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Abstract 
The opportunity to move freely in the city is important in order to 
maintain a social life. However, some public spaces may be perceived 
as inaccessible by some people. In Sweden, security and gender 
equality have become increasingly important in urban planning to 
create physical environments that are accessible, safe and equal. This 
has resulted in several projects in municipalities across the country 
where safety and gender equality have been the focus. Stationstunneln 
in Umeå municipality is such a project where the purpose is that it 
should be accessible to both women and men during all hours of the 
day. 
 
The aim of this study is to investigate how some of Umeå's women 
experience their sense of safety in public spaces and whether the 
physical environment can affect this feeling. To create an 
understanding of this, four interviews, a survey and eight observations 
have been conducted. 
 
The result of the study shows that the women's sense of being safe or 
unsafe in the city is the same as they experience in Stationstunneln. 
They feel more unsafe when it´s dark outside, the presence of other 
people makes them feel safer and they feel more confident when they 
are in public spaces with company. The women want someone to see 
and hear them in case something happens and they want to have 
control when they are in public spaces in the city to avoid unsafe 
situations. The physical environment positively affects women's sense 
of safety in Stationstunneln, but there are other factors that make them 
unable to feel completely safe.	  
	  
	  
	  

 
	  
KEYWORDS:  Women´s fear, Crime prevention, Gender power 
relations, Security planning, Urban planning, Gender equality 
planning 
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Begreppsdefinition 
 
Jämställdhet 
Det betyder att det ska finnas samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för både tjejer 
och killar samt kvinnor och män. Båda könen ska med samma villkor och makt kunna leva sitt 
liv utan begränsningar och vara en del i utformningen av samhället (Jämställdhetsmyndigheten, 
2019).  
 
Könsmaktsrelationen 
Det innebär att det är en maktobalans mellan kvinnor och män. Relaterat till uppsatsens tema 
innebär det att kvinnor upplever rädsla i det offentliga rummet pga. mäns våld mot kvinnor 
(Koskela, 1999).  
 
Offentliga rummet 
Det är platser i staden som allmänheten har tillgång till. Sådana bebyggelsemiljöer kan vara 
torg, parker samt passager som exempel (Nationalencyklopedin, 2019).  
 
Rädslans geografi 
Den forskningen som undersöker och synliggör kvinnors rädsla att i det offentliga rummet 
utsättas för någon form av övergrepp (Listerborn, 2002).  
 
Sociala könet 
Det är en social konstruktion av det kvinnliga och manliga könet i samhället som grundar sig i 
det biologiska könet. Beroende på vilket kön en person föds med tilldelas denne olika 
stereotypiska sätt att vara på samt ideal. Detta är det som producerar de samhälleliga normer 
som kvinnor och män lever efter. Ett annat begrepp som används för det sociala könet är genus 
(Umeå kommun, 2017).  
 
Upplevd trygghet/otrygghet 
Det är en känsla som varje enskild person bär inom sig och upplever olika. Den grundar sig i 
en persons rädsla eller oro om att potentiellt bli utsatt för fara och speglar inte alltid den faktiska 
risken att utsättas för någon form av brott. Upplevd trygghet eller otrygghet kan t.ex. bero på 
den byggda miljöns utformning (Boverket, 2017).  
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1   Inledning  
 
En förutsättning för att upprätthålla ett socialt liv och att delta i olika aktiviteter i staden är 
möjligheten till rörelsefrihet i offentliga rum (Boverket, 2017). För att människor ska kunna ha 
denna rörelsefrihet behöver de offentliga rummen utformas så att användaren upplever platsen 
som tillgänglig, trygg och jämställd. Jämställdhet kan förstås genom att både kvinnor och män 
ska ha samma möjlighet till att kunna delta i stadslivet och dess offentliga rum. För att kunna 
planera för jämställdhet behöver det enligt Boverket finnas kunskap om den fysiska miljön och 
hur den kan bidra till att bevara, stärka eller motverka redan befintliga ojämställda 
könsstrukturer och roller i samhället. Det jämställda offentliga rummet är platsen där det finns 
ett samspel mellan kvinnor och män och där båda könen har samma förutsättningar att använda 
platsen (ibid). Generellt vill människor vara på platser där andra människor befinner sig, vilket 
ofta kan resultera i att fler använder platsen. För det sociala samspelet är det offentliga rummet 
en betydande plats och social tillit skapas genom möten mellan människor i staden (Jacobs, 
2005; Boverket, 2017). 
 
Emellertid finns det en del offentliga rum som är öppna för stadens alla invånare men som 
ibland kan upplevas som otillgängliga av vissa. Dessa platser kan omringas av osynliga mentala 
barriärer som resulterar i att användaren upplever platsen som otrygg, ojämställd och 
otillgänglig (Boverket, 2017). Studier har visat att det är många kvinnor som känner sig otrygga 
i offentliga rum (Listerborn, 2002; Sandstig, 2010; Söderström, Lifvin & Viberg,	   2019). 
Listerborn (2002) menar att rädslan hos en del kvinnor innebär att rörelsefriheten i staden 
begränsas och att det beror på den ojämna könsmaktsrelationen i samhället. Trygghet är dock 
en subjektiv känsla och dess innebörd kan variera beroende på sammanhanget och vem 
personen som tillfrågas är (Boverket, 2010a). Även otrygghet är en subjektiv känsla och 
betydelsen av den, bakomliggande orsaker samt hur den ska förebyggas kan variera mellan 
olika personer. Därför anses det även vara viktigt att ta reda på vad som menas när människor 
känner otrygghet (Sandstig, 2010).  
 
I Sverige har frågan om trygghet och jämställdhet kommit att få ett allt större fokus. För 
jämställdhetsarbetet i landet finns det en strategi och för denna är utgångspunkten ett 
genusperspektiv (Boverket, 2010a). Strategin syftar till att arbeta med jämställdhetsintegrering 
som innebär att hela verksamheten ska arbeta genomgående med jämställdhet på samtliga 
nivåer samt vid beslutsfattning (Boverket, 2018). Denna jämställdhetsintegrering innebär för 
samhällsplaneringen att arbetet med ett jämställdhetsperspektiv bör genomsyra hela 
planeringsprocessen och redan från projektets startskede. Det medför att det krävs reflektioner 
kring t.ex. vem det byggs för och om beslut i ett projekt får olika konsekvenser beroende på 
kön (ibid).   
 
År 2008 fick Boverket i uppdrag av Sveriges regering att arbeta med trygghet utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv i städer och tätorter på en nationell nivå (Boverket, 2010a). Detta 
genom att stödja utvecklingsarbeten i landets kommuner ekonomiskt. Uppdraget grundades 
utifrån det jämställdhetspolitiska målet och fokuserade på regeringens handlingsplan som bl.a. 
innefattar det våld män utsätter kvinnor för (ibid). År 2014 fick Boverket ett nytt uppdrag från 
regeringen. Detta uppdrag var att ge stöd till projekt i landets stads- och tätortsmiljöer som 
syftade till att utveckla det offentliga rummet till att bli jämställt (Boverket, 2017). En av 
kommunerna som fick stöd från dessa två uppdrag var Umeå kommun. Ett projekt som 
kommunen fått stöd till är Stationstunneln och dess arbete med trygghetsskapande åtgärder som 
grundade sig i ett jämställdhetsperspektiv (Boverket, 2010a). Vidare fick kommunen stöd för 
projektet Årstidernas park som syftade till att uppnå en inkluderande planeringsprocess för att 
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skapa en jämställd miljö samt Det könade landskapet 2.0 som syftade till att skapa förståelse 
för maktstrukturer utifrån biologiskt kön och hur dessa produceras och reproduceras i staden 
(Boverket 2017).  
 
En betydande del i arbetet med trygghet är att avgöra den fysiska miljöns vikt i olika 
åtgärdsprogram (Listerborn, 2002). Inom politiken och policyn anses åtgärder i den fysiska 
miljön vara centrala eftersom att sådana situationella åtgärder betraktas som kostnadseffektiva 
vad gäller att förebygga kriminalitet och brott samt att de kan visa resultat med en gång. Enligt 
Listerborn kan rädsla vara ett bra verktyg för att synliggöra och diskutera maktrelationer och 
hur de visar sig i staden. Hon menar att trygghetsprojekt därför kan ha potential till en frigörelse 
för kvinnor genom att projekten bidrar till en ökad tillgänglighet till offentliga rum för alla 
stadens invånare. Dessa trygghetsprojekt kan därmed ses som ett medel för att underlätta för 
kvinnor att överstiga de upplevda mentala barriärerna som de måste hantera i sin vardag (ibid). 
 
Hur mycket av den upplevda otryggheten som faktiskt går att planera bort genom den fysiska 
miljön har dock kommit att diskuteras. En del forskare menar att platsens fysiska miljö påverkar 
känslan av trygghet och att rädsla finns i platsens sociala och fysiska egenskaper, där den 
fysiska miljön berättar något om vilka risker som finns (Listerborn, 2002; Berglund-Snodgrass, 
2016). Andra argumenterar för att betydelsen av den fysiska miljön har fått ta en alltför stor 
plats och vill istället lyfta fram betydelsen av politiska och sociala maktrelationer (Koskela, 
1999; Listerborn, 2002). Även om forskning om otrygghet och rädsla har platsen som den 
gemensamma utgångspunkten, menar en del att den byggda miljöns fysiska utformning har en 
mindre betydelse för upplevd otrygghet eller rädsla (Berglund-Snodgrass, 2016).   
 
Umeå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet och trygghet i många år. De har genomfört 
projekt för trygghet, jämställdhet och att bryta maktstrukturer för att kunna skapa platser i 
staden som upplevs jämställda och trygga (Boverket, 2010a; Boverket, 2017; Umeå kommun, 
2019a). Ett av dessa trygghets- och jämställdhetsprojekt är Stationstunneln, vilken är den plats 
som denna studie kommer att undersöka utifrån upplevd trygghet. Tunnlar uppfattas av många 
som otrygga miljöer och i Stationstunneln arbetade kommunen med fysiska åtgärder för att 
minska känslan av otrygghet (Boverket, 2010a). Sådana åtgärder var t.ex. ljussättning och 
ljusinsläpp, överblickbarhet och öppna ytor. Dessutom kom offentliga konst att bli ett verktyg 
vid utformningen av tunneln (Boverket, 2010a; Gendered landscape, 2019). 
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1.1   Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka upplevd trygghet samt dess relation till det offentliga 
rummets fysiska utformning. Detta exemplifieras med Stationstunneln i Umeå. Med 
utgångspunkt i detta syfte kommer följande frågeställningar besvaras; 
 

-   Hur upplever kvinnor sin känsla av trygghet i stadens offentliga rum? 
-   Hur upplever kvinnor känslan av trygghet i Stationstunneln?  
-   Hur upplever kvinnor att den fysiska miljön påverkar deras känsla av trygghet? 
-   Hur förändras användningen av tunneln beroende på tidpunkt och dag? 

 
För att kunna besvara syftet och frågeställningarna har intervjuer, en enkätundersökning samt 
observationer genomförts.   
 
1.2   Avgränsning 
Denna undersökning utgår från en fallstudie av trygghets- och jämställdhetsprojektet 
Stationstunneln i centrala Umeå, som binder samman stadens centrum och stadsdelen Haga. Av 
den anledningen är studien geografiskt avgränsat till Stationstunneln samt närområdet kring 
tunnelns entréer.  
 
Studien av Stationstunneln har även avgränsats till att endast undersöka och skapa en förståelse 
för kvinnors upplevda trygghet i den fysiska miljön som omfattas av projektet. Detta för att det 
i studier framkommit att kvinnor känner sig otrygga i offentliga rum i en högre utsträckning än 
vad män gör (Söderström et al., 2019). Studien kommer vidare avgränsas till kön och kommer 
därmed inte att behandla andra eventuella faktorer som t.ex. etnicitet, socioekonomiska 
förhållanden, ålder eller sexuell tillhörighet.  
 
Slutligen kommer studien att behandla kvinnors upplevda trygghet och inte deras faktiska 
trygghet i staden och Stationstunneln.  
 
1.3   Disposition 
Inledningsvis presenteras en kort beskrivning av Umeå kommuns planeringsstrategi för 
trygghets- och jämställdhetsarbetet samt en kort bakgrund om utformningen av Stationstunneln. 
Sedan behandlas teoriavsnittet som innehåller teorier och tidigare forskning inom ramen för 
studiens syfte och frågeställningar. Efter detta presenteras metodavsnittet där 
forskningsmetoderna beskrivs, tillvägagångssättet redovisas och problem belyses. Efter detta 
beskrivs resultatet från den insamlade empirin i två delar. Den första delen innehåller fem teman 
som redogör för empirin från intervjuerna samt enkäterna och den andra delen redogör för de 
genomförda observationerna. Efter detta följer ett diskussionsavsnitt där kopplingar mellan 
empirin i resultatet samt teorierna och den tidigare forskningen genomförs. I detta avsnitt 
presenteras även uppslag till vidare forskning inom ämnet. Uppsatsen avslutas sedan med en 
sammanfattning av studien.  
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2   Umeå kommuns planeringsstrategi och studieområdet 
 
2.1   Kommunens trygghets- och jämställdhetsarbete 
Umeå kommuns arbete med jämställdhet har pågått i 30 år (Umeå kommun, 2019a). Det efter 
att kommunen år 1989 tillsammans med tre andra kommuner kom att få delta i ett projekt som 
upprättades av den svenska regeringen. Detta projekt var en satsningen som syftade till att 
främja lokalt jämställdhetsarbete. Sedan dess har ett jämställdhetsperspektiv funnits och arbetet 
med jämställdhet kom då att bli en central fråga i kommunens verksamheter (ibid).  
 
