detta gör det möjligt att synliggöra och problematisera dessa 

sammanlänkningar som konstruerar och reproducerar ojämlikheter i samhället (de los Reyes 

& Mulinari, 2005). Intersektionalitet bygger på så vis på socialkonstruktivistiska perspektiv, 

där de samhälleliga maktstrukturerna ses som sociala konstruktioner skapade av aktörer 

och reproducerade av samhälleliga institutioner.  

Som tidigare nämnt är risk och trygghet nära kopplat till plats och rum. Det tillsammans med 

den feministiska förståelsen av stadsrummet, menar jag gör det nödvändigt att även 

upplevelsen av risk och trygghet bör förstås i relation till andra rådande strukturer i 

samhället, såsom klass, genus och sexuell läggning. För att göra detta kommer ett 

intersektionellt perspektiv att användas i studien (De Los Reyes och Mulinari, 2005). 
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3.2 Att göra risk  
Intersektionella perspektiv på risk handlar inte om att definiera olika typer av risker och 

grupper var för sig som isolerade processer, utan om hur risker och gruppers villkor skapas 

och förändras i relation till varandra ur ett maktperspektiv (Olofsson et al., 2014). För att 

kunna göra detta är det centralt att fokusera på hur risker görs. När människor upplever 

trygghet eller otrygghet så grundar sig dessa känslor inte enbart på risken att faktiskt råka ut 

för något. Vem man är; man eller kvinna, ung eller gammal, högutbildad eller lågutbildad 

och så vidare, spelar en avgörande roll för hur man identifierar, uppfattar och hanterar 

risker (Hollander, 2001; Brownlow, 2005; Connell, 2010; Giritli Nygren et al., 2015a/b).  

Teorin om riskgörande är tydligt inspirerad av teorin doing gender, som fokuserar på 

könsroller och identitet. Doing gender utvecklades ursprungligen av Candance West och 

Don H. Zimmerman (1987), och senare vidarebearbetad av bland annat genusforskaren och 

queer-teoretikern Judith Butler (1990). West och Zimmerman (1987) visade hur kön görs 

genom interaktioner, och att beteenden hela tiden bedöms utifrån socialt accepterade 

föreställningar och uppfattningar om kön(sroller). För författarna är kön socialt 

överenskomna kriterier för män och kvinnors förväntade beteende, som dessa förväntas 

följa utifrån deras biologiska kön. I samhället upprätthålls dessa roller genom storeotypa 

diskurser om vad som är manligt och kvinnor, där individer som inte följer och passar in i 

normerna exkluderas. Kön är på så sätt något socialt konstruerat, som reproduceras genom 

vardagliga handlingar och där det som uppfattas som uttryck för personers inre 

könsidentitet snarare bör ses som något som aktivt görs (Giritli Nygren et al., 2015b).   

På samma sätt som kön görs, kan sägas att risk görs utifrån sociala grupperingar. Risk kan 

sägas ha, precis som kön, särskilda karaktäristiska rörade exempelvis förekomst, frekvens 

och omfattning. Med detta följer vissa förväntningar som kan härröras till olika normer i 

samhället, enligt vilka människor agerar och handlar. På så vis görs risker utifrån kön, 

etnicitiet och social position, som samtidigt själva och i dessas intersektioner görs genom 

riskgörande (Montelius & Giritli Nygren, 2014, Giritli Nygren et al., 2015b; Olofsson et al., 

2014). Detta visar på vikten av att genomföra intersektionella analyser på risk, då detta 

fenomen inte går att särskilja från maktordningar och dessas intersektioner, då risk i själva 

verket görs genom att individer kategoriseras i termer av över- och underordning (Giritli 

Nygren & Olofsson, 2014). Risk är på så sätt nära sammankopplat med samhällets 
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maktrelationer. I praktiken tar detta sig uttryck exempelvis genom kvinnors märkbart högre 

otrygghet på offentliga platser i relation till mäns, trots att (unga) män är kraftigt 

överrepresenterade i våldsstatistiken från dessa platser (Brottsförebyggande rådet, 2016; 

Hollander, 2001; Pain, 1997).  

Analyser av riskgörande har genomförts sedan 1960-talet, då den brittiske 

kulturantropologen Mary Douglas (1966) studerade olika typer av risker kopplade till 

normer om manligt och kvinnligt. Genom att analysera vad som i ett givet samhälle ses som 

”smuts”, visar Douglas på hur tabu och skam skapas. Genom att applicera detta på risk, visar 

hon hur manligt och kvinnligt skapas genom riskgörande. Som nämnt så är det hotet om 

sexuellt relaterat våld som kvinnor är mest rädda för (Pain, 1997; Valentine, 1992). Denna 

rädsla kan sägas – utifrån Douglas perspektiv – motiveras och rättfärdigas genom den skuld 

och skam som är förknippat med denna typ av övergrepp (Douglas, 1966; Valentine, 1989).  

Män å andra sidan är enligt statistiken utsatt för en risk, som de enligt samhällets rådande 

maskulinitetsnorm inte bör oroa sig för – då den kan ses som ett ”svaghetstecken” – 

nämligen våld från andra män (Brottsförebyggande rådet, 2016, se även Brownlow, 2005).  

3.3 Det samlade ramverket – ett intersektionellt perspektiv på risk, 
plats och rum  
Begreppen plats och rum är geografiska verktyg som under senare år fått en alt större 

relevans för sociologiska studier. Begreppen omfattar fysiska platser till vilka människor 

relaterar, de är också begrepp med stor relevans för postkoloniala och feministiska studier. 

Dessa studier har visat att och hur platser skapas, görs och/eller förhandlas i relation till 

särskilda positioner i samhället, samt att tillträdet till dessa platser/rum sker på olika villkor 

för olika individer. Detta påverkar hur dessa platser visualiseras, artikuleras och erfaras 

(Giritli Nygren & Schmauch, 2012). Platstagande är ett begrepp som används för att beskriva 

hur detta påverkar hur olika sociala grupper väljer att röra sig i och använda stadsrummet, 

samt vilka platser människor anser sig kunna ta i anspråk och inte (Giritli-Nygren & 

Schmauch, 2012; Schmauch & Nygren 2014; Thörn, 2012; Jerima, 2013).  

Detta sätt att förstå offentliga rum kommer att genomsyra denna uppsats, utgångspunkten 

kommer vara att det (sociala) rummet är relationellt skapat. Det vill säga att dessa platser 

bör förstås dels utifrån vilka relationer som äger rum däri, men även utifrån de relationer 
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som finns mellan olika typer av rumsligheter. Således är jag intresserad av rummets – 

Sundsvalls stadskärna – sociala konstruktion, med andra ord hur rum och plats formas, 

används och ges mening av sociala aktörer. Hur rummet konstrueras – och därmed vilka 

som ges tillträde – står i nära relation till samhällens gällande maktordningar och de olika 

intressen och diskurser som människor förhåller till i vardagen. Detta innebär att gruppers 

möjligheter att utnyttja och använda rummet är kopplat till inkluderande och exkluderande 

av individer och grupper (se exempelvis Molina, 2007). 

Grupper exkluderas som tidigare nämnt, genom hur offentliga rum framställs (Thörn, 2011). 

Exkludering ur det offentliga kan leda till att individer känner sig otrygga, och/eller förstärka 

upplevelsen av otrygghet. Det kan sägas att platser tillskrivs vissa normer och egenskaper, 

genom vilka tillträde regleras. För att äga fullt tillträde till offentliga rum krävs att individer 

passar in i rådande hegemoniska normer som genomsyrar samhället. Exempelvis kan 

homosexuella sägas sakna fullt tillträde till samhällets (heteronormativa) platser; hemmet, 

jobbet och offentliga rum (Kirby & Hay, 1997). Heterosexualitet, som utgör den 

hegemoniska sexuella normen, genomsyrar nämligen alla dessa platser genom exempelvis 

äktenskapets institutionaliserande, genom lagar, skatter och välfärden. Liksom i ”ritualer” 

som bröllop och dop (Valentine, 1993 i Kirby & Hay, 1997). Även att det inte ses som socialt 

accepterat för homosexuella att öppet visa sin kärlek, förstärker ”heterosexualiseringen” av 

platser och utestängandet av homosexuella från offentliga rum (Kirby & Hay, 1997). Detta 

leder till att heteronormen förstärks och reproduceras, samt att homosexuella osynliggörs i 

offentliga rum. Detta leder, som nämnt, till att homosexuellas tillträde till dessa rum 

begränsas, och att de istället kan sägas hänvisas till ”gay-specifika” platser, som gaybarer 

eller liknande. Detta leder även till att det är svårt för homosexuella att identifiera och möta 

andra homosexuella utanför dessa platser, som en konsekvens av normeringen av offentliga 

rum (Kirby & Hay, 1997).   

Tidigare forskning har som sagt visat att dessa normer till stor del formas efter 

föreställningar och konstruktioner om kvinnors och mäns kroppar, där alltså risk görs utifrån 

delade uppfattningar om de båda könen (Hollander, 2001; Valentine, 1992; se även Douglas, 

1966). Kvinnors föreställda sårbarhet kan härledas till uppfattningen av kvinnan som 

naturligt sårbar, och utan inneboende hot för andra på grund av sin genomsnittligt mindre 

storlek och antagna svaghet. Den manliga kroppen däremot ses som stark och tålig på grund 
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av sin storlek, och antas därför kunna skydda (liksom utgöra ett hot). Detta resulterar i att 

den manliga kroppen ses som ett möjligt skydd, ett skydd den kvinnliga kroppen inte kan ge 

– varken till sig själv eller andra (Hollander, 2001; Sandberg & Tollesen, 2010). På så sätt är 

inte rädsla en naturlig del av att vara man (hegemonisk maskulinitet), vilket kan förklara 

mäns generellt låga riskuppfattning (Brottsförebyggande rådet, 2016). Men den manliga 

kroppen uppfattas även som ett potentiellt hot, främst av kvinnor, då den kan användas 

som ett verktyg för (sexuellt) våld (Hollander, 2001; Valentine, 1992; Sandberg & Tollefsen, 

2010:10). Genom att dessa uppfattningar av sårbarhet och/eller farlighet är knutna till 

människokroppen framstår de som naturliga och oundvikliga (Hollander, 2001; Day, Stump 

& Carreon, 2003).   

