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Sammanfattning 

Målet med denna studie har varit att visa utmaningarna som befinner sig i processer 

föreliggande trygghet, även om förutsättningar i den byggda miljön visar motsatsen. 

Därtill har målet varit att bidra med en kompletterande synvinkel på de utmaningar som 

finns med trygghet och otrygghet för kvinnor i den bebyggda miljön eftersom det oftast 

inte förmedlas hur kvinnor verkligen upplever obehag i det offentliga rummet. Genom att 

använda transect walking som huvudsaklig metod, och fotografering som kompletterande 

tillvägagångssätt, har det möjliggjorts en djupgående porträttering av de känslor 

Brunkebergstunneln och David Bagares gata kan förmedla. Metoderna har visat tydliga 

underliggande mönster i den bygga miljön och de återspeglar både sociala och fysiska 

möjliggörande och begränsningar. Resultatet har bekräftat många av de teoretiska 

utgångspunkterna, exempelvis att det tycks finnas ett samspel mellan det sociala och det 

fysiska som orsakar trygghet och otrygghet. Det har tillika visats att det finns en 

underordning hos många av kvinnorna som intervjuades. Däribland finns det några som 

avviker från detta och här går det att tyda hur de troligtvis grundar sina liv i andra sociala 

kontexter. Vad som befinner sig i överordningen är emellertid en del av framtida studier.  
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1. Introduktion 

Trafikmiljön och alla dess komponenter, som bil- och gågator, trottoarer, cykelbanor, 

broar osv, är alla uppenbarligen viktiga beståndsdelar av samhället. Detta uppenbarar sig 

i allt från de heta debatterna om förbifart Stockholm och ombyggnationen av Slussen till 

placeringar av stationer och bilens utrymme i storstäder. De är alla viktiga beståndsdelar 

eftersom de tycks påverka samhället och invånarna på ett bland annat socialt, ekonomiskt, 

kulturellt, historiskt och miljömässigt plan. I denna studie väljer jag däremot att lägga 

fokus på de något mer sociala och strukturella aspekterna, mer specifikt med hänsyn till 

interaktion som sker mellan kvinnor och den byggda miljön som skapar trygghet men 

som även har motsatt effekt. 

Det må vara svårt att se framför sig hur den byggda miljön skulle kunna påverka kvinnors 

trygghet i större utsträckning, däremot blir det mycket tydligare när man väljer att se de 

mångdimensionella och subjektiva aspekterna av trygghet och otrygghet i relation med 

varandra. Resultatet av denna skildring diskuteras både akademiskt och oakademiskt och 

förefaller ofta att hamna i överläggningar om osynliga och synliga maktrelationer i den 

byggda miljön. Därtill verkar det ske överläggningar om hur planeringen av den byggda 

miljön ska se ut för att gynna alla i samhället. Vilket kan te sig som en självklar och bra 

idé, men detta kan framstå problematiskt då uppfattningen om trygghet kan variera från 

person till person. Således fyller närmanden gentemot trygghetsutmaningar sällan varken 

syftet av att ge kvinnor den trygga miljön som krävs eller att deras röster har en mer 

verkställande kraft i högre instanser av planeringen. Detta då det bland annat finns en 

emotionell och kognitiv komponent i begreppet trygghet. Målet med denna studie är 

därmed att ge en kompletterande synvinkel på de utmaningar som finns med trygghet och 

maktförhållanden med hjälp av ett fåtal kvinnors röster i ljuset av denna problematik - i 

en outforskad plats utan något som helst föreliggande otrygg antydan relaterat till brott.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Detta är en fallstudie som kommer behandla trygghet och otrygghet för kvinnor i 

Brunkebergstunneln och David Bagares gata, trots att platserna inte tycks ha någon som 

helst antydan till brottsincidenter. Målet med denna studie är att visa utmaningarna som 

befinner sig i processer föreliggande trygghet, även om förutsättningar i den byggda 

miljön visar motsatsen. Därtill är målet att bidra med en kompletterande synvinkel på de 

utmaningar som finns med trygghet och otrygghet för kvinnor i den bebyggda miljön 

eftersom det oftast inte förmedlas hur kvinnor verkligen upplever obehag i det offentliga 

rummet. Med andra ord är syftet inte att ge en generaliserande lösning på utmaningen 
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eller följa statiska utredningsmanualer, utan att förmedla resultatet av ett kompletterande 

sätt att se på kvinnors uppfattning av trygghet utifrån deras egna röster och att det 

förhoppningsvis kan leda till kompletterande resultat. 

Genom att använda transect walking som huvudsaklig metod, och fotografering som 

kompletterande tillvägagångssätt, kommer det att möjliggöra en djupgående porträttering 

av de känslor Brunkebergstunneln och David Bagares gata kan förmedla och därmed föra 

oss närmare kompletterande resultat. Med detta sagt ligger det centrala i vilka processer 

som går att tyda om kvinnors trygghet med hjälp av transect walking.  

• På vilka sätt har studien lyckats förmedla metodernas egenskaper och har de 

påvisat processer som ligger till grund för kvinnors trygghet? 

• Går det att se tydliga kopplingar mellan det sociala och det fysiska utifrån 

kvinnornas svar och påverkar dessa utgången av åtgärderna? 

1.3 Disposition 
Strukturen av denna uppsats går som följande: Avsnitt 1.4 behandlar bakgrundsfakta om 

Brunkebergstunneln, David Bagares gata, samt tidigare forskning av trygghetshantering. 

Avsnitt 2 består av metodologin bakom denna studie och där behandlas 

forskningsdesignen, urvalet, metoderna (transect walking och fotografi), kodningen 

(tematisk analys), samt etiska element av studien. Avsnitt 3 är ett tillägg på avsnitt 2 och 

finns för att tydliggöra innebörden och utförandet av metoden i relation till studien. 

Avsnitt 4 behandlar de teoretiska utgångspunkterna som innefattar innebörden och 

orsakerna bakom trygghet och otrygghet, och därtill även feministiskt geografiskt synsätt. 

I avsnitt 5 presenteras resultatet av intervjuerna som har utförts och avsnitt 6 behandlar 

diskussionen av dessa resultat tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna. 

1.4 Bakgrund 
1.4.1 Brunkebergstunneln 

Tunnelgatan och David Bagares gata relateras många gånger till mordet på Olof Palme 

eftersom det var den vägen mördaren tros ha tagit. Däremot är det många andra historiska 

händelser som är relevanta till hur platsens struktur ser ut och att båda gatorna länge har 

varit beroende av varandra. Något som påvisar kopplingen mellan gatorna är bygget av 

Brunkebergstunneln genom Brunkebergsåsen (Se bild 1). Enligt Harald Norbelie (1993, 

s.154–158) hade Knut Lindmark fått starkt förtroende för sitt bygge av Katarinahissen 

efter att det visat sig att den var ekonomiskt givande och populär bland befolkningen. 

Under denna period visade det sig att folk tyckte det var ansträngande att ta sig upp för 

Brunkebergsåsen på David Bagares gata och då fick Lindmark i uppdrag att bygga en 

tunnel genom åsen (ibid.). 1884 gick tillståndet igenom till att börja bygga tunneln och 
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det skulle ta två år (Rosell 1979:35), men det skulle visa sig att det inte var ett helt 

problemfritt bygge. Till en början stötte man på problem med den lösa sanden som befann 

sig i Brunkebergsåsen och för att lösa detta användes en speciell frysteknik från England 

som möjliggjorde det fortsatta borrandet av tunneln (Stahre et al. 1992). Detta var däremot 

inte det enda problemet som uppstod för Lindmark. När den 231 meter långa tunneln stod 

färdigställd 1886 tog man 2 öre för att passera, men det ansågs vara för dyrt och Lindmark 

fick så småningom större ekonomiska problem av tunnelbygget (Rosell 1979:35). 

Bild 1. Tunnelgatan, vänd mot Brunkebergstunneln (Vänster). Brunkebergstunneln, 

Ingång/utgång till Tunnelgatan (Höger). (Fotografier: Erik Urrutia Valdés) 
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1.4.2 David Bagares gata 

David Bagares gata är gatan som ligger ovanför Brunkebergstunneln och går över 

Brunkebergsåsen (Se bild 2). Själva namnet på gatan går att spåra ända bak till 1600-talet 

då en bagare vid namn David Lamb hade en gård i närheten (Hasselblad 1975:45–46). 

Däremot fastställdes namnet på gatan 1857 och den sträcker sig nu igenom 

Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan (ibid.). Även om gatan är mer känd för sin 

koppling till mordet på Olof Palme har gatan ett flertal andra saker värda att nämna. 

Förutom att Brunkebergstunneln mynnar en bit in på gatan ligger exempelvis nöjesplatsen 

Nalen belägen på denna gata, samt Stuckatörens hus som numera delvis är ett museum 

(ibid.). En vidare och mer visualiserad beskrivning av både Brunkebergstunneln och 

David Bagares gata med hjälp av en visuell kartläggning följer längre ner i det metodiska 

angreppssätts-avsnittet. 

Bild 2. David Bagares gata vänd mot Brunkebergstunneln (Övre vänstra). David Bagares 

gata vänd mot Birger Jarlsgatan (Övre högra). Trappor ner till Tunnelgatan vid 

korsningen Malmskillnadsgatan/David Bagares gata (Nedre vänstra). Rulltrappor vid 

Tunnelgatan som leder till Malmskillnadsgatan/David Bagares gata (Nedre högra). 

(Fotografier: Erik Urrutia Valdés) 
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1.4.3 Tidigare forskning inom trygghetshantering 

När det gäller förändringar i den byggda miljön som har i syfte att förbättra tryggheten 

förklarar Hydén (2008, s.80–81) att det inte går att hitta en lösning som gynnar alla parter. 