För jämställdhetsarbetet har kommunen tagit fram ett strategidokument ”Strategi för 
jämställdhetsarbete”. Utgångspunkten för strategin är det nationella jämställdhetspolitiska 
målet som kommunfullmäktige antagit för kommunen (Umeå kommun, 2017).  
 
”Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.” (Umeå kommun, 2017, s.4) 
 
Med jämställdhetsarbetet vill kommunen synliggöra och utmana samhällets fördomar och de 
könsroller som finns samt bredda kunskapen och skapa en förståelse för det sociala könet 
(Umeå kommun, 2017). Detta genom att arbeta för att motverka strukturer och de normer som 
blir ett resultat av det sociala könet och som begränsar människor i sina liv, oavsett kön. Vidare 
arbetar kommunen för att uppmärksamma och förändra rådande maktrelationer där 
tolkningsföreträde vanligen ges åt den manliga normen (ibid).  
 
För att uppnå en trygg stad vill Umeå kommun skapa trygga och tillgängliga utemiljöer i syfte 
att ge kommuninvånarna ett vardagsliv som inte begränsar dem (Umeå kommun, 2019b). I 
trygghetsplanen ”Gator och parkers strategiska arbete för en trygg och levande stadsmiljö” 
beskrivs mål och hur trygghetsarbetet utförs för att skapa tryggare utomhusmiljöer i Umeå. 
Detta genom att utforma de offentliga rummen så att de är tillgängliga för stadens samtliga 
invånare. Alla ska kunna vistas i staden med samma förutsättningar och på lika villkor. Vid 
planering och utformning av stadens offentliga rum, exempelvis torg, gator, parker och 
grönområden, anses jämlikhet vara en av grundvalarna i detta arbete. Kommunen ska därmed 
arbeta utifrån de olika förutsättningar som män och kvinnor samt äldre och yngre individer har. 
Detta i syfte att skapa en fysisk miljö för en gemensam användning. Exempel på åtgärder 
kommunen arbetar med för att öka känslan av trygghet i tunnlar är att förbättra belysningen, 
siktröja samt att måla dem (ibid). 
 
2.2   Stationstunneln 
Stationstunneln är en passage som går under Umeå Central och fungerar som en länk mellan 
stadsdelen Haga och centrum. Gång- och cykeltunneln invigdes i slutet av år 2012 och ersatte 
då den tidigare tunneln som länkade samman Järnvägstorget och Haga (Umeå kommun, 2019c).  
 
I projektet Stationstunneln arbetade kommunen utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid 
planeringen och den nya utformningen. Utgångspunkten var att tunneln skulle upplevas som 
tillgänglig under hela dygnet för alla stadens invånare, oavsett kön. För att uppnå den känslan 
blev den nya utformningen ljusare, med mycket naturligt ljus från entréerna, samt planerades 
tunneln bredare och mer öppen. För att öka tryggheten ytterligare byggdes en trappa i mitten 
av tunneln samt att hörnen fick en rundad karaktär. Hörnens utformning planerades i syfte att 
användarna skulle ha möjligheten att kunna överblicka platsen och för att minska känslan av att 
någon kan stå och gömma sig där (Gendered landscape, 2019). 
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”Stationstunneln, som binder ihop centrala stan med Haga, är ett bra exempel på hur man kan 
kombinera jämställdhetsarbete med stadsplanering”. (Gendered landscape, 2019, andra 
stycket) 
 
Stationstunneln, eller Saras tankegång, har utformats med belysning bakom en glasvägg med 
ett naturmotiv föreställande Västerbottens landskap. Väggen återfinns på tunnelns västra sida 
och sträcker sig genom hela tunneln. Vit glasmosaik återfinns på resterande väggar för att fånga 
det dagsljus samt övriga ljus som finns på platsen (Umeå kommun, 2019d). I tunneln finns citat 
av författaren Sara Lidman från Västerbotten och besökare kan lyssna på när hon pratar genom 
att trycka på en knapp i glasväggen. Vidare fick den nya utformningen miljöljud som spelas 
genom hela tunneln för de som passerar. Stationstunneln används inte endast som en passage 
utan har även kommit att bli en sevärdhet (Gendered landscape, 2019).  
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3   Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 
 
3.1   Upplevd otrygghet i det offentliga rummet  
Listerborn (2002) menar att människors rädsla, erfarenheter samt identiteter går att relatera till 
plats, tid och rum genom människors olika sociala relationer. En individ kan uppleva otrygghet 
och rädsla vid en specifik händelse, men idéer och känslor kring rädsla bär människor inom sig. 
Detta gör att en individ kan relatera rädslan eller otryggheten till rummet i ett bredare perspektiv 
och inte endast till en enskild situation eller plats som kan inge en känsla av otrygghet (ibid). 
Tidigare studier har visat att kvinnor är en grupp i samhället som ofta har föreställningar 
gällande trygga och otrygga miljöer och som främst känner sig rädda när de använder stadens 
offentliga rum (Koskela, 1999; Listerborn, 2002; Sandstig, 2010; Sandberg, 2011; Söderström 
et al., 2019). Många känner sig mer otrygga när de är ute ensam i offentliga rum, men känner 
sig tryggare när de använder platserna tillsammans med någon de känner (Sandstig, 2010). 
Forskning har pekat på att känslan av otrygghet är starkt förknippat med tiden på dygnet och 
det är under de mörka timmarna som de flesta kvinnor känner sig otrygga och rädda (Koskela, 
1999; Sandstig, 2010; Sandberg, 2011). Mörkret gör det generellt svårare att kunna få en 
överblick av platsen och Sandstig (2010) menar att det resulterar i en känsla av mindre kontroll 
över situationen vilket leder till otrygghet och rädsla. Till detta förekommer det även kulturella 
förklaringar som lyfter fram att människor inte känner sig otrygga eller rädda enbart av mörkret, 
utan att det även förklaras av de föreställningar som människor har om natten (ibid). Sandberg 
(2011) förklarar att kvinnor ofta känner en generell rädsla för att något ska hända dem. 
 
Känslan av otrygghet i det offentliga rummet förklaras inte bara genom den enskilda platsen i 
sig, utan en plats karaktär har också en betydelse för denna känsla (Sandstig, 2010). Platser i 
staden som ofta upplevs som otrygga är de som vanligen är öde, alltså platser där andra 
människor inte vistas i en hög utsträckning (Hillier, 1996; Jacobs, 2005; Sandstig, 2010). Det 
kan vara slutna platser som t.ex. tunnlar och parkeringshus eller öppna platser såsom 
grönområden (Sandstig, 2010). Platsens fysiska karaktär menar Sandstig inte är den främsta 
anledningen till den upplevda rädslan eller känslan av otrygghet. Det är istället antalet 
människor i rörelse som har störst betydelse för rädsla och otrygghet (ibid).  
 
Även sociala erfarenheter kan påverkar den upplevda otryggheten. Det handlar om att 
människor i ens omgivning berättar om potentiella risker och att det kan resultera i att antingen 
motverka eller förstärka dessa känslor hos en person (Sandstig, 2010). Sandstig menar att den 
sociala miljön kan förstärka känslan av otrygghet och att personen därför blir indirekt utsatt. 
Likaväl kan vänner och bekanta även motverka denna känsla genom att tillhandahålla strategier 
så att den upplevda otryggheten går att hantera (ibid). Även Listerborn (2002) lyfter fram den 
sociala miljön som en faktor till upplevd otrygghet. Hon menar att rädslan finns mentalt hos 
individen och kan därför vara föreställd. Sandberg (2011) beskriver hur kvinnor ibland kan ta 
avstånd från sin upplevda otrygghet och rädsla. Detta för att intala både andra i sin omgivning 
och sig själv att rädslan inte är så jobbig att hantera och att de får anpassa sig efter situationen 
på bästa tänkbara sätt (ibid).  
 
En del kvinnor känner sig tryggare när de får en förståelse för vilka risker eller hot det kan 
finnas på de offentliga platserna (Sandstig, 2010). Sandstig menar att kvinnorna genom detta 
kan bedöma risken för om något kan hända, avgöra konsekvenserna av det och utifrån det 
anpassa sitt rörelsemönster i staden. Det kan även handla om att anpassa sitt sätt att transportera 
sig (Boverket, 2010b). Boverket menar att de flesta känner sig tryggare när de cyklar än när de 
går. Detta för att cykeln är ett snabbare färdmedel vilket innebär att en individ behöver vistas 
på platsen under en kortare tid och kan på så sätt undvika potentiella risker lättare (ibid).  
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3.2   Andra människor i rörelse   
Från tidigare studier har det visats att det som gör människor otrygga eller rädda för att utsättas 
för brott är känslan av att det offentliga rummet, eller dess sociala miljö, upplevs som 
okontrollerbar (Sandstig, 2010). Det som istället gör att många upplever trygghet är närvaron 
av andra människor på platsen och att det finns någon som kan se dem. Detta kan bidra till 
känslan av att någon kan ingripa eller ställer upp om situationen kommer att kräva det (ibid).  

Jane Jacobs (2005), som publicerade sin bok The Death and Life of Great American Cities 
redan år 1961, är en förespråkare för rörelse i staden för att uppnå en känsla av trygghet. Hon 
menar att mångfald, främlingar och variation är det som formar storstaden och att en sådan 
blandad stad resulterar i en upplevd trygghet hos invånarna. Det är inte den sociala kontrollen 
som främst ligger till grund för upplevelsen av trygghet, utan det handlar snarare om individens 
vetskap om att det finns en närvaro av andra människor som rör sig ute. Jacobs beskriver de 
stora städerna som fyllda med främlingar och att de människor vanligen möter i staden till 
största del är just främlingar. Hon betonar vikten av att ett fungerande stadsliv innebär att känna 
trygghet vid mötet med dessa främlingar. Stadens invånare behöver inte veta allt om de andra 
som rör sig ute på gatan, utan Jacobs argumenterar för att anonymitet och trygghet kan 
samexistera. Till den upplevda tryggheten har trottoarerna och gatorna en betydande roll enligt 
Jacobs syn att se på staden. För att dessa ska vara trygga menar hon bl.a. att stadslivet ska hållas 
under en naturlig uppsikt av människorna genom att det är många ögon på gatan. Detta uppnås 
t.ex. genom att gatan har ett relativt jämt flöde av människor under dygnet och av 
omkringliggande byggnaders placering mot gatan (ibid).  

Bill Hillier (1996) delar i stora drag Jane Jacobs syn på trygghet i staden. Han vidareutvecklar 
hennes idéer om en levande miljö i stadsrummet där stadens sociala kontroll sker naturligt av 
människorna som rör sig där (Listerborn, 2002). I sin teori Space Syntax argumenterar Hillier 
(1996) för att brott och upplevd otrygghet uppstår när den sociala kontrollen är otillräcklig samt 
när platser är ödsliga. Han menar i sin teori att detta kan förebyggas genom att fler människor 
rör sig ute i området. I enlighet med Jacobs (2005) finner Hillier (1996) att en grundval till 
trygghet är andra människor, även om de anses vara främlingar. Hur väl befolkade områden 
och kvarter är beror på den fysiska miljöns utformning menar Hillier. Hur stort flöde det är av 
människor påverkas av stadens rumsliga struktur, såsom gatunätet (ibid).  

3.3   Maktrelationer  
Genom den feministiska forskningen har kvinnors rädsla i offentliga rum blivit mer synlig och 
behandlas med ett större allvar (Listerborn, 2002). Listerborn menar att detta är betydande för 
kvinnors möjlighet till att använda offentliga rum, men betonar vikten av att arbeta vidare med 
denna samhällsfråga för att inte producera och reproducera bilden av kvinnan som svag och 
som någon som behöver skyddas. Fokus anser Listerborn bör ligga på det bakomliggande 
problemet och vad rädslan grundar sig i, vilket hon beskriver är ett resultat av en ojämn 
könsmaktsrelation som finns i samhället (ibid). En betydande faktor för bevarandet av denna 
ojämlika könsmaktsrelation är det våld män utsätter kvinnor för och den rädsla kvinnor känner 
inför detta våld (Wendt Höjer, 2002). Wendt Höjer menar att detta förstås genom att det är en 
allomfattande maktmekanism som ständigt produceras och reproduceras i samhället och i den 
rådande strukturen där män är överordnade kvinnor.  
 