Detta får som följd för kvinnor att de inte äger samma tillträde till det offentliga rummet 

som män gör, kvällstid kan rummet nämligen sägas tillhöra mannen som en följd av kvinnors 

upplevda otrygghet. Men rädsla bundet till särskilda platser, såsom gångtunnar och parker – 

vilka är typiska platser som ägs av män efter mörkrets inbrott, är ett mer komplext fenomen 

än vad mycket tidigare forskning ger sken av (Listerborn, 2002). Genom att använda Mats 

Liebergs (1992) begrepp social sfär, visar Listerborn (2002) hur användandet av olika rum 

förändras beroende på när på dygnet det är och vem som intar rummet. Den upplevda 

rädslan på offentliga platser, kan därför grovt delas upp i rädsla för och rädsla i rum. Rädsla 

för rum å ena sidan, är en rädsla som är grundad i olika föreställningar om ett rum, baserat 

på exempelvis rykten, tidigare erfarenheter eller uppfattningar om att vissa av stadens rum 

är farligare än andra. Denna rädsla är också kopplad till vem man tror sig veta visats på 

platsen (Ibid, 2002). Rädsla i rum å andra sidan, är mer situationsbunden hänger ofta 

samman med platsers utformning gällande exempelvis ljussättning, mörker och/eller 

ödslighet (Ibid, 2002). Det finns även en stark koppling mellan dessa två rädslor, något som i 

tidigare forskning ofta har förbisetts. Det finns platser, som exempelvis cykelvägar eller 

parkeringshus, som under dagtid när det är ljust ute upplevs som trygga (Ibid, 2002). Men 

på natten upplevs som hotfulla och otrygga, på detta är parker eller torg bra exempel. Detta 

innebär i förlängningen att användandet av rum inte är på lika villkor för alla, vilket ofta 

påverkar huruvida kvinnor brukar offentliga rum – särskilt under dygnets senare timmar.  

Ett resonemang som det ovan visar att det inte bara är normer förknippade med manligt 

och kvinnligt som kan skapa förståelse kring människors riskuppfattningar och platstagande. 
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Risker – uttryckta i form av rädsla, eller brist på rädsla – är en central del i skapandet av 

manskulinitet och femininitet. Femininitet kan nämligen sägas göras när kvinnor uttrycker 

rädsla för att gå ut ensam, på samma sätt görs maskulinitet när en man inte ger uttryck för 

sin rädsla (Giritli Nygren et al., 2015b; Hollander, 2001). Risk blir således en del av hur 

femininitet och maskulinitet görs, precis som femininitet och maskulinitet är en del av 

görandet av risk. Men vid studiet av risk, är det inte bara riskgörandet som bör tas i 

beaktning. Risk kan även bli ogjort (eller omgjord). Att göra risk kan sägas vara att agera 

utifrån antagandet att något dåligt kommer ske och ”följa” rådande normer, men risker kan 

som sagt även bli ogjorda. Detta genom att agera som om risken inte finns, eller genom att 

motsätta sig de rådande normerna som utgör maktstrukturerna i samhället i syfte att 

omdefiniera systemet (Giritli Nygren et al. 2015b). Men det kan även sägas vara relaterat till 

att kringgå risker, vilket i denna uppsats kommer att benämnas som strategier för att undgå 

risk. 

Risker görs inte bara mellan grupper, de görs även inom grupper – i intersektionerna mellan 

olika maktordningar, exempelvis så utmanar homosexuella män inte bara samhällets 

rådande heteronorm, utan även den hegemoniska maskulinitetsnormen. För många 

homosexuella män är det därför en central del i vardagen att försöka dölja sin sexuella 

läggning (Kirby & Hay, 1997; Giritli Nygren et al., 2015a/b), och på så vis passa in i 

samhällets heteronormativa rum. Riskgörande (eller ogörande) är således en central del i 

konstruktionen och reproduktionen av de strukturella och interaktionella processer som 

ligger till grund för de maktrelationer (exempelvis mellan homo- och heterosexuella) som 

finns i dagens samhälle.  

Ovanstående resonemang rörande att göra risker och att göra risker ogjorda visar att risker 

alltid måste förstås inom ramen för rådande maktstrukturer. Alla individer är en del av de 

hegemoniska maktrelationer och strukturer som är rådande i samhället, och således även 

en del av reproduktionen av dessa (Giritli Nygren et al., 2015b). Maktrelationer är 

förbundna med specifika sociala och offentliga rum och påverkar vad som bedöms som 

centrala risker att förebygga. Hur dessa risker därefter förbyggs och hanteras speglar 

rådande styrningsformer och normer (Jerima, 2013; Thörn, 2011).   
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4. Metod  

Då syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur olika grupper användare av 

Sundsvalls stadskärna upplever trygghet, har den huvudsakliga fokusen legat på hur risk och 

trygghet görs utifrån informanternas egna perspektiv. Studien är därför av kvalitativ 

karaktär, där semistrukturerade enskilda intervjuer med aktörer som idag arbetar med 

trygghetsfrågor i Sundsvalls stad, och fokusgruppsintervjuer valdes som insamlingsmetod. I 

fokusgruppsintervjuerna ingick följande grupper: studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall, 

ungdomar, HBTQ-personer, pensionärer, SFI-elever10, rullstolsburna samt individer i 

samhällets periferi11. Detta innebär att studien antog ett användarperspektiv, där 

förhandlandet, görandet och hanteringen av risker och (o)trygghet i Sundsvalls stadskärna 

studerades utifrån olika perspektiv. Detta öppnade upp för att se hur risk och trygghet görs, 

såväl mellan olika grupper, som inom dessa, samt i relation till aktörer inom kommunen. 

Aktörer som arbetar med trygghetsfrågor i Sundsvalls stad, utgjordes här av polisen och en 

trygghetsgrupp. Dessa representerar i denna uppsats ytterligare ett perspektiv på 

riskgörande, nämligen hur risk kan sägas (o)göras i det organiserade trygghetsskapande 

arbetet. Genom att inkludera detta i analysen, belyses hur normer och strukturer kan 

påverka arbete rörande trygghet och vilka perspektiv som tas hänsyn till.   

4.1 Insamlingsmetod 
Jag valde att i de fall det var möjligt genomföra fokusgruppsintervjuer. Genom att använda 

fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod kan olika sätt att förstå och uppleva ett 

gemensamt fenomen diskuteras, och ge djupare förståelse för hur människor förhandlar och 

konstruerar sin omgivning. Gruppdiskussioner speglar på ett sätt vardagliga interaktioner 

mellan människor, en aspekt som går förlorad i enskilda intervjuer. Således kan 

informationen bli mer djupgående genom att fenomenet diskuteras i grupp, istället för att 

en ensam respondent svarar på frågor. Fokusgrupper tillåter forskare sålunda att studera 

individers tankar, åsikter och erfarenheter och hur dessa konstrueras (Giritli Nygren et al., 

2015a). Utifrån tidigare forskning inom risk och riskuppfattning framgår även att 

fokusgruppsintervjuer är ett vanligt förekommande metodval (se t.ex. Giritli Nygren et al., 

                                                      
10

 Invandrarbegreppet syftar på såväl nyanlända som de som bott i Sverige under flera år, gemensamt är att de inte är 

födda och uppväxta här, utan kommit till Sverige senare.  
11

 Gruppen består i denna studie av missbrukare.   
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2015a/b; Hollander, 2001; Valentine, 1992). Men trots att denna metod anses mest lämplig, 

så är den inte helt utan tillkortakommanden. Det kan exempelvis bli problematiskt rörande 

enskilda individers uppfattningar, då normer kan komma att utvecklas inom grupperna 

vilket kan begränsa vad som ”kan och inte kan” sägas (Giritli Nygren et al., 2015). Vissa kan 

även känna sig obekväma med att berätta om sina rädslor för okända, eller mindre kända 

individer, och därför inte berättar allt. Trots det ovan nämnda bristerna anses detta ändå 

som den bäst lämpade metoden för uppsatsen syfte. Dessa tillkortakommanden försökte 

överbryggas genom att uppmuntra respondenterna till en öppen diskussion, och att värna 

om en avslappnas miljö och atmosfär kring intervjun. Detta exempelvi genom att hålla 

intervjuerna på platser som för respondenterna är bekanta och överlåta stor del av 

planeringen rörande tid till dem. Hänsyn togs även till hur jag som moderator valde att 

framställa mig själv rörande allt från språkbruk och ordval till kläder och andra attribut som 

kan förstärka de maktförhållanden som finns mellan respondenter och 

moderatorer/forskare (Hardings, 1998).    

Det slutliga materialet för studien bestod av åtta fokusgruppsintervjuer och fyra intervjuer 

med relevanta aktörer, med totalt 45 respondenter (mellan två och sju i varje fokusgrupp), 

vid 12 olika tillfällen. Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Vid alla 

fokusgruppsintervjuerna, med studenter och gruppen med missbrukare som undantag, 

deltog jag och ytterligare en student som ingår i projektet Förstärkt stadsmiljö. Vid de 

tillfällena behandlades båda våra frågeområden, där jag inledde intervjuerna. Vid alla 

fokusgruppstillfällen utgick jag från en semistrukturerad intervjuguide (se appendix). Vid de 

fokusgruppsintervjuer där vi var två studenter, med två olika frågeområden, utgick vi från 

varsin intervjuguide. På så sätt kan dessa intervjuer sägas bestå av två delar, en del som rör 

risk och trygghet, samt en del som rör medbestämmande i stadsplaneringen.    

Samtliga intervjuer inleddes med att projektet Förstärkt stadsmiljö presenterades 

tillsammans med syftet för uppsatsen/uppsatserna, för att därefter följas av information 

som rör etiska överväganden som gjorts i samband med studien och intervjuerna, samt 

information rörande respondenternas rättigheter under och efter intervjun (se appendix). 

Alla fokusgruppsintervjuer spelades in för att därefter transkriberas och analyseras, medan 

endast minnesanteckningar fördes under de enskilda intervjuerna. Under 

transkriberingsprocessen ersattes alla respondenters namn med sifferkoder.   
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Respondenter till studien rekryterades till största del med hjälp av olika 

intresseorganisationer12 vars medlemmar var av intresse för att ett så mångdimensionellt 

material skulle kunna samlas in (Giritli Nygren et al., 2015a). Undantaget var studenter och 

HBTQ-personer, där snöbollsurval användes. Med gruppen studenter genomfördes totalt 

två stycken fokusgruppsintervjuer där respondenterna delades upp i grupper om män och 

kvinnor, vilket möjliggjorde för att undersöka om trygghetsupplevelsen i Sundsvalls 

stadskärna skiljer sig mellan könen. Anledningen till att detta endast gjordes med denna 

grupp och inte de övriga var tillgången på respondenter i de grupperna.  Vid de enskilda 

intervjuerna användes ingen intervjuguide, dessa hölls snarare som förutsättningslösa 

möten, där informanterna själva fick berätta om deras roll och arbete kring trygghet i 

Sundsvalls stadskärna. På detta sätt ansåg jag att flest dimensioner av arbetet och deras 

riskgörande kunde fångas.  

