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Förord 

 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de fyra tjejer som ställde upp som informanter 

för den här studien. Tack för att ni tog er tid att träffas och dela med er med tankar och 

erfarenheter. Det var intressant att träffa er och ta del av era perspektiv.  

 Jag vill också tacka min handledare Helle Rydström, för oumbärliga kommentarer och 

synpunkter, som introducerade nya perspektiv och gav studien en tydligare riktning.  

 Tack också alla ni andra i min omgivning, som under den här studiens förlopp ställde upp 

som välbehövliga samtalspartners och stöd. 
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Inledning  

 

Att kunna röra sig obehindrat i och genom samhällets offentliga rum borde vara en 

självklarhet. Men hur ser det ut i Sverige idag?  

 Den här studien handlar om trygghet. Jag tror nämligen att tryggheten är en förutsättning 

för den fria rörligheten. Med fokus lagt på en svensk stadsmiljö kommer jag att behandla 

synen på trygghet utifrån fyra unga kvinnors perspektiv.  

  

Stadsmiljöns trygghet är ett ämne som återkommande får utrymme och uppmärksamhet i 

media. Diskussionerna om tryggheten tycks aldrig mista sin aktualitet. Frågan är om detta 

borde ses som positivt eller illavarslande? Å ena sidan borde väl allt tal om trygghetens och 

otrygghetens när och var påverka situationen i önskvärd riktning. Å andra sidan är ju vikten 

av att människor känner sig trygga för stor att negligera, vilket får som följd att det alltid blir 

lika viktigt att tala om.  

 Otrygghet bland tjejer/kvinnor är något jag kommer att studera som fenomen, snarare än 

som aktuellt samhällsproblem. Genom att lägga fokus på kvinnor påstår jag inte att otrygghet 

är vanligare bland kvinnor. I denna studie har jag inte tagit någon sådan statistisk hänsyn. 

Istället har jag satt individuella upplevelser, såsom i huvudsak tankar och erfarenheter, i 

fokus. Studien syftar till att förse med ett djupdyk i ett mindre antal unga kvinnors tankar om i 

huvudsak den egna tryggheten. Centralt är alltså den personliga upplevelsen och inte 

ogripbara synpunkter på samhällets trygghet i stort. Relationen till det personliga antas 

nämligen tydligt involvera hur man förhåller sig och varför.  

 Jag har här ämnat undersöka hur man som ung kvinna kan tänkas se på tryggheten i 

offentliga miljöer, men också hur man resonerar kring att röra sig här. Hur ser de medvetna 

förhållningssätten ut till dessa miljöer? Jag frågar mig också hur mycket upplevelsen av att 

röra sig i offentliga rum präglas av diskurser och i vilken grad den har empirisk grund. 

  

För ett mer koncentrerat fokus och en ökad känsla av sammanhang har jag medvetet 

eftersträvat gemensamheter mellan informanterna på tre plan: vad gäller könslig tillhörighet, 

rumslig lokalisering och ålder. Att något slags gemensam rumslig grund skulle finnas mellan 

informanterna föreföll lämpligt, i synnerhet eftersom endast fyra personer skulle komma att 

delta i den här studien. På detta sätt torde kontrasteringar av perspektiv och förklaringar av 

likheter informanterna emellan underlättas. Aspekten av könslig tillhörighet handlar om att 
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det endast är kvinnor som kommer tillfrågas om sina upplevelser och den rumsliga 

lokaliseringen består i att studien begränsar sig till personer bosatta inom Linköpings tätort. 

Den tredje aspekten handlar om att jag avgränsat mig till kvinnor i en bestämd åldersgrupp, 

närmare bestämt 20-22 år. Åldern torde vara en viktig faktor, eftersom den till en viss del 

tenderar att avgöra vilka sammanhang man befinner sig i. I min valda åldersgrupp är den 

gemensamma faktorn att det självständiga livet relativt nyligen inletts. Att jag har valt 

informanter bosatta på samma ort beror på att jag såg det önskvärt att kunna jämföra 

perspektiv mot en någotsånär gemensam rumslig grund. Att jag valde just Linköping var ett 

val av rent praktiska och personliga skäl. 

 

Metod 

Syftet med denna studie har varit att ge en ökad och nyanserad förståelse av ett fenomen som 

ofta studerats i statistiska termer. Kärnan i studien är med andra ord dess kvalitativa karaktär. 

Som Bryman skriver möjliggör den kvalitativa metoden att fler detaljer inkluderas i en 

beskrivning. Även det vidare sammanhanget, kontexten, är här av intresse (Bryman, 2002: 

266). Målsättningen i denna studie har inte varit att kartlägga och etablera representativitet. 

Istället har jag velat ge en ingående beskrivning från mina fyra informanters perspektiv. 

 

För insamling av empiriskt material har jag gjort enskilda semistrukturerade intervjuer med 

fyra personer som jag träffat vid vardera två tillfällen. Mot bakgrund av att de 

sinsemellan saknade relationer sågs den enskilda intervjun som mest adekvat. Fokusgrupper 

uteslöts som alternativ, eftersom jag ville garantera en avspänd grund där integriteten är 

garanterad. Jag beaktade risken för att detta skulle skapa oro hos informanterna. Vissa frågor 

kunde de facto bli personliga och känsliga. Med hänsyn till denna risk är enskilda intervjuer 

att föredra (Bryman, 2002: 339). Det var vidare, av samma anledning, informanterna som har 

bestämt plats för intervju.  

 Viktigt vid kvalitativ intervju är informanternas möjlighet att associera fritt och relatera 

till egna upplevelser. Vad detta innebär sammanfattas väl av Alan Bryman (Bryman, 2002: 

301):  

 

[Fokus ligger] på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden, det vill 

säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 

händelser, mönster och beteenden. 
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För att få informanterna att utveckla sina resonemang ställde jag ofta följdfrågor. Detta 

innebar att jag inte kunde vara alltför strukturbunden i mitt tillvägagångssätt. Med den 

kvalitativa metoden medföljer dock allt som oftast detta obundna drag, eftersom det här inte 

handlar om att finna svar på ett antal i förväg bestämda föreställningar (Bryman, 2002: 300).  

Målet är helt enkelt att intervjun i största möjliga mån ska likna ett informellt samtal. Det 

faktum att jag inte antecknade under intervjun, utan istället spelade in och transkriberade den, 

var ett övervägande som gynnade ambitionen med intervjun likt informellt samtal. Alla 

tycktes nämligen snabbt glömma bort det faktum att det låg inspelningsutrustning vid sidan 

om oss.  

 Den deltagande observationen är en metod som ofta är intressant i studier som exempelvis 

rör val och strategier. Som Michael Agar skriver finns det vid enbart intervju en risk för att 

saker och ting utelämnas av informanterna (Agar, 1996: 159). Det finns dock två 

inskränkningar som inte gör den deltagande observationen passande i denna studie. För det 

första har fokus inte bara legat på upplevelsen av att röra sig i offentliga rum. Centralt har 

även varit den roll som ensamhet spelar i dessa sammanhang. Detta hade förstås varit omöjligt 

att studera genom att själv delta. För det andra motiveras det av den begränsade tidsplanen. 