De kvinnor som inte utsatts för något våld blir trots det påverkade vilket resulterar i en rädsla 
om att potentiellt utsättas för detta våld (Wendt Höjer, 2002). Listerborn (2002) skriver att det 
främst är sexuellt våld som kvinnor är rädd att bli utsatt för. Det är inte ovanligt att kvinnor 
känner rädsla om de går själv och möter en man på en plats som upplevs öde (Wendt Höjer, 
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2002). Orsaken till detta är enligt Wendt Höjer att det manliga könet förknippas med något 
skrämmande och att de av kvinnor anses vara potentiellt kapabla till att utföra någon form av 
övergrepp. Kvinnor känner rädsla och otrygghet pga. att de tillhör det kvinnliga könet. Detta 
resulterar i att många kvinnor lägger sin energi och tid på att skapa strategier för att kunna 
uppnå en känsla av trygghet, t.ex. genom att planera vilken väg de ska gå eller att inte gå utan 
sällskap (ibid). Ett vanligt sätt att hantera rädslan är även att avstå från att gå ut vissa tider på 
dygnet eller att avstå från att vistas på vissa platser i staden menar både Koskela (1999) och 
Wendt Höjer (2002). Att undvika situationer samt känslan av att det finns ett behov att behöva 
navigera sig i staden pga. rädsla innebär en begränsning av kvinnors rörelsefrihet i offentliga 
rum (Listerborn, 2002; Wendt Höjer, 2002). Trots att detta är många kvinnors vardag påpekar 
Wendt Höjer att kvinnor emellertid inte alltid reflekterar över sin rädsla och navigerar sig inte 
i staden utifrån det medvetet. Det kan ske automatiskt utan vidare reflektioner över varför de 
undviker vissa platser eller olika sammanhang (ibid). Detta är ett resonemang som styrks av 
Listerborn (2002) som även menar att kvinnor tolkar offentliga rum utifrån sina tankar om en 
potentiell risk.  
 
Tidigare studier menar att det patriarkala samhället stärks när kvinnor pga. sin rädsla blir 
beroende av män (Listerborn, 2002). Detta gör att kvinnor upplever staden annorlunda jämfört 
med vad män gör eftersom att kvinnors kroppsliga och personliga identitet alltid kan komma 
att bli förorättad eller besvärad menar Listerborn. Det finns strukturella skillnader som ligger 
bakom rädslan och den blir på så sätt ett uttryck för kvinnor och mäns ojämlika ställning i 
samhället (ibid). Sandstig (2010) följer samma resonemang och beskriver att forskare inom 
feministisk kulturgeografi menar att den mer omfattande rädslan hos kvinnor beror på de 
maskulina värderingar som formar stadens offentliga rum samt den sociala miljön. Enligt 
Sandberg (2011) finns det också en förväntan på att kvinnor ska känna sig otrygga och rädda, 
för att det ska finnas ett behov av att vara rädd, och intar därmed en utsatt roll.  

Forskare inom rädslans geografi, som studerar den ojämna könsmaktsrelationen, menar att 
kvinnors rädsla endast kan bli mindre om den maktrelation som finns mellan könen förändras 
(Listerborn, 2002). Vidare framför Listerborn att de forskare som vill lyfta fram de politiska 
och sociala maktrelationerna menar att kvinnors rädsla inte går att byggas bort genom den 
fysiska miljön och dess utformning. 

3.4   Den byggda miljön  
Det finns dock forskare som argumenterar för att den upplevda otryggheten och rädslan är 
kopplad till den fysiska miljöns utformning (Listerborn, 2002). Listerborn påpekar att om det 
går att underlätta för kvinnor i deras rädsla i vardagen och minska de strategier som blivit ett 
resultat av detta, kan stadsbyggande och samhällsplanering komma att vara betydande i detta 
arbete. Berglund-Snodgrass (2016) fann även i sin studie, om hur kommuner i Sverige hanterar 
otrygghet vid planeringen av den fysiska miljön, att majoriteten av dessa var eniga om att 
fysiska åtgärder kan förebygga känslan av att vara otrygg eller rädd i offentliga rum.  
 
CPTED, eller Crime Prevention Through Environmental Design, är en brottsförebyggande 
metod för att reducera rädsla för brott där platsens fysiska miljö är det huvudsakliga verktyget 
för att uppnå detta (Cozens & Love, 2015). Idéerna om CPTED fick genomslag när Oscar 
Newman presenterade sin teori ”defensible space”. Det är en teori om bl.a. uppdelade och 
mindre grannskap, eller s.k. territorier, som går att kontrollera och överblicka för att på så sätt 
avvärja brott (ibid). Denna inriktning mot åtgärder i den fysiska miljön som Newman 
förespråkar har fått ett inflytande i det brottsförebyggande arbetet och har även kommit att bli 
populärt i Skandinavien (Listerborn, 2002). Metoden har utvecklats från arkitekturen i 



	   11	  

Newman´s teori och den fysiska säkerheten till att inrikta sig mer mot en 
samhällsplaneringsmetod (Cozens & Love, 2015). I denna nya inriktning betonades istället 
vikten av en persons medvetenheten om den plats denne vistas på, möjligheten att få hjälp samt 
att bli sedd av andra människor, tillsammans med stöd från fysiska åtgärder. Dessa fysiska 
åtgärder kan t.ex. vara att främja överblickbarheten, bra belysning, informationsskyltar och 
minska antalet ställen på en plats där det finns risk för att bli infångad (ibid).     
 
Enligt Boverket (2017) har offentliga rum som ofta upplevs trygga några egenskaper 
gemensamt. Dessa platser är förutom befolkade även välskötta, lätt att överblicka, enkla att 
orientera sig i och de har en förbindelse med närmiljön. Vidare ska det vara siktröjt, brett och 
öppet samt att det finns möjlighet till alternativa vägval (Sandstig, 2010; Boverket, 2017). En 
del av de fysiska åtgärderna som används inom metoden CPTED är även återkommande i andra 
studier (Listerborn, 2002; Boverket, 2010b; Sandstig, 2010; Berglund-Snodgrass, 2016). 
Åtgärderna innebär förändringar i stadsrummet och det kan vara siktröjning och god 
överblickbarhet, undvika eller åtgärda smala passager, bättre belysning och undvika hörn som 
exempel (Listerborn, 2002; Boverket 2010b). Boverket (2017) lyfter även fram konst som en 
åtgärd som kan stärka identiteten på en plats och att tryggheten ökar om utformning på konsten 
inkluderar någon form av ljus.  
 
Just bättre belysning är en åtgärd i den fysiska miljön som fått ett stort utrymme som ett resultat 
av att många känner sig otrygga på kvällen och natten när mörkret har lagt sig (Listerborn, 
2002; Pain, MacFarlane, Turner & Gill, 2006; Sandstig, 2010; Sandberg; 2011; Berglund-
Snodgrass, 2016). Enligt Listerborn (2002) är belysningen den åtgärd som kommuner i första 
hand använder för att skapa trygga miljöer. Detta för att kunna behålla överblickbarheten och 
känslan av kontroll även när det är mörkt (Sandstig, 2010; Boverket, 2010b). Pain och hennes 
forskarkollegor (2006) menar att detta indikerar på ett skifte mot situationella 
brottförebyggande åtgärder där den fysiska miljön används för att bygga bort de kännetecken 
på en plats som medför upplevd otrygghet och möjligheter till att utföra brott. Emellertid har 
denna metod diskuterats och fått kritik för att inte väga in andra potentiella faktorer till den 
komplexa känsla som upplevd otrygghet är. Trots detta har metoden fått genomslag och har 
haft en viss framgång vad gäller att reducera rädsla och brott (ibid).  

Regionalismen är ett exempel på en arkitektonisk reaktion på den upplevda otryggheten och 
rädslan i urbana miljöer (Berglund-Snodgrass, 2016). Inom regionalismen planeras den fysiska 
miljön för att uppnå en lokal känsla och det som karaktäriserar regionalismen är därmed en 
planering för att uppnå det människan känner igen. Berglund-Snodgrass beskriver att detta är 
för att minska känslan av staden som främmande och istället skapa en känsla av tillhörighet 
samt att staden känns som ”hemma”. Fokus inom denna planering är att skapa platser som tillför 
värden som sentimentalitet och nostalgi. Att utforma och utveckla den fysiska miljön genom 
att använda den lokala historien kan på så sätt legitimera ingrepp i staden skriver Berglund-
Snodgrass. Detta för att nya projekt blir en unik plats i staden med lokal anknytning som 
resulterar i att människor kan uppleva en gemensam känsla av tillhörighet (ibid).  
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4   Metod 
 
4.1   Fallstudie 
Denna studie undersöker den upplevda tryggheten samt dess relation till det offentliga rummets 
fysiska utformning. Detta exemplifieras med Stationstunneln i Umeå som planerats med ett 
jämställdhetsperspektiv och med trygghet i fokus. Då det är vanligare att kvinnor känner sig 
otrygga i offentliga rum har denna studie haft samma målgrupp som utgångspunkt för 
undersökningen. Detta för att ta reda på hur projektet Stationstunneln upplevs av kvinnorna 
samt hur de använder tunneln. För att uppnå denna kunskap har studien utförts genom att 
använda ett kvalitativt tillvägagångssätt som kompletteras med kvantitativa inslag.     
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en fallstudie använts som 
forskningsstrategi. Fallstudier är vanligt förekommande vid småskaliga projekt och där syftet 
är att undersöka ett större fenomen genom att inrikta sig på en specifik undersökningsenhet 
(Denscombe, 2016). En fallstudies utgångspunkt är att undersöka hur sociala processer och 
relationer verkar i olika sociala sammanhang och avser att tillhandahålla unika och viktiga 
insikter genom möjligheten att studera ett fall djupgående. Detta ger information som innebär 
att det inte endast går att förklara vad som inträffar i det givna sammanhanget, det utvecklar 
även en förståelse kring de bakomliggande faktorerna till varför något händer. Inom ramen för 
en fallstudie behöver undersökningsenheten därför ha en tydlig karaktär och ha distinkta 
avgränsningar samt vara ett fristående fall som går att undersöka isolerat från sitt sammanhang 
(ibid). För denna studie innebär denna inramning en geografisk avgränsning till trygghet- och 
jämställdhetsprojektet Stationstunneln på Haga i Umeå.  
 
Att använda fallstudie som forskningsstrategi vid undersökningen av kvinnors upplevda 
trygghet i relation till Stationstunneln och dess fysiska utformning lämpar sig därför väl. Det 
gör det möjligt att undersöka vilka de underliggande orsakerna är till vad som gör att en plats 
upplevs som otrygg respektive trygg. Att undersöka fallet djupgående ger detaljer om det 
specifika fallets komplexitet samt att det tydliggör vilka samverkande faktorer det finns och 
som vidare kan analyseras (Denscombe, 2016). Den helhetssyn en fallstudie medför kan på så 
sätt skapa en förståelse kring den komplexa relationen mellan den fysiska miljön och kvinnorna 
som använder tunneln.  
 
Inom ramen för en fallstudie tillåts och uppmanas forskaren att använda en metodkombination 
för insamlingen av empiri för att uppnå helhetssynen över det specifika fallet (Denscombe, 
2016). Både kvalitativ och kvantitativ data kan användas samt en kombination av olika 
forskningsmetoder såsom intervjuer, frågeformulär, dokument och observationer (ibid). Detta 
gör att undersökningen av Stationstunneln med fördel kan studeras med hjälp av flera metoder 
och utifrån olika källor för att få en bredare kunskap om fallet samt data som kan jämföras för 
att uppnå ett mer tillförlitligt slutresultat. 
 
Studien har utgått från en abduktiv ansats. Det här tillvägagångssättet kännetecknas som en 
blandning av den induktiva och den deduktiva ansatsen. Den abduktiva processen innebär att 
studien inte behöver förhålla sig till några på förhand bestämda teorier och det möjliggör för att 
kunna anpassa teorin efter det aktuella empiriska materialet på ett bättre sätt (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). I denna studie fanns en förståelse för teorier och tidigare studier i 
undersökningens inledande fas. Detta låg sedan till grund för både intervjuguiden samt 
frågeformuläret för att skapa en vetenskaplig riktning på studien. Efter analys och tolkning av 
det insamlade empiriska materialet har det sedan relaterats till relevanta teoretiska inriktningar.  
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Förutom att basera intervjuguiden och frågeformuläret på teorier och tidigare forskning har 
hänsyn tagits till insamlad data under processens gång. Det som t.ex. framkommit i intervjuerna 
har haft en inverkan på vad som efterfrågats i enkätundersökningen och vad som observerats 
vid observationerna. Detta för att kunna undersöka vissa teman närmare genom andra 
insamlingsmetoder.  
 
4.1.1   Val av forskningsmetoder för datainsamling 
I denna studie används tre olika forskningsmetoder för att samla in empiriskt material. Valet 
blev intervjuer med kvinnor i något varierande ålder och som använder Stationstunneln. Detta 
för att få en inblick och en djupare förståelse för kvinnornas upplevelse och användning av både 
staden och tunneln utifrån ett trygghetsperspektiv. Intervjuerna kompletterades med ett 
frågeformulär för att samla in ytterligare information om användning och upplevelser mer 
specifikt för det studerade projektet. Vidare har ett flertal observationer utförts i och i anslutning 
till tunneln på olika veckodagar och vid olika tidpunkter. Detta för att skapa en bredare 
förståelse för hur tunneln används av kvinnor samt hur användningen kan förändras beroende 
på tidpunkt och veckodag.  
 