Tabell 1. Respondenters position, antal intervjutillfällen, samt antalet respondenter (även uppdelat i män 

och kvinnor) 

Position  
(Stand Point) 

Tillfällen Antal män Antal kvinnor Totalt antal 
respondenter 

Polis 3 4  4 

Trygghetsgrupp 1 6 2 8 

Studenter 2 5 5 10 

HBTQ-personer 1  2 2 

Ungdomar 1 2 4 6 

Pensionärer 1 3 4 7 

SFI-elever 1 2 1 3 

Missbrukare 1 2 1 3 

Rullstolsburna 1 2  2 

Totalt 12 26 19 45 

 

Gemensamt för alla fokusgruppsintervjutillfällena var att deltagarna själva stod för 

diskussionen, medan vi som höll i själva intervjun sa väldigt lite. Anledningen till detta var 

målet för fokusgrupperna, nämligen att skapa förståelse för informanternas eget görande 

                                                      
12

 Ung i Sundsvall, EFS-kyrkan, Studentkåren Sundsvall, PRO och SFI.  
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och förhandlande av risk och trygghet, snarare än deras reaktioner på våra påståenden och 

tankar. Med anledning av det inleddes varje intervjutillfälle med frågorna:  

(1) Vad innebär ordet risk för dig? 

(2) Vad innebär trygghet/otrygghet för dig? 

Genom att inleda intervjuerna med denna typ av frågor framkom även hur vissa risker 

associeras med vissa normer och värderingar i en given social kontext (Giritli Nygren et al., 

2015b). Dessa frågor följdes därefter av frågor som rörde trygghetsupplevelsen i Sundsvalls 

stadskärna, vilka platser som ses som trygga respektive otrygga, vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen samt vad som skiljer otrygga respektive trygga platser åt samt hur de hanterar 

upplevda risker.  

För att få en bild av det nuvarande trygghetsarbetet som bedriv i Sundsvall, hölls som nämnt 

även intervjuer polisen och en trygghetsgrupp i kommunen som jobbar med trygghet just i 

stadskärnan. Under dessa diskuterades hur aktörerna arbetar med trygghetsfrågor, hur 

arbetet bedrivs samt hur de uppfattar Sundsvall; som en trygg eller otrygg stad utifrån sin 

professionella roll. Dessa intervjuer varade mellan en och en och en halv timme.  

Validitetsfrågor är viktiga vid bedömning av forskningsresultat, då det är validiteten som kan 

skilja ut bra respektive dålig forskning. Forskning med hög validitet innebär att 

undersökningen överensstämmer väl med det uppställda syftet, samt att slutsatserna 

faktiskt besvarar på frågeställningarna. Kort sagt; forskaren undersöker det som hen avsett 

att undersöka. Men frågor kring validitet är även kopplade till vetenskapsfilosofiska frågor, 

exempelvis den ontologiska frågan om hur vi uppfattar ”verkligheten”. Existerar det en, för 

oss, oberoende verklighet? Positivister anser att denna existerar och att det är den som 

forskare bör studera, medan hermeneutiskt orienterade forskare – feministiska forskare – 

anser att denna verklighet snarare är en social konstruktion. Detta gör det svårt att bedöma 

studiers validitet, det finns även (postmoderna) forskare som förnekar validitetens 

betydelse (Allwood & Erikson, 2010). I denna studie för att uppfylla en hög validitet, i den 

mån det är möjligt, har stor vikt fästs vid att det är respondenternas upplevelse och tolkning 

av trygghet som undersöks. På detta sätt undviks att det ska uppstå ”glapp” mellan 

syfte/frågeställningar och resultatet. Resultatet ska dock tas för vad det är. Resultatet för 

studien kan inte sägas vara generaliserbart och/eller representerbart för någon större 
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population utanför Sundsvall. Jag ser dock ingen anledning till att respondenterna i den här 

studien skulle utskilja sig markant från den population från vilken de är tagna, och att 

studiens slutsatser skulle vara helt utan relevans (Hollander, 2001).  

Reliabilitet å sin sida, syftar till att resultatet ska vara möjligt att återfinna om studien 

upprepas. I och med att detta är en kvalitativ studie som är platsbunden till Sundsvall, finns 

risken att resultaten kan komma att skilja sig åt. Detta behöver inte bero på att studien i sig 

varit dåligt planerad eller frågorna varit dåligt formulerade, utan på mer okontrollerbara 

faktorer som exempelvis tiden. Med tiden utvecklas städers stadskärnor vilket kan innebära 

att uppfattningarna av trygghet kan komma att ändras. Men även mer kortsiktiga 

förändringar spelar in, exempelvis årstider och de skillnader i ljus som finns då tidigare 

forskning visat att dagsljus har en inverkan på hur tryggt ett rum upplevs (Listerborn, 2002). 

Bästa sättet att ändå försöka säkra någon form av reliabilitet är att hela tiden kritiskt placera 

sig som forskare i förhållande till studien (Gillies & Alldred, 2012; Hardings, 1998; Mauthner, 

Birch, Miller & Jessop, 2012).   

4.2 Analysmetod  
För att analysera det insamlade datamaterialet och kunna dra slutsatser har tematiserad 

innehållsanalys används. Detta har möjliggjort för att fånga upp respondenternas egna 

uppfattningar av risker och trygghet, så att själva konstruerandet av begreppen kan tas ut, 

samtidigt om förhandlandet och görandet (eller ogörandet) av risk inte går förlorat.   

Analysarbetet inleddes med att det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger 

för att ge en känsla för materialets helhet. Därefter lästes varje enskild intervju mer 

noggrant, vid dessa genomläsningar gjordes mindre markeringar i texten i form av stödord 

eller understrykningar av ord, meningar och fraser som upplevdes var relaterade till studien 

syfte. Därefter plockades dessa ut för att i sin tur kodas och så småningom kategoriseras, för 

att på ett mer lättillgängligt sätt återspegla det centrala budskapet i intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att fånga det latenta innehållet i intervjuerna, det vill 

säga den underliggande meningen, tematiserades de kategorier som skapades i steget 

innan. Genom denna process bryts intervjuerna ner del för del, för att till slut utgöra 

material ifrån vilket jag kan besvara mitt syfte och mina frågeställningar (Ibid, 2004).  
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Tabell 2. Analysmetodens olika steg.  

Steg 1 Steg 2 Steg 3  
(kodning) 

Steg 4 
(kategorisering) 

Steg 5 
(tematisering) 

Materialet läses 
igenom 
upprepade 
gånger 

Mindre 
markeringar av 
relevanta delar 
görs i materialet 

Markeringarna 
kodas 

Koderna 
kategoriseras 

Kategorierna 
tematiseras 

 

Koderna från det första steget utgjordes till stor del bara av ord, eller korta fraser, som 

konkret kunde beskriva vad det var informanterna berättade eller gjorde återkopplingar till. 

Kategorierna som består av flera olika koder beskrev fenomen eller typer av resonemang 

som förekom i intervjuerna. De slutliga temana var åtta till antalet och döptes till följande: 

risk, trygghet, rädsla för rum, rädsla i rum, rädsla för rum i rummet, göra risk, göra risken 

ogjord och slutligen aktörsperspektiv. Dessa teman återkommer senare i uppsatsen som 

underrubriker i den analytiska diskussionen, med sånär samma namn.  

4.3 Etiska överväganden 
Vid all forskning som bedrivs är de etiska överväganden som görs under processen viktiga, 

därför har Vetenskapsrådet utvecklat forskningsetiska principer som syftar till att ge normer 

för förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare. Dessa 

har sin utgångspunkt i att värna om den enskilde individen, som aldrig får utsättas för 

skaderisker, såväl fysiska som psykiska, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2002). Det grundläggande individsskyddskravet, har konkretiserats i fyra huvudkrav som 

alltid ska tas hänsyn till innan och under en forskningsprocess; informations13-, samtycke14- 

konfidentialitets15- samt nyttjandekravet16 (Vetenskapsrådet, 2002). 

De inledande kraven uppfylls genom informerat medgivande kommer att ses som ett krav 

för att respondenter ska kunna medverka i studien. Detta kommer att tillgodoses genom att 

en kortare sammanfattning av studien gås igenom, varefter respondenterna får avgöra 

huruvida de vill medverka i studien eller inte. Rörande konfidentialitetskravet kommer 

respondenternas uppgifter inte finnas tillgängliga efter intervjuerna är genomförda. Detta 

genom att alltid nämnas vid koder (deras namn finns därför inte att tillgå alls), enda 

                                                      
13

 Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.   
14

 Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.   
15

 Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.   
16

 Uppgifter om enskilda individer, insamlade för forskningsändamål, får inte användas för icke-vetenskapliga syften. 
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uppgiften som kan finnas kvar efteråt är kön och ålder. Detta ses dock som information som 

inte kommer att kunna ledas tillbaka till någon enskild individ, vilket innebär att även 

nyttjandekravet kommer att kunna uppfyllas.  

I och med att den här studien har ett tydligt användarperspektiv, och utgår från ett 

intersektionellt teoretiskt ramverk har det genom hela processen varit viktigt för mig att 

veta vart jag har positionerat mig själv, i förhållande till såväl teorier som tidigare forskning, 

men framförallt i relation till studiens respondenter. Frågor som ”vilka normer utgår jag 

från? vem porträtterar jag som den andre? från vems synvinkel undersöker jag detta? Har 

därför varit viktiga att ställa för att så mycket av informanternas egna perspektiv på risk och 

trygghet ska utgöra studiens resultat, med så liten påverkan från mig själv som möjligt 

(Gillies & Alldred, 2012; Mauthner et al., 2012). På detta sätt kan jag lättare finna essensen i 

respondenternas berättelser och se fler aspekter av det undersökta ämnet än vad jag hade 

gjort utan att reflektera över min egen position/standpoint (Hardings, 1998). Detta då en 

medvetenhet kring mina egna utgångspunkter och min position tillåter mig att kritiskt 

granska mina egna analyser och tolkningar och möjliggöra för mig att se saker ur ”den 

andres” perspektiv och sociala position.   