Den deltagande observationens resultat skulle nämligen ha kunnat ifrågasättas, eftersom man 

bör hänge sig den under en lång tid (Bryman, 2002: 277). I denna studie får jag alltså utgå 

ifrån vad som sägs.  

 Det teoretiska materialet är insamlat från mestadels stadsplanerings- och genuslitteratur. 

En hel del litteratur som relaterar dessa två har också studerats.  

 

Kontribution  

I frågan om kvinnors trygghet i offentliga rum finns åtskilligt statistiskt underlag. Frågan är 

dock hur mycket dessa kvantitativa resultat egentligen säger. Enligt Anita Heber tenderar de 

kvantitativa metoderna i att ge en mörkare bild av situationen än de kvalitativa. I statistiska 

undersökningar framstår rädslan ofta som mycket mer utbredd än som framgår vid kvalitativa 

intervjuer. Detta har att göra med att vår förståelse på denna väg inte blir tillräckligt god 

(Heber, 2007: 39). Mycket av det vi genom statistiska undersökningar ”vet” kan kräva någon 

form av nyansering. Det kan till exempel handla om att kompletteras med mer djupgående 

angreppssätt. Min strävan efter att på detta sätt nyansera tillförsäkras genom djupintervjuer 

som metod. Hille Koskela, som gjort flera studier på rädslor för brott, hävdar att intervjuer 

överhuvudtaget är det lämpligaste angreppssättet vid studier som involverar komplexa och 
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möjligen känsloladdade aspekter (Heber, 2007: 40). Jag har i denna studie försökt ta hänsyn 

till att tryggheten sällan är svartvit.  

 Denna studie ger en djupgående, snäv insyn i fyra unga kvinnor tankar och upplevelser av 

trygghet. Studiens kärna utgörs alltså i själva verket av dessa. Genom att bland annat ge 

informanterna stort utrymme i intervjusituationen, och låta dem leda riktningen på samtalet, 

erbjuder studien ett inifrånperspektiv. Tillförlitligheten har varit viktig att ta i beaktande. 

Deras perspektiv ska ju nämligen av informanterna upplevas som mycket verklighetsnära. Det 

har därför i hög grad varit de som har bestämt samtalens riktning.  

 Trots att jag inte kan dra några generella slutsatser motiveras studiens betydelse av ett 

värdefullt inifrånperspektiv. Eventuellt kan en studie som denna fungera som inspiration till 

fortsatt forskning. De presenterade perspektiven kan väcka intresse för nya, outforskade 

aspekter av tryggheten. Genom att titta på hur ett antal individer tänker och förhåller sig kan 

nya forskningsområden utveckla sig. 

  

Om informanterna 

Som vid det här laget framgått är alla informanter kvinnor. De är alla i åldrarna 20-22 år, men 

har sinsemellan inga andra specifika överensstämmelser. Jag har värvat dessa personer till att 

delta via personliga kontakter, utan hänsyn till varken etnicitet eller klass. Alla informanter 

har intervjuats vid två tillfällen. Jag har för skydd av informanternas integritet inte använt 

deras riktiga namn.  

 

Louise 

Louise är 22 år och har bott i Linköping sedan en längre tid tillbaka. Hon studerar till lärare 

och bor i en lägenhet med sin sambo. På fritiden jobbar hon extra eller ägnar tiden åt vännerna 

och sportaktiviteter.  

 

Mona 

Mona är 21 år. Hon är student och på fritiden jobbar hon en hel del extra. Hon bor i lägenhet 

med sambo.   

 

Sofia  

Sofia är 20 år och relativt nyinflyttad i Linköping. Hon studerar till sjuksköterska och bor med 

sin sambo. Fritiden ägnas åt böcker, bland annat. 
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Therese 

Therese är 21 år. Hon jobbar med kundservice och gillar att resa, åka snowboard, festa. 

Hon bor ensam i en lägenhet. 

 

Disposition 

I kapitel 1 fokuserar jag på hur man tolkar situationen i offentliga rum och vad detta ger för 

perspektiv på trygghet. Jag tittar också på vad som ligger bakom, och påverkar, denna 

tolkning. Tryggheten i sin kontext utreder olika begrepp som upplevdes nödvändiga att vara 

på det klara med innan vi närmar oss detta ämne. Genom att inte förutsätta att vi med trygghet 

menar samma sak söker jag garantera en så god förståelse som möjligt av informanternas 

resonemang. Begrepp nära knutna till tryggheten, såsom otrygghet och rädsla, utreds också. 

Tankar om risk kontra säkerhet handlar om hur man i det offentliga rummets olika situationer 

ser på risk och säkerhet. Detta kommer att relateras till vilken grund informanterna anser att 

det finns för den aktuella upplevelsen, som antingen torde luta mot trygg eller otrygg. 

Handlandets rationalitet behandlar konkreta förhållningssätt i dessa rum, och tar alltså fasta 

på själva handlandet. 

 Kapitel 2 handlar om vilka praktiska aspekter som kan tänkas inverka på tryggheten i en 

miljö. Jag tar fasta på de faktorer som påverkar tryggheten såväl positivt som negativt. I 

Mörkret och det dolda behandlas stadsplaneringen och informanternas perspektiv på dennas 

möjlighet att påverka upplevelsen och således deras liv. I Andra människors betydelse 

diskuterar jag till vikten av andra människor (se även Relationen till andra, kapitel 3) med 

fokus på hur dessa reglerar tryggheten genom bland annat sin närvaro/frånvaro. I Media som 

orsak och lösning utreds den mediala rollen och dess möjlighet att inverka över 

trygghetsupplevelserna.  

 Kapitel 3 behandlar trygghetsupplevelsen som en upplevelse präglad av kultur och genus.  

Relationen till andra behandlar åter andra människor (se Andra människors betydelse, kapitel 

2) fast här tas fasta på hur relationen till andra påverkar den individuella upplevelsen. Genus 

och kroppslig praxis relaterar upplevelsen till de mer praktiska aspekterna av en viss 

genustillhörighet. Jag tittar närmare på hur dessa aspekter kan påverka en upplevelse av att 

röra sig i offentliga miljöer.  Diskursernas inflytande behandlar diskursiva aspekter, det vill 

säga hur man pratar om trygghet och otrygghet, och vilka konsekvenser dessa får. Jag utreder 

också i vilken grad diskursen upplevelsen präglar upplevelsen. 
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1. Det offentliga rummet som tolkad situation 

 

Att se trygghet som en personlig upplevelse tror jag är en lämplig utgångspunkt för en studie 

som denna. Även om människor resonerar och handlar under diskursiv påverkan är även den 

individuella tolkningen ett centralt element. Genom att poängtera betydelsen av dessa två 

faktorer betonar vi också det faktum att en persons upplevelser av trygghet och otrygghet 

omöjligen kan vara direkta speglingar av omgivningens sakförhållanden. Att, som ofta görs, 

relatera rädsla till brottsstatistik blir sett på detta sätt kontraproduktivt.  