Antalet intervjuer, enkäter samt observationer har anpassats utifrån studiens begränsade 
tidsram.  
 
4.2   Intervjuer och urval av respondenter 
Studien riktar sig till kvinnor i Umeå och för att komma i kontakt med ett antal användare av 
Stationstunneln har ett snöbollsurval använts. Urvalsmetoden används vanligen vid kvalitativ 
forskning och anses vara en effektiv teknik vid småskaliga projekt för att få ett urval som passar 
inom ramen för studien (Denscombe, 2016). Ett snöbollsurval innebär att en respondent 
hänvisar till en annan potentiell deltagare som uppfyller studiens urvalskriterier och som i sin 
tur hänvisar till en annan potentiell deltagare till dess att urvalsgruppen är tillräckligt stor (ibid). 
Totalt genomfördes fyra stycken semistrukturerade intervjuer med kvinnor i varierande ålder 
och som använder Stationstunneln. Respondenterna fick själva bestämma lokalisering för 
intervjun och alla intervjuer kom att äga rum i respondentens egna hem.  
 
Semistrukturerade intervjuer är öppna och flexibla i sin karaktär (Denscombe, 2016). Det gör 
det därför möjligt att anpassa intervjun och samtalsämnenas ordningsföljd utifrån respondenten, 
beroende på vilken riktning samtalet tar. Den semistrukturerade intervjun låter respondenten 
utveckla sina tankar och får på så sätt beskriva mer utförligt samtidigt som forskaren kan leda 
samtalet med sina olika förbestämda teman och frågor (ibid). Semistrukturerade intervjuer 
valdes till denna studie för att användningen av dessa ger en mer flexibel och lagom 
kontrollerande intervjuprocess än vad ostrukturerade eller strukturerade intervjumetoder gör. 
Till intervjuerna med respondenterna skapades därför en intervjuguide med teman och ett antal 
frågor att behandla utifrån studiens tema, se bilaga 1. Detta för att kunna kontrollera samtalets 
riktning och få en djupare förståelse kring respondenternas erfarenheter och åsikter kring sin 
upplevda trygghet både i staden och i Stationstunneln.  
 
Till grund för respondentintervjuerna låg en intervjuguide som skapades inför mötena med 
kvinnorna. De förbestämda teman och frågorna grundades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar och frågorna har främst utformats med en öppen karaktär för att inte begränsa 
svaren. Upplägget för denna intervjuguide var teman som inledningsvis behandlade 
respondenternas generella upplevelser, erfarenheter och känsla av trygghet i staden, för att 
avslutningsvis bli mer specifikt inriktade mot projektet Stationstunneln. Valet att behandla mer 
övergripande teman inledningsvis gjordes för att låta respondenterna få tala om något de redan 
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innan kunde ha en generell uppfattning om och därför bli mer bekväma i samtalet. Att behandla 
Stationstunneln i den senare delen av intervjun var även ett sätt för att tankar och åsikter om 
tunneln inte skulle ha en inverkan på respondenten under intervjuns andra teman och frågor. 
Upplägget för varje enskild respondentintervju anpassades efter samtalet och intervjuerna 
pågick under cirka 20-30 minuter.  
 
Under den senare delen av intervjun, som handlade om Stationstunneln, fick respondenten se 
bilder på tunneln. Baserat på studiens urvalskriterier hade respondenterna redan en kännedom 
om platsen och bilderna var därför ett hjälpmedel för respondenten att minnas tunneln och hur 
det ser ut där. Detta var även ett sätt att minska risken för missförstånd mellan respondenten 
och mig som forskare under intervjun. Det gav respondenten en möjlighet att kunna peka och 
beskriva sina tankar och åsikter på ett tydligt sätt.  
 
Alla intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Ljudinspelningen 
transkriberades sedan genom ett selektivt arbete, där sådant som inte föll inom ramen för 
studiens syfte sorterades bort. Sådana partier kunde handla om vad respondenten gör på fritiden, 
hur bra väder Umeå har bjudit på eller träning. I tabell 1 redovisas en kort beskrivning av 
respondenterna. 
 
 
Tabell 1. Beskrivning av intervjurespondenterna 
  Ålder Boendesituation Sysselsättning 
Respondent 1 24 år Sambo Yrkesarbetande 
Respondent 2 26 år Bor ensam Yrkesarbetande 
Respondent 3 49 år Bor med sin man Yrkesarbetande 
Respondent 4 76 år Bor ensam Pensionär 

Källa: Författaren 
 
 

4.2.1   Forskningsetik  
Vid intervjuer är det viktigt att respondenterna frivilligt väljer att delta i studien och att de får 
den information de behöver för att kunna ta ställning till om de vill vara med i studien 
(Denscombe, 2016). Därför har ett informerat samtycke skett muntligt med samtliga 
respondenter för att säkerställa detta. Under alla intervjuer har respondenterna informerats om 
studiens syfte, deras roll i studien, deras frivillighet att delta samt att de har möjlighet att avbryta 
intervjun när som helst och att de kommer behandlas som anonyma. Informationen om 
respondenterna har hanterats konfidentiellt och i studien har de anonymiserats. Respondenterna 
beskrivs endast med ålder, boendesituation samt sysselsättning för att inte avslöja personens 
identitet.  
 
4.3   Enkätundersökning och urval av respondenter 
För att komplettera intervjuerna och få en vidare förståelse för målgruppens användning och 
upplevelser av Stationstunneln mer specifikt genomfördes en enkätundersökning. För denna 
forskningsmetod användes ett slumpmässigt urval för att få tag i potentiella deltagare från 
studiens målgrupp. Ett slumpmässigt urval baseras på att respondenterna väljs ut av en ren 
tillfällighet och att alla ska ha en lika stor sannolikhet att kunna ingå i studiens urvalsgrupp 
(Denscombe, 2016). Enkätundersökningen genomfördes ansikte mot ansikte nere i 
Stationstunneln med passerande kvinnor i olika åldrar. Urvalsgruppen kom att begränsas till de 
som använder tunneln genom att gå. Dessa potentiella respondenter, som använde tunneln vid 
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tiderna för undersökningen, hade en lika stor möjlighet att bli tillfrågade att delta i 
enkätundersökningen. Undantag från detta är de som uppenbart markerade att de inte ville bli 
tillfrågade eller om trafiksituationen nere i tunneln inte möjliggjorde för kontakt. 
Enkätundersökningen utfördes genom att stanna de kvinnor som passerade i tunneln för att 
vidare förklara syftet med studien. De som valde att delta i undersökningen fick själva hålla i 
frågeformuläret och svara på frågorna. Till skillnad från intervjuerna visades det inte någon bild 
på Stationstunneln i frågeformuläret eftersom enkätundersökningen utfördes i anslutning till 
tunneln.  
 
Frågeformuläret som respondenterna svarade på innehöll totalt tio frågor. Frågorna var både 
öppna och fasta i sin karaktär, se bilaga 3. Att inkludera båda typerna av frågor i frågeformuläret 
resulterade i att respondenterna kunde framföra sina synpunkter mer utförligt i formulärets 
öppna frågor medan studiens kvantifierbara data samlades in genom formulärets fasta frågor. 
Fördelarna med denna utformning av frågeformulär, med olika frågetyper, är enligt Denscombe 
(2016) att det minimerar risken för att respondenten blir uttråkad och förebygger att 
respondenten börjar svara på frågorna slentrianmässigt.  
 
Frågeformuläret utformades, till skillnad från intervjuguiden, med frågor som enbart 
behandlade Stationstunneln. Detta för att minimera antalet frågor och minska svarsbördan för 
respondenterna. Svarsbördan är den tid och ansträngning det innebär för respondenten att svara 
på frågeformuläret (Denscombe, 2016). Genom att minska svarsbördan kan det bli enklare att 
motivera de personer som passerar att stanna och överväga att svara på frågorna. Att kontakta 
potentiella respondenter som är på väg någonstans skulle kunna vara problematiskt, men enligt 
Denscombe är undersökningar ansikte mot ansikte mindre känsliga för en låg svarsfrekvens. 
Detta för att forskaren har möjlighet att uppmuntra potentiella respondenter att delta i 
undersökningen samt fortsätta ta kontakt till dess att tillräckligt många besvarade frågeformulär 
uppnåtts (ibid).  
 
Enkätundersökningen genomfördes under två dagar vid några olika tidpunkter på dygnet. Detta 
för att möjliggöra för en urvalsgrupp med en större bredd av kvinnor som använder tunneln och 
eventuellt i varierande syfte. Undersökningen i tunneln resulterade i totalt 30 stycken besvarade 
frågeformulär med kvinnor i varierande ålder mellan 18-68 år.   
 
4.4   Observationer  
För att undersöka kvinnors användning av Stationstunneln ytterligare genomfördes 
observationer i fält. Denna forskningsmetod skiljer sig något från de andra metoderna i studien. 
Istället för att samla information från det respondenten berättar i intervjuerna eller 
frågeformuläret, bygger observationerna på en visuell evidens när forskaren ser händelser på 
en plats när de inträffar. Empirin inhämtas från verkliga situationer och genomförs i dess 
naturliga miljöer (Denscombe, 2016). De aktiviteter och händelser som äger rum vid 
Stationstunneln är en del av mångas vardagsliv och skulle inträffa även om undersökningen 
inte hade genomförts. Detta gör platsen lämplig för observationer genom sin naturliga miljö.  
 
Vid observationer är det viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till forskarens perception och 
minne (Denscombe, 2016). Den individuella kompetensen, erfarenheter och personliga faktorer 
kan påverka hur händelserna under observationen tolkas. Det mänskliga minnet är även 
individuellt selektivt och det är inte möjligt att minnas allt som observeras. Detta kan resultera 
i varierande redogörelser beroende på observatör (ibid). För att undvika att påverka 
datainsamlingen samt pga. problematiken att inom ramen för studiens syfte och frågeställningar 
observera kvinnornas känslor, beslutades att genomföra en systematisk observation. Metoden 
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innebär att observationsprocessen får en systematik som resulterar i att de psykologiska 
faktorerna som medför subjektiva redogörelser kan elimineras. Det är en metod som ofta 
genererar kvantitativa data (ibid). 
 
Innan observationerna genomfördes ute i fält skapades ett observationsschema. Dessa 
innehåller punkter som beskriver vad som ska observeras och fungerar likt en checklista 
(Denscombe, 2016). Observationsschemat ska även specificera hur punkterna i schemat ska 
mätas. Vid en systematisk observation registreras händelser på ett systematiskt sätt med hjälp 
av summor, räkning och frekvenser för att kunna uppnå en objektiv uppfattning om situationen. 
Detta innebär dock att endast beteendet hos de som passerar tunneln observeras, inte avsikten 
eller känslorna kring de observerades agerande. Den systematiska observationen kan ibland 
kritiseras för att förenkla för mycket (ibid). Baserat på studiens syfte har ett urval av de mest 
relevanta punkterna för undersökningen valts ut, se bilaga 2.  
 
Observationerna genomfördes under en vecka, mellan den 22-28 april, och på olika timmar på 
dygnet. Detta för att kunna undersöka om kvinnors användning av tunneln varierar beroende 
på när under veckan de passerar platsen. Att observera vid olika tidpunkter under en veckas tid 
kan ge en bättre helhetsbild av det som studeras (Denscombe, 2016). För att få en känsla över 
vad som var rimligt att observera och för att förebygga eventuella problem vid observationerna 
genomfördes en testomgång. Detta för att kunna utesluta punkter som inte var relevanta eller 
problematiska att hinna uppfatta och registrera. En sådan punkt som plockades bort var t.ex. 
kvinnor som cyklar med någon annan. Totalt genomfördes sedan åtta observationer och 
observationsperioderna varade i ungefär 30 minuter vardera. För att komplettera 
observationsschemat togs fältanteckningar där noteringar registrerades om sådant som 
upplevdes viktigt i kontexten eller om det fanns speciella omständigheter kring situationen. 
Sådant kunde vara att någon inte hade sina hörlurar i öronen eller att många använder trappan 
upp till Haga.  
 
Stationstunneln är en plats där de flesta passerar relativt snabbt genom att gå eller cykla. Det 
underlättade för möjligheten att bibehålla den naturliga miljön vid observationerna. Längden 
på observationsperioderna blev därför inte lika avgörande till skillnad från om det varit en plats 
där människor stannar upp längre stunder och eventuellt uppmärksammar omgivningen på ett 
annat sätt.  
 
4.5   Tematisk analys   
För att skapa en förståelse för och analysera insamlad data från de fyra intervjuerna samt svaren 
från enkätens öppna frågor har en tematisk analys använts. Vid analys av kvalitativa data är den 
tematiska analysen en metod som är frekvent använd bland forskare (Bryman, 2011). Denna 
metod syftar till att upptäcka mönster genom upprepningar och underliggande meningar som 
finns i det empiriska materialet som samlats in. I den tematiska analysen kallas dessa för teman 
och subteman. För att urskilja dessa teman kan data analyseras utifrån det som faktiskt uttalas 
av respondenterna, men även det som kan identifieras från det som respondenten inte direkt 
uttrycker. Analysen kan därmed ske både på en semantisk och en latent nivå (ibid).  
 