Genom dessa överväganden och reflektionen kring min medvetenhet om min egen position 

och om olika maktstrukturer i samhället, är förhoppningen att jag ska kunna minimera min 

egen reproduktion och legitimering av stereotyper och normer genom den här studien. Jag 

hoppas istället att jag lyckats leverera en medveten och normkritisk studie  

5. Analytisk diskussion  

I det här avsnittet redovisas studiens resultat, som valts att vävas samman med analysen 

genom diskussion. Redovisningen har valts att disponeras efter de centrala teman som 

utarbetats från materialet: risk och trygghet, som behandlar hur respondenterna definierar 

och förstår dessa centrala begrepp; rädsla för rum, rädsla i rum, rädsla för rum i rummet i 

vilka upplevd risk och (o)trygghet diskuteras utifrån föreställningar om rummen och vilka 

som befinner sig i dessa utifrån position i samhället; göra risk och göra risken ogjord där 

informanternas eget görande och ogörande av risk diskuteras utifrån rådande normer och 

strukturer. Avsnittet avslutas med en del som rör hur risker görs och ogörs i det 
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organiserade trygghetsskapande arbetet. I denna avslutande del används materialet från 

träffarna med trygghetsgruppen och olika personer inom polisen, där deras riskgörande 

sätts i relation till de övriga gruppernas görande. Avsnittets teman överlappar varandra till 

viss del, somliga citat kan således även passat in under andra teman än där de är placerade. 

Detta visar på fenomenets komplexitet och mångsidighet, och bör således inte ses som en 

brist. Som redan poängterades i metodavsnittet är samtliga informanters namn avkodade, 

citaten som används för att exemplifiera tema och resonemang är dock personliga. Som 

nämndes så har analysen valts att integreras i detta avsnitt, varje tema analyseras därför i 

direkt anslutning till empiriredovisningen, för att slutligen sammanfattas gemensamt i 

nästkommande avsnitt.   

5.1 Risk och trygghet   
Som nämndes i uppsatsens inledande del, så är det stadskärnans användares upplevelser 

som står i fokus för studien. Detta har inneburit att de centrala begreppen risk och trygghet 

inte givits någon på förhand klar definition, utan kommer istället få sina betydelser utifrån 

hur de framträder i det empiriska materialet. De behandlas således explorativt med bred 

tolkning. Detta analysavsnitt kommer därför inledas med att utifrån de inledande frågorna i 

intervjuerna, återge informanternas egna beskrivningar och definitioner av begreppen.   

Genom intervjuerna framgick, som väntat, att risk hade olika innebörd och betydelse 

beroende på individers position i samhället. Det kunde röra såväl framkomlighet och 

tillgänglighet, som utsatthet för brott, risken att förlora kompisar och/eller polisen. 

Gemensamt för alla grupperna var att risk beskrevs som något som var svårt att kontrollera, 

ofta härlett till yttre faktorer. Nedan ges ett exempel på detta sätt att resonera rörande risk.  

Resp. 1: typ att man utsätter sig för nåt farligt 

Resp. 4: […] typ yttre faktorer som man inte riktigt kan påverka. Det är svårt att skydda sig från kanske.  

Resp. 3: Man inte har kontroll liksom.    
(Fokusgruppsintervju med kvinnliga studenter) 

 

Det sätt att förstå risk som framkommer i citatet ovan förekom även i intervjuerna med 

pensionärer och rullstolsburna. Däremot kopplades risk då ofta ihop med ens egna fysiska 

hälsa och ålder, och ofta nära kopplat till framkomlighet.  
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Från intervjun med pensionärer:  

Resp. 1: risk för oss som är gamla, är osandade gator och oskottade övergångsställen och bussfickor. 
Det är risk, att stå på en sju, åtta decimeter hög snökant när man ska stiga av bussen, stiga på den och 
sen ner för att de inte plogat bussfickan, så det är en risk.  

 

Att risk får olika betydelse beroende av vem man frågar blir också tydligt i intervjun med 

gruppen HBTQ-personer. Där framgick att risk var väldigt nära sammankopplat med ens 

sexuella läggning och identitet, då processen kring att ”komma ut” alltid var förenat med 

risk, oberoende om det handlade om att uppvisa sin sexualitet i offentligt eller privat rum 

(se exempelvis Giritli Nygren et al., 2015a/b).  

Från intervjun med HBTQ-personer:  

Resp. 2: Det är väl alltid en typ av risk man tar när man ska komma ut som något annat än 
heterosexuell.     

Resp. 1: Risk betyder väl ganska mycket för personer inom HBTQ-plus, det är ju nånting man tar på stort 
allvar eftersom man inte vet vilka människor som kommer vara accepterande eller inte, det kan vara en 
familjemedlem eller nån främling som kan skapa otrygghet runt om en.  

 

Gemensamt för de flesta kvinnliga informanterna, oavsett position, var att risk kunde 

härröras till rädslan för överfall och manligt sexuellt våld utomhus sent på kvällen. Detta sätt 

att tala om risk förekom inte alls hos de manliga respondenterna även om det var andra 

män som utgjorde risken även för de manliga informanterna. Endast vid ett tillfälle under 

alla intervjuer förekom att en kvinna upplevts som ett hot, vilket då gick att härröras till att 

hon var påverkad av droger och i ett bråk med en annan person. Värt att notera är att risk i 

intervjuerna inte bara refererar till risk för fysisk skada utan kan också handla om ”en chans 

eller en möjlighet till något” (resp.3 i intervjun med manliga studenter), eller som också 

nämndes:  

Resp. 2: Det finns ju en risk att placera aktier också liksom.  
(Fokusgrupp manliga studenter)  

 

Detta visar på begreppets bredd och komplexitet, vilket är viktigt och ha med sig i den 

följande analysen. Risk kan alltså även handla om ett mer spänningssökande beteende 

genom exempelvis extremsporter och/eller riskfyllda livsstilar, där individerna självmant 

söker upp olika risker för upplevelsens skull (Lyng & Matthews, 2007). Samtidigt som detta 

visar på värdet i att vidare studera begrepp som risk.    
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Till skillnad från risk, så skilde sig inte sättet att tala om trygghet åt mellan grupperna 

nämnvärt. Trygghet handlade i regel om stabilitet i tillvaron samt familj och andra nära och 

kära. När diskussionerna sedan övergick till att handla om otrygghet och källor till otrygghet, 

förekom dock tydliga skillnader mellan grupperna. För grupperna med rullstolsburna och 

pensionärer kunde (o)trygghet härledas till frågor rörande tillgänglighet och rörlighet, 

medan för gruppen med HBTQ-personer och SFI-elever snarare handlade om tillhörighet, att 

passa in och möjlighet att göra anspråk på olika platser (jämför Giritli Nygren & Schmauch, 

2012).  

Under intervjun med SFI-eleverna återkom hela tiden frågan om integration rörande såväl 

risk som trygghet. Möjligheten att lära sig hur det svenska samhället fungerade och hur det 

sociala samspelet på offentliga platser ser ut diskuterades flitigt. Detta då ett avvikande 

beteende sågs som något som påverkade hela gruppens möjligheter till att bli en del av 

samhället och därigenom äga tillträde genom platstagande.   

Från intervjun med SFI-elever:  

Resp. 1: Ibland när de som nyss kommit till Sverige… de vet inte reglerna. De skriker, de pratar högt, de 
vill bråka. Jag tycker man ska lära sig reglerna först, innan man börjar gå ut och göra saker, inte göra vad 
man vill och skrika. Det är inte okej.  

Resp. 2: Jag tycker om man ska kunna ta emot flyktingar på bästa sätt så måste man lära dem om all 
information. Om tradition, om allting. Det är stor skillnad mellan Sverige och Asien och Afrika till 
exempel, man måste ge dem en… måste lära dem hur allt fungerar och hur man är. Gör man det blir alla 
en del av samhället.  

Resp. 3: Det är jätteviktigt för oss att veta hur samhället här fungerar, vi vet inte hur svenskar tänker 
och vad de gillar, eller hur de fungerar. Man måste lära sig det på en gång.  

 

Dessa citat visar alla på hur centralt upplevelsen av att tillhöra och vara en del av det 

svenska samhället är för de tre informanterna. Precis som i gruppen med HBTQ-personer, 

för vilka samhällets och andra människors accepterande av ens sexuella läggning var 

centralt för trygghetsupplevelsen, är inkluderingen i samhället för SFI-eleverna central. En 

ovilja att mötas och en ovilja att acceptera olika ursprung sågs även det som en otrygghet, 

och något som försvårade integrationsprocessen i det Svenska samhället.   

Resp. 2: Men man träffar en del människor som inte alls vill ha kontakt med en.   
(Fokusgrupp SFI-elever) 
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Hatbrott var inget som respondenterna uttryckligen diskuterade, vilket kan tyda på att det 

inte nödvändigtvis är våldshandlingar och/eller trakasserier som ses som en risk. Människors 

bemötande och agerande gentemot individen har även det en stor inverkan på risk- och 

trygghetsupplevelsen.  

Gemensamt för informanterna var att otrygghet ofta emanerar från andra människor, i 

synnerhet från män. Otrygghet härrörd från andra kunde förstärkas om droger eller alkohol 

upplevdes finnas med i bilden. Polisiär närvaro omnämns i de flesta fall som en källa till 

trygghet, då de upplevs som en övervakare som erbjuder skydd. Men för de missbrukare 

som ingått i studien, var polisen snarare en källa till otrygghet. Individerna upplevde sig 

misstänkliggöras och trakasseras av polis och ordningsmakt.  

Från intervjun med missbrukare:    

Resp. 1: Dyker de upp och det är hur lugnt som helst så blir det ju livat för att de dyker upp. De skapar ju 
kaos och problem. Retar upp folk. Provocerar. Medvetet.  

Resp.2: jag hade en vit Saab en gång [….] På 14 dagar, stannade de mig tre gånger om dagen. Inte fick 
jag lov att köra någonstans. Och så fort dem såg mig, då tvärvände dem! Och jaga mig. (moderator: vad 
ville dem kolla då?) Körkortet och nykterhet. Och jag kör aldrig i fyllan, och körkort har jag ju! Men det 
sket de i! Dom skulle stanna mig ändå! 

 

Den konflikt som dessa informanter vittnar om bottnar i den intressekonflikt som uppstår 

mellan polisen i deras yrkesuppdrag – upprätthålla ordningen i samhället och se till att 

samhällets lagar efterlevs – och informanternas personliga intressen och livsstil.  

I de följande delarna kommer jag gå närmare in på de olika sätt varpå otrygghet (och risk) 

görs i relation till rädsla för rum och rädsla i rum. Samt rädsla för rum i rummet. Den 

sistnämnda delen rädsla för rum i rummet handlar om hur offentliga platser kan skilja sig åt 

exempelvis beroende på tid på dygnet och vem som intar rummet (Listerborn, 2002:92). 