Däremot menar Hydén (2008:80) att trygghetshetsbrister i trafikmiljön bör naturligtvis 

åtgärdas oavsett om de upplevs som trygga eller inte. I en objektivt trygg situation, men 

som ändå upplevs som otrygg, kan en åtgärd vara att öka kunskapen om eventuella faror. 

Han anser därmed att man eventuellt måste göra avvägningar och prioriteringar för att 

planeringen ska fortskrida. Dessa ska bestämmas utifrån de områden och grupper som är 

i störst behov av förändring och förbättring av dess tillvaro. I detta fall föreslår han 

TRAST (Trafik för en attraktiv stad) som tillvägagångssätt och det innebär att man som 

planerare beskriver trygghetsläget, analyserar orsakerna bakom, sätter upp mål, ger nya 

förslag, uppskattning av kostnad och därefter kunna välja vilket område eller grupp som 

är i störst behov (ibid.). När det kommer till själva trygghetsåtgärderna menar Hydén 

(2008:81) att de kan komma att visa sig i olika skepnader, som i exempelvis belysning, 

raka, breda och ljusa gångtunnlar och borttagna buskage som skymmer sikten. Allt detta 

för att skapa överblickbarhet och synbarhet. Denna typ av åtgärder har förespråkats. 

Studier har visat att utrymmen utan flyktväg, med gömställen, väggar och byggnader gör 

att personen i fråga känner sig otryggast (Blöbaum & Hunecke, 2015, s.468–469). Vidare 

har det förmedlats hur förutsättningar i den byggda miljön ibland kan förhindra en 

ombyggnation och då har man kommit med tillämpade åtgärder som exempelvis 

belysning (ibid.). Däremot har flera studier visat att belysning som ensam åtgärd inte 

hämmar kriminalitet eller förändrar känslan av trygghet, utan det måste ske i samband 

med andra åtgärder som även hindrar gömställen och ger alternativa flyktvägar (ibid.). 

Fortsättningsvis menar Hydén (2008:81) också att gång- och cykelstråk måste placeras 

där människor och trafik vistas för att minska ödsligheten, samt att skötsel av områden är 

viktigt (ibid.). Alla dessa är viktiga komponenter för att skapa en välfungerande rörelse 

hos befolkningen, samt skapa en rörelsefrihet för alla. Men som sagt, för att ens kunna ha 

åtgärder i åtanke måste trygghetsläget först beskrivas och sedan måste orsakerna bakom 

det som undersöks analyseras. Detta skulle kunna ses som ett första delmål med denna 

studie, med Brunkebergstunneln och David Bagares gata som utgångspunkt. 

En känd gestalt inom planering är Jane Jacobs och hon förespråkade många gånger hur 

viktigt det var med rörelse i staden. Denna rörelse skulle inom sinom tid skapa en sorts 

trygg atmosfär och detta var särskilt viktigt eftersom grundvalen för en välfungerande 

stadsdel är att man känner sig trygg på gatan bland alla dessa främlingar (Jacobs 2005:52). 

I en rapport som skrevs av Nordregio (2010:9), åt Boverket, bekräftas rörelsens betydelse. 

I rapporten menar man att de människor som vistas i rummet olika tider på dygnet och 

gör olika aktiviteter är avgörande för hur trygghet i rummet ser ut och det är denna rörelse 

av folk som så småningom även skapar känslan av plats (ibid.). 
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Däremot är det viktigt att ha i åtanke att åtgärder inte är universella, utan måste anpassa 

utifrån varje plats och dess förutsättningar. I fallet av denna studie har det förmedlats att 

trygghet och otrygghet är en del av ett samspel mellan den fysiska platsen och de sociala 

företeelserna i rummet, som i sin tur skapar platsspecifika förutsättningar.   
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2. Metodologi 

Denna sektion av uppsatsen kommer först att presentera studiens forskningsdesign och 

hur den har kommit att bli studiens underliggande mekanism som används till att förmedla 

resultat. Urvalet har varit en viktig komponent i denna studie och det kommer presenteras. 

Därefter kommer mestadels innebörden av transect walking behandlas, och inte större del 

av utförandet, samt viktiga beståndsdelar av metoden som är relevanta för studien. 

Genomgående i denna sektion kommer för- och nackdelar med transect walking och alla 

dess komponenter som har en koppling till studien att presenteras. Därtill räknas även 

fotografering som kompletterande metod och den tematiska analysens närmande. 

Slutligen kommer etiska element att tydliggöras. 

2.1 Forskningsdesign  
Mason (2002:24) påpekar att det är svårt att fastställa en forskningsdesign i kvalitativa 

studier innan data insamlats och forskaren har rannsakat den existerande teorin, även om 

hon rekommenderar att forskaren har en forskningsdesign tillämpad i ett tidigt skede av 

studie. Ovanstående har visat svårigheterna med att praktisera en forskningsdesign 

genomgående i denna studie eftersom denna studie påvisar deduktiva eller induktiva 

element. Detta resulterade i att det togs beståndsdelar från båda och abduktion passade 

bäst för att besvara frågeställningarna och beskriva forskningsdesignen. Nedanstående 

citat påvisar detta och abduktion kan kort sammanfattas på följande vis:” 

”Abduktion leder till en slutledning genom att tidigare kända mönster som omger det fenomen som 

undersöks ses på ett nytt sätt, ur ett nytt perspektiv. Abduktion är att notera det oväntade, det som 

avviker från ett väntat mönster, det främmande i ett sammanhang och låta det oväntade ligga till 

grund för en slutledning som sedan måste prövas praktiskt.” (Lantz 1993:43) 

Syftet med studien att förmedla ett nytt perspektiv på ett existerande teoretiskt underlag 

som återspeglar kvinnors utsatthet i det offentliga rummet vilket gör att en abduktion är 

en påtagligt mer passande forskningsdesign. Däremot är en av frågorna som ska besvaras 

om det går att bekräfta mönster som hämmar trygghetsåtgärder och det resulterar i ett 

deduktivt närmande enligt Masons (2002:138) förhållningssätt. Således innebar det att 

hitta ett mellanting eftersom det tillämpar en pendling mellan teori och den insamlade 

empirin för att sedan utifrån det skapa en förståelse av företeelserna som omger, i detta 

tillfälle fallstudien (Listerborn 2002, 13–14).  
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2.2 Urval 
Urvalet av människor som har gjorts i denna studie har baserats utifrån det som och 

Bryman (2011, s.392–393) refererar till som målstyrda urval och Ritchie, Lewis, Elam, 

Tennant och Rahim (2014:113) som purposive sampling. Detta urval innebär att den som 

utför studien väljer ut personerna och/eller platserna till sin studie medvetet för att kunna 

besvara sina frågeställningar. Därtill är syftet med denna selektion inte att skapa ett 

resultat som har en universell kontenta utan snarare representera viktiga komponenter av 

det hela (Mason 2002:124). Detta går även att applicera på det rumsliga urvalet i denna 

studie (Ritchie et al. 2014:133). Med detta sagt har denna studie gjort två huvudsakliga 

urval, ett mänskligt och ett rumsligt. Det mänskliga urvalet var att basera studien på 

kvinnor eftersom deras perspektiv är det väsentliga i detta fall och syftet var att visa 

kvinnors perspektiv om trygghet i den urbana miljön. Dessutom var de samtida debatterna 

om kvinnors trygghet och det utrymme de får, eller inte får, i den urbana miljön varit 

betydelsefulla som utgångspunkt i urvalet. Mer om dessa utgångspunkter kommer att 

presenteras i det teoretiska avsnittet. Målet var även att grunda studien på kvinnor i 

åldrarna 20–30 år. Resultatet av detta kom att påverkas av den befintliga tidsramen, det 

strukturella utrymmet i uppsatsen, men framförallt möjligheten att komma åt informanter 

på grund av min roll som man. För att få tillgång till informanter fick jag förlita mig på 

gatekeepers. Dessa är personer som har funktionen av att förmedla deltagare till studien 

(Webster et al. 2014:90). Detta kan te sig problematisk för forskaren eftersom 

gatekeepern avgör vilka informanter som tillhandahålls. Därmed är det viktigt att den som 

utför studien har en nära kontakt med gatekeepern så att rätt information förmedlas och 

att informanterna inte utsätts för någon typ av press (ibid.). Gatekeepers har däremot haft 

en fördelaktig roll i denna studie då de underlättade tillgången till en informationsbas som 

med största sannolikhet hade varit svår att få förfogande till. På grund av tillförlitligheten 

mot gatekeepers har förmågan att kunna hitta informanter till studien nästan uteslutet 

legat i gatekeepers händer för att hinna avsluta inom den angivna tidsramen.  

Det rumsliga urvalet av Brunkebergstunneln och David Bagares gata grundade sig i att 

kunna kontextualisera informationen av kvinnorna i relation till studiens frågeställningar. 

Detta går i enlighet med Masons (2002:124) och Ritchie et al.:s (2014:133) förklaring av 

rumsligt urval eftersom jag inte eftersträvar en universell kontenta. Initialt gick 

funderingarna kring otrygga miljöer och specifika komponenter som orsakar rädsla bland 

kvinnor, som exempelvis gångtunnlar eller dålig belysning. Efter en noggrann 

genomgång av olika områden, tidigare studier och rykten om olika områden gick det att 

hitta en bristfällande informationsbas om kvinnors trygghet i just Brunkebergstunneln 

och David Bagares gata. Därtill gick det inte att hitta någon tydlig brottsrelaterad 

information om båda platserna. Valet av plats baseras sig också på att försöka framställa 
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ett visst komparativt resultat genom att jämföra informanternas svar om bägge platserna. 