Arbetet med en tematisk analys utförs genom att läsa det insamlade empiriska underlaget ett 
flertal gånger för att sedan koda data. Det är med utgångspunkt i detta arbete som 
återkommande teman kan urskiljas och som i nästa steg av arbetet kan analyseras för att 
slutligen hitta subteman (Bryman, 2011). Att leta i sitt aktuella material efter teman som 
återkommer i flera intervjuer kan ge ett mer säkert resultat. Det indikerar på att den idén eller 
åsikten delas av en större grupp människor (Denscombe, 2016). I denna undersökning har det 
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transkriberade materialet och svaren från de öppna frågorna i enkäten analyserats och kodats 
inom ramen för den tematiska analysen.  
 
Detta arbete resulterade i fem övergripande teman baserade på kvinnornas upplevelser, åsikter 
och känslor om upplevd trygghet och dess relation till Stationstunneln. Två teman behandlar 
kvinnornas känslor och upplevelser kring upplevd trygghet i staden och baseras på 
intervjurespondenternas berättelser. Tre teman behandlar kvinnornas åsikter och tankar mer 
specifikt för Stationstunneln och dess utformning. Dessa teman baserades både på det 
transkriberade materialet från intervjuerna samt svaren från enkätundersökningen. De två 
teman som behandlar upplevd trygghet mer generellt är ”Känslan av trygghet i staden” och 
”Synen på att vara begränsad” medan de tre teman som behandlar Stationstunneln är 
”Stationstunnelns utformning”, ”Att bli sedd” samt ”Bygga bort otrygghet”. Observationerna 
redovisas under en egen rubrik i resultatet.  
 
4.6   Reflexivitet och trovärdighet 
I studier där intervjuer med respondenter genomförs är det viktigt att forskaren reflekterar över 
sin funktion i mötet och påverkan på samtalet. Respondenterna kan påverkas av den så kallade 
intervjuarprocessen (Denscombe, 2016). Det innebär att beroende på hur respondenten tolkar 
forskaren som person kommer det att få en subjektiv inverkan på vilka svar respondenten ger, 
hur mycket personen kommer att delge forskaren samt hur ärlig respondenten kommer att vara 
i sina svar. Det i forskarens personliga identitet som vanligen påverkar detta är ålder, kön samt 
etnicitet (ibid). Detta medför att mina personliga kännetecken, och vad det betyder för 
respondenten, kan ha kommit att påverka den data från intervjuerna som samlats in för studiens 
syfte och frågeställningar.  
 
Vid kvalitativ forskning kan forskarens ”jag”, eller personliga identitet, även ha en påverkan i 
andra delar i studiens arbetsgång (Denscombe, 2016). Det kan spela in i hur den aktuella 
empirin tolkas samt hur analysen kommer att genomföras. Forskarens personliga identitet 
kommer alltid i någon utsträckning att påverka framtagandet och analysen av data. Därmed kan 
studier inte uppnå full objektivitet (ibid). Denna studie kommer därför inte att vara fri från 
inverkan från min personliga identitet. Hur empirin tolkats och analyserats kan därmed även 
bero på mina egna tidigare erfarenheter i livet. 
 
För denna studies syfte kan ett betydelsefullt personligt kännetecken hos mig vara att jag är en 
kvinna. Detta för att studiens målgrupp är kvinnor och att jag på så sätt blir lättare att relatera 
till. Det kan potentiellt göra respondenterna mer avslappnade i att jag som kvinna har liknande 
upplevelser som dem angående upplevd trygghet. Detta kan även innebära att jag förstår 
kvinnorna och materialet på ett annat sätt än om en man genomfört denna studie och kan därmed 
göra en mer trovärdig analys. Trots detta finns en medvetenhet om att mina personliga 
egenskaper kan ha haft en inverkan på samtalen under intervjuerna men även respondenterna 
som valde att stanna och svara på frågeformuläret. Emellertid upplevs jag som kvinna 
förmodligen inte vid första anblick som ett hot för kvinnorna när jag tagit kontakt med dem i 
tunneln.   
 
I den kvalitativa forskningen är det svårt att kunna visa hur träffsäker data är. Därför använder 
kvalitativa forskare ”trovärdighet” istället för ”validitet” för att verifiera sin forskning 
(Denscombe, 2016). De åtgärder som finns för att verifiera trovärdigheten i en kvalitativ studie 
lämnar dock inga garantier på att data är helt träffsäker. Dessa åtgärder är t.ex. att använda olika 
metoder för datainsamling, be respondenter kontrollera intervjumaterialet samt användning av 
grundad data från fältarbete och den empiriska insamlingen av data (ibid). För att behålla 
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studiens trovärdighet har en metodkombination använts för att behandla temat utifrån olika 
infallsvinklar samt har mycket tid lagts ute i fält för att samla in empirisk data. Vidare har 
studiens syfte och frågeställningar baserats på tidigare forskning samt teorier som varit 
relevanta för forskningsfrågan.  
 
4.7   Metoddiskussion  
I studiens inledande fas beslutades att observationer skulle vara en av forskningsmetoderna för 
att samla in data. Emellertid kom jag att inse att det skulle bli problematiskt att observera 
Stationstunneln inom ramen för studiens syfte. Detta eftersom undersökningen grundar sig i 
kvinnornas upplevda trygghet och känslor är svårt att observera. Tunneln är en plats som 
människor bara passerar vilket inte heller möjliggör för någon form av deltagande observation 
som möjligtvis hade kunnat ge mig information om kvinnornas känslor. Trots detta valde jag 
att behålla metoden i denna studie och istället genomföra en systematisk observation av hur 
användningen skiljer sig mellan veckodagar och tidpunkter på dygnet. Detta för att skapa en 
mer övergripande bild samt få insikter om hur kvinnorna agerar på platsen. Inom ramen för 
observationerna finns det dock en medvetenhet om att kvinnornas transportsätt genom tunneln 
kan bero på andra faktorer än upplevd trygghet. 
 
När all data sedan var insamlad upplevde jag att det föll sig naturligt att presentera intervjuerna 
och enkätundersökningen samt att diskutera empirin till dessa två metoder tillsammans. 
Emellertid har det varit mer problematiskt att presentera och få in observationerna i 
diskussionen på ett naturligt sätt. Därmed beslutades det att observationerna skulle presenteras 
separat i resultatet samt få en egen rubrik i diskussionen för att där genomföra kopplingarna 
mellan observationerna, övrig empiri samt teori och tidigare studier.  
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5   Resultat 
 
5.1   Teman utifrån insamlad empiri 
I denna del av resultatet presenteras fem teman baserade på empirin från det transkriberade 
intervjumaterialet samt enkätundersökningen. Avsnittets första två teman, Känslan av trygghet 
i staden och Synen på att vara begränsad, presenterar empiri från intervjuerna. Avsnittets tre 
sista teman, Stationstunnelns utformning, Att bli sedd samt Bygga bort otrygghet presenterar 
empiri från både intervjuerna och enkäterna.  
 
5.1.1   Känslan av trygghet i staden 
	  
”Det ger ju en frihet när man känner sig trygg och vågar ta sig från punkt A till punkt B. Jag 
tror att trygghet betyder så mycket för kvinnor för att man ofta känner sig rädd.” (Respondent 
2, intervju) 
 
Den generella bilden av när kvinnorna i intervjuerna känner sig som mest trygga är när de 
befinner sig i sitt hem eller i sin närmiljö där de känner sig ”hemma” och bekanta med området. 
Att känna sig bekant med området är något som respondent 2 menar inte helt reducerar känslan 
av otrygghet, men att det gör att områden känns tryggare. Gemensamt för alla 
intervjurespondenter är att de nästan alltid känner sig trygga utomhus på dagtid eller när det är 
ljust ute. Kvinnorna beskriver dock att känslan av trygghet varierar över dygnet och att det är 
under de tider på dygnet det är mörkt, främst kvällen och natten, som deras känsla av otrygghet 
blir större.  
 
”Den känslan varierar över dagen och det är kvällstid som jag främst undviker dessa platser, 
definitivt. Det känns mer otryggt då.” (Respondent 4, intervju) 
 
”Dagtid, då tänker jag inte över huvud taget på vad jag tar för väg. Det är ju när det börjar bli 
mörkt ute som jag gör det.” (Respondent 1, intervju) 
 
Just mörkret är det som framkommer som en utgångspunkt för mycket av den upplevda 
otryggheten i staden under alla intervjuerna. När mörkret har lagt sig upplever kvinnorna att 
det som känns bra att göra på dagen direkt upplevs annorlunda och mer skrämmande. Två 
sådana saker är att vistas ute ensam utan sällskap eller att ha hörlurar i öronen. Känslan av 
otrygghet när de är ensamma förstärks om platsen de befinner sig på känns enslig och öde eller 
om de ska till och från stan eller centrum på kvällstid. På kvällen upplever kvinnorna även att 
färre människor rör sig ute, vilket påverkar deras känsla av trygghet. Det framkommer från tre 
av kvinnorna att det då finns en känsla av att ingen skulle se eller höra dem ifall något skulle 
hända i en sådan situation.  
 
”Jag känner mig otrygg när jag är på gator där det känns lite öde och mörkt. Där jag känner 
att det skulle kunna komma fram någon eller om man går någonstans där det finns mycket 
gömställen och man känner att det kan stå någon bakom busken.”  (Respondent 2, intervju) 
 
Känslan av en ökad trygghet när det rör sig andra människor ute finns det dock en tudelad 
känsla kring. Andra människor gör generellt alla respondenters känsla av trygghet större. 
Undantag från detta är på kvällstid om det befinner sig mycket människor på en plats som 
upplevs stökig och det är många som är alkoholpåverkade. Det kan även bero på hur många 
personer som passerar samt vilka de är. I två av intervjuerna beskriver kvinnorna att det känns 
mer skrämmande att möta endast en person på en plats eller om det är okända människor som 
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inger en dålig känsla. Det är framförallt när de möter män som denna känsla uppstår och de 
menar att det inte känns lika otryggt när de möter en annan kvinna eller tjej. De kvinnorna kan 
mer ses som medsystrar i känslan av att vara otrygg i dessa situationer på kvälls- och nattetid. 
Det kvinnorna är rädda för är att bli skadade genom att bli attackerade och överfallna. De två 
yngre respondenterna uttrycker även en rädsla för att utsättas för någon typ av sexuellt 
övergrepp.  
 
”Det är ju mer på kvällen jag undviker dessa platser och det beror ju på att det på kvällen är 
mindre folk i rörelse och att det kanske är mer fulla personer.” (Respondent 3, intervju) 
 
”Det kan också vara om man möter okänt folk tycker jag ibland, det är framför allt om man 
möter män av någon konstig anledning. Eller inte konstig egentligen, men när man möter tjejer 
känns det inte så. Det känns som att killar har ett så stort övertag på en.” (Respondent 2, 
intervju) 
 
Tre av kvinnorna upplever även att en del kvinnor i deras närhet känner sig otrygga när de är 
ute ensamma på kvällen eller natten när det är mörkt. Det är något som de pratar om ibland till 
vardags och det är vanligt förekommande att de gör det på kvällarna om någon t.ex. ska gå eller 
cykla hem ensam. De två yngre respondenterna beskriver hur de i sina umgängen ofta ber 
varandra att höra av sig när de är hemma, för att veta att personen i fråga har tagit sig hem 
säkert. Detta har blivit ett resultat av att de vet att det händer och kan hända saker när de är ute 
ensamma.  
 
5.1.2   Synen på att vara begränsad  
Hur mycket kvinnorna faktiskt tänker på sin trygghet i vardagen varierar mellan dem. Två av 
kvinnorna tänker inte så mycket på sin trygghet och det styr dem inte i deras vardag i någon 
högre utsträckning. En av dessa kvinnor funderar på om hon egentligen borde tänka mer på sin 
trygghet. De två andra kvinnorna uppger att de gör det ganska ofta och att det då främst handlar 
om hur och när de ska röra sig i staden för att inte utsätta sig för situationer som kan upplevas 
som obekväma eller otrygga.  
 