Rädsla på offentliga platser kan således grovt delas upp i rädsla för och rädsla i rum, vilket 

kommer att vidareutvecklas i de kommande delarna.    

5.2 Rädsla för rum  
Rädsla för rum syftar till rädsla grundad i olika föreställningar om ett rum, ofta baserat på 

rykten, individers tidigare erfarenheter och/eller föreställningar om att vissa rum är farligare 

än andra. Denna rädsla är också kopplad till vem man tror sig veta visats på platsen 

(Listerborn, 2002). Många av respondenterna i den här studien ansåg att deras 
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riskuppfattningar till stor del kom från medier och nyhetsrapportering. Men även på egna 

och andras erfarenheter, och aktuella diskurser knutna till särskilda platser.  

Från intervjun med kvinnliga studenter:  

Resp. 3: Tunnlarna vid tågstation är jag också rädd för. Ja, för att min kompis, […] hon har liksom kallat 
dom tunnlarna för ”våldtäktstunnlarna” för att det skett våldtäkter där. Då blir man ju såhär, jätterädd 
för att man vet att de kallas för det.  

Resp. 2: Dom flesta våldtäkter sker inte ens ute i parker, men sättet man rapporterar om det, då har 
man ju alltid en bild på en mörk gränd. […]man blir ju jätterädd för den där mörka parken eller gränden, 
eller skogen typ. Det är ju som att alla präntar in i en att… såhär, gå inte själv som kvinna för att du 
kommer att bli överfallen typ. 

Från intervjun med pensionärer: 

Resp. 3: […] vissa platser kan vara mer obehagliga, man försöker ju undvika vissa risker. Någon sorts 
planering, riskplanering finns väl i ens vardag, om än omedvetet. […] Mycket riskbedömning görs ju 
utifrån vilken information man får press och så vidare. Och läser man i tidningen att det är mycket 
överfall, eller tråkigheter på Navet och de här tunnlarna, så är ju det såklart något man tar till sig och 
man avhåller sig från att utsätta sig för de platserna.     

 

Rädslan för vissa platser är alltså starkt associerad med den diskurs som omger dem, samt 

hur platserna framställs i media. I citaten från intervjun med kvinnliga studenter ovan, 

framgår att det även påverkar huruvida du som kvinna kan göra anspråk på särskilda platser 

under dygnets mörkare timmar. Rummet upplevs med andra ord tillhöra männen under 

kvällstid, då män inte uppfattas löpa samma risk för att bli utsatt för våld.  

Citatet från intervjun med pensionärerna visar på hur individers rörlighet i staden kan 

begränsas som en följd av rapporteringen och riskuppfattningen. Platser som diskuterades i 

citaten ovan upplevdes även som otrygga av manliga informanter, det var dock inget som 

var upplevdes vara knutet till deras kön, utan mer på ett allmänt plan.  

Från intervjun med manliga studenter:  

Resp. 5: Om ni tänker på parker, eller parken som jag går förbi där, det är väl … Dels har man väl bilder 
av att det händer mycket i parker. Från filmer och allt möjligt man har hört och sen så på kvällstid är det 
ju inte någon som är där. 
 

I det ovanstående citatet framgår att andra personer kan upplevas som en källa till trygghet, 

men personers närvaro är även en källa till otrygghet – beroende på vems närvaro det 

pratas om. Sundsvalls busstation (Navet) upplevdes som otrygg av alla respondenterna, och 

var uppe för diskussion i alla intervjuer. Otryggheten på Navet härleddes dock endast till den 
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klientel med missbrukare som vistas där, och ingenting till själva miljön som upplevdes som 

ljus och öppen. Nedan följer två exempel på hur detta uttrycks i två olika intervjuer: 

Från intervjun med manliga studenter:  

Resp. 2: Navet är ju människorna som hänger där. Så Navet i sig är ju inte en dålig plats, utan det är ju 
alla junkies som rör sig där. […] Det är ju alltid höga och fulla människor på Navet, det är ju konstant. 
[…] Det är dygnet runt.   

Från intervjun med pensionärer:  

Resp. 3: Det som ger Navet det är väl just det klientelet som samlas där, va? Även om de flesta av dom 
är harmlösa i sig, så skapar det som någon otrygghetskänsla. För tittar man på platsen som sådan så är 
det väl inget i den som inger otrygghet.  

Resp. 1: Nej, den är ju öppen och upplyst som så. Busskurerna har ju lampor och så, så det är ju inte 
frågan om det.     

 

Gruppen missbrukare som uppehåller sig på Navet upplevdes ofta som oberäkneliga och 

obehagliga att vistas kring. Det framgick dock att det var vissa personer inom gruppen som 

upplevdes som särskilt otrygga, nämligen unga personer och de som brukar droger. Dessa 

individer upplevdes även som otrygga inom gruppen. Detta vilket visar vikten av att inte se 

grupper som en enhet utan ta hänsyn till nyanserna inom gruppen, i detta fall gruppen 

missbrukare.  

Från intervjun med missbrukare:  

Resp. 2: […] det är ju nynazarna som strular till det. Nynazarna, nynazarna, de ungdomarna, som tycker 
de är tuffa och ska hålla på och röka och bråka på busstation. Det är dem som ställer till allting. Dem 
som sitter och ölar och super, de är ju så jävla trött de orkar inte kliva upp och… och en del är riktigt 
roliga av dom.  

Resp. 3: […] jag tror inte jag skulle vilja gå från krogen själv och gå till Navet själv. Det skulle jag inte 

göra.  

Resp. 2: fram till tio [kan man vistas på Navet], sen måste man gå hem. Då kommer alla ligister och 
elände och ställer till det.  

 

Ovanstående citat visar som sagt på att otrygghet även är ett stort och begränsande 

problem även inom en grupp som ofta pekas ut som ”ett problem”. Detta visar att otrygghet 

är ett närvarande problem för alla samhällsgrupper, och som tar sig olika uttryck beroende 

på individers position och erfarenheter. De missbrukare som jag mötte gav även intryck av 

att vara exkluderade ur stadskärnan (Thörn, 2011; Jerima, 2013). På frågan ”när ni vistas i 

staden, vart brukar ni vara då?” gav individerna svar som:  

Resp. 3: vi är inte i staden, vi åker hem.  
(Fokusgrupp missbrukare) 
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Platser görs, som nämnt, i relation till givna normer och egenskaper, genom vilka tillträde 

regleras (Thörn, 2011). Upplevelsen av att vara exkluderad kan förstärka den otrygghet som 

missbrukarna upplevde från polisen, men även i förlängningen förstärka otryggheten på 

Navet sent på kvällen då polisen inte är den källa till trygghet som dem är för många andra 

av stadsrummets användare. Dessa individer saknar, som tidigare nämnts, många gånger 

möjligheten att tillskrivas rollen som brottsoffer, utan tillskrivs en permanent roll som 

problem och/eller gärningsmän (Christie, 1986; Payne & Francies, 2004).  

Från intervjun med missbrukare:  

Resp. 2: idag vågar man ju inte säga hej till någon utan att någon skriver en lagsedel.  

 

Men inte bara denna grupp vittnade om stadskärnans exkluderingsprocesser, även de 

rullstolsburna informanterna upplevde sig vara utestängda från delar av stadskärnan. Risk 

för dem var starkt sammankopplat med möjligheten att ta sig runt, vilket även påverkade 

deras trygghetsupplevelse. Otrygghet var därför till stor del synonymt med trappor, snäva 

gångar och kullersten. Otryggheten varierade mycket beroende på årstider, där den 

upplevdes mer utbredd på vintern, då framkomligheten kunde vara kraftigt begränsad på 

grund av snö eller liknande. I intervjun med rullstolsburna fördes följande dialog om 

Sundsvall som stad med avseende på trygghet.  

Från intervjun med rullstolsburna: 

Resp. 1: Den är ju trygg så kan jag tycka, kan vara lite otrygg om man ska försöka ta sig fram, det är 

mycket kullersten och gamla byggnader som inte är anpassade och så. Och då kan det vara otryggt.  

Resp. 2: Det är ju mycket gamla byggnader, och det är ett ganska stort hinder om man har rullstol. 

Tänker bara på det här med restauranger, nu är inte jag någon flitig besökare på restauranger men det 

är ju minst hälften man inte kommer in på, säkert mer än så också.  

 

Här framgår tydligt att samhällets norm, och även stadsplaneringen utgår från människor 

utan funktionsvariation, varefter människor som inte passar in i den normen exkluderas från 

staden. Rörande samhällets normer, så framkom att dessa även påverkade risk- och 

trygghetsupplevelsen för HBTQ-personer med avseende på heteronormen och samhällets 

acceptans.   
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Från intervjun med HBTQ-personer:  

Resp. 2: Jag tycker det är jättejobbigt att gå förbi killar, asså typ tonåringar, då blir jag jätteobekväm och 
otrygg, så det brukar jag försöka undvika, även på dagen. Men det är absolut unga tjejer också. Det 
brukar vara mycket blickar, eller det kanske inte är blickar, men det är väl att man tror att man kommer 
få blickar när man går förbi dem, kommentarer och sådant.  

 

Hennes medvetenhet om att hon inte faller inom heteronormen, samtidigt som hennes stil 

– butch17 – vittnade om att hon öppet valt att frångå normen, har stor inverkan på hennes 

riskmedvetenhet (se exempelvis Kirby & Hay, 1997). Men det till trots så var hatbrott inget 

som någon av dem ägnade mycket tanke åt, då det svenska samhället generellt upplevdes 

som relativt öppet och accepterande. Dessa informanter, som båda var kvinnor, var mer 

oroade för vad de kallar ”kvinnorelaterade risker” exempelvis våldtäkt. Samtidigt vittnade 

båda dessa informanter om att homosexuella män troligen är mer riskutsatta än dem själva 

som homosexuella kvinnor. Vilket styrks av tidigare forskning (Giritli Nygren et al., 2015a/b).  

Från intervjun med HBTQ-personer:  

Resp. 1: snubbar i vår ålder tycker väl att det är jättehett med två homosexuella tjejer och lesbiska och… 
men asså, jag tror att det är jättestor skillnad på en homosexuell tjej och en homosexuell kille, och det 
är en helt annan grej för utomstående.    

 

Ovanstående citat och resonemang visar på att risk hela tiden görs utifrån individen sjäv 

och dennes förutsättningar, ofta knutna till individens position i samhället. Men även att 

riskuppfattningar och föreställningar om platser påverkas av vad vi hör och ser i 

exempelvis nyhetsrapportering och film.I nästföljande avsnitt går jag närmare in på hur 

upplevelser av rum påverkar upplevelsen av risk och trygghet.      