Tidsspannet för intervjuerna baserade sig enbart på tillgängligheten av informanter och 

det finns en medvetenhet om att resultatet hade varierat avsevärt om de hade utförts under 

andra tider på dygnet än kl.15-20. Därtill är det värt att nämna att det inte möjligt att 

utföra intervjuer mellan kl.22–06 eftersom Brunkebergstunneln är stängd under dessa 

tider. Detta begränsar ett holistiskt förtydligande eller ett varierande resultat av framtida 

studier. De begränsande öppettiderna påvisar även hur viktigt det är att inte ta för givet 

att offentliga miljöer är konstant tillgängliga (Mason 2002:91). Med andra ord hämmar 

öppettiderna åtkomsten av information som troligtvis förtydligar problemen med trygghet 

och således förmågan att kunna framställa kompletterande resultat, vilket delvis var målet 

med denna studie. 

2.3 Transect walking 
Anledningen till att liknande metoder till transect walking kommer att bemötas är för att 

visa hur snarlika metoder kan skilja sig i olika komponenter av deras innebörd. Go-along 

metoden innebär kortfattat att den som utför studien följer med informanten i deras 

naturliga rörelser genom miljön, samtidigt som frågor ställs (Kusenbach, 2003:463). Det 

kompletteras om möjligt med observationer och inspelning. Go-along metoden skulle 

kunna ses som en kombination av deltagande observation och intervjuer och för att 

metoden ska ha framstående validitet är det viktigt att informanten färdas i den ”naturliga” 

miljön i de mönster de normalt sett skulle röra sig på. Detta är däremot inte alltid fullt 

möjligt på grund av vissa tider på dygnet, väderförhållanden eller andra barriärer (ibid.).  

Syftet är att hitta och förstå informanternas erfarenheter av miljöer och utifrån det kunna 

hitta en koppling till syftet med studien. Enligt Kusenbach (2003:464) tenderar 

informanter ofta att dölja viss information, men med det visuella hjälpmedlet menar hon 

att denna information bör komma fram mycket ”enklare”. Samtidigt ska Go-along 

metoden hjälpa den som utför studien att ta ett steg ifrån sina egna fördomar och 

förutfattade meningar om vissa platser och dess innebörd (Kusenbach 2003:469). Vidare 

förklarar Andersson (2004:260) att det är bra att hålla en konversation samtidigt som man 

går för då kan man få ut information som kopplar sig till samspelet mellan människa och 

rum. Därtill menar Evans och Jones (2011:849) att det även leder till att informanterna 

förmedlar svar som reflekterar deras riktiga uppfattning av omgivningen istället för att ge 

forskaren de svar denne är ute efter.  

I fallet av go-along metod förefaller kriterierna vara att informanten får välja plats själv 

vilket avfärdar barriären av partiskt platsval. Kritiken mot partiskt platsval baserar sig på 

att informationen som förmedlas av den intervjuade är bredare och mer trovärdig när den 

får välja plats själv (Kusenbach 2003. s.463–464). Därtill menar Evans och Jones 
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(2011:850) att informanten försätts i en situation som inte är familjär och då skapas en 

känsla av maktförminskning gentemot forskaren som resulterar sämre resultat. Däremot 

stämmer ett opartiskt platsval inte överens med målet denna studie har eftersom i detta 

fall vill information fångas upp om specifikt Brunkebergstunneln och David Bagares gata. 

Med andra ord kan det vara praktiskt att utföra ett partiskt platsval då det möjliggör en 

mer lätthanterlig studie inom denna studiens tidsram.  

På ett liknande sätt som go-along metoder kommer transect walking att visa sig vara 

fördelaktigt och oförmånligt på samma gång med anseende till målgruppen och syftet 

med studien. Det är med hänsyn till go-along metodens ofördelaktiga närmande gällande 

partiska platsval från forskaren, som omöjliggör valet av just den specifika metoden. 

Dessutom då ändamålet här inte är specifikt att dokumentera informanternas naturliga 

rörelse, utan snarare deras tolkning av Brunkebergstunneln och David Bagares gata i 

relation till trygghet och otrygghet. Med andra ord är ändamålet att få insikter om 

informanternas subjektiva erfarenheter och förståelse av den specifikt valda bygga miljön 

och då är transect walking en fördelaktig metod. Även citatet nedan indikerar att transect 

walking är en metod som skiljer sig något från go-along i det anseende att informanten 

har en möjlighet att välja plats själv.  

“The transect walks are linear movements that start and end at distinct points in the urban 

landscape. In practice, the walked trajectory deviates from the straight line; obstacles were 

encountered during the walk, and the view (and the observer) is drawn by events and objects on 

both sides of the line […]” (Hemmersam & Morrison (2016:26)  

Citatet förmedlar att det finns en start- och slutpunkt på rutten, men det innebär inte att 

informanten inte får avvika från det annars linjära förloppet i mån om att observera 

föremål eller företeelser i nära anslutning. Slutsatsen är att skillnaden mellan go-along 

metoden och transect walking föreligger i vem det är som bestämmer rutten, samt vilka 

kriterier informanten måste följa. I fallet av denna studie måste den som utför studien 

välja en rutt som med största sannolikhet kan besvara frågeställningarna.  

Däremot förekommer det ett kritiskt ställningstagande mot intervjuer som involverar 

aktiv rörelse och den baserar sig på att det har gjorts för få metodologiska överväganden 

(Evan & Jones 2011, s.850–851). Konsekvenserna av denna metodens praktiska 

egenskaper, som exempelvis fotografering (som används i denna studie), i symbios med 

en pågående intervju, måste tas hänsyn till. Med andra ord har denna studie bland annat 

tagit hänsyn till följderna metoderna har haft i relation till den praktiska delen av 

datainsamlingen, som exempelvis partiskt platsval, och hur det påverkar kvinnors 

förmåga att göra sin röst hörd.  
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2.4 Tematisk analys 
I denna studie användes ett tematiskt tillvägagångssätt för att analysera och sortera 

intervjuerna och fotografierna för att sedan sammankoppla de till ett sammanhängande 

resultat. Med andra ord är syftet med den tematiska analysen att kategorisera och snäva 

av svaren jag fick från kvinnorna för att sedan vidare kunna förtydliga de. Ändamålet är 

därmed inte att förmedla någon diskussion i sig, utan snarare bidra till det i ett senare 

skede av studien. Enligt Bryman (2011:528) innebär en tematisk analys att man efter 

noggrann läsning av empirin får fram tydliga teman utifrån exempelvis repetitioner eller 

teorirelaterat material. Sedan radas dessa teman upp i framework för att sedan få data 

tillämpat till sig (ibid.). Han menar också att det ska först hittas ett kärntema, vilket i 

denna studie resulterade i trygghet, eftersom studien utgår från teorirelaterat material. 

Nästa steg i denna process innebar att fastställa teman utifrån trygghet (kärntema) för att 

tydliggöra empirin och det blev följande: 

 Figur 1. Tabell som visar teman som tydliggör empirin. (Tabell: Erik Urrutia Valdés) 

Det är utifrån dessa teman som resultatet sedan kom att struktureras efter. Sociala 

möjliggörande och begränsningar är företeelser som påvisar de möjliggörande och 

begränsande egenskaper som sociala faktorer framlägger bevis för med hänsyn till 

kvinnors uppfattning av omgivningen. Fysiska möjliggörande och begränsningar innebär 

fysiska komponenter inom området av fallstudien som möjliggör eller begränsar kvinnors 

tillgänglighet eller påverkar kvinnornas känsla och uppfattning gentemot området där 

studien utförs. Sociala åtgärder innefattar infallsvinklar nämnda av kvinnorna som 

hänvisar till åtgärder som behandlar händelser utanför deras egen kontroll som därmed 

skulle kunna förhindra eller underlätta hanteringen av sådana händelser på ett socialt plan.  

Fysiska åtgärder omfattar åtgärder nämnda av kvinnorna som skulle kunna få området 

att kännas säkrare eller mer välkomnande fysiskt.  

2.5 Fotografi 
“Photos, then, carry particular ways of seeing the world that reflect and support certain visions of 

social relations.” (Rose 2008:154)  

Som citatet tyder har fotografier en förmåga att kunna förmedla vilken social position 

människor har i samhället. I denna studie valdes det således att utgå från konceptet av 

1. Sociala möjliggörande och 

begränsningar 

2. Fysiska möjliggörande och 

begränsningar 

3. Sociala åtgärder 4. Fysiska åtgärder 
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photo-elicitation som i enlighet med ovanstående citat låter informanten ta bilder som 

visar olika aspekter av deras liv eller i kontext med det fenomen som undersöks (Arthur, 

Mitchell, Lewis & McNaughton Nicholls 2014:164). Anledning till att låta informanterna 

ta fotografierna var med andra ord för att visa att fotografier som informanterna tog 

stämde bättre överens med det de kände och tyckte (Ritchard & Lahman 2015:5). Det är 

kvinnorna själva som har tagit fotografierna parallellt med den pågående intervjun och 

fenomenet som undersöks i detta fall är kvinnors trygghetsaspekter i relation till 

Brunkebergstunneln och David Bagares gata. Med andra ord har, i enlighet med Bryman 

(2011:409), fotografi använts som ett komplement till intervjuerna (transect walking) i 

det mån av att visualisera, samt kontextualisera, kvinnornas svar. Däremot har photo-

elicitation flertal olika användningsområden som har visat sig vara fördelaktiga i studien. 

Richard och Lahman (2015) sammanför en rad olika användningsområden och dess 

fördelar, samt vilka utmaningar photo-elicitation kan presentera. I första hand ska det 

poängteras att användningsområdena, fördelar, samt utmaningar visar sig i olika former 

beroende på om det är forskaren som tar bilderna eller informanterna. Eftersom det i detta 

fall är informanterna som tagit bilderna har fördelarna bland annat visat sig vara att 

deltagarna får förmedla undertryckta känslor, dela med sig av tankar om sociala 

situationer, visualisera när de inte kan förmedla sina känslor i ord, samt visa 

underliggande relationer till det som undersöks (Richard & Lahman 2015:7). Därtill är 

photo-elicitation fördelaktigt med hänsyn till processerna tillhörande transect walking. 