”Det känns som att jag automatiskt tänker på min trygghet. Lite undermedvetet, man gör det 
typ men man tänker inte på att man gör det. Man planerar ju att man kan ta promenaden kl20.00 
för då har det inte blivit mörkt än. Det tror jag absolut att man gör, mer än vad man tror.” 
(Respondent 2, intervju) 
 
I alla intervjuer berättar kvinnorna att de gärna undviker vissa platser i staden när det är mörkt 
pga. att de känner sig otrygga. Det är platser som är ovan beskriva, t.ex. vistas i stan, på platser 
som känns öde, där närvaron av andra människor är liten och där de inte känner att de syns eller 
hörs. Två av kvinnorna beskriver även tunnlar som specifika platser där de känner sig extra 
otrygga och som en plats de gärna undviker om möjligt. Att ta en annan väg för att inte behöva 
passera vissa platser är ett sätt att hantera känslan av otrygghet, men även att gå med någon de 
känner eller att cykla. Att cykla gör att de två yngre respondenterna känner sig mer trygga 
eftersom att de då upplever att de får ett litet övertag och att de på så sätt kan passera platsen 
snabbare. De kvinnorna menar även att de bara får lösa sådana situationer när de känner sig 
otrygga genom att anpassa sig och att de får göra andra val än om det varit på dagtid. Ibland 
uppstår det situationer när det inte finns andra valmöjligheter än att passera platsen som känns 
otrygg och då gör kvinnorna det i alla fall bara för att de måste.  
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”Jag undviker gärna tunnlar t.ex., ja men ställen där jag upplever att ingen kommer att se mig 
om det händer någonting. Då går jag hellre en annan väg.” (Respondent 1, intervju) 
 
”Och faktiskt när jag cyklar. Det får mig att känna mig trygg. Då känner jag att jag har ett litet 
övertag.” (Respondent 2, intervju) 
 
Emellertid upplever alla kvinnorna att de inte känner sig begränsade i sin vardag för att de 
upplever otrygghet. Det är inte förrän de börjar prata om att de faktiskt väljer att undvika vissa 
platser, ta en annan väg eller väljer att inte gå en promenad ensam sent på kvällen som de inser 
att de är mer begränsade än vad de reflekterat över tidigare. En av kvinnorna funderar själv över 
varför hon inte tänkt på att hon till viss del blir begränsad i sin vardag. Hon tror att det beror på 
att det har blivit en vana att behöva navigera sig i staden utifrån sin rädsla eftersom det händer 
ofta och har blivit en normaliserad begränsning. Två av respondenterna menar att de egentligen 
inte känner sig begränsade på ett sådant sätt att det blivit jobbigt eller att det tar över deras liv. 
 
”Mm, jag undviker vissa platser. Ja det gör man ju. Men…eller ja, då blir man ju kanske lite 
begränsad i och för sig. Det blir man ju. Men inte många gånger, då är det ju mer att man 
undviker platser, alltså man kanske väljer att ta en annan väg. Så, skulle jag nog säga. Ja nä, 
jag är ju begränsad, det hör jag ju.” (Respondent 1, intervju) 
 
”Det är svårt, då känner jag mig ju lite begränsad ändå. Jag skulle aldrig gå ut själv kl22.00 
på kvällen t.ex. om det är mörkt” (Respondent 3, intervju) 
 
5.1.3   Stationstunnelns utformning  
Majoriteten av alla respondenter som deltagit i intervjuerna och enkätundersökningen tycker 
om Stationstunneln och de är generellt positivt inställda till den. Det framkommer att kvinnorna 
bl.a. tycker att den är vacker, annorlunda, effektiv, trevlig, mysig, levande, öppen och ljus. Den 
framhålls som en av de mer behagligare tunnlarna i staden. Alla kvinnorna i intervjuerna och 
21 av de 30 kvinnorna som svarade på enkäten uppger att den fysiska miljön påverkar deras 
känsla av trygghet positivt. I enkäten svarade de resterande nio kvinnorna att de inte visste.  
 
”Den fysiska miljön får mig att känna mig mer trygg. Skulle tunneln vid kyrkan i stan vara 
gångtunneln under till Haga skulle jag vara lika rädd varje gång jag gick igenom den. Så 
absolut, hur den ser ut bidrar till att man känner sig mer trygg.” (Respondent 2, intervju) 
 
Det som lyfts fram som mest positivt med utformningen av tunneln är att den är ljus och bra 
upplyst. Även om det är kväll när de passerar tunneln så känns det nästan som att det är dag. 
Vidare finner de att tunneln känns bred och öppen, vilket gör att det inte känns lika 
klaustrofobiskt när de passerar genom den. Kvinnorna upplever att det är en bra sikt genom 
tunneln och att det är lätt att överblicka vad som händer i den. En del av kvinnorna beskriver 
detta som att de på så sätt känner att de har kontroll över situationen och lättare kan agera utifrån 
den. Att det finns alternativa vägar upp från tunneln, som även benämndes som ”flyktvägar”, 
upplevs som positivt för den upplevda tryggheten i tunneln. Många är även positivt inställda 
till de kulturella inslagen och att konsten, citaten, den gröna väggen och musiken gör tunneln 
trevligare. 
 
”Jag känner mig trygg dels för att den är ju utformad så att det finns en flyktväg upp där på 
perrongen och sen att den inte är så mörk utan ganska upplyst och så. ” (Respondent 3, intervju) 
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Även om de flesta ställer sig positiva till tunneln återkommer några saker som kvinnorna tycker 
är mindre bra eller som de skulle vilja ändra på. Ljudet i tunneln är en sådan sak som tidigare 
nämnts som något positivt av många av kvinnorna, men för en del upplevs ljudet även som 
kusligt eller olustigt samt att det är för högt. En del menar att det bara är en känsla de känner 
och några beskriver det som att de tappar lite av kontrollen i och med att de inte hör lika väl om 
det är någon annan i tunneln. Några kvinnor ville även se mer belysning och att den skulle 
ljusas upp ytterligare samt att två respondenter i enkätundersökningen ville att det skulle finnas 
kameraövervakning. En annan återkommande åsikt är tunnelns trafiksituation som de upplever 
som bökig, rörig och farlig. Det gäller främst svängen för cyklisterna nere i tunneln som 
kvinnorna tycker är alldeles för snäv och att många kommer i en hög hastighet där. En annan 
trafiksituation som upplevs negativ är korsningen vid entrén närmast centrum. Detta eftersom 
att det är mycket korsande trafik i form av gående, cyklister och bilar där samt att de får 
biltrafiken i ryggen när de kommer upp ur tunneln. Ibland upplevs tunneln som generellt rörig 
pga. alla cyklister och gående som är där samtidigt.   
 
”Men sedan gillar jag ju inte kvittret och det. Jag vet inte, det har jag svårt för. Och den där 
människan som pratar. Jag tycker att det ändå blir lite olustigt. Jag vet inte varför egentligen.” 
(Respondent 1, intervju) 
 
”Hur den ser ut har jag ingenting emot, mer än att det är ganska bökigt när det är mycket 
cyklister och gångare vissa tider.” (Respondent 4, intervju) 
 
Huruvida tunneln är för lång eller inte finns det delade åsikter om. En del tycker inte att den är 
lång, åtminstone upplever de inte att den är speciellt lång. Att den är bred och öppen samt att 
den inte har ”tak” en så lång bit är en bidragande orsak till detta. En del tycker dock att tunneln 
är för lång. De vill fort komma därifrån och att det snabbt ska vara över. Att cykla är en strategi 
som används för att passera genom tunneln på ett snabbare sätt.  
 
5.1.4   Att bli sedd  
De flesta kvinnorna uppger att de känner sig trygga när de använder tunneln och majoriteten av 
alla respondenter uppger att de inte undviker att använda tunneln. I enkätundersökningen 
svarade 20 kvinnor att de känner sig trygga medan 10 kvinnor uppgav att de känner sig trygga 
ibland. Kvinnornas upplevda trygghet beror dock mycket på tiden på dygnet. Majoriteten av 
alla respondenter känner sig tryggare i tunneln på dagtid än vad de gör kvälls- eller nattetid när 
det är mörkt ute. Denna känsla av otrygghet när det är mörkt förstärks om de går ensamma 
genom tunneln och de flesta känner sig trygga om de går med sällskap. Att det generellt passerar 
andra människor i en lägre utsträckning under dessa tider på dygnet är en annan bidragande 
orsak till upplevd otrygghet, främst i kombination med att vara ensam ute. I alla intervjuer och 
22 kvinnor i enkäten svarade att de känner sig tryggare när det är andra personer i tunneln. Med 
mindre folk i rörelse finns det en rädsla för att ingen ska se eller höra dem om det händer något 
när de är nere i tunneln ensam. Det påpekas att de bitvis inte syns för andra människor som går 
på gatorna ovanför.  
 
”Men på kvällen, eller senare, så är det betydligt mindre folk som rör sig där. Och det är klart, 
då känner man sig mer otrygg. Eller jag gör det. Jag blir inte riktigt sedd då. Jag känner mig 
tryggare när det passerar andra människor där. ” (Respondent 3, intervju)    
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Emellertid upplever många att den känslan av trygghet kan variera beroende på vem eller vilka 
det är som passerar genom tunneln samtidigt. Det som gör att de känner sig mindre trygga kan 
vara fulla människor på väg hem från krogen, att det bara är en person eller om det är någon 
som beter sig annorlunda och uppfattas som ett hot. Från både intervjuerna och enkäterna 
uttrycker en del att det är män eller killar mer specifikt som de är rädda för att möta när de går 
genom tunneln ensam på kvällen när det är mörkt. Det som framkommer som främsta anledning 
till detta är den potentiella risken att utsättas för övergrepp.  
 
”Det är bättre om det är flera, det behöver ju inte vara flera i sällskap men alltså att man ser 
personer som rör sig där. Flera olika individer som är i rörelse.” (Respondent 4, intervju)  
 
”Kommer det tre olika sällskap, då känner man sig ju trygg, men när det bara är en då kanske 
man blir.. och det också, det ska ju vara killar då som man möter som man tycker är lite läskigt. 
Om det är en tjej är det mer bara ”hejhej”. Så det beror också på vad det är för människa.” 
(Respondent 1, intervju) 
 
5.1.5   Bygga bort otrygghet 
Som tidigare beskrivits upplever majoriteten av alla kvinnor att den fysiska miljöns utformning 
påverkar deras känsla av trygghet. Både i enkäten och intervjuerna framkommer det att känslan 
hade varit annorlunda om tunneln var mörk och smalare, de hade känt sig mer otrygga då. En 
av intervjurespondenterna exemplifierade en sådan otrygg tunnel med ”Kyrktunneln” i centrala 
Umeå, vilken hon är rädd i när det är mörkt även om hon cyklar. Stationstunnelns utformning 
ger generellt en positiv känsla hos kvinnorna vilket gör att de flesta känner att de inte behöver 
undvika tunneln.  
 
Trots detta beskriver alla kvinnorna i intervjuerna att även om känslan av trygghet ökar och 
användningen av tunneln underlättas genom utformningen så finns det ändå en känsla av 
otrygghet inom dem när de använder tunneln när det är mörkt. Kvinnorna menar att det finns 
annat än bara den fysiska miljön som gör att de känner sig otrygga. De tror inte att det helt går 
att bygga bort otrygghetskänslan, men att det till viss del kan bidra till att reducera den känslan. 
Kvinnorna menar att det främst beror på det samhälle vi lever i, snarare än den fysiska miljön, 
att de bär med sig denna känsla.  
 
”Det kan ju vara en hur inbjudande miljö som helst men det kan ju vara något ändå som gör 
att det känns motbjudande eller skrämmande. Svårt att sätta tummen på vad det är.” 
(Respondent 4, intervju) 
 
”Sen kan väl självklart miljön bidra till att man kan känna sig mer trygg, men man kommer 
aldrig att kunna ta bort otryggheten helt och hållet, för det är ju bara så det är. Det kan ju 
hända skit ändå, hur den än ser ut. Det är väl största problemet. Att man känner sig otrygg, det 
handlar ju om andra människor.” (Respondent 2, intervju) 
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5.2   Fältstudier  
Nedan presenteras avsnittets andra del som är en beskrivning av de observationer som 
genomfördes i Stationstunneln under en vecka vid olika tidpunkter på dygnet.   
 
5.2.1   Observationer i Stationstunneln 
Genom de sju observationerna som genomfördes i fält har kvinnornas användning av tunneln 
kartlagts. Det som framgick vid dessa var att det är fler kvinnor i rörelse på dagtid än på 
kvällstid. Detta gäller oavsett om det var en vardag eller en helgdag. På dagtid var det inte 
någon direkt skillnad mellan om kvinnorna gick ensamma eller om de cyklade. Vid tre av fyra 
observationer som genomfördes på dagtid var det några fler som gick ensamma än som cyklade. 
Av de kvinnorna som passerade tunneln på dagtid hade en större andel hörlurar i öronen jämfört 
med på kvällen då andelen var lägre vid alla observationstillfällen. Det var få kvinnor som 
pratade i telefon när de passerade genom tunneln, men det var vanligare att kvinnorna pratade 
i telefon på dagtid än på kvällstid.  
 
Under de två vardagskvällarna som observationen genomfördes, en onsdag och en torsdag, 
passerade det färre kvinnor än under de helgkvällar, fredag och lördag, som tunneln 
observerades. På vardagskvällarna var skillnaden mellan om kvinnorna gick ensamma eller 
cyklade liten. Under de kvällarna var det dock alltid flest som cyklade när de passerade genom 
tunneln. Observationerna på helgkvällarna visade att majoriteten av alla kvinnor som passerade 
tunneln på fredagen cyklade och det noterades att många av dem cyklade i sällskap med någon 
annan. Andelen som cyklade under lördagskvällen var lägre än på fredagen och skillnaden 
mellan hur kvinnorna passerade genom tunneln var mindre än under fredagskvällen. Under alla 
observationer har de som gått tillsammans med någon annan varit färre till antalet än de som 
gått ensamma eller som har cyklat. Andelen som gick med sällskap var dock högre på kvällstid 
än på dagtid.  
 