5.3 Rädsla i rum  
Rädsla i rum är mer situationsbunden än rädsla för rum, och hänger ofta samman med 

platsers utformning gällande exempelvis ljussättning och ödslighet (Listerborn, 2002). 

Otrygga platser som redan nämnts, såsom parker och tunnlar, nämndes även när 

respondenterna diskuterade vad som gjorde att vissa platser upplevdes otrygga. 

Gemensamt var att mörker (dålig ljussättning) och avsaknad av människor i rörelse var de 

främsta orsakerna till otrygghetsupplevelsen. Det framkom ett samband mellan möjligheten 

att använda sina sinnen och otrygghet. Exempelvis upplevdes svåröverskådliga platser (för 

                                                      
17

 tjejer med en androgyn stil, som lutar åt det mer stereotypt maskulina hållet. Stilen brukar 

kännetecknas av kortklippt hår och stereotypiskt manliga kläder.  
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såväl en själv, som för andra runt omkring) eller platser där det är svårt att höra eller göra 

sig själv hörd, som genomgående otrygga. Det kunde även förstärka otryggheten – 

exempelvis i gångtunnlarna.  

Från intervjun med kvinnliga studenter:  

Resp. 5: Det många pratar om där, är att det är i musik i tunnlarna, så om jag skriker, då är det ju ingen 
som hör mig. Och de tunnlarna, de är ju liksom nere…  

Resp. 1: …ja, liksom under gatan.  

Resp. 3: Och de har den där musiken för att folk ska känna sig tryggare, och jag blir bara rädd av den 
musiken. Alltså man vill ju höra omgivningen, om det skulle komma någon liksom. Man vill ju höra det 
istället för musiken. Även på dagen!  

 

Avsaknaden av andra människor i rörelse var något som alla respondenter, i alla grupper, 

ofta återkom till som ett stort (o)trygghetsproblem (Jacobs, 1961). Den sociala kontrollen, 

samt den hjälp och stöd som andra människor erbjuder, upplevdes saknas i staden. Detta 

innebar att informanterna hade svårt att nämna trygga platser i Sundsvall. På så sätt kan 

den trygga platsen sägas flyttas runt, beroende på hur situationen och omgivningen ser ut, 

medan de mer otrygga platserna är permanenta.  

Resp. 3: Asså, man känner sig ju trygg i Sundsvall över lag, men samtidigt när man ska rada upp trygga 
platser så tycker jag inte att det finns jättemånga då. Det är mest såhär, eller jag känner mig trygg när 
det är fler människor, det är så himla tomt överallt liksom. Så jag tror att det är därifrån man känner att 
det kanske inte finns någon jättetydlig plats där man känner sig riktigt trygg. Men, som sagt, det har ju 
aldrig hänt en själv någonting sådär läskigt. Så det är väl därför man tycker Sundsvall är ganska tryggt. 
(Fokusgrupp kvinnliga studenter)  

 

Detta innebär att även de mest trygga platserna, kan upplevas som otrygga. 

Trygghetsupplevelsen i centrum påverkades för grupperna med pensionärer och 

rullstolsburna främst av tillgänglighet och rörlighet som då spelade en central roll. De 

rullstolsburna kunde känna sig exkluderade från delar av stadskärnan på grund av begränsad 

framkomlighet vilket påverkade trygghetsupplevelsen, medan många av pensionärerna 

oroade sig för fysiska skador till följd av fall eller liknande. Dessa två grupper gav inte uttryck 

för otrygghet kopplat till utsatthet för brott i någon större utsträckning, vilket hade varit att 

vänta i relation till tidigare forskning (Brottsförebyggande rådet, 2016; Pain, 1997). Något 

som de själva menade hade att göra med att de sällan var ute sent på kvällen, samt att de i 

regel hade sällskap med. 
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5.4 Rädsla för rum i rummet 
I mycket tidigare forskning har kopplingen mellan rädsla i och rädsla för rum förbisetts 

(Listerborn, 2002), trots att den är viktig att ta hänsyn till. Hur dessa rädslor samverkar 

kommer därför att närmare undersökas i denna del. Genom att väva ihop dessa olika rädslor 

kan platsupplevelser som skiljer sig åt beroende på tid på dygnet synliggöras. Det vill säga, 

att platser som under dygnets ljusa timmar upplevs trygga, kan efter mörkrets inträde 

istället upplevas otrygga. Samtliga informanter uppgav att kvällar kändes mycket mer 

otrygga än dagar, vilket främst berodde på ljusskillnaden. Detta innebar även att 

trygghetsupplevelsen skilde sig åt mellan årstider, då höst och vinter är mörkare än såväl vår 

som sommar, samtidigt som de innebär mindre framkomlighet – en viktig aspekt av 

trygghetsupplevesen.   

I materialet framkom att platsers utformning ofta samverkade med individers uppfattning 

av platser i relation till upplevelser av trygghet. Många platsers utformning särskilt med 

avseende ljussättning tycktes ofta förstärka känslan av otrygghet, vilket innebar att på 

dagtid trygga platser upplevdes otrygga på kvällen. Mörkret, tillsammans med avsaknaden 

av andra människor i rörelse, förstärkte intrycket av att ”en viss typ av människor” rörde sig 

på platserna. Detta var något som både kvinnliga och manliga informanter gav uttryck för, 

även om de kvinnliga informanterna tyckte rädslan var mer påtaglig:  

Resp. 2: vägen hem tycker jag är läskig. För det är såhär, men det är så tomt. Och sen är det en sådan 
här stor park som är jätteläskig på kvällen, för den är stor och det är vatten som rinner. […] och det 
ligger en skog bredvid, man tänker… någon jävel kan komma och springa ut ur skogen och dra ner mig i 
skogen. (Fokusgrupp kvinnliga studenter) 

 

Även här var det hotet från män som var det närvarande, något som har en stark inverkan 

på hur människor rör sig i stadsrummet, samt hur de förhandlar kring riskerna. Att förhandla 

kring risker kan ses som en process varje människa genomgår vid bedömningar av 

situationer. Ett exempel kan vara möten mellan människor på trottoarer, där individer 

bedömer situationer exempelvis utifrån vem de möter, hur omgivningen ser ut och hur en 

eventuell situation skulle kunna hanteras. Den inre diskussionen, bedömningen och det 

slutliga agerandet ses som en förhandling hos den enskilda individen.  

Mindre människor i rörelse innebar att misstänksamheten gentemot de man mötte ökade, 

och informanterna blev mer vaksamma. I förhandlandet kring risker uppvisade flertalet av 
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de manliga respondenterna stor medvetenhet kring kvinnors upplevda utsatthet, varefter 

dem anpassade sitt eget rörelsemönster. Många av dem tenderade även att hellre diskutera 

andras rädslor och otrygghet, i synnerhet kvinnors (se exempelvis Sandberg & Tollefsen, 

2010). 

Från intervjun med manliga studenter:  

Resp. 5: Jag kan känna om jag går förbi […] eller om jag går bakom eller om […] jag möter en tjej på 
gatan bara så anstränger jag mig för att se så ofarlig ut som möjligt, just för att hon kan ju inte veta [om 
jag är farlig].  

Resp. 3: Det kan ju till och med hända att man tar en liten omväg, bara för hennes skull…  

 

När det rörde männens egen otrygghet så framgick att det inte var något aktivt tänkte på i 

någon större utsträckning, medan risk och trygghet visade sig vara en högst närvarande och 

ständigt aktuell fråga för kvinnor. Detta återspeglades även i den atmosfär som omgav de 

olika fokusgruppsintervjuerna. När män diskuterade risk och trygghet var stämningen 

avslappnad trots det allvarliga i ämnet, medan stämningen och tonen bland kvinnor var 

allvarlig och spänd.  

5.5 Göra risk och göra risken ogjord  
Som några av resonemangen ovan visar kan människors riskuppfattningar förstås utifrån 

deras position i samhället. Respondenterna visar tydligt hur maskulinitet och femininitet 

skapas utifrån risk. I enighet med den rådande maskulinitetsnormen gav inte de manliga 

respondenterna uttryck för någon utbredd otrygghet, även om det förekom, och på så sätt 

blir deras görande av sin maskulinitet som en del i deras riskgörande. Detsamma framkom 

bland de kvinnliga respondenterna som utifrån deras position som kvinnor upplevde sig vara 

mer riskutsatta än män. Deras riskgörande blev därigenom en del av deras femininitet, 

utifrån uppfattningen kring kvinnor som naturligt sårbara och oförmögna att försvara sig 

själva (se exempelvis Hollander, 2001; Valentine, 1992). Genom sitt riskgörande och 

förhandlande av risker kan kvinnor samtidigt som de gör sin egen femininitet, även 

reproducera maskulinitetsnormer, genom att tala om män som ett skydd: 

Resp. 3: ja, då får man trösta sig med att man har en stor, stark man med sig. (En kvinna från 
fokusgruppen missbrukare) 

 

I förhandlandet av risker framgick även att kvinnor inte upplevde att de inte skulle kunna 

försvara sig själva i händelse av ett överfall (vilket även syns i citatet ovan), medan manliga 
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informanter förväntade sig att de skulle kunna försvara sig själva. Männen förväntade sig att 

kunna undvika en given risk genom att förstärka och/eller förtydliga sin egen maskulinitet, 

exempelvis genom att visa upp ett tuffare yttre för att avskräcka personer från att bråka 

med den: 

Resp. 4: ibland är det när jag går själv, […] om jag ser skumma personer. […] Jag typ bröstar upp mig och 
går förbi. Jag är ganska stor. Man går ju kanske lite så här böjd, men sträcker på mig liksom. En blir lång 
liksom. Försöka se lite så här tuffare ut så är det ingen som vågar bråka med mig.  
(Fokusgrupp manliga informanter)  

 

Kvinnors förhandlande av risker och hanterandet av dessa skiljde sig markant från männens 

mer utmanande strategier. Från intervjuerna framgick att kvinnor i så stor utsträckning som 

möjligt försökte undvika risk genom att ändra sitt beteende och rörelsemönster. Risker 

förhandlas med andra ord i enighet med rådande föreställningar om kvinnokroppen 

(Hollander, 2001), som fysisk underlägsen mannens – maskulina – kropp. Detta går även att 

se i ljuset av Mary Douglas (1966) resonemang om smuts och Valentines (1989) diskussion 

om skam, som båda är kopplade till tabun kring att vara ett offer för sexuellt våld.  