 Utgår man ifrån etnologen Jochum Stattin beror våra tolkningar på vilka vi själva är. 

Bland annat avgör vår egen tillhörighet ofta vilken relation vi har till andra människor. Även 

föreställningar om olika platsers kännetecken är mycket viktiga vad gäller att forma våra 

intryck. Dessa har kopplingar till vilka människor platsen förknippas med, varför Stattin 

kallar det för aspekter av person. En andra aspekt han konstaterar finns är den av situation. 

Här handlar det om att individuella upplevelser även påverkas av allmänna föreställningar, 

som gör att vissa platser ses som mer riskfyllda än andra (Stattin, 1990: 154).  

 

Tryggheten i sin kontext  

Jag fann det inledande angeläget att utforska vilka resonemang som mina informanter kunde 

tänkas ha om och kring trygghet. Även de mer semantiska betydelserna var av intresse för att 

medvetet undvika att en ömsesidig förståelse tas för given. På detta sätt ser jag också till att 

redan från början vara på det klara med informanternas syn på vad sådant som trygghet, 

otrygghet och rädsla innebär. 

 Från Thereses perspektiv framgår det att trygghet är synonymt med säkerhet. När man 

känner sig tillräckligt säker för att utesluta alla farhågor och misstankar om att något kommer 

att hända, då är man trygg. 

 

Therese säger: 

Att vara trygg innebär för mig känslan av att vara säker. Man ska kunna gå genom staden en 

kväll utan att känna sig hotad. 

 

Louise ser däremot tryggheten som ett tillstånd. Det är ett slags lugn och stabilitet som 

kännetecknar denna och därför lyser rädslan med sin frånvaro. Att situationen inte involverar 

rädsla betonar även Mona som något avgörande för trygghetens infinnande. Sofias sätt att tala 
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om trygghet liknar Thereses i hög grad. Det handlar i synnerhet om känslan av att man kan 

vara säker och hon likställer trygghet med ett slags lugn. 

 Även om synen på vad trygghet är förefaller relativt enhällig framträder skillnader i 

perspektiv något klarare när jag ber dem definiera otrygghet och rädsla. Otrygghet är enligt 

alla utom Louise trygghetens motsats. För henne är betydelsen inte helt självklar och hon 

problematiserar sitt resonemang när hon, i relation till trygghet, beskriver otrygghet som 

följer.  

 

Louise säger: 

Logiskt sett borde det vara motsatsen men jag vet inte riktigt om jag tycker att det är det. 

Tryggheten är ganska konkret ändå, medan att vara otrygg för mig innebär mer saker. Det är 

svårare att sätta fingret på, varför man känner sig otrygg.  

 

När Louise resonerar framstår otryggheten precis som tryggheten vara ett tillstånd. Rädsla å 

andra sidan är något temporärt, eftersom det enligt henne uppstår som en reaktion på något 

konkret hotfullt. Här framgår att Louise ser rädsla som något väsentligt annorlunda än 

otrygghet. Rädslan vilar nämligen på en grund och har en påtaglig orsak, i kontrast till 

otryggheten som i många fall kan vara irrationell. Sofias perspektiv på rädsla och otrygghet 

påminner om de som Louise för i det hänseendet att även hon urskiljer en skillnad mellan dem 

båda. Dock ser Sofia att det när man är rädd, i jämförelse med otrygg, har gått ”ett steg 

längre”. Det är enligt Sofia inte otrygghet, utan just rädsla, som föranleder en person att 

stanna hemma fast hon tänkt gå ut, eller ringer en vän som kan göra sällskap istället för att gå 

ut själv. Även om både Louise och Sofia ser att rädsla och otrygghet är olika saker skiljer sig 

deras perspektiv åt. Om man tittar närmare på rädslan ser Sofia den som ett förstärkt 

otrygghetstillstånd, medan Louise ser den som direkt betingad känsla. För Sofia verkar 

rädslan precis som otryggheten vara ett tillstånd, men ett mycket kraftfullt sådant som i högre 

grad än otryggheten utövar inflytande över ens val och beslut. De andra två informanterna såg 

inte någon egentlig skillnad mellan dessa två, utan såg rädsla som något mycket närliggande 

otrygghet. 

 Intressant att reflektera över är hur vi i vår dagliga vokabulär använder ord och begrepp 

utan att veta hur vi egentligen skulle beskriva dem. Ofta, och i synnerhet när, människor delar 

kulturell/samhällelig bakgrund förutsätts det finnas konsensus. Värt att betänka är till exempel 

hur vi skulle precisera begreppet plats. Det perspektiv som presenteras av Anna Sofia 

Lundgren vidgar den sedvanliga definitionen och har även använts som utgångspunkt för den 
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här studien. Med viss hänsyftning till Doreen Masseys begreppsförklaring framhåller hon att 

en plats karaktäristika avgörs av de relationer som där fortlöper. Med denna förklaring tar hon 

ett steg bort från synen på platsen som något klart avgränsat. Genom att betona relationerna 

poängterar hon att det som händer på en plats får konsekvenser även utanför den avgränsade 

fysiska yta som platsen så ofta definieras utifrån (Lundgren, 2006: 150).  

 

Tankar om risk kontra säkerhet 

Gordon och Riger pekar på rädslan för våldtäkt och konstaterar att detta mycket specifika 

orosmoment påverkar i synnerhet kvinnor i offentliga miljöer. Det handlar inte om att det 

alltid finns en faktisk risk, utan att oron tenderar att resultera i ett tillstånd av farhågor kring 

vad som skulle kunna hända. Så när som per automatik blir det på så sätt utslagsgivande för 

när, hur och ibland till och om man genomför planerade aktiviteter och influerar över såväl 

attityder som konkreta val (Gordon & Riger, 1989: 2). Även om det hos mina informanter inte 

finns samma starka betoning på rädsla säger ändå alla informanter att det händer att de är 

rädda. Likaså konstaterar de alla att rädslan sällan mynnar ut i en obehaglig upplevelse. 

Ytterst handlar det om farhågor, vilket är något som Gordon och Riger också poängterar 

genom att understryka att de flesta resonerar om det som skulle kunna hända.   

 En känsla av att det finns en våldtäktsrisk är något som Therese betonar att hon ofta bär 

med sig. Angående vad som upplevs hota i offentliga miljöer framhåller hon just detta. 

 

Therese säger: 

Jag tror många tjejer tänker på risken att bli överfallen. Man läser så ofta om våldtäkter och 

överfall i tidningarna och ofta tänker i alla fall jag att ’det kunde ha varit jag’. 