Fotografier kan bland annat bidra med en avslappnad känsla hos informanterna, skapa en 

starkare relation till den som utför studien, samt ett mer aktivt deltagande (ibid.). Vidare 

processer kommer att presenteras under metodiska angreppssätts-avsnittet.  

Photo-elicitation har däremot visat sig att inte vara helt fritt från utmaningar i kontexten 

till denna studie. Ett par av dessa utmaningar har varit etiska element av fotografering i 

form av vad informanterna får fotografera och inte, samt att de inte får utsättas för någon 

säkerhetsrisk eller kränkning (Richard & Lahman 2015:6). Det förklarades för 

informanterna att de fick fotografera vad de ville så länge det förstås inte var kränkande 

på något sätt. Om någon främmande hamnade i bilden hade forskaren ansvar att ta bort 

personerna från bilderna eller göra de oigenkännliga (Rose 2008:155). När det kommer 

till säkerhet utsattes kvinnorna inte för någon risk då det var en miljö öppen för 

fotografering och ytterligare var det aldrig något tvång för kvinnorna att utnyttja kameran. 

Slutligen presenterades det utmaningar med hänsyn till den tidskrävande processen 

gällande tolkningarna av bilderna, fotograferingskunskaper hos kvinnorna och vilka 

bilder som till slut visade sig vara nödvändiga.  
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2.6 Etiska element av studien 
Enligt Vetenskapsrådet (2017:12) behandlar etik forskarens koppling till studien som 

utförs, den roll som forskare gentemot etiska normer, samt hur studien kan tänkas ha en 

påverkan. Detta påbörjade reflektioner över ett flertal aspekter. För det första har det tagits 

hänsyn till följderna för resultaten av studien. Hur kommer det att påverka kvinnor 

överlag? Kommer kvinnorna som intervjuats vara överens med de uttalanden som 

förmedlas? Syftet med studien må vara välvilligt, däremot kan resultatet ha en negativ 

påverkan på kvinnor om det senare visar sig att resultaten inte reflekterades över noggrant 

eller om den teoretiska bakgrunden inte var grundlig och därmed förbisåg relevant 

information. Följaktligen, är det viktigt att vara transparent gentemot alla involverade i 

hela processen och att även inte tolka resultaten i specifik riktning. Resultatet av detta kan 

komma att skada både forskaren och alla involverade (Vetenskapsrådet 2017:24). Av 

denna anledning har jag försökt vara opartisk till största möjliga grad med tolkningarna 

av den information som mottagits, även om det alltid finns ett bakomliggande ändamål 

med studien. Dessutom har jag varit tydlig med att framhäva alla med- och motgångar i 

rollen som studieutförare då detta göra min studie mer transparent.  

För det andra kan hanteringen av både transkriberat material och informanter överlag ha 

allvarliga konsekvenser. Därmed är det viktigt som forskare att vara kapabel att 

tillhandahålla sekretess och anonymitet för deltagarna (Vetenskapsrådet 2017, s.39–42). 

I denna studie har informanterna fått välja sin egen pseudonym och ingen har fått framstå 

med sitt eget namn för att kunna värna om deras, och andra deltagares, integritet. Även 

samtycke är en viktig etisk komponent då den avser att beröra informanternas 

integritetsrättigheter (Fisher & Anushko 2008:99). Gällande uppsatsen har informanterna 

exempelvis fått information om studien i förväg, skrivit under ett sekretessavtal innan 

intervjuerna där deras roll bekräftas, vilken syfte uppsatsen har och att de kan lämna 

intervjun, och därtill även sitt deltagande, när de själva vill det under processen. Jag var 

även tydlig under intervjun med att fotografering var helt frivilligt. 

Slutligen har det många gånger reflekterats över min roll som man i en studie som riktar 

in sig på kvinnors tolkning av den byggda miljön och deras roll i samhället. Hur kommer 

detta att ha en inverkan på resultatet av intervjuerna? och hur ser möjligheterna att kunna 

erhålla intervjuer överlag ut? (det sistnämnda har även nämnts tidigare under urvals-

avsnittet). Det är vid sådana tillfällen som reflexivitet blir relevant och detta innebär att: 

“(…) reflexivity is self-critical sympathetic introspection and the selfconscious analytical 

scrutiny of the self as researcher.” (England 1994:244). Med andra ord betyder detta att 

forskaren måste vara medveten om rollen som forskare och vilka konsekvenser det kan 

föra med sig. Även om forskaren har tillräckligt mycket självinsikt kommer det att 
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resultera i att dess härkomst påverkar fältarbetet på två sätt: (1) forskarens personliga 

karaktär och (2) maktrelationerna mellan dig själv och informanterna (England 

1994:248.). Maktrelationer blir relevant när forskaren etablerar en god relation med sina 

informanter, eftersom denne måste komma ihåg att den har en roll som studieutförare och 

om inte riskeras kontentan av studien. Den första punkten som England nämner har varit 

väsentligast att ta hänsyn till i denna studie då min roll som man i en studie som behandlar 

kvinnor kan ha implikationer. Min personliga karaktär, det vill säga som man, har visat 

sig göra det svårare att erhålla intervjuer utan att ta hjälp av kvinnor (gatekeepers, som 

diskuteras i urvals-avsnittet). Däremot kände jag mig självsäker och tydlig i utförandet av 

intervjuerna. Jag är medveten att resultatet varierar på grund av min personliga karaktär 

och att det hade sett annorlunda ut om en kvinna utfört studien. Däremot sker det en tydlig 

förmedling att resultaten inte är slutgiltiga, utan snarare ett bidrag till en växande kärna.  
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3. Metodiska angreppssätt 

Denna del av studien kommer att fungera som en separat del, eller snarare ett 

komplement, till metodologin. Anledningen bakom detta är för att tydliggöra processen 

då metoden är en extensiv del av studien. Här kommer det således förklaras och 

visualiseras hur metoden fortskred utan att göra en vidare djupdykningen i den 

bakomliggande logiken, även om det har tagits en smärre kritisk ställning genomgående 

i sektionen gentemot utförandet. Med andra ord är det menat att uppge fakta i kronologisk 

ordning av intervjuprocessen. 

3.1 Transect Walking och Fotografi 
I denna studie användes transect walking och det är som tidigare nämnt en viktig 

komponent att följa en linjär rutt från en punkt till en annan och detta har alla informanter 

i studien följt. Sträckan börjar vid korsningen av Tunnelgatan och Sveavägen (se figur 1), 

sträcker sig hela vägen till Birger Jarlsgatan genom Brunkebergstunneln och tillbaka till 

Malmskillnadsgatan där Brunkebergstunneln mynnar ut mot Tunnelgatan igen (se figur 

2). Under hela sträckan har alla informanter fått röra sig fritt, det vill säga inom distansens 

ramar för att förhindra en geografisk spridning av resultatet. Innan intervjun blev 

informanterna upplysta om syftet med studien och dessutom fick de skriva på ett 

sekretessavtal där det bland annat förmedlades att de fick dra tillbaka sitt deltagande i 

studien när de vill, samt att deras svar kan komma att användas i syftet av att fylla studiens 

ändamål. En annan del av processen de blev informerade om var att intervjun skulle spelas 

in och de fick naturligtvis neka denna del av intervjun. Allt detta gjordes med avsikten av 

att uppfylla de etiska kraven som ställs med studien (för vidare läsning se underrubriken: 

Etiska element av studien). Syftet med inspelningen av intervjun var att lättast kunna ta 

till mig all information som förmedlades och sedan noggrant kunna göra en tematisk 

analys. Kvinnorna fick låna en telefon och använda sina egna hörlurar med mikrofon, 

eller låna ett par, för att underlätta processen genom att inte skapa ett störningsmoment. 

Därefter gav jag de en systemkamera för att fotografera och syftet med detta var som 

tidigare nämnt för att ge ett visuellt komplement till de svaren kvinnorna förmedlar. Då 

intervjuerna gjordes under vinterhalvåret kunde väderförhållande vara tämligen dåliga. 

Detta visade sig inte vara ett problem, förutom att det kanske var lite kallt till en början, 

men när väl intervjuerna var igång var vädret inget hinder. Det frågades även under 

intervjuns gång om allt kändes väl. 
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Figur 2. Första kartan av två som är en visuell kartläggning av informanternas rutt genom 

Tunnelgatan och Brunkebergtunneln, fram till Birger Jarlsgatan (Karta: Erik Urrutia 

Valdés) 
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Figur 3. Andra kartan av två som visar informanternas rutt från Birger Jarlsgatan mot 

korsningen David Bagares gata och Malmskillnadsgatan där Brunkebergstunneln mynnar 

ut vid Tunnelgatan. (Karta: Erik Urrutia Valdés) 
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För att ta sig till Birger Jarlsgatan har informanterna fått gå genom Brunkebergstunneln 

via ingången från Tunnelgatan. Fortsättningsvis vid slutet av Tunnelgatan presenterades 

lite basala fakta om Brunkebergstunneln för informanterna, samtidigt som det ställdes 

frågor om tidigare möjliga erfarenheter om den. Väl inne i tunneln fick kvinnorna känna 

på atmosfären och fotografera saker som kändes trygga eller otrygga. Samtidigt som de 

fotograferade hölls en öppen diskussion om antingen det de fotografera eller saker som 

de påpekade gav starka intryck. Efter att kvinnorna fått förmedla sina intryck av tunneln 

begav vi oss vidare mot Birger Jarlsgatan. Väl framme vid korsningen av David Bagares 

gata och Birger Jarlsgatan ställdes det bland annat frågor om huruvida känslan av trygghet 

förändrades när de kom ut på en mer aktiv gata och om alternativa rutter skulle vara till 

större fördel under senare tider på dygnet.  