Under de sju observationerna som genomfördes var det två kvinnliga sällskap som stannade 
pga. konsten. Ett par som gick genom tunneln på kvällstid stannade och tog ett kort på kvinnan 
framför den upplysta LEV!-skylten. Vid en av observationerna på en helgdag passerade ett stort 
sällskap med äldre kvinnor som hade namnbrickor tillsammans med en representant från Umeå 
kommun. Kvinnorna läste texten och tog kort på citaten.  
  
Vidare noterades vid samtliga observationer att många cyklister och gångare använder trappan 
upp till Haga samt att en kvinna under en vardagskväll hade hörlurar som hon tagit ut ur öronen.  
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6   Diskussion  
 
6.1   Upplevd trygghet 
Som går att se i resultatet behandlas kvinnornas generella känsla av upplevd trygghet 
inledningsvis och avslutas med kvinnornas upplevda trygghet i relation till Stationstunneln. Det 
som framkommer är att kvinnornas generella upplevelser av trygghet i staden återspeglas i det 
som kvinnorna berättar om sin upplevda trygghet i Stationstunneln. Kvinnorna beskriver 
samma bakomliggande orsaker till otryggheten i staden som i tunneln. De beskriver t.ex. att 
tiden på dygnet är en stor bidragande faktor till om de känner sig trygga, huruvida de går 
ensamma eller inte och om det finns en närvaro av andra människor på platsen. Det finns en 
önskan hos kvinnorna att bli sedda och hörda när de befinner sig i stadens offentliga rum och i 
Stationstunneln. Detta innebär att rädslan och otryggheten inte är bunden till tunneln specifikt, 
vilket är något som går att koppla till det Listerborn (2002) resonerar kring. Hon menar att vi 
alltid bär med oss känslor och idéer om otrygghet och rädsla, att det alltid finns inom oss. Det 
medför att människor kan känna sig otrygga på en specifik plats eller i en särskild situation, 
men att denna känsla även relateras till andra platser och till ett större perspektiv (ibid). Det 
medför att det kvinnorna känner angående sin upplevda trygghet i staden, oavsett offentlig plats, 
i stor utsträckning är ofrånkomligt så länge de upplever att de behöver känna sig otrygga och 
rädda. Känslorna och idéerna om rädsla och otrygghet återskapas hela tiden som en del i en 
social konstruktion. Detta är något som styrks av Sandberg (2011) som beskriver att det 
framförallt är kvinnor som har en idé och en allmän rädsla för att de ska utsättas för något.  
 
Gemensamt för majoriteten av alla kvinnorna i studien är att de ville kunna bli sedda men även 
hörda ifall de skulle bli överfallen när de vistas i det offentliga rummet. Det är den generella 
känslan oavsett om de befinner sig i tunneln eller i någon annan del av staden. I och med detta 
upplever även de flesta kvinnorna att de känner sig tryggare på platser där det är ett flöde av 
andra människor som har uppsikt över platsen. Detta är något som Sandstig (2010) menar är en 
av de främsta bidragande faktorerna till att många upplever en plats som trygg, att det finns 
någon där ute som ser och hör dem och kan ingripa om det händer något. För kvinnorna i denna 
studie kan det vara avgörande för om de kommer att gå ut eller om de kommer att välja att ta 
en annan väg. Även Jacobs (2005) och Hillier (1996) argumenterar för att människor i rörelse, 
och vetskapen om närvaron av andra människor, gör att den upplevda tryggheten ökar. De 
menar att främlingar är en viktig del i den känslan av trygghet och att det ska finnas en naturlig 
uppsikt av platsen från olika människor. Jacobs (2005) betonar att trygghet vid mötet med 
främlingar är avgörande för ett fungerande stadsliv. Detta är något som denna studie delvis 
stödjer. Till en stor del känner sig kvinnorna mer trygg när andra människor, och i en hög 
utsträckning främlingar, befinner sig på en plats eller i tunneln när de ska passera där. 
Emellertid beskriver kvinnorna att de inte alltid känner sig trygga i närvaron av andra 
människor, det beror lite på vem, vilka eller hur många dessa främlingar är. Detta skulle kunna 
tolkas utifrån Jacobs syn att se på det som att det stadsliv som återspeglas genom empirin i 
denna studie inte alltid fungerar som det borde. Ett fungerande stadsliv borde innebära att 
kvinnorna i staden inte behöver känna sig otrygga när de befinner sig i offentliga rum med 
andra främlingar.  
 
Enligt Jacobs (2005) så uppnås upplevd trygghet genom att det är ett jämt flöde av människor 
över hela dygnet. Detta är något som kvinnorna i studien upplever saknas och att det på kvällen 
är mindre människor i rörelse. Just kvällen och natten, eller när det blir mörkt, är då de flesta 
kvinnorna i studien känner sig som mest otrygga i det offentliga rummet. Att tiden på dygnet 
är avgörande för trygghetskänslan kan stödja tidigare forskning som visar att kvinnor främst 
känner sig rädda eller otrygga under dygnets mörka timmar (Koskela, 1999; Sandstig, 2010; 
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Sandberg, 2011). Kvinnorna beskriver hur denna känsla av otrygghet när det är mörkt förstärks 
på platser som upplevs öde och om de befinner sig ute själv utan sällskap. I och med detta 
skapar kvinnorna strategier för att navigera sig i staden eller så undviker de platser när mörkret 
har lagt sig. Enligt Sandstig (2010) upplever kvinnor en större trygghet om de har en förståelse 
för vilka hot det finns på en plats och att kvinnor på så sätt kan bedöma riskerna, avgöra 
konsekvenserna och sedan anpassa hur de rör sig i offentliga rum. Detta kan ge uttryck för att 
det kvinnorna vill ha är någon form av kontroll över sin situation och minska sannolikheten för 
att hamna i en obekväm eller farlig sits. Kontroll är något som går att urskilja från det mesta 
som kvinnorna berättar, även om de uttryckligen inte säger eller skriver det. Några av kvinnorna 
uttalar även att de vill ha kontroll och att de inte tycker om när de upplever att deras kontroll i 
situationen minskar. Detta går att koppla till Sandstig (2010) som menar att de okontrollerbara 
platserna ofta gör människor otrygga eller rädda. Hon förklarar även att mörkret bidrar till en 
minskad kontroll eftersom att det blir svårare att överblicka platser. Det innebär att kvinnornas 
känsla av otrygghet när det är mörkt även kan vara starkt förknippat med känslan av att de 
förlorar kontrollen och inte bara bristen på närvaron av andra människor.  
 
Som framkommer i resultatet finns det några kvinnor som är rädda för att möta män när de är 
ute ensamma och i intervjuerna framkommer det att de bl.a. är rädda för sexuellt övergrepp. 
Detta går att koppla till både Listerborn (2002) och Wendt Höjer (2002) som menar att känslan 
av otrygghet beror på den ojämna könsmaktsordningen och att den upprätthålls genom mäns 
våld mot kvinnor och deras rädsla inför detta våld. Det innebär att kvinnorna generellt upplever 
alla män som de möter i staden eller i Stationstunneln som ett hot och som potentiellt kan utsätta 
dem för något. Detta är ett resonemang som stödjs av Wendt Höjer (2002) som även menar att 
kvinnor känner otrygghet pga. sin könstillhörighet och att det manliga könet associeras med 
något som är hotfullt. Detta medför att det finns ytterligare en faktor till varför kvinnorna känner 
sig otrygga. Det finns även en medvetenhet om att kvinnor utsätts för våld av män. Wendt Höjer 
(2002) menar att rädslan för män gör att kvinnor lägger energi på att uppnå trygghet genom att 
gå med sällskap eller planera vilken väg de ska gå. Enligt både Koskela (1999) och Wendt 
Höjer (2002) undviker kvinnor att gå ut eller vistas på platser pga. sin rädsla. Detta är något 
som kvinnorna i studien uppger att de gör och utifrån Koskelas och Wendt Höjers perspektiv 
skulle det innebära att den största anledningen till rädslan hos kvinnorna egentligen beror på 
mäns våld mot kvinnor. Att det är orsaken bakom det som kvinnor känner kring sin otrygghet 
och att det är den bakomliggande förklaringen till varför t.ex. mörkret känns skrämmande eller 
att gå ute ensam. Från intervjuerna framkommer det att tre av respondenterna ibland pratar med 
kvinnor i sin närhet om otrygghet när de befinner sig ute i offentliga rum. Enligt Wendt Höjer 
(2002) reproduceras denna maktordning mellan könen hela tiden och att kvinnor som själv inte 
blivit utsatta känner rädsla för våldet. Detta medför att kvinnorna själva kan producera och 
reproducera otryggheten och rädslan genom att prata med varandra. Samtidigt kan det ses som 
ett försök att skapa kontroll över sin situation och försöka hantera den verklighet de lever i. Det 
är ett problem som inte går att sopa under mattan genom att inte prata om det, men det kan 
anses vara en balansgång för att inte reproducera denna maktrelation.  
 
Vid intervjuerna framkommer det att alla kvinnor undviker eller avstår från att vistas på vissa 
platser. Det är något som går att koppla till Listerborn (2002) och Wendt Höjer (2002) som 
menar att detta är en begränsning för kvinnorna och deras rörelsefrihet i stadens offentliga rum. 
Trots detta har kvinnorna normaliserat att de är begränsade i sin vardag och reflekterar inte över 
det förrän de faktiskt pratar om att de ibland planerar hur de ska gå, undviker att gå en promenad 
eller liknande. Detta är något som stödjer både Listerborn (2002) och Wendt Höjer (2002) som 
menar att kvinnorna inte alltid reflekterar över sina handlingar och att det sker automatiskt. Det 
kan därför argumenteras för att kvinnors rädsla är en produkt av ett strukturellt 
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samhällsproblem. Detta eftersom att det skett en normaliseringsprocess och att det därmed har 
blivit en vana för kvinnorna, något de alltid gjort och inte längre reflekterar över. Det har blivit 
en del av deras liv.   
	  
6.2   Användningen av tunneln 
Som går att utläsa från resultatet av observationerna är att det är fler kvinnor som rör sig genom 
tunneln på dagtid än vad det är på kvällstid. Denna observation stämmer med det som kvinnorna 
förklarar i intervjuerna och uppger i enkäten. De undviker i en högre utsträckning att röra sig 
ute på kvällen och natten. På dagtid var det även många av kvinnorna som gick ensamma genom 
tunneln och det var ingen större skillnad på om de cyklade eller gick ensamma. Det återspeglar 
även det kvinnorna berättar om att de på dagtid inte tänker lika mycket på sin trygghet och rör 
sig mer obegränsat i stadens offentliga rum. Detta går att koppla till att det inte är främst på 
dagtid kvinnorna känner sig otrygga och känner ett behov av att använda sig av strategier för 
att känna sig trygga i staden (Koskela, 1999; Listerborn, 2002; Wendt Höjer, 2002; Sandstig, 
2010; Sandberg, 2011). Den observerade användningen av tunneln på dagtid kan på så sätt 
stödja den tidigare forskningen ytterligare.  
 
Under kvällarna observerades att det var en större andel som cyklade genom tunneln än som 
gick ensamma. Emellertid var skillnaden mellan att gå ensamma och cykla liten under tre av 
fyra kvällsobservationer. Att kvinnorna i en högre utsträckning väljer att cykla på kvällen än på 
dagen kan kopplas till Boverket (2010b) som menar att fler känner sig trygga när de cyklar än 
när de går. Detta går samtidigt att koppla till kvinnors otrygghet när det är mörkt eftersom att 
kvinnorna känner sig generellt mer benägna att cykla på kvällstid när de också uppger att de 
känner sig mest otrygga. Det är då om någon gång de vill kunna passera tunneln snabbare för 
att kunna undvika potentiellt skrämmande situationer. Tiden på dygnet är betydande även för 
när kvinnorna går tillsammans med någon annan. Observationerna visade att andelen som går 
tillsammans med någon annan är lägst vid samtliga observationer, men att andelen är fler på 
kvällstid än på dagtid. Detta kan kopplas till Sandstig (2010) som menar att kvinnor känner sig 
tryggare i sällskap av någon annan på kvällstid. Samtidigt ska poängteras att många kvinnor 
ändå går ensam genom tunneln på kvällstid. Det kan ses som ett resultat av det kvinnorna 
berättat och uppgett i enkätundersökningen, att de känner sig generellt trygga när de använder 
tunneln.  
 