Resp. 4: mest när man ska hem, på kvällar och sånt, att man tänker på… typ ”är det dumt att jag går 
själv nu?” och oftast tänker man ju att det är dumt att man går själv, även om det oftast inte händer 
nånting. Så är det ju sällan det händer nåt, men det är ju fortfarande en risk man tänker på.  
(Fokusgrupp kvinnliga studenter) 

Resp. 3: Det är också så eftersom vi alla är kvinnor, […] jag upplever att det är typ läskigare för oss för 
att vi är mer utsatta på kvällarna. Känns det som – jag vet inte, jag har ingen statistik på det.  
(Fokusgrupp kvinnliga studenter) 

 

Kvinnor förhandlar risk på så sätt utifrån föreställningar om deras fysiska begränsningar som 

kvinnor, vilka de var mycket medvetna om, medan männen snarare förhåller sig till sin 

fysiska potential som män:  

Resp. 1: Men så där som du snacka om att gå till Sidsjön, jag bodde ju där förut. Alltså jag klarade aldrig 
av att gå dit upp själv. För det är världens backe, så jag kände att om någon skulle komma efter mig så 
skulle jag aldrig orka springa ifrån. 
(Fokusgrupp kvinnliga studenter)  

 

Detta resonemang återkom flera gånger hos kvinnliga informanter under intervjuerna, så 

även i diskussioner om vem eller vilka som utgör det största hotet. Där framgick tydligt att 

föreställningar om fysisk kompetent är starkt associerat med kön och ålder (Hollander, 

2001). Unga män upplevdes av alla informanter utgöra det största hotet, medan äldre 

personer inte sågs som ett hot då individers sårbarhet ansågs öka med åldern, medan det 
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inneboende hotet minskade. Detta kan sägas grundas i förväntningar och föreställningar om 

att åldras, där en ökad ålder är synonym med svaghet och hjälplöshet. I intervjun med 

kvinnliga studenter förhandlande en av dem risk på följande sätt:  

Resp. 5: Ja, asså man kollar ju av vad det är för personer man möter till exempel. Om jag går ensam på 
gata, och ser att det är en man jag möter, då byter ju jag sida på gatan. […] Eller om det är typ såhär, en 
gammal gumma, så okej, då blir det inte lika farligt längre.   

 

Genom dessa citat och resonemang framgår tydligt hur risk görs i relation till genus, samt 

hur genus görs i relation till risk. Föreställningar om femininitet och maskulinitet 

genomsyrar stark det som informanterna säger, och reproducerar på så sätt den 

maktordning som finns mellan män och kvinnor som ligger till grund för bland annat 

rädslans geografi (Valentine, 1989). Konstruktionen av manligt och kvinnligt påverkar hur vi 

människor förhandlar och förhåller oss till risk, genom vilken kvinnors rörlighet och tillträde 

till stadens offentliga rum begränsas.  

Som visats ovan, är det inte bara i förhållande till maskulint och feminint som risk görs, risk 

har visats även göras utifrån andra positioner. För de kvinnliga informanterna i HBTQ-

gruppen gjordes risk tydligt både i förhållande till att vara kvinna i dagens samhälle, där 

rädslan för sexuellt våld var påtaglig, och i förhållande till repressalier för att frångå den 

rådande heteronormer var något de oroade sig för. Trots det kan en av informanterna sägas 

öppet frångå heteronormen genom att vara butch. Risk kan, som nämnt, inte bara göras, 

risk kan även bli ogjort genom att motsätta sig de rådande normerna som utgör 

maktstrukturerna i samhället (Giritli Nygren et al., 2015b). Därför kan ett stilval som det 

ovan ses som ett sätt att göra risken ogjord, även om det skulle kunna innebära en ökad risk 

i praktiken.  

I rollen som kvinna hade informanterna en mängd olika strategier för att undvika (manligt) 

våld utomhus. Dessa strategier var ofta att gå särskilda vägar där andra människor brukar 

röra sig och/eller där andra har översikt och kan se om något händer. Men även att alltid ha 

pepparspray med sig, eller hålla nycklar i handen likt ett knogjärn, för att på så sätt bättre 

kunna försvara sig vid ett eventuellt överfall var exempel på strategier informanterna tog 

upp. Detta visar tydligt på hur strategier och att göra risker ogjorda skiljer sig åt.  

Maktrelationers påverkan på risk framgår tydligast mellan gruppen missbrukare och polisen. 

Polisens roll som institution och den makt de innehar med ensam rätt till att bruka våld och 
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med möjlighet att anhålla personer, kan tänkas vara en stor anledning till att de upplevs 

som en källa till otrygghet hos vissa grupper. I det här fallet ska dock inte bortses ifrån att 

dessa två grupper traditionellt ofta hamnar i konflikter med varandra, då polisens jobb går 

ut på att upprätthålla den samhälleliga ordningen och se till att lagar och regler följs.   

Gruppen med SFI-elever som ingick i studien gav intryck av att mycket av deras 

riskuppfattning var associerat med rädslan för att inte passa in i samhället. Det vill säga, 

möjligheten att ta del av stadsrummet och äga platsen, och inte vara exkluderade. De 

vittnade dock om att Sundsvall generellt upplevdes väldigt säkert och tryggt. Men rörande 

denna grupp är det viktigt att ta i beaktning vilka erfarenheter de möjligen kan ha med sig 

sedan tidigare. Därför är det av vikt att även inom denna grupp vara medveten om 

närvarande variation och nyanser. De tre personer som ingick i denna studie kom alla ifrån 

oroliga och/eller krigsdrabbade områden, vilket kan ge en helt annan referensram gällande 

trygghet än vad personer som växt upp i Sverige – som i sammanhanget kan ses som ett 

säkert land att leva i – har. Rädslan för att inte passa in, bör dock ses i ljuset av den 

vithetsnorm som finns i det svenska samhället och inte på något sätt förminskas.  

Risk och trygghet visade sig, som sagt, även vara starkt sammankopplat med möjlighet till 

framkomlighet och rörlighet för grupperna med pensionärer och rullstolsburna. Där risken 

kan sägas göras till stor del utifrån deras fysiska förmågor. Istället för att ha klara strategier 

för att hantera dessa risker, tycktes de snarare verka begränsande och exkluderande 

rörande deras möjligheter att äga rummet. Här ska dock märkas att detta var mer påtagligt 

för de rullstolsburna informanterna än för pensionärerna som ändå upplevde sig vara 

inkluderade.   

5.6 Hur risker görs och ogörs i det organiserade trygghetsskapande 
arbetet   
I den här delen kommer riskgörande (och ogörande) hos polisen och en trygghetsgrupp att 

diskuteras. Då dessa aktörers arbete och arbetssätt markant skiljer sig åt, kommer 

diskussionen att vara uppdelad i två delar; först diskuteras polisens risk(o)görande och 

därefter trygghetsgruppens. Vid mina träffar med dessa aktörer visades en stor vilja att 

verka för ett tryggare Sundsvall, där alla invånare ska kunna vistas obehindrat. Det har också 

tydligt framkommit att trygghet är ett aktuellt och prioriterat område, från såväl deras sida 

som kommunens. 
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Gemensamt för båda dessa grupper är att deras arbete främst utgår från tidigare 

trygghetsundersökningar som gjorts i Sundsvall, i vilka Navet har visat sig vara den mest 

otrygga platsen i stadskärnan (Polisen, 2016). Därför riktas idag mycket av deras fokus och 

arbete på just Navet. För polisen styrs även deras arbete och fokus av deras egen statistik på 

såväl brott som otrygghet, samt på tips som kommer in till dem. I statistiken är Navet en 

plats som kraftigt utmärker sig med mycket tillslag och gripanden, och stor och utbredd 

otrygghet, även i de tips som kommer in till polisen är Navet en återkommande plats. Precis 

som i de tidigare nämnda fokusgruppintervjuerna var det den klientel av missbrukare som 

utgjorde källan till otrygghet på och i anslutning kring Navet. Polisen kunde vittna om olika 

metoder och arbetssätt de har provat för att förbättra situationen, exempelvis fanns 

tidigare en Citygrupp (avvecklandes under 2014 på grund av bemanningsfrågor), som 

upplevdes fungerat bra i det trygghetsskapande arbetet kring busstationen. Efter gruppens 

avveckling har polisen fått ändra sitt arbetssätt och är därför idag på Navet i mån av tid och 

resurser. Vissa av de jag träffade vittnade dock om en viss uppgivenhet inom polisen 

rörande Navet när det arbete som läggs ner inte upplevs ha någon effekt på vare sig 

klientelen eller tryggheten. Detta tycktes även i stor utsträckning påverkas av den 

resursbrist som råder inom svensk poliskår, då vissa brott måste prioriteras vilket därmed 

påverkar möjligheterna till att utveckla trygghets- och brottsförebyggande arbete.  

Förutom Navet fokuserade mycket av polisens trygghets- och brottsförebyggandearbete på 

att minska alkoholrelaterade brott, i synnerhet i anslutning till krogar vid stängningstid. Våld 

och alkohol är som tidigare känt starkt korrelerade med varandra, så även i Sundsvall. Här 

upplevde dock polisen en tydlig förbättring under de senaste 10 åren då våldsbrotten i 

anslutning till krogars stängning kraftigt minskat. Detta har kunnat härledas till ett aktivt 

arbete med ansvarsfull alkoholservering, där krögare, polisen och ordningsvakter 

gemensamt arbetade mot överservering av alkohol, droganvändning och våld.   

Polisens riskgörande kan utifrån detta främst sägas grundas på statistik och tips. Genom 

statistiken görs riskbedömningar vartefter de förhandlar riskerna och sitt agerande. Till 

skillnad från många övriga grupper i den här studien, så försöker inte polisen undvika 

riskerna genom olika strategier, de gör snarare öppet motstånd mot de risker som 

identifierats. Detta påverkas självklart av den yrkesroll som polisen har, där upprätthållande 

av lag och ordning många gånger innebär svåra och riskfyllda situationer. Polisens 
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riskgörande i det här fallet kan också ses som unikt, i bemärkelse av att risker inte görs i 

förhållande till de själva utan den övriga befolkningen i Sundsvall. Självklart gör polisen även 

riskbedömningar utifrån sig själva, vid till exempel olika insatser och ingripanden, det var 

dock inget som diskuterades närmare under våra samtal. Detta kan möjligen vara ett sätt att 

hantera de risker man möter som polis, nämligen att så länge man är i jobbet är man polis 

och är på så sätt distanserad från risker mot en själv som person.  