 

Hos de andra tre informanterna betonas inte specifikt våldtäkt som något hotande. Möjligtvis 

har detta sin förklaring i att det är svårt att tala om, att det berör och kanske konkretiserar i 

alltför hög grad, men som Anita Heber konstaterar kan våldtäktsrisken inte heller betraktas 

som det enda orosmomentet. Trygghetsupplevelsen är resultatet av allt vi får veta händer 

utsträckning och speglar omfattningen av brott som begås mot kvinnor (Heber, 2007: 59). Tre 

av fyra informanters ointresse inför att diskutera våldtäkt kan alltså likväl ha sin förklaring i 

att våldtäktsrisken inte är vad man upplever vara mest överhängande. Sammantaget är 

svårigheten att närmare definiera otrygghetens orsak, eller vad den riktas mot, något påtagligt 

bland dessa informanter. Utan min primära involvering berörs själva upphovet 
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överhuvudtaget tämligen fåordigt. Det förefaller nästan självklart att det finns ett hot och vad 

detta utgörs av.  

 Therese konstaterar att hon ofta känner en oro för att något, såsom ett samtal med någon, 

som till en början verkat normalt ska mynna ut i en obehaglig situation. Vill någon på gatan 

prata med henne uppstår farhågor och med ens känner hon sig reserverad och otrygg. Hon tror 

att detta är ett mycket vanligt sätt att hantera otryggheten på. 

 

Therese säger: 

Jag tror många är rädda för att överhuvudtaget bli tilltalade av okända män, oftast när man 

befinner sig på platser man upplever som otrygga för tillfället. 

 

Det förefaller även för Monas del vara på den här nivån som otryggheten kretsar. Hon tar 

nämligen, precis som Therese, upp denna oro över att en situation ska vända. För bådas del 

handlar det här om i situationer då de går ensamma. Som Mona säger infinner sig inte oro 

eller otrygghet alls lika ofta när hon har sällskap, och speciellt inte då hennes partner är med. 

 

Mona säger: 

Om de kommer fram och ska ragga då ser de att jag är upptagen kanske och då kan det inte 

leda till att det blir värre. Det kan ju gå ganska långt om man nobbar någon som raggar. 

 

Att farhågorna får tydliga konsekvenser över helhetssituationen framgår tydligt i de 

resonemang som alla informanter för. Dessa upplevelser är ju nämligen inte alltid kopplade 

till en situation där det verkligen finns en risk, utan där risk upplevs finnas. Återigen framstår 

tolkningens roll som mycket betydande.  

 

Handlandets rationalitet  

Gordon och Riger skriver att även om tjejer varken bekräftar eller gör gällande att de är rädda 

visar det sig att de många gånger vidtar försiktighetsåtgärder ute. Detta gäller i synnerhet när 

de är ensamma (Gordon & Riger, 1989: 3). Många tycks alltså bete sig som om de vore rädda, 

utan att egentligen gå med på att de är det. En föreställning om att man bör vara försiktig är 

något som på ett eller annat sätt kan urskiljas även hos mina informanter. Louise uttrycker det 

dock något annorlunda och använder snarare än försiktig ordet rationell.  
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 Som konstaterades i det första delkapitlet ansåg både Sofia och Louise att det finns vissa 

skillnader mellan otrygghet och rädsla. Samtidigt är de överens om att upplevelsen av att röra 

sig i offentliga miljöer på bästa sätt beskrivs med ordet otrygghet.  

 Från Louises resonemang framgick att rädslan är gensvaret på något som har uppfattats 

som hot- eller farofyllt i omgivningen, medan otryggheten inte behöver någon direkt grund. 

Hon konstaterar vidare att eftersom det så sällan händer obehagligheter går hon oftast inte 

runt och är rädd. Dock har hon med sig ett slags beredskap som gör henne förberedd ifall det 

mot förmodan ändå skulle göra det.  

 Beredskapen som Louise för på tal sätter fingret på hur otryggheten skiljer sig från 

rädslan. Rädsla är något som lamslår, menar Louise. Otrygghet består dock i att man i hög 

grad rör sig medvetet och strategiskt. För henne handlar det till exempel om att hon resonerar 

kring huruvida hon ska cykla eller gå eller om hon ska ta en eller en annan väg.  

 Varken Louise eller Sofia tror dock att rädsla är lika vanligt som otrygghet.  

 

Sofia säger: 

Jag tror inte det är jättevanligt att tjejer går runt och är rädda, men däremot tror jag att det 

är ganska vanligt att man känner sig lite otrygg och obehaglig till mods. 

 

Från Louises perspektiv framstår otryggheten som ett aktivt förhållningssätt. Otryggheten 

genererar rationalitet i handlandet och gör att man i de offentliga miljöerna väljer den väg som 

man tycker känns säkrast. Oftast är detta där det finns mycket människor, vilket är något som 

diskuteras vidare i nästa kapitel. Att medvetet välja väg exemplifierar den kalkylering som 

Gordon och Riger för på tal (Gordon & Riger, 1989: 3). Denna går ofta ut på att rationellt, 

men i många fall per automatik, bedöma vad för slags situation det är man befinner sig i. 

Utifrån denna kan man sedan dra en slutsats om hur man på bästa sätt beter sig i det aktuella 

sammanhanget (Gordon & Riger, 1989: 19). 

 Även om de uttrycker det på olika sätt är alla informanter ense om att otryggheten är 

rationell och har verkligt fog. Therese verkar nästan betrakta otrygghet som ett gott tecken, då 

den som hon ser det visar att ”man lever i verkligheten”. 

 

Therese säger: 

Jag tänker att det är befogat att vara otrygg. Man vet ju att det händer saker ganska ofta. Det 

är ju inget konstigt att man är rädd, utan det är bra om det skulle vara så att det händer 

någonting. 
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Handlandets rationalitet visar att de flesta informanter ändå anser att det finns reella risker 

som man bör förhålla sig till i offentliga miljöer. I kapitlet som följer tittar jag närmare på 

vilka faktorer de framhåller när det kommer till att öka tryggheten i miljöer som dessa.  

 

2. En basis för trygghet  

 

Som framgick från förra kapitlet kan orsakerna till att tryggheten rubbas vara många. Medan 

vissa faktorer, såsom upplysta platser, ökar känslan av trygghet minskar eller tar andra bort 

den förefaller individers trygghet kunna påverkas på många sätt.  

 I kapitlen nedan tittar jag närmare på hur man talar om dessa trygghets-/otrygghetsfaktorer 

och vilka tankesätt som ligger bakom just dessa faktorers betydelse.  

 

Mörkret och det dolda  

I mina informanters beskrivningar är mörker ett frekvent tema. Det framgår tydligt att tiden på 

dygnet i mycket hög grad påverkar tryggheten. Trygghet som upplevs dagtid verkar i många 

fall utebli eller kraftigt reduceras kvälls- och nattetid. Ljusa platser känns trygga, medan 

mörka platser inger en känsla av otrygghet.  