Efter en kort diskussion med varje informant begav vi oss tillbaka längs med David 

Bagares gatan, men istället för att gå tillbaka in i tunneln igen fördes de upp för trapporna 

vidare på samma gata. Längs med denna gata hade vi diskussioner där tunneln jämfördes 

med den miljön de befanns sig vid för tillfället, vilket var utomhus med flera alternativa 

vägar och diverse etablissemang. Även här fick kvinnorna möjligheten att fotografera 

trygga eller otrygga aspekter av den byggda miljön.  

När kvinnorna gått sträckan från Birger Jarlsgatan till Malmskillnadsgatan ställs de inför 

ett nytt scenario. I detta falla handlar det om trappan som leder ner till mynningen av 

tunneln mot Tunnelgatan. De får börja med att beskriva känslan högst upp på trappan, 

samt hur de upplever omgivningen. Det finns en rulltrappa i nära anslutning till trappan 

som visas i syfte att förmedla framkomlighetsmöjligheter som de kanske missat i det 

specifika området. Det ställdes frågor om omgivningen och dess struktur. Sedan fick 

kvinnor bege sig ner för trapporna och varsamt ta in miljön och beskriva denna samtidigt 

som de själva fick föreslå förändringar. Väl nere vid trapporna, där ingången till 

Brunkebergstunneln finns och där intervjun började, skedde det en avslutande diskussion 

med kvinnorna om hela intervjun och vilka intryck de fått av hela rutten de precis gått. 

Här avslutades intervjuerna och informanterna fick lämna över mobil och kamera. Alla 

kvinnor följde den bestämda rutten utan att avvika något markant. Kvinnorna tackades 

för sin medverkan och blev ännu en gång informerade om deras deltagande och att de kan 

avsluta den när som helst.  

Det är värt att nämna att ovanstående beskrivning är en övergripande förklaring av 

intervjuprocessen och det kommer att bli tydligare längre fram i studien hur varje intervju 

skiljde sig. Senare kommer även kvinnornas svar och bilder från intervjuerna att 

diskuteras i samband med den teoretiskt lagda grunden. Nedan följer ytterligare och mer 

information om intervjuerna, samt vad dessa förde med sig för medgångar och motgångar.  
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3.2 Intervju-data 
En ostrukturerad variant av intervjuer har använts här i samband med transect walking, 

istället för semi-strukturerade eller strukturerade intervjuer. Anledningen till detta val var 

att erhålla en större variation av svar och det åstadkoms utan att behöva begränsa 

informanternas frihet att förmedla deras subjektiva uppfattning av omgivningen. Det 

slutgiltiga antalet intervjuer var 10 och nedan följer en tabell (se Figur 3) med information 

om intervjuprocessen. Dessvärre blev resultatet av transkriberingen endast åtta fullgoda 

och två stycket bortfall på grund av tekniska skäl. Detta medförde att deras bilder inte 

heller kom till användning då det inte var konsekvent och de hade hamnat ur sin egen 

kontext. Det kan vara värt att poängtera att namnen på de intervjuade har blivit ändrade 

för att skydda deras integritet och följa etiska lagar. I ett tidigt skede av intervjuprocessen 

användes det diverse sociala medier, vänner, kollegor och partner för att erhålla deltagare 

till mina intervjuer. Förfrågningarna hade ett bortfall på 5 stycken. Totalt frågades 15 

kvinnor, varav 10 kunde ställa upp. Innan tiderna för intervjun bestämdes förmedlades 

information om studien, dess syfte, samt deltagarens roll. 

Figur 4. En tabell som består av nödvändig information om kvinnorna och deras 

intervjuer. (Tabell: Erik Urrutia Valdés) 

Antal Namn Ålder Tid för 

intervju 

Längd på 

intervju 

Tog 

fotografier 

Fullgod 

transkribering 

1 Anna 22 Kl.16.00 26:38 min Ja Ja 

2 Jasmine 19 Kl.15.15 21:23 min Ja Ja 

3 Victoria 25 Kl.15.30 23:16 min Ja Ja 

4 Sanna 20 Kl.15.30 25:02 min Nej Ja 

5 Julia 21 Kl.16.15 29:46 min Ja Ja 

6 Emma 22 Kl.17.00 21:15 min Ja Ja 

7 Lisa 22 Kl.15.30 25:32 min Nej Ja 

8 Lily 19 Kl.16.15 21:00 min Ja Nej 

9 Louise 22 Kl.15.15 24:45 min Nej Nej 

10 Beatrice 22 Kl.18.00 32:15 min Ja Ja 

 

Längderna på intervjuerna är baserade på start- och sluttid av inspelningen och inte 

nödvändigtvis från och med när den basala informationen om tunneln presenterades. 

Många av informanterna valde att kallprata precis innan, vilket var en företeelse fullt 

accepterad både från etisk synvinkel och i syfte att få ut så givande svar som möjligt. 

Syftet var att schemalägga intervjuerna mellan kl.15-20 eftersom det ansågs vara 

lämpligast utifrån informanternas tidsutrymme att kunna genomföra intervjuerna. Som 
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tabellen visar startade alla intervjuer mellan kl.15.15-18.00 och varade mellan 21:00-

32:15 minuter. Som tidigare nämnt i urvals-avsnittet bestämdes det att intervjua kvinnor 

i 20–30-års ålder. Tabellen ovan visar är att det är två som avviker från detta då de är 19 

år. Dessutom är det inte alla informanter som har valt att ta fotografier i samband med 

sina intervjuer, även detta är markerat i tabellen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna del av studien kommer att fokusera på de teoretiska utgångspunkterna för trygghet 

och otrygghet hos kvinnor för en senare genomföra en diskussion i relation till 

Brunkebergstunneln och David Bagares gata. Det kommer att ske en vidare fördjupning 

i vad detta reflekterar i samband med feministiskt geografiska synsätt, samt maktutövande 

i det offentliga och privata rummet. 

4.1 Teoretisk avgränsning 
Det teoretiska urvalet utgår från att begreppen trygghet och maktrelationer är avsevärt 

breda ämnen. Därmed har syftet varit att fokusera kort på trygghet i generella drag och 

därefter mestadels i relation till kvinnor, samt att ha den byggda miljön som en nära 

kopplad komponent i dessa frågor. Valet av att inkludera maktrelationer är på grund av 

svårigheten att bortse eller att inte hamna i diskussioner om makt när det talas om 

trygghet, i synnerhet när det handlar om kvinnors trygghet. Därmed var det rimligt att 

fokusera på feministisk geografi som behandlar maktrelationer, och många gånger i 

relation till urban planering. Med detta sagt har målet varit att avgränsa sig till kvinnornas 

perspektiv och roll i denna kringskurna del av den urbana miljön. Detta även om det fullt 

möjligt skulle kunna sägas att män är mycket svåra att räknas bort i ekvationen om 

trygghet och maktrelationer.  

4.2 Innebörden och orsakerna bakom trygghet 

och otrygghet 
Trygghet är ett fenomen som många gånger kan relateras till flera olika saker, beroende 

på vem som frågas och vad det gäller, och detsamma rör orsakerna bakom otrygghet. 

Därtill innebär trygghet i stadsmiljön oftast en plats där man känner sig trygg att vistas 

på under alla timmarna på dygnet. När det gäller trygghet i relation till kriminalitet och 

social identitet menar Pain (2001:902) att man inte bör generalisera kopplingen mellan 

dessa eftersom rädslorna för kriminell utsatthet kan variera avsevärt bland alla i sociala 

grupper. Likväl har detta visat sig vara en utmaning som är svår att finna en lösning till 

som gynnar alla i samhället, i synnerhet kvinnor. Pain (2001:903) förklarar vidare att 

flertal studier har visat att våldsnivåer mot kvinnor är höga, vilket kan rättfärdiga deras 

oro i den privata och offentliga miljön. Däremot har själva uppfattningen bland kvinnor 

om våldet i den offentliga och privata miljön en avgörande roll. Feministiska studier 

menar att föreställningen om att den offentliga miljön är mycket otryggare än den privata 

baserar sig på felaktig upplysning från media, familj och utbildning (ibid.). Med andra 

ord innebär detta att kvinnor känner sig otrygga i den offentliga miljön, som 
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nödvändigtvis inte är otryggare, eftersom det mesta av våldet sker i det privata rummet. I 

nedanstående citat förmedlar Carina Listerborn något i nivå med detta:  

”Men bilden av den farliga staden är komplex därför att den både handlar om föreställningar och 

om en reell verklighet. Å ena sidan, visar brottsstatistik att brottsligheten generellt inte ökar och 

att de flesta våldsbrott sker i hemmiljö och mellan människor som känner varandra. Trots det, 

framställs det offentliga stadsrummet som den farligaste platsen. Å andra sidan, så säger denna 

statistik inte så mycket om hur människor faktiskt upplever hot och rädsla i sitt vardagsliv. Många 

händelser som skapar obehagliga upplevelser och otrygghet rapporteras sällan till polisen.” 

(Listerborn 2002:9) 

Något som också är intressant i citatet i relation till denna studie är att Listerborn 

förmedlar att statistiken inte säger mycket om hur människor känner eller upplever vissa 

platser. Således är det viktigt att ta till sig av människors röster och finna någon sorts 

lösning som gynnar alla. Detta även om vissa trygghetsåtgärder riskerar att utesluta vissa 

grupper (Listerborn 2002:11). 

Likväl menar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som gjordes av 

Brottsförebyggande rådet (Brå, 2017:90), vars syfte var att fånga upp den allmänna 

känslan av otrygghet, uppger kvinnor att de känner sig otryggare oftare än män under 

kvällar i sitt eget bostadsområde. Därtill uppger undersökningen att 31% av kvinnorna 

känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut på kvällar, i jämförelse med männen 

som hamnar på 9% (ibid.).  