Liksom polisen var också trygghetsgruppen mycket fokuserad på Navet och den klientel som 

upplevs vara källan till den otrygghet som finns på och i anslutning kring platsen. Under 

Trygghetsgruppens möte diskuterades främst denna problematik och olika förslag till 

lösningar och förbättringar. Mycket av diskussionerna handlade om hur Navet skulle kunna 

bli en plats som tillhör den gemene sundsvallsbon, istället för att tillhöra missbrukare och 

hemlösa som idag. Detta innebar ofta att bygga bort eller flytta gruppen (Koskela 2000; 

Minton, 2006). Detta kan ses som ett steg i att bygga in kontrollerande åtgärder i det 

offentliga rummet. Det reproducerar även samhällts maktordning där individer som inte 

anpassar sig efter samhällsordningen exkluderas från det offentliga rummet (Sanders, 

2009), istället för att försökas integreras genom olika metoder. Dessa åtgärder kan innebära 

att ytterligare samhällsgrupper exkluderas ur offentligheten. Utifrån detta kan 

trygghetsgruppens riskgörande sägas utgå från både statistik, men även från 

medlemmarnas egna perspektiv då mycket av riskerna diskuterades utifrån dem själva. Men 

då gruppen var relativt homogen med avseende på etnicitet, utbildningsnivå, 

funktionsvariation och social position går många av de aspekter av risk och trygghet som 

lyftes fram tidigare i uppsatsen, förlorade i deras riskgörande.   

I och med den processen blir vissa risker ogjorda, vilket i längden reproducerar många av 

samhällets maktordningar. I sitt riskgörande utgår både polisen och trygghetsgruppen från 

många av samhällets hegemoniska normer och strukturer, vilket gör många av samhällets 

grupper själva blir ogjorda. Risk- och trygghetsbegreppet blir således endimensionellt och 

bortser från flera gruppers otrygghet, exempelvis otrygghet som härleds till frågor rörande 

framkomlighet, tillhörighet och möjlighet att göra anspråk på olika offentliga platser. Att just 

dessa aspekter faller bort för polisen beror förmodligen till stor del på de uppgifter som 

ingår i deras yrke.  Genom den ensidiga fokus på Navet som förekom i diskussionerna, gick 

andra dimensioner av upplevd otrygghet i stadskärnan förlorade, exempelvis den utbrädda 
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otrygghet som de kvinnliga respondenterna vittnade om och betydelsen av framkomlighet. 

Detta visar på vikten av att medvetandegöra aktörer om mångsidigheten i dessa begrepp, 

och vilken betydelse position har för risk och trygghetsgörande. Aktörer medvetna om dessa 

variationer och dimensioner kan innebära ökade möjligheter till ett mångsidigt arbete som 

riktar sig till alla stadsrummets användare.   

6. Sammanfattning och slutdiskussion  

I den här uppsatsen har jag velat öka förståelsen för hur olika sociala grupper upplever 

Sundsvalls stadskärna utifrån ett trygghetsperspektiv. Detta har gjorts genom att visa på hur 

risk och trygghet tillsammans med genus, sexualitet, etnicitet, social position, 

funktionsvariation och ålder är något socialt föreställt, som görs utifrån intersektioner i 

samhällts maktordningar. Detta är av många förkroppsligat och görs därför utan någon 

vidare reflektion. Risk är således något som konstruerar och reproducerar hegemoniska 

strukturer i samhället genom mänskligt handlande (West & Zimmerman, 1987; Giritli Nygren 

et. al., 2015a).  

Som tidigare forskning har visat så påverkar konstruktioner av risk och position människors 

möjligheter att äga tillträde till offentliga platser, vilket påverkar deras vardag och livskvalité 

i längden (Brottsförebyggande rådet, 2016; Thörn, 2011). Genom att analysera olika 

aspekter och dimensioner av riskgörande har jag visat att otrygghet och risk är något som är 

ständigt närvarande för kvinnor, medlan otrygghet för män inte är ett lika närvarande 

problem. Män uppvisade istället medvetenhet kring deras egen roll som ett potentiellt hot 

vartefter de anpassade sitt eget rörelsemönster. Samtliga respondenter upplevde att det 

främsta hotet utgjordes av unga män, och personer under påverkan av droger. Otryggheten 

upplevdes även som störst under kvällstid och dygnets mörka timmar, detta innebär att 

trots att offentliga rum är välplanerade och välskötta så kan de upplevas skrämmande och 

otrygga om människor som vistas där framkallar känslor av otrygghet (Jerima, 2013; Pain, 

2001). På så sätt kan den trygga platsen sägas vara flyktig och flytta runt beroende på 

situation och omgivning, medan den otrygga platsen är mer permanent. Kännetecknande 

för trygga platser var bra ljussättning och andra människor i rörelse, vilket är något som 

även tidigare forskning har visat på (exempelvis Jacobs, 1961; Edqvist, 2012)).  
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Från fokusgruppsintervjuerna framgick som sagt att det inte bara är i förhållandet mellan 

maskulint och feminint som risk görs, risk gör även utifrån andra maktordningar, normer och 

strukturer. För de kvinnliga respondenterna i HBTQ-gruppen framgick tydligt hur olika 

ordningars intersektioner inverkar på trygghetsupplevelsen. För dem gjordes risk både i 

förhållande till att vara kvinna (rädslans geografi), samtidigt som det gjordes utifrån den 

hegemoniska heteronormen. För gruppen SFI-elever som ingick i studien gjordes risker 

utifrån kulturella maktordningar som samverkar med vithetsnormen. Trygghet visade sig 

även vara starkt sammankopplat med framkomlighet och rörlighet, för grupper som 

pensionärer och rullstolsburna. Samhället förutsätter slentrianmässigt att flertalet grupper 

är eller består av gående och riskerna gör därav i relation till detta antagande. Polisens 

närvaro var något som av de flesta informantera upplevdes som en källa till trygghet, men 

för de missbrukare som ingått i studien, var polisen snarare en källa till otrygghet.  

I studien ingick även trygghetsarbetande aktörer, dessa gjorde risker främst utifrån statistik 

och tidigare forskning, vilket kan innebära att såväl vissa risker som positioner kan bli 

ogjoda.  Ett endimensionellt risk- och trygghetsbegrepp exkluderar normbrytande och 

perifirerade grupper från riskanalysen, något som i längden kan utestänga dem från det 

offentliga rummet (Jerima, 2013; Thörn, 2011).   
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Appendix   

Bilaga 1. Intervjuguide till fokusgruppsintervjuer 

Projektet 

Den framtida magisteruppsats som denna forskningsdesign avser ingår i ett 

samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet i Sundsvall. Projektet är i 

form av en förstudie som syftar till att på ett hållbart sätt (ur såväl ekonomisk, social som 

miljömässig aspekt) bidra till utvecklingen av Sundsvalls stadskärna. Det konkreta målet för 

studien är att identifiera och öka kunskapen om de olika utmaningar och den potential som 

finns i Sundvalls stadsmiljö ur stadsrummets användares perspektiv. Genom detta arbete är 

förhoppningen att utveckla inkluderande miljöer där affärsmöjligheter tas till vara på, 

sociala behov tillgodoses samtidigt som nya sociala relationer generas, för att på så sätt 

förstärka stadsmiljön i Sundsvall. 

En viktig aspekt inom stadsutveckling är trygghetsarbete, som strävar efter att stadskärnor 

ska upplevas tryggare av dess användare. Syftet för den här studien kommer därför vara att 

undersöka hur olika sociala grupper upplever Sundsvalls stadskärna utifrån ett 

trygghetsperspektiv. 

 

Etik 

 Högst frivilligt, ni kan när som helt under intervjun välja att gå härifrån och därmed 

avbryta er medverkan (informations- och samtyckekravet). 

 Era uppgifter kommer att vara konfidentiella. Det vill säga att ingen mer än jag 

kommer att ha tillgång till inspelningen från intervjun, era namn kommer inte heller 

att finnas tillgängliga utan ni kommer att benämnas som koder. Detta för att bevara 

er anonymitet i studien. Kön och ålder kan komma att nämnas senare, men 

utomstående som inte vet att just ni deltagit kommer ej ett kunna identifiera er 

utifrån de uppgifterna (utbildning nämns ej) (konfidentialitetskravet). 

 De uppgifter och den data jag samlar in kommer endast att användas i 

forskningssyfte, och inte till något annat (nyttjandekravet). 

 

Tanken men att vi gör detta i grupp, är att ni ska få möjlighet att diskutera era upplevelser 

med andra, samt att ni därmed får möjlighet att reflektera över era egna (och andras) 

upplevelser. 
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Risk och trygghet, begreppen 

Vad innebär ordet risk för dig? 

Vad innebär trygghet/otrygghet för dig? 

Hur skulle du beskriva Sundsvall som stad, som en trygg eller otrygg stad? 

Är rädsla/otrygghet/risk och trygghet något ni brukar fundera kring (främst från eget, men 

även andras perspektiv)? 

 

Upplevelser 

Vilka platser i Sundsvalls stadskärna identifierar ni som… 

 Trygga 

 Otrygga 

 Varför, vad skiljer de åt? 

 

När ni rör er utomhus, såväl dag som natt, hur är er upplevelse då? 

 Vad utgör riskerna? 

 Hur identifierar ni (dessa) risker? 

 Hur hanterar ni dessa? Har ni några strategier? 

 

Skulle ni säga att detta är något som påverkar er och er vardag/liv? 

 Livskvalité 

 På vilket sätt påverkar det er? 

 

Upplever ni att (o)trygghet/risk skiljer sig åt mellan platser, olika tidpunkter, såväl under 

dygnet som under ett år (främst beroende årstid)? 

Berätta gärna om hur upplevelsen skiljer sig åt och vad, om skillnader finns, detta kan tänkas 

bero på? 

Vad med dessa platser/tidpunkter gör att de upplevs otrygga? 
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Egen erfarenhet 

Berätta gärna om en gång när ni upplevt att ni varit otrygga i Sundsvall. 

När, var, hur, varför? 

Hur hanterade ni detta? 

 

Främst riktad mot killar grundat på tidigare forskning som visat att de ofta pratar om att de 

själva uppfattas som risk(er) av främst tjejer… (Sandberg & Tollefsen, 2010:9) (tas bara upp 

om de själva för det på tal) 

Hur märker ni detta? 

Hur känns detta? 

Hur hanterar ni denna position? 

 

Mot trygghet 

Vad får en plats att upplevas som trygg? 

 De platser som i nämnde tidigare som otrygga, vad skulle kunna få dessa att istället 

upplevas som trygga? 

 

Varifrån tror ni att er bild av risker och vad som är ett hot kommer ifrån? 

 Media, egna erfarenheter osv. 