 

Mona säger: 

På dagen är jag trygg, jag tänker inte på att det kan hända nåt. Men det har man ju hört nu 

också. I Trädgårdsföreningen var det en tjej som blev våldtagen klockan tre, men där borde 

det ju finnas folk och det är ljust, men det tänker jag inte på. Och det är ju skönt också, att 

inte tänka på det hela tiden. 

 

Att röra sig ute dagtid är inte något man reflekterar kring, enligt Mona.  

 

När samhällets trygghet blir föremål för diskussion betonas ofta betydelsen av att motverka 

mörkrets negativa effekter. Inte sällan handlar det om stadsplaneringsåtgärder såsom utökad 

ljussättning. Belysning är även något som Louise tar upp när hon resonerar kring vad som får 

henne att känna sig trygg ute. Enligt henne förbättrar ljussättning situationen på ett allmänt 

plan, men att göra mörka platser upplysta räcker inte som enskild åtgärd. Detta eftersom det 
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enligt henne inte är brister i stadsplaneringen som ligger bakom och orsakar otrygghet. 

Åtgärden botar helt enkelt symptomen från ett större problem.  

 Inte heller Mona tror att ljussättning i sig kan skapa trygghet. Även om hon hellre rör sig 

på upplysta platser än där det saknas/finns mindre belysning betonar hon vikten av att miljön 

runtomkring den upplysta ytan måste vara öppen. Mycket handlar om hur stor denna yta är. 

Om det finns mycket växtlighet finns det troligen mycket gömställen, resonerar hon. Då 

hjälper det inte att det är ljust just där hon går eller cyklar.  Att bland annat växtlighet gör att 

man inte känner sig trygg säger även Therese och hon kommenterar det som följer. 

 

Therese säger: 

Man kan lysa upp områden där det kan röra sig folk, samt rensa bort buskage där fulingar 

kan gömma sig. 

 

Fördelen med ljussättning i kombination med andra åtgärder är att det implicerar en ökad 

känsla av kontroll. Detta generar i sin tur en känsla av trygghet hos mina informanter.  

 

Andra människors betydelse 

Det är tydligt att andra människors närvaro har stort inflytande över den enskilda personens 

trygghetsupplevelse. Betydelsen av att man inte är ensam på en plats framgick tidigt som en 

viktig faktor, genom att alla informanter, redan under det första intervjutillfället, självmant tog 

upp att en plats direkt känns tryggare om mycket människor är där. De andras betydelse kan 

alltså både förklara varför ingen säger sig vara otrygg ute ensam på dagen och varför de flesta 

säger att de inte upplever oro när de har sällskap på kvällarna/nätterna.  

 Enligt Matthew Carmona beror tolkningen av en plats som trygg eller otrygg på graden av 

den så kallade naturliga rörelsen. Ju mer människor rör sig i en miljö desto positivare 

påverkas trygghetsupplevelserna där. Platser med mindre rörelse blir följaktligen betraktade 

som mer otrygga (Carmona, 2003: 122). Detta resonemang för även Sofia. 

 

Sofia säger: 

Så länge fler folk är ute och inte drar sig för att gå till olika ställen så kommer det alltid 

finnas mer folk som är där och mer folk som kan se, jag tror det händer mindre ju mer folk 

det är på en plats.    
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Hon utvecklar denna grundsyn och tar även upp att poliser och nattvakter kan vara till nytta 

för tryggheten. En åtgärd där man medvetet placerar ut människor i vissa miljöer kan enligt 

henne vara mycket effektivt för att öka tryggheten.  

 Att otrygghet är ett slags tillstånd går ju dock inte ihop med denna förklaring, där de 

rumsliga betingelserna tycks avgöra upplevelsens utgång. Samtidigt är förklaringarna i hög 

grad individuella. Den syn som Louise presenterar skiljer sig i grunden från till exempel 

Sofias. Enligt Louise gör nämligen inte andra människor en plats trygg per automatik. För 

henne är attityden hos dessa människor det centrala. En viktig orsak till att hon ofta känner 

otrygghet är, som hon säger, att människor inte bryr sig om varandra. I synnerhet i offentliga 

miljöer råder det ett slags distans mellan människor. Detta får henne att betvivla om hon 

skulle bli hjälpt ifall det skulle hända henne något.   

 

Media som orsak och lösning  

För Monas del påverkas ens sätt att förhålla sig i offentliga rum i hög grad av media. Ofta 

refererar hon till tidningarnas rapportering när hon hävdar att otrygghet är motiverat i dagens 

Sverige. Hon anser också att situationen bara blir värre och värre.  

 

Mona säger: 

Det verkar nästan vara inne att vara våldtäktsman idag. 

 

Medias roll tar Listerborn fasta på. Hon konstaterar att media har en viktig funktion som 

kreatör av rädslodiskurser, genom att ett förändrat samhällsklimat ofta antyds från de mediala 

informationskällorna (Listerborn, 2000: 49).  

 Louise tror att media skapar oro hos människor, och i synnerhet tjejer, genom sitt urval av 

nyhetsutbud. Hon ställer sig frågan om det kanske inte är så att vi veta för mycket om vad som 

händer. På detta sätt blir många kvinnor kanske lite väl fundersamma inför/i vissa situationer.  

 

Louise säger: 

Vill man öka tryggheten, skriv positiva saker. Jag tror det skulle vara bättre om media 

försökte få fram mer bra grejer. Det har hänt mycket bra grejer, sätt lite tryck på det. 

 

En aspekt i Louises resonemang var för mig särskilt intressant. Även om hon tycker att media 

inte borde informera om så mycket ”negativa” saker säger hon att de förmodligen skulle 
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kunna presentera en ännu mer negativ bild. Media gör ju alltid ett nyhetsurval, resonerar han, 

och de prioritera detta urval på ett sätt som ger människor utrymme att tänka i nya banor. Bara 

på så sätt kan något förändras.  

 I nästa kapitel tittar jag närmare på hur informanterna resonerar kring genus och kulturella 

aspekter. Hur påverkas tryggheten av sådana aspekter? 

 

3. Den präglade upplevelsen 

 

Jochum Stattin konstaterar att det kännetecknande för dagens rädslor är att de ofta ligger på en 

kroppslig nivå. Detta kan ställas i kontrast till bondebefolkningens rädslor som kretsade kring 

magi, övernaturliga fenomen och väsen etc. Likväl är många av de samtida rädslorna 

uppbyggda på samma sätt; sådant vi inte kan se eller kontrollera skrämmer fortfarande, men 

”dess orsaker och uttryck har ändrats”. Medan man i bondesamhället ofta betraktade det 

kvinnliga som något farligt handlar det idag ofta om att det manliga hotar (Stattin, 1990: 158-

159).  