Hydén (2008:71) verkar däremot hålla med idén som Pain och Listerborn förmedlar i de 

termer att det sker något paradoxalt eftersom kvinnor känner sig otryggare än många 

andra i den offentliga miljön när det egentligen borde vara yngre män som är det. Detta 

eftersom statistiken säger att yngre män råkar ut för fler brott än exempelvis äldre kvinnor 

(ibid.).  

Vad som kontribuerar till att kvinnor känner sig otrygga kan däremot variera. Roman och 

Chalfin (2008) har exempelvis i sin studie som gjordes i Washington (USA) funnit att 

kvinnor tenderar att känna sig mer otrygga än män i mindre våldsbenägna områden. 

Däremot minskar skillnaden mellan könen med hänsyn till rädsla ju mer våldsbenäget 

området där de befinner sig är.  

En studie som nödvändigtvis inte specifikt fokuserar på orsakerna bakom kvinnors 

otrygghet, men som belyser hur viktigt det är att fokusera på kvinnors rädsla i 

transportmiljön och inte bara på offentliga miljöer är artikeln av Loukaitou-Sideris och 
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Fink (2009). Dessutom förmedlar artikeln att det finns en klar missanpassning mellan 

kvinnors behov av trygghet och de metoder som används för att ta sig an dessa 

utmaningar, åtminstone i USA.  

Hydén (2008:73) vidareutvecklar föreställningen om trygghet och otrygghet och menar 

att de är mångdimensionella och subjektiva begrepp. Han förmedlar det som förväntas av 

själva innebörden av trygghet, vilket är att känna sig trygg och fri från rädsla och obehag, 

men också att trygghet är synonymt med subjektiv risk (ibid.). Därtill finns det två 

komponenter till subjektiv risk och det är en emotionell och en kognitiv komponent. Den 

första innebär att man känner sig otrygg, rädd eller bekymrad över att något dålig ska 

hända och den andra är sannolikheten över att något dåligt ska hända (ibid.). Eftersom 

trygghet består av två komponenter som dessa betyder det att förhållandena blir 

svårhanterliga då somliga kan tycka att vissa situationer känns otrygga, medan andra kan 

tycka motsatsen – oavsett vad sannolikheten är för att något dåligt ska hända. Hydén 

(ibid.) hänvisar till Breck et al. (2002) för att förklara riskkänsligheten hos individer och 

de menar att vi känner oss tryggare när vi känner till och har kontroll över en situation, 

drar en fördel av den, samt att konsekvenserna inte är så allvarliga. Om nu detta är fallet 

borde motsatsen vara orsaken bakom otrygghet. Orsaken kan tänkas vara de rumsliga 

aspekterna och det skulle innebära att människor är rädda på olika sätt än andra på skilda 

platser, vilket kan te sig som en relativt självfallen slutsats. Däremot grundar sig orsakerna 

bakom betydligt mer än så. Hydén (ibid.) menar att det inte är den byggda miljön som är 

orsaken till otrygghet, utan ett samspel mellan sociala relationer och platser. Detta skulle 

innebära att det är vi människor som skapar den sociala verkligheten i den fysiska miljön. 

Parama och Suchandra (2016:422) bekräftar detta när de förmedlar att kvinnors 

uppfattning av trygghet i den offentliga miljön baserar sig på deras egen erfarenhet av en 

plats eller vad för rykten som sprids av andra kvinnor. Vidare menar de att dessa 

företeelser påverkar kvinnors liv i den utsträckning att deras rörelsefrihet begränsas och 

att det har ett inflytande på deras beteende på grund av deras sårbarhet i den byggda 

miljön (ibid.). 

Nära kopplat till ovanstående samspel är Koskelas (1996, s.72–73) studie om rädsla i det 

fysiska och sociala stadsrummet vidare intressant. Tabellen nedan (se Figur 4) 

visualiserar samspelet mellan dessa två komponenter. Det fysiska rummet består av den 

bebyggda miljön, som kan delas in i öppna och slutna sammansättningar. Detta innebär 

att platser som personer blir rädda för, som exempelvis tunnlar, gator, broar, torg, 

parkeringar, parker m.m., kan var just skrämmande oberoende vilka varierande fysiska 

aspekter de har kopplade till sig. Däremot formas det sociala rummet av sociala relationer 

och det som avgör om människor blir rädda är om det finns människor på en plats eller 

inte (ibid.). Med andra ord innebär detta att en otrygg plats kan vara både tomma och 
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befolkade platser, som exempelvis stationer, restauranger, köpcentrum, caféer m.m. 

Däremot är det viktigt att poängtera att känslan av trygghet kan variera beroende på 

mängden folk och det kan egentligen skapa en tryggare miljö ju mer folk som befinner 

sig på platsen (ibid.).  

Figur 5: Koskelas och Tuominens modell. Källa: Koskela, Hille. (1996). Rädsla och kontroll i ett 

könsbundet stadsrum. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 22, s.72. 

Det sociala rummet 

 Tomt Befolkat 

Öppet Skogar, parker, 

rekreationsområden, 

planer, gator, torg, 

öppna platser 

Stationer, terminaler, 

köpcentrum, gator, torg, 

öppna platser, 

restaurangers 

entréer (köer), taxiköer 

Slutet Tunnlar, fotgängartunnlar, 

broar, slutna köpcentrum, 

parkeringshallar, källare 

Restauranger, dansplatser, 

diskotek, cafeterior. 

 

Som tidigare nämnt, genom både Hydén (2008) och Koskela (1996), ska det fysiska och 

sociala rummet inte särskiljas, utan de ska ses arbetande med varandra i symbios. Koskela 

och Pain (2000) skrev tillsammans en artikel där detta samspel diskuterades. Det de kom 

fram till under deras två separata studier är att det tycks vara det sociala rummet i den 

fysiska miljön som är den största orsaken bakom otrygghet (Koskela & Pain 2000:10). 

Sett till tabellen ovan och deras resultat går det att se att exempelvis en tom plats känns 

otrygg just för att den inte är fylld med folk och inte beroende på den fysiska strukturen 

av platsen. Detsamma går att säga om deras studie där det visar sig att det högst troligt 

inte är den tomma platsen som skrämmer folk, utan ryktet om att det är våldsbenägna 

människor där. Den slutgiltiga slutsatsen som Koskela och Pain (2000:7) kommer fram 

till är att det inte går att förändra människors uppfattning om rädsla och trygghet genom 

att enbart göra smärre förändringar i den fysiska miljön, utan det måste även ske på det 

sociala rummets villkor.  

4.3 Feministisk geografi 
Än så länge har innebörden av kvinnors trygghet och dess åtgärder ofta kommit att 

jämföras med männens känsla av trygghet och hur den byggda miljön tycks vara planerad 
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efter männens kriterier. Den huvudsakliga anledningen bakom detta är att 

könsuppdelningar där kvinnor är underordnade verkar vara en universell företeelse som 

pågått genom historien (Duncan 1994:261). Däremot kan kvinnors underordning och 

deras livserfarenhet variera avsevärt beroende på samhället och vilka sociala 

sammanhang det gäller, även i småskaliga kontexter (ibid.).   

Det är emellertid angeläget att nämna att valet av fokus på enbart kvinnor kan ha en 

negativ antydan då det fortsättningsvis gör att studier som behandlar kvinnor framställs 

som likgiltigt till genusstudier och därtill resulterar det i en normativ föreställning av 

mäns handlingskraft (Bowlby, Foord, McDowell 1986:328). Med andra ord baserar sig 

detta på fastställda könsroller och likväl leder denna normativa föreställningen till 

utmaningar eftersom sociala konstruktioner av kvinnors och mäns karaktär även grundar 

utgångspunkterna när forskningar ska utföras (ibid.). Det är därmed essentiellt att 

framföra att det finns en skillnad mellan könsroller och genusrelationer. Till skillnad från 

könsroller där statiska antaganden om kvinnor och mäns karaktär är avgörande, innebär 

genusrelationer de sociala processer där exempelvis män utnyttjar och fastställer sin makt 

över kvinnor och vidare förmedlar Bowlby et al. även:  

“We argue that it is through gender relations that gender roles and identities are formed and 

reformed, and gender experienced, in particular places, by women and men. Thus an analysis of 

gender relations, not roles, and the concomitant establishment of male power, must form a key 

part of any explanation of the locally specific impacts and origins of economic and social 

change.” (Bowlby, Foord, McDowell 1986:328) 

Med andra ord menar de att det är genusrelationer som formar könsroller och det är 

således angeläget att analysera de grundläggande sociala processerna för att kunna 

klargöra lokalt varierande inverkan, samt bakomliggande orsaker till socioekonomiska 

förändringar.  

En viktig ståndpunkt relaterat till feministiskt geografisk diskurs är att det många gånger 

verkar handla om maktrelationer; i rummet, i de initiala stegen av planering och 

skillnaderna mellan männen och kvinnornas roll i samhället. Detta kommer bli mer 

uppenbart ju mer det behandlas i detta teoriavsnitt, samt att det kommer vara tydligt hur 

bred behandlingen av maktrelationer är inom feministisk geografi.  

Feministisk geografi behandlar som sagt diskussioner inom precis nämnda ämnen och 

McDowell (1997:382) menar att målet är att skapa ett socialt jämlikt samhälle där 

ojämlikhet baserad på skillnaderna mellan könen inte längre är relevant. Dixon och Jones 

(2014:49) refererar till syftet med feministisk geografi först och främst som avsett att 



 
26 

förbättra kvinnors levnadsstandard genom forskning som porträtterar anledningarna och 

dynamiken bakom deras förtryck, samt att deras förmåga till motstånd dokumenteras. 

Dessa förklaringar är enbart en övergripande beskrivning av vad en feministisk geografisk 

inriktning innebär för eventuell tillämpning i forskning.  