6.3   Den fysiska miljön 
Två av intervjurespondenterna upplever just tunnlar som karaktäristiska platser de känner sig 
otrygga på. Detta kan kopplas till Sandstig (2010) som menar att platsens karaktär, snarare än 
den enskilda platsen, är det som påverkar känslan av otrygghet. Vidare menar hon att slutna 
platser, som t.ex. tunnlar, är sådana platser som av många anses vara skrämmande. Detta medför 
att det skulle kunna finnas utrymme för att ändra den typiska karaktären hos en tunnel för att 
uppnå upplevd trygghet i en högre utsträckning. Stationstunnelns fysiska miljö kan därför 
potentiellt vara en bidragande orsak till att tunneln kan komma att upplevas som mer trygg när 
det är mörkt, att det i sin tur gör att fler personer använder platsen och att det bidrar till en 
mindre öde plats med mer personer i rörelse där fler känner sig trygga. Detta är även något som 
stödjs av Listerborn (2002) som anser att trygghetsprojekt skulle kunna bidra till att öka 
kvinnors rörelsefrihet genom att planera den offentliga miljön så att tillgängligheten till platsen 
ökar för alla. Hon menar att projekten till viss del kan eliminera de mentala och upplevda 
barriärerna som kvinnorna upplever kring dessa platser och som de måste hantera (ibid). 
Kvinnorna i studien brukar generellt undvika platser för att de känner sig otrygga. Emellertid 
uppger majoriteten av alla kvinnor att de inte undviker Stationstunneln och att många ändå 
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känner sig trygg där. Det kan tolkas som att detta trygghets- och jämställdhetsprojektet har fått 
ett bra utfall hos medborgarna och gjort rörelsefriheten hos kvinnorna mindre begränsad.  
 
Att Stationstunneln är öppen, bred, ljus och lätt att överblicka är sådant som gör att kvinnornas 
användning av tunneln underlättas. Detta går att koppla till Cozens och Love (2015) som 
beskriver strategier i den nya inriktningen inom CPTED. De förklarar att en persons 
medvetenhet om platsen och möjlighet att bli hjälpt och sedd i det offentliga rummet är 
betydande i samverkan med fysiska åtgärder såsom bättre belysning, överblickbarhet och 
minska antalet gömställen på platsen för att uppnå en känsla av trygghet. Dessa fysiska åtgärder 
styrks av bl.a. Listerborn (2002) och Boverket (2010b) som även lyfter fram undvikandet av 
hörn och smala passager. Detta visar på att de åtgärder som är vanligt förekommande, och som 
även har använts i Stationstunneln, återspeglar det som kvinnorna tycker gör en plats trygg. 
Majoriteten av kvinnorna tycker att den fysiska miljön påverkar deras känsla av trygghet 
samtidigt som de tycker om Stationstunneln, har en positiv inställning till den och känner sig 
trygg där. Det innebär att den fysiska miljön i tunneln till stor del kan ha bidragit till att 
underlätta användningen av tunneln för kvinnorna.  
 
I resultatet går det att se att många av kvinnorna uppskattar och tycker att konsten och de 
kulturella inslagen gör tunneln trevligare. Det framkommer även att kvinnorna tycker att 
tunneln är mysig, vacker, annorlunda och levande, vilket kan ses som ett resultat av tunnelns 
utformning och konst. Enligt Boverket (2017) kan konst vara en bidragande faktor till att en 
plats upplevs som tryggare, framförallt om konsten inkluderar belysning. Detta innebär att 
tunnelns utformning, med den upplysta glasväggen, naturmotivet och inslagen från Sara 
Lidman, kan göra kvinnorna tryggare när de passerar genom tunneln även om det inte sker 
medvetet. Med utgångspunkt i det kvinnorna tycker om tunneln skulle det i det här 
sammanhanget kunna tolkas som att platser som upplevs mysiga och trevliga i förlängningen 
också kan upplevas som tryggare att vistas på. Detta skulle vidare kunna förklaras genom det 
Berglund-Snodgrass (2016) beskriver om regionalismen. Hon förklarar en planering som syftar 
till att skapa platser med en upplevd trygghet genom en lokal känsla där människorna känner 
sig ”hemma”. Med Stationstunnelns naturmotiv föreställande Västerbottens landskap skulle 
detta innebära att kvinnornas känsla av att tunneln är mysig, trevlig och vacker beror på den 
lokala anknytningen som gör att de känner igen sig och får en känsla av att de är ”hemma”. 
Detta skulle betyda att det är känslan av att vara ”hemma” och att kvinnorna känner sig bekant 
med motivet som gör att de känner en trygghet i tunneln. Vidare skulle detta även kunna styrkas 
av intervjuerna där det framkommer att alla kvinnorna känner sig som mest trygga hemma eller 
i miljöer där de känner sig som ”hemma” och är bekanta med området.   
 
6.4   Bygga bort otrygghet vs. könsmaktsrelationer  
Som resultatet visar känner sig de flesta kvinnorna trygga i Stationstunneln och användningen 
av tunneln underlättas av den fysiska miljön. Trots detta beskriver intervjurespondenterna att 
de ändå har en känsla av otrygghet när de använder tunneln och att det finns något annat som 
också påverkar den upplevda tryggheten. Det finns en rädsla för att bli överfallen eller utsatt 
för övergrepp. Detta kan ses som att empirin i denna studie styrker både de forskare inom 
rädslans geografi som menar att kvinnors rädsla inte går att byggas bort och de som menar att 
åtgärder i den fysiska miljön kan förebygga upplevd otrygghet. Det här innebär att planeringen 
för att uppnå trygga och jämställda offentliga rum, såsom Stationstunneln, kan anses vara 
positivt och viktigt för kvinnors rörelsefrihet i staden. Samtidigt måste ett krafttag tas mot det 
strukturella samhällsproblem som den ojämna maktrelationen mellan könen är. Detta för att 
maktrelationen ska kunna förändras så att kvinnor inte ska behöva bära med sig en rädsla för 
att utsättas för våld av män i offentliga rum.    
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6.5   Vidare forskning 
För att skapa en vidare förståelse kring kvinnors upplevda trygghet och dess relation till det 
offentliga rummets fysiska utformning skulle studien kunna vidareutvecklas med fler och mer 
omfattande intervjuer samt en enkätundersökning som når ut till fler kvinnor som använder 
tunneln. Studien skulle med fördel även kunna undersökas utifrån fler bakomliggande variabler, 
såsom ålder, etnicitet eller sexuell läggning, för att få in fler perspektiv på upplevd trygghet.  
 
Vidare finns det färre studier om mäns upplevda trygghet i offentliga rum (Day, Stump & 
Carreon, 2003). Det skulle därför vara av värde att undersöka ämnet ur ett manligt perspektiv 
eller att jämföra kvinnor och mäns upplevelser av trygghet i Stationstunneln. Männens syn på 
den ojämna könsmaktrelationen skulle vara ett annat relevant perspektiv att undersöka.  
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Sammanfattning 
 
Med denna studie har syftet varit att undersöka och skapa en förståelse för kvinnors upplevda 
trygghet i det offentliga rummet samt om den fysiska miljön kan påverka denna känsla av 
trygghet. För syftet har en fallstudie genomförts av Stationstunneln i Umeå kommun som är ett 
trygghets- och jämställdhetsprojekt. Målet vid utformningen var att tunneln skulle vara 
tillgänglig för alla stadens invånare under hela dygnet. Detta har undersökts genom att samla in 
empiri från intervjuer med fyra kvinnor som använder tunneln, en enkätundersökning som 
genomfördes i tunneln samt åtta observationsperioder för att kartlägga kvinnornas användning 
av tunneln. Detta för att få en helhetsbild över hur kvinnorna upplever och använder 
Stationstunneln. 
 
Studien visar att kvinnornas känsla av otrygghet eller rädsla inte är platsbunden utan något de 
bär inom sig när de rör sig i stadens offentliga rum. Det kvinnorna upplever som tryggt och 
otryggt i staden är också vad de upplever som tryggt och otryggt i Stationstunneln. Kvinnorna 
som deltagit i studien upplever platser som tryggare om det finns en närvaro av andra 
människor, om de går med sällskap eller om det är dagtid. Att det rör sig andra människor i det 
offentliga rummet kan dock ibland upplevas som skrämmande beroende på vem och hur många 
det är eller om personens beteende inger en dålig känsla. Det framkommer att kvinnorna är rädd 
för att möta män när de är ensamma, men inte andra kvinnor. 
 
I studien framkommer det att det är på kvällen och natten, eller främst då det är mörkt, som 
kvinnorna känner sig mest otrygga. Det är då de börjar navigera sig i staden pga. av sin rädsla, 
undviker vissa platser och väljer att göra andra val än på dagtid. Att det generellt är mindre folk 
i rörelse på kvälls- och nattetid förstärker känslan av otrygghet. Kvinnorna vill känna att någon 
kan se eller höra dem om något skulle hända. Trots detta upplever inte kvinnorna att de är 
begränsade, utan det har skett en normaliseringsprocess där de inte längre reflekterar över sitt 
beteende.  
 
Vidare visar studien att kvinnorna generellt uppskattar och känner sig trygga i Stationstunneln 
samt att den fysiska miljön i tunneln påverkar deras känsla av trygghet positivt. Kvinnorna 
tycker om att den är bred, ljus, att det är bra sikt genom tunneln, de kulturella inslagen samt att 
det finns alternativa vägar upp ur tunneln. 
 
Kvinnorna tycker att den fysiska miljön underlättar för dem i deras vardag, men att det finns en 
känsla av otrygghet som de bär inom sig och som inte går att bygga bort. Den här studien bidrar 
till en förståelse om att kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet är en komplex fråga 
som inte endast går att bygga bort med hjälp av den fysiska miljöns utformning. Det finns andra 
faktorer och strukturella samhällsproblem som också behöver förändras för att kvinnor ska 
kunna känna sig trygga i det offentliga rummet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Teman:  
 
•   Synen på trygghet och otrygghet 

-   Vad får dig att känna dig trygg? När känner du dig trygg? 
-   När känner du dig otrygg? 
-   Vad betyder trygghet för dig? 
-   Hur upplever du kvinnor i din närhets känsla av trygghet på offentliga platser? 

 
•   Trygghet i staden 

-   Tänker du mycket på din trygghet i vardagen? Hur då? 
-   Kan du känna dig begränsad på grund av att du ibland inte känner dig trygg?  

à Om ja, på vilket sätt och hur hanterar du det? 
-   Undviker du vissa platser och i så fall varför?  

à Hur varierar det över tiden på dygnet? 
-   Vad har du för åsikter kring din generella upplevelse av trygghet i Umeå? 

 
•   Känslan av trygghet i Stationstunneln (visar bilder på tunneln) 

-   Hur ser din användning av tunneln ut? Transportsätt, syfte osv.  
-   Vad tycker du om tunneln?  
-   Hur känner du dig när du använder tunneln? Trygg/otrygg?  
-   Vad är det som får dig att känna trygghet eller otrygghet? 
-   Brukar du undvika att använda tunneln om du kan ta en annan väg? 

à Om ja, varför gör du det? 
-   Hur varierar din känsla av trygghet i tunneln beroende på tid på dygnet? 
-   Hur känner du när det passerar andra människor i tunneln samtidigt som dig? 

Tryggare/otryggare? 
 
•   Den byggda miljön 

-   Hur upplever du den byggda miljön i tunneln? Positivt/negativt? 
-   Gör den fysiska miljön att du känner dig mer trygg i tunneln? 

à Om ja, vad i den fysiska miljön gör att du känner dig trygg? 
à Om nej, vad är det som gör att du inte upplever det? 

-   Tror du att det går att planera bort känslan av otrygghet genom den fysiska miljön?  
-   Finns det något i den fysiska miljön du skulle vilja ändra på för att göra din 

upplevelse bättre? 
-   Saknas det något i den fysiska miljön som skulle göra känslan av trygghet bättre 

för dig? 
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Bilaga 2. Observationsschema 
 
Vad: 
 
Går ensam: 
 
Går med någon: 
 
Cyklar: 
 
Stannar pga. sevärdhet: 
 
Har hörlurar:  
 
Pratar i telefon: 
 
 
 
Hur:  
	  
•   Mäta händelsernas frekvens – notera med ett streck i observationsschemat varje gång 

någon av punkterna inträffar 
•   Kvinnor som går tillsammans noteras endast med ett streck i schemat  
•   Om det är tydligt att många kvinnor cyklar tillsammans med någon annan under 

observationsperioden noteras det i fältanteckningarna 
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Bilaga 3. Enkätundersökning  
 
1. Ålder: ______ 
 
2. Hur ofta använder du Stationstunneln? 

□ Varje dag    □ Någon gång i veckan    □ Någon gång i månaden    □ Mer sällan 

 
3. Vad tycker du om tunneln? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
4. Vad tycker du är bra med tunneln? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
5a. Känner du dig trygg när du använder tunneln? 

□ Ja    □ Nej    □ Ibland 

 
5b. Vad är det som får dig att känna trygghet/otrygghet? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
6a. Påverkar den fysiska miljön din känsla av trygghet positivt? 

□ Ja    □ Nej    □ Vet inte 

 
6b. Om ja, vad i den fysiska miljön får dig att känna trygghet? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
7. Upplever du tunneln som en tryggare plats när det passerar andra människor där? 

□ Ja    □ Nej    □ Vet inte 

 
8a. Brukar du undvika att använda tunneln?  

□ Ja    □ Nej    □ Ibland 

 
8b. Om ja eller ibland, varför? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
9. När under dygnet känner du dig mest otrygg i tunneln? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
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10. Finns det något du skulle vilja ändra på i tunneln? 
 
Ditt svar:____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