 Vad som framkommer när man pratar trygghet med dessa fyra tjejer är att upplevelsen av 

att röra sig i offentliga rum i flera avseenden inbegriper reflektion. Eftersom det i någon mån, 

om än inte alltid direkt, handlar om samspel med andra människor finns det alltid aspekter 

som inverkar på tolkningen. Samtidens kulturella mönster för förhållningssätten till andra 

människor spelar in och formar människors upplevelser av trygghet och otrygghet. Även 

aspekter av kön och genus har betydelse i sammanhanget, vilket bland annat visar sig genom 

att varenda informant betonar att hon sällan eller aldrig känner sig hotad eller utsatt i möte 

med andra kvinnor. Rädslan, menar alla mina informanter, är något som allt som oftast 

aktualiseras i möte med män.  

 Men för att kunna förstå aspekter som rör genus, och vad det innebär att vara en person 

präglad av dess normer, måste vi också implicera kulturella aspekter. Även om det inte alltid 

finns en total överensstämmelse mellan de kulturella diskurserna och individens erfarenhet, 

tolkning och förståelse av dessa saknar det genuspräglade subjektet mening utanför dem 

(Moore, 1995: 40).   
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Relationen till andra 

I takt med bondesamhällets övergång till industrisamhälle blir samhället alltmer 

individualiserat, konstaterar Stattin. Enligt honom är uttrycken som dagens rädslor tar sig 

föranledda av just denna individualisering. I och med en förstärkning av samhällets 

anonymitet börjar den sociala kontrollen att brista. Enligt honom börjar man lita mindre på 

andra människor och tvivla på deras beaktande av, såväl skrivna som oskrivna, regler. Stattin 

menar att rädsla i dag därför uppstår i möte med vissa människor, som kan tänkas ”bryta sig 

lös från samhället” och upphöra att handla efter accepterade sociala normer (Stattin, 1990: 

160).   

 När Therese och jag pratar om trygga möten, och hur dessa kan tänkas ser ut, framhåller 

hon antalet personer hon möter som avgörande. 

 

Therese säger: 

Det är mest om det är en ensam person, är det två eller tre som går är jag inte lika rädd. Då 

känner jag mig inte lika utsatt, utan mest om det är någon som går ensam och speciellt om det 

är en man. Är det en kvinna känner jag inte så, det kanske är lite dumt. 

 

Att möta färre män är alltså otryggare, menar Therese. Detta kan lämpligen kopplas till 

Stattins förda resonemang om oron över att andra ska komma att bryta mot normerna om 

godtagbart beteende. Risken att en person ska göra det betraktas troligen som mer 

överhängande än att en hel grupp ska det.  

 Även hos Louise återfinns denna koppling till Stattins teori, fast på ett något annorlunda 

sätt. För hennes de handlar det inte om antalet personer, utan mer om deras tillstånd.  

 

Louise säger: 

Det jag är mest rädd för är när man möter på någon som är påverkad av någonting, antingen 

jättefull eller hög och inte vet vad de håller på med. I sådana sammanhang, sådant man inte 

kan kontrollera och sådant man inte kan resonera om.  

 

Som fördes på tal i inledningen av kapitel ett menar Stattin att aspekter av person, det vill 

säga vilka människor som en plats förknippas med, påverkar upplevelsen i hög grad (Stattin, 

1990: 154). Detta visar sig även i Thereses perspektiv. 
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Therese säger: 

Vad som avgör är vad det är för typ av människor. Till exempel parker undviker jag även om 

de är upplysta. Är där fyllegubbar och så, då undviker man ju dem. 

 

Hon ser att det har en betydelse vilka människor en plats förknippas, och konstaterar att det 

ofta avgör om hon rör sig här eller inte. Följer man Mona, Louise och Sofia förefaller inte 

aspekter av person inverka i samma grad. 

 Som framgår från flera resonemang spelar det dock roll huruvida den man möter är en 

kvinna eller man. Könet blir avgörande för hur situationen tolkas, vilket onekligen ändå 

indikerar att det har betydelse vem den man möter är.  

 

Mona säger: 

Om det skulle gå fram en tjej till mig skulle jag inte bli rädd, det är mest killar man är rädd 

för.  

 

För Sofias del kan även kvinnor hota, men hon konstaterar att det inte är lika vanligt.  

 

Sofia säger: 

Oftast är det ju män. Jag är inte så rädd för kvinnor, men det kan jag vara. Mycket beror på 

hur de rör sig, men jag är ändå mer rädd för en man än för en kvinna.  

 

Så det finns alltså olika tendenser. För Sofia kan det vara en eller flera tjejer som genererar 

oro, men för att detta ska ske krävs det att tjejen hon möter inte bara ”sköter sitt”, utan närmar 

sig henne bestämt och självsäkert. Då detsamma inte gäller i möte med en kille eller man 

tycks situationerna ändå inte vara jämförbara. I fallet med att hon möter en man räcker det 

med den blotta närvaron. Möten med kvinnor och män förefaller således, om man följer dessa 

fyra personer, inbegripa olika förhållningssätt. Av detta torde vi kunna dra slutsatsen att 

upplevelsen av att röra sig i offentliga rum, åtminstone för mina informanter, bär en 

genusprägel. 
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Genus och kroppslig praxis  

Att förhållandet mellan könen präglas av ett slags systematik som genomsyrar samhället i 

stort är enligt Lena Gemzöe något som ofta konstateras inom den feministiska 

samhällsanalysen i Sverige (Gemzöe, 2005: 79-80). Genus är nära sammanvävt med ett slags 

dualistiskt tänkande, som kan exemplifieras av motsatsparet kvinna/man. För att förstå 

innebörden av den ena måste vi först ha definierat och förstått den andras. Det handlar om att 

genus är något relationellt som formar det mentala livet på olika sätt beroende på kön 

(Gemzöe, 2005: 83).  

 Birgitta Andersson tycks ställa sig bakom en feministisk riktning likt Gemzöes. Hon 

konstaterar att vi oberoende av könstillhörighet blir positionerade; båda könen tillskrivs 

egenskaper utan personlighetsmässig grund. Dess uttryck varierar dock beroende på om du är 

kvinna eller man. Som lösning understryker hon vikten av att av påverka uppfostran och, till 

följd, kroppslig praxis. Det handlar att säkerställa att barn växer upp och ser samhällets 

offentliga miljöer som avsedda för alla människor på lika villkor (Andersson, 2005: 46). 

 Uppfostrans betydelse poängterar även Louise och för på tal att föräldrar, lärare och andra 

vuxna i hennes omgivning alltid påpekat lite tydligare för flickorna än för pojkarna att man 

måste vara försiktig. Enligt henne lägger detta en tryggad grund för att tjejer i högre grad än 

killar blir mer otrygga/rädda ute.  

 

Louise säger: 

Det är inte så att du hör mamma och pappa säga hör ni pojkar, nu tar ni det försiktigt, gå inte 

hem ensamma på kvällarna när det är mörkt… Det är ju något vi hela tiden säger till tjejer. 