Den mer djupgående frågan som ställs inom feministisk geografi verkar vara varför det 

är så viktigt att se närmare på kvinnors kuvade roll i samhället och det är även igen för 

att “without a theoretically-based idea of causation, gender is no longer an explanatory 

dimension—there is no account of where gender inequality comes from.” (Duncan 

1994:261). Utöver detta frågar man sig vilken utgångspunkt som ska hållas för att kunna 

besvara de många frågorna relaterade till detta. Massey menar att platsens/rummets 

innebörd förmedlar en könad gestaltning och att det har konsekvenser ur ett 

genusperspektiv: 

“From the symbolic meaning of spaces/places and the clearly gendered messages which they 

transmit, to straightforward exclusion by violence, spaces and places are not only themselves 

gendered but, in their being so, they both reflect and affect the ways in which gender is 

constructed and understood. The limitation of women's mobility, in terms both of identity and 

space, has been in some cultural contexts a crucial means of subordination.” (Massey 1994:179) 

Konsekvenserna är att plats/rum återspeglar och informerar hur könsroller konstrueras, 

vilket resulterar i att det går att förstå olika gruppers utanförskap och begränsningar. 

Relaterat till kvinnor menar Massey (ibid.) också att detta går att se i kvinnors begränsade 

förmåga att röra sig fritt och det förmedlar underordnad i vissa kulturella sammanhang.  

Vidare bekräftar McDowell (1997:382) Duncans (1994) ståndpunkt att om man baserar 

sin forskning på skillnaderna mellan könen går det att se var utmaningarna ligger och 

vilket syfte feministisk geografi har inom forskning. Områden där feministisk geografi 

kan vara verksam är när man vill ta reda på de sociala och strukturella uppdelningar som 

baserar sig på kön, samt maktförhållande mellan män och kvinnor på olika platser och 

rum i varierande skalor (ibid.). Och det är just uppdelningar, eller dikotomier som det 

oftast refereras till, som är ett intressant ämne att hålla diskurser om inom feministiska 

studier. Massey (1994, s.9–11) menar att dikotomierna kan komma att handla om 

skillnaderna mellan plats/rum, manligt/kvinnligt och globalt/lokalt, men även 

kultur/natur och privat/offentligt (Larsson & Jalakas 2008:65). Diskurserna började 

initialt ta form inom feministiska rörelser där kvinnornas roll gentemot varandra 

diskuterades, men detta kulminerade mer än ofta i att kvinnor, trots alla diskurser, 

fortfarande hade en gemensam underordning i förhållande till män, vilket resulterade i ett 

sorts behov av att hålla ihop i kampen mot männens makt (Bowlby 1992:356). 
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Diskussionerna kring denna maktkamp kommer att fördjupas vidare längre ner i detta 

teoriavsnitt.  

Att se till kvinnor som en underordnad gestalt i samhället kan, som tidigare sagt, ses som 

en variation i uppbyggnaden av genusrelationer i lokalt kulturella platser/rum som visar 

hur viktigt det är att se närmare på de geografiska variablernas roll på resultatet (Massey 

1994:178). Förutom att dokumentera och analysera variationerna och tyda geografins roll 

är det även viktigt att se hur dessa förekomster därtill understryker dess vikt. Därtill bör 

det finnas en noga genomgång av teoretiska ramar som motverkar konventionella 

argumentationer som gör att resultat angående kvinnor och mäns ”naturliga” karaktär blir 

normativa (ibid.). Att se till resultaten från de geografiska variationerna visar tydligt att 

företeelser är socialt konstruerade och inte ”naturliga”.  

För att kunna skapa sig en stadig resultatbas behöver en feministisk geograf se närmare 

på människors agerande och vilket syfte deras handlingar förmedlar, samt vad deras 

personligheter och historia understryker. Utöver detta är det viktigt att ta reda på vad en 

plats betyder för en människa och vilken roll de har i rummets samspel och hur detta 

påverkar deras egen självförståelse (McDowell 1997:382). Därtill menar Dixon och Jones 

(2014) att feministisk geografi inte kan sammanfattas i enlighet med en uppsättning 

områden, teoretiska ramar och metoder. Därför föreslår de att feministisk geografi istället 

bör ses i termer av "geografier" och tre riktlinjer för att gå bort från den enhetliga 

uppfattningen är att föreställa sig kön som skillnad, kön som social relation och kön som 

en social konstruktion (ibid). Kort sagt skulle den tidigare innebära att man undersöker 

den rumsliga dimensionen av de olika erfarenheterna i livet mellan män och kvinnor inom 

kulturella, ekonomiska, politiska och miljömässiga rum (ibid.). Den andra skulle föreslå 

att man förstår de sociala förhållanden som kvinnor och män har på komplexa sätt, dvs 

patriarken (ibid.). Sista innebär att se vidare på "diskurser" som skapar skillnader, som 

exempelvis mellan enskilda och grupper, och ramkategoriseringar (Dixon & Jones 

2014:56). Det är i denna instans, när feministisk geografi nästintill kan ses som en 

flerdimensionell inriktning, som det blir uppenbart hur bred dess orientering kan vara. 

Med andra ord går det att se feministisk geografi som ett flerskaligt analyseringsverktyg 

där det går att se närmare på företeelser som sker på macro-, meso, och microskala.  

Ovanstående är den feministiska geografins övergripande inriktningar relaterat till genus 

och de beståndsdelar som involverar den byggda miljön och trygghet. Däremot är 

uppenbarligen den viktigaste beståndsdelen i feministisk geografi just kvinnor och som 

nämnt tidigare är det huvudsakliga syftet att förbättra kvinnors levnadsstandard i den 

största möjliga utsträckning. Denna tanke går bak till de viktigaste komponenterna av 

feministiska studier, som har nämnts ett flertal gånger hittills, vilket är att kvinnor ser 
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världen annorlunda och att kvinnor och män har olika positioner i samhället (McDowell 

1997:383). Ännu en gång är det viktigt att poängtera att kvinnors ojämlika positionalitet 

gentemot männen i samhället baserar sig på det förtryck de utsätts för på olika platser 

under varierande tidpunkter, även om förtrycket skiftar i form beroende på tid och plats. 

Däremot bör det noteras att feministisk geografi besitter ett engagemang där 

maktrelationer och ojämlikhet bekämpas i hopp om förändring, till skillnad från 

postmoderna närmanden (ibid.).  

En annan intressant aspekt i hur man tar sig an utmaningarna med kvinnors trygghet är 

något som diskuterats mycket i planering av rummet med ett genusperspektiv, och det är 

maktförhållanden och rummets roll i denna uppdelning av makt. Forsberg (2003:26) 

refererar till Massey (1994) som menar att rummet är ett komplicerat system bestående 

av dominansförhållanden, underordning, solidaritet och samarbete. Vidare förklarar 

Forsberg (ibid.) också att den positionen man har i det sociala livet påverkar vilken plats 

du har i rummet. Detta bidrar till att alla har olika möjligheter och förutsättningar, i detta 

fall kvinnor, till att utnyttja rummet. Nedan följer ett citat som ytterligare kontextualiserar 

hur viktig den byggda miljön är för att kunna förklara exempelvis kvinnors positionalitet 

i rummet.  

”The operation of gender as a social category and symbolic code affects many aspects of human 

life […]. For geographers, a key aspect is the built environment, which includes the organization 

of land uses in space, and the physical design of sites, places and routes. Although the effects of 

gender distinctions are pervasive, the form may vary, most significantly by historical period, place 

and class.” (Law 1999:575) 

Genom att se närmare på historiska perioder, platser och klass, som emellertid avgör 

gestaltningen av könsskillnaderna i dess olika former, går det därmed att förstå hur viktig 

den byggda miljön är som informationskälla i analyseringsarbetet om kvinnors roll i den 

uppbyggda omgivningen. Likväl är det viktigt att ha i åtanke när studien utförs att se en 

koppling mellan den fysiska miljön och mentala aspekter istället för att se de som två 

separata enheter (Listerborn 2002:98). Varpå man ser på denna koppling går det att förstå 

hur rädsla beror på en ojämn maktrelation och Listerborn (2002, s.222–223) bekräftar 

detta, samtidigt som hon menar att det bör ske åtgärder på fler plan än på det fysiska. 

Därtill anser Listerborn (ibid.) att rädsla är en fördelaktig utgångspunkt som påvisar 

maktrelationer i den byggda miljön. Däremot måste dessa åtgärder göras i mån av att inte 

exkludera någon eller göra samhället ointressant.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt av studien kommer jag presentera resultaten från mina intervjuer (transect 

walking). Resultaten från intervjuerna genomgick en tematisk analys i syfte att 

kategorisera och förtydliga kvinnornas svar. Fyra teman har identifierats och dessa är 

sociala möjliggörande/begränsningar, fysiska möjliggörande/begränsningar, sociala 

åtgärder och fysiska åtgärder. Betydelsen av varje tema kommer att presenteras i början 

av varje avsnitt. Samtidigt som kvinnornas svar presenteras kommer bilderna som många 

av de har tagit att redovisas parallellt. Svaren från kvinnorna kommer även att presenteras 

sammansvetsade i kronologisk ordning, det vill säga från start till slut av intervjuerna, 

under varje rubrik nedan. Detta för att underlätta läsandet och förtydliga resultatet. Oftast 

är syftet med ett resultat-avsnitt att inte vara repetitiv och istället ge uttömmande svar. 

Däremot är syftet i denna studie att förmedla kvinnors röst i alla dess former, oavsett om 

deras svar pekar på samma poäng.  

5.1 Sociala möjliggörande och begränsningar 
Detta första tema påvisar de möjliggörande och begränsande egenskaper som sociala 

faktorer framlägger bevis för med hänsyn till kvinnors uppfattning av omgivningen. Detta 

är händelser som är utanför kvinnornas kontroll, som exempelvis tidigare händelser i 

kvinnors liv eller rykten som sprids mellan kvinnor gällande Brunkebergstunneln/David 

Bagares gata eller andra liknande platser med liknande förutsättningar som tunneln och 

därmed skapar trygghet eller otrygghet. 