Då får de ju det inpräntat, är det mörkt händer det läskiga saker när jag är ute själv. Eller om 

jag för den delen går själv när det är ljust. 

 

Även Gordon och Riger, vars studie bland amerikanska kvinnor visade på en mycket hög 

förefintlighet av medvetet resonerande kring faror, betonar uppfostrans roll. Det faktum att 

flickor och pojkar till dels får lära sig olika saker i barndomen kan i själva verket vara en 

potentiell orsak till otrygghet. De skriver (Gordon & Riger, 1989: 54): 

 

Women’s awareness of danger may be reinforced by the fact that most women grow up 

without much knowledge or experience of defending themselves. […] research suggests that 
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women’s perceptions of their own physiques are also important in accounting for their levels 

of fear. 

 

Som Andersson understryker handlar mycket om normer. Då normerna säger att män är 

fysiskt starka och kvinnor, i dualistisk anda, är svaga finns det inte på tjejer samma krav eller 

förväntningar att bygga upp sin fysiska styrka (Andersson, 2005: 46). 

 Det fysiskas betydelse är också något som Louise poängterar och hon ser att denna, nästan 

per automatik, förser med trygghet. När tilliten till fysiken inte finns blir man mer försiktig 

och mindre trygg än de manliga kompisarna.  

 

Louise säger: 

Jag är inte så stark som jag tror att jag är och, man ska inte gå runt och vara rädd men, det 

är dumt att försätta sig i en sådan situation. Om någonting skulle hända vill jag inte bara 

behöva förlita mig på en eventuell fysisk styrka som jag inte tror att jag har. 

 

Diskursernas inflytande 

När vi studerar vardagliga sociala aktiviteter bör vi enligt Derek Layder inte att bara titta på 

den aktuella situationens interaktion. Eftersom vårt dagliga liv influeras av många yttre drag 

måste även bredare kontextuella aspekter inkluderas (Layder, 1997: 44). Faktum är att sådant 

som diskurser av varierande slag påverkar oss och styr våra upplevelser i mycket hög grad. 

Vad utgör då diskursen? Layder definierar diskurs som följer (Layder, 1997: 45-46):  

 

Discourse refers to what is known and can be talked about in relation to a particular topic or 

area […] Typically discourses display some internal consistency and coherence [and are] 

formed out of the combined influence of language and special areas of knowledge. 

 

De diskursiva aspekterna borde utifrån den ovan nämnda definitionen inverka även över 

trygghetsupplevelserna. Som framgår av Layder kan diskurser avse många olika aspekter av 

samhället, vilket torde innebära att de påverkar på flera plan. Till exempel påverkar de oss 

rörande genus.  

 Henrietta Moore behandlar diskursens vitala inflytande över just dessa tänkesätt. Genom 

diskursen invävs mening i den annars nollställda könsliga tillhörigheten. Hon skriver (Moore, 

1995: 57): 
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The experience of gender, of being an engendered subject, is given meaning in discourse and 

in the practices which those discourses inform. Discourses are structured through difference, 

and thus women and men take up different subject positions within the same discourse  

 

Enligt Listerborn kommer även diskursen in i bilden när känslor av otrygghet ska göras 

individuellt hanterbara. Genom att historier om faror sprids, och blir kollektiva, menar hon att 

det blir lättare att hantera en eventuell otrygghet. På detta sätt finns det också en risk att 

diskursen bidrar till att späda på en redan etablerad oro (Listerborn, 2000: 13-14). Ett av 

diskursens viktigaste karaktäristika är dess kraft att verkar självklar. Med diskursen tycks det 

alltså inte följa kunskap genom praxis, utan snarare kunskap som kulturen burit med sig.  

 Bland informanterna framträder diskursens roll genom att otrygghet i de allra flesta fall 

baseras på sådant som lästs eller hörts, och inte lika ofta på de personliga erfarenheterna. I 

vissa fall, som med Sofia, finns det dock en erfarenhet som till viss del påverkat henne och 

hennes förhållningssätt. Hos de andra tre informanterna läggs ingen som helst betoning på 

erfarenheten, som inte på något sätt ses som utslagsgivande.  

 Diskursen påverkar alltså individuella upplevelser genom att proklamera vissa situationer 

och specifika mönster som potentiellt hotfulla. Eftersom en plats eller en situation till viss del 

tolkas som trygg eller otrygg utifrån ett slags diskursiv mall, vilken antingen signalerar 

potentiell riskfylld eller trygg situation, blir det i många fall felbedömningar. Mönstren för 

risk hänger nämligen inte alltid ihop med någon reell fara, konstaterar Sofia. 

 

Sofia säger: 

Ofta känner jag mig ganska fjantig. Speciellt om jag blir jätterädd för en person som kommer 

mot mig och sen visar sig vara en snäll man som bara går förbi. 

 

Sofias ord visar på att de diskursiva mönstren gör henne medveten om när att bli rädd eller 

vara på sin vakt. Samtidigt förstärker det hennes misstänksamhet och gör henne orolig även 

när det saknas fog för det. Den här tendensen syns även hos Therese, som har svårt att sätta 

fingret på varför hon tycker att hon känner sig otrygg när hon måste röra sig genom offentliga 

miljöer.  

 

Therese säger: 

Det har aldrig hänt någonting, det är bara den känslan man får.  
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Av allt att döma grundas mycket känslor av otrygghet i hur ”man” talar om det. Louises 

tankar liknar Thereses i hög grad och inte heller hon kan säga exakt var hennes otrygghet 

kommer ifrån. 

 

Louise säger: 

Det är allmänt känt, det har ju alltid legat med. Förutom att det faktiskt händer saker så 

förväntar man sig vara lite otrygg. 

 

Den rädslodiskurs som växer fram kan enligt Listerborn vara positiv i den bemärkelsen att 

den kan tänkas bidra till att samhället vidtar vidare trygghetsskapande åtgärder. Till grund för 

de riktade insatser som görs från samhälleligt håll ligger ju trots allt tolkningar av fenomen 

som de ska avhjälpa, som exempelvis otrygghet (Listerborn, 2000: 152). Samtidigt kan den 

bidra till att uppfattningar växer fram. Mona drar en ganska långtgående slutsats om varför 

otryggheten infinner sig och relaterar det till de trygghetsskapande åtgärder som vidtas. 

  

Mona säger: 

Det är inte så mycket platsen det handlar om. Jag vet inte om man kan göra det mer upplyst. 

Man kan inte sätta ut vakter i hela skogen. Det är mest att jag är rädd för hur folk har blivit, 

för hur populärt det har blivit att vara våldtäktsman nuförtiden.  
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Sammanfattande diskussion  

 

Den här studien har utrett några unga kvinnors syn på den egna tryggheten och vad som 

påverkar den. Det var också av stort intresse att titta närmare på hur man rör sig i offentliga 

rum och vilka medvetna förhållningssätt som fanns representerade. Sammanfattande kan man 

konstatera att det att röra sig i offentliga rum, åtminstone för dessa fyra kvinnor, involverar en 

viss grad av eftertanke. Även om resonemangen kring vad de överhängande riskerna 

egentligen utgörs av skiljer sig åt, förutsätts det i allas resonemang något slags risk. Vad 

risken utgörs av blir dock inte fullt så självklart, vilket är intressant att notera.  

 

För dessa fyra personer blir det tydligt att de diskursiva aspekterna utövar det största 

inflytandet över upplevelserna i offentliga rum. Det är endast person som överhuvudtaget 

påpekar att hon haft en dålig erfarenhet som påverkat henne, men för de övriga handlar 

otrygghet snarare om något självklart. Som en person säger ”förväntar man sig att vara lite 

otrygg”. Uppfattningarna om vad som implicerar otrygghet i en situation var förvånansvärt 

likartade, och bestod för varenda informant i det dolda som hotfullt. Alla poängterade vikten 

av att skapa fri sikt, eftersom man då lättare kan planera och upprätthålla tryggheten genom 

att kanske undvika att passera täta buskage eller undvika möten som på långt håll kan 

uppfattas hotfulla. 

 Även om det inte finns negativa erfarenheterna till grund för otryggheten hos mina 

informanter ser de alla det som nästintill självklart att man bör vara försiktig eller rationell. 

Man undviker vissa platser i vissa situationer och på så sätt minskar man risken för att den 

personliga säkerheten, tryggheten, hotas. Det finns alltså ett allmänt fog för otrygghet i dag. 

Försiktighetsåtgärder är nödvändiga för att garantera sin egen trygghet, eftersom vi måste 

förhålla oss, och anpassa vårt handlande, till vissa faktiska risker.  

 

Vi kan konstatera att media utgör en präglande diskursiv aspekt, eftersom otryggheten som 

präglad av annat än egna erfarenheter är ett genomgående tema. Det är i flera informanters 

resonemang som en föreställning om samhället ökade otrygghet kan urskiljas, och här talar 

just nyhetsutbudet sitt tydliga språk. Informanterna är överens om att dagens nyhetsutbud 

genererar otrygghet, men de är inte ense huruvida detta är bra eller dåligt. Vissa menar att det 

är bra att veta vad som händer, eftersom man då kan man anpassa beteende och 

handlingsmönster efter risken. Otryggheten anser man vara genererad av en samhällelig 
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realitet, som oundvikligt skapar känslor som dessa, eftersom samhället bevisligen är otryggt. 

Andra menar att media nästan manipulerar fram otrygghet genom sitt urval av information, 

där hot i hög grad förstärkta och även missvisande. Faktaurvalet, menar vissa, bäddar ju 

enbart för otrygga och aldrig trygghetsskapande grunder.  

   

Att genus påverkar upplevelsen visar sig på flera sätt; bland annat genom att alla 

informanterna uppfattar ett möte med en man som hotfullt, medan bara en person säger 

samma sak om ett möte med en kvinna. Denna person garderar sig dessutom och säger att det 

krävs att tjejen är gravt påträngande för att samma upplevelse ska uppstå.  

 Som konstaterats är relationen till andra människor centralt avgörande för trygghetens 

infinnande och även denna innefattar just en sådan genusprägel. Det är i möte med vissa 

personer, närmare bestämt män, som det uppstår tvivel på situationens trygghet. Vissa menar 

att otryggheten till stor del beror på uppfostran, vilket också är i hög grad beroende av genus 

(Andersson, 2005). Flera informanter påpekar att de tror att otrygghet är vanligare bland tjejer 

och kvinnor och en tjej kommenterar att uppmaningar till försiktighet oftast riktas i högre 

grad mot flickor och tjejer. Att alltid få höra att man måste vara försiktig skapar, redan i barn- 

och ungdomsåren, en grund för otrygghet.  

 Vad som visar sig är att genusdiskurserna utövar ett mycket stort inflytande. Som Moore 

skriver formar diskurser beträffande genus kvinnor och män på olika sätt, vilket får 

konsekvenser över hur vi handlar (Moore, 1994: 50): 

 

[…] discourses about sexuality and gender frequently construct women and men as different 

sorts of individuals or persons. These gendered persons embody different principles of agency 

  

Detta kan förklara varför uppfostran betonats så starkt av informanterna och varför 

erfarenheter inte alltid haft den största betydelsen. I denna studie har jag tittat på kvinnors 

upplevelser av trygghet och faktum här är att diskursens inflytande vida överträffar 

erfarenhetens för dessa fyra unga kvinnor.  

  

I denna studie har vi fått ta del av några unga kvinnors tankar och förhållningssätt kring 

trygghet. Eftersom endast fyra personer har deltagit kan jag dock omöjligt komma till några 

generella slutsatser utifrån dessa perspektiv. Vad studien ändå har försett med är en värdefull 

inblick. Studien har alltså gett ett svar på hur unga kvinnors tankar och förhållningssätt kan 

tänkas se ut. 



                                                                                                     
 

27 

Litteraturförteckning 

 

Agar, Michael H. (1996) The Professional Stranger Academic Press, San Diego 

 

Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (2003) Klassisk och modern samhällsteori 

Studentlitteratur, andra upplagan 

 

Andersson, Birgitta (2005) Risk – Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering UniTryck, 

Linköpings universitet, Linköping 

 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber, Malmö 

 

Carmona, Matthew (2003) Public Places - Urban Spaces: The dimensions of urban design 

Architectural Press  

 

Gemzöe, Lena (2005) Feminism Bilda Förlag, Stockholm 

 

Gordon, Margaret T. & Riger, Stephanie (1991) The female fear: the social cost of rape 

University of Illinois Press, Urbana and Chicago 

 

Heber, Anita (2007) Var rädd om dig! US-AB, Stockholms universitet, Stockholm 

 

Layder, Derek (1997) Modern Social Theory UCL Press, London 

 

Listerborn, Carina (2000) Om rätten att slippa skyddas Chalmers Repro, Göteborg 

 

Lundgren, Anna Sofia (2006) Genus på offentlig plats – Reflexer och transparenser Repro 

AB, Umeå  

 

Moore, Henrietta (1994) A passion for difference Polity Press, Cambridge 

 

Stattin, Jochum (1990) Från gastkramning till gatuvåld Schmidts boktryckeri, Helsingborg 


	Innehållsförteckning
	Förord
	Inledning
	Metod
	Kontribution
	Om informanterna
	Disposition

	1. Det offentliga rummet som tolkad situation
	Tryggheten i sin kontext
	Tankar om risk kontra säkerhet
	Handlandets rationalitet

	2. En basis för trygghet
	Mörkret och det dolda
	Andra människors betydelse
	Media som orsak och lösning

	3. Den präglade upplevelsen
	Relationen till andra
	Genus och kroppslig praxis
	Diskursernas inflytande

	Sammanfattande diskussion
	Litteraturförteckning