Kvinnorna har förmedlat hur deras förståelse av omgivning skapar rädsla och gör att de 

känner sig otrygga, men även trygga, och detta framkommer när jag frågar vad de känner 

när de kommer in i Brunkebergstunneln. Första exemplet är Emma som tolkar innebörden 

av färgen i tunneln i termer av trygghet, men samtidigt menar hon att i ett scenario där 

hon befinner sig ensam skulle känna sig otrygg oberoende av färgläggning: 

Erik: “Vad tycker du om färgen?” 

Emma: “Eh… Jo men jag gillar gult” (skrattar) “Nämen det är väl en sån där färg som kanske 

ska göra så att det känns lite mer sådär ljust och öppet och tryggt och sånt där men jag tror ändå 

inte att det hade funkat på mig om jag gick här själv.” 

Erik: “Vad hade funkat för dig då?” 

Emma: “Ingenting…” (skrattar) 

Erik: “Ingenting?” (skrattar) 

Emma: “Nej” (skrattar) “Nej men om det kanske alltid var folk här inne såhär flera människor 
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men om det är som nu så känns det ju inte skrämmande alls just för att man är ju flera människor 

här inne… men om jag skulle vara här själv då tror jag att jag skulle tycka att det var obehagligt. 

Då hade det varit sånt där typiskt skräckfilmsscenario när man bara går såhär hela tiden.” 

(skrattar) 

I liknande termer förmedlar Anna hur ett scenario där hon går ensam skulle skapa 

orosmoment. Däremot är det här, precis som ovan, scenarion som förefaller skapade ur 

en social kontext och inte specifikt till Brunkebergstunneln, även om tunneln ter sig bidra 

till hennes känsla och uppfattning: 

Erik: Om det skulle ske ett scenario där en nödsituation skulle ske. 

Anna: Vad för nödsituation, typ?  

Erik: Vad som helst, typ slagsmål. 

Anna: Här inne? 

Erik: Ja, tycker du att det är lättillgängligt och lätt att ropa på hjälp? 

Anna: Nej. 

Erik: Varför inte?  

Anna: Alltså, om man tänker att man går ensam i tunneln eller bara med en kompis eller vad som 

helst, men det inte är ett flöde som det är nu när det rusningstrafik och man ser ett slagsmål, så är 

det en rätt lång bit ut för att nå folk. Om du inte råkar stå precis vid utgången. Om du själv ger dig 

in i bråket…eller försöker stoppa det, så är det ju väldigt lite chans att folk hittar dig om du själv 

råkar illa ut av det. Och det här fattar jag inte heller, det är likadant på andra sidan…ingången är 

fängelse-aktig…för att sen komma in ordentligt. 

Vidare tyder nedanstående på socialt möjliggörande eftersom min närvaro fungerar som 

en trygghetsfaktor, även att det är på dagen, då det egentligen inte ska ske otrygga 

företeelser (enligt sociala normer). Samtidigt är det begränsande då det utan dessa faktorer 

anses omöjliggöra hennes förmåga att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet utan att 

behöva oroa sig för sin trygghet: 

Erik: ”De spelar lite musik, som du hör.” 

Lisa: ”Ja juste. Det var ju inte min musiksmak riktigt kanske men, det var väl trevligt (skrattar).” 

Erik: ”Vad får den här musiken dig att känna?” 

Lisa: ”De var tvungna att välja något generellt, som passar alla. Som därmed inte egentligen 

passar någon. (skrattar) Så brukar det vara med konst i, aa jag vet inte, på perronger och grejer. 

Jag tycker den känns väldigt lugn faktiskt. Nu går jag ju med dig här, men jag känner mig ju inte 

otrygg nu såhär mitt på dagen. Det kanske jag skulle göra på kvällen, det vet jag inte.” 
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En annan företeelse som sker inne i Brunkebergstunneln är när jag frågar om Beatrice 

skulle våga gå i tunneln om den hade öppet mellan 22 och 06: 

Beatrice: ”Nej absolut inte! Nej...inte utan en kniv! (Skrattar). Jag har faktiskt en sån här med 

mig (visar mig en färgspray). Jag fick den av en kompis. Jag fick den i inflyttningspresent. Jag har 

alltid bott i stan och så flytta jag utanför tullarna...det skulle vara ett litet joke...jag flyttade liksom 

till Sickla (avbyts av musiken som spelas i tunneln). Det där! Oh lord!” 

Erik: ”Det är några högtalare i mitten...” 

Beatrice: ”Vill de skrämma livet ur en eller?” 

Erik: ”Det är högtalare som samlar in ljud under hela dagen. Sen reagerar den när ett högt ljud 

hörs och motsvarar med ett annat högt ljud den har hört under dagen.” 

Beatrice: ”Men varför har de gjort det? Vissa grejer då undrar man: vad tänkte du där? Det är ju 

jättecreepy! Har ju inte gått till kyrkan liksom! (Ljudet låter som en "änglalik" sång). Hade det 

där kommit när jag var själv hade jag rushat ut...usch!” 

Detta hade lika gärna kunnat placerats under fysiska begränsningar, men utifrån det hon 

säger är det inte själva högtalarna som gör situationen obehaglig, utan snarare ljudet. Två 

andra exempel är Jasmine och Sanna som båda tycks känna obehag när hon hör musiken: 

Jasmine: ”Är det bara jag eller kommer det musik?” 

Erik: ”Det är musik” 

Jasmine: ”Jag trodde jag hade hallucinationer i tunneln (skratt). Det första jag känner när jag är 

här inne är att jag inte vill gå här på natten. Det är väldigt trångt, det finns inga 

utgångs…eh...nödutgångar. Vars springer man? Är det rakt fram eller bakvägen? Och där är det 

väldigt stängt” 

Erik: ”Vad tycker du om musiken?” 

Jasmine: ”Läskig, personligen relaterar jag det till skräckfilmer för att vara ärlig. Jag kollar 

jättemycket på skräckfilmer och tänker på…ja…min första tanke det är att man står i mitten av 

den här tunneln och att ett barn i en vit nattklänning står längst bort och en till (musiken avbryter 

konversationen) alltså sjunger de det här? Det känns ju inte så kul…så här klockan 10 på 

kvällen…men…ja…” 

Sanna: “Alltså den påminner mig typ om...filmmusik som ska göra en… som får en att typ tänka 

“snart händer någonting”, som kan vara läskigt. Det är typ vad jag relaterar den till.” 

Även här är det inte själva högtalaren som är skapar obehag, utan det är deras möjliga 

scenarion och förståelse av situationen som hindrar de från att vilja befinna sig i tunneln 

överlag och efter klockan 22.  
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Vid ett annat tillfälle talar Beatrice om något som skulle kunna tolkas som både socialt 

begränsande och möjliggörande eftersom hon påpekar att mängden människor kan vara 

avgörande i trygghetssyfte, men samtidigt vara ett störningsmoment: 

Erik: ”Det gick ju fort att komma hit!” 

Beatrice: ”Jättefort! När jag gick här för en vecka sen vart jag så förvånad över att man kom ut 

där borta (syftar på Tunnelgatan/Hötorget). Det underlättar för då slipper man ju gå dit 

(Kungsgatan) och sen upp där och stöta på en massa människor. Men sen är det ju både för- och 

nackdelar...jag hade kanske aldrig gått den här tunneln på natten för det finns ju inga kameror 

eller någonting...vad jag såg i alla fall.” 

Sedan förefaller Brunkebergstunneln och David Bagares gata vara begränsande med 

hänsyn till att de inte uppfyller trygghetshetskraven i det mån av att få Beatrice att känna 

sig sedd.  

Utanför Brunkebergstunneln befinner sig Emma tillsammans med mig och vi talar om 

huruvida henne känsla av ena in- och utgången på tunneln skiljer sig från den andra:  

Erik: “När du ser tunneln från den här sidan av ingången/utgången. Skiljer det sig från den 

andra?” 

Emma: “... Nej det ser ju fortfarande obehagligt ut för att det är en tunnel då hade jag hellre gått 

uppe liksom” 

Erik: “Oavsett tiden på dygnet?” 

Emma: (Andas ut tungt) “Nej, på dagen spelar det nog inte någon större roll alltså det är väl 

mest på kvällen. Då skulle jag hellre gå ute. För att inte känna mig instängd.” 

Hennes svar återspeglar att det inte finns någon trygghet bakom vare sig den ena in- och 

utgången eller den andra. Tiden på dygnet är inte heller avgörande för Emma. Däremot 

är mängden folk väsentligt för henne: 

Erik: “Om du skulle beskriva rädslan för den här gatan och tunneln. Om du sätter en sifferskala, 

där 10 är helt vettskrämd och 1 är kolugnt - här klarar jag av att gå.” 

Emma: “Och du menar då typ sent själv?” 

Erik: “Ja, på den här gatan” (bekräftande) 

Emma: “Alltså då hade jag varit skiträdd då hade det nog varit en 8 kanske.” 

Erik: “Här?” 

Emma: “Ja.…alltså inte just här, där inne (vid tunneln) ...här (Birger Jarlsgatan) hade det nog 

blivit en… sjua” (skrattar) 

Erik: “Så det är inte så stor skillnad?” 
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Emma: “Nej eller det beror väl på hur mycket folk som är ute också, det är väl just det att man 

vet ju liksom inte förrän man är i en sådan situation. Om det hade varit mycket folk, alltså… om 

det var liv, typ såhär en helg eller någonting, då hade det säkert inte känts så illa alls. Det beror 

ju helt och hållet på hur mycket folk det är.” 

Erik: “Så även om folk… om det är mer folk… alltså på helger så är det betydligt mer folk, men 

då är ju oftast, de flesta som är här fulla. 

Emma: “Men det känns alltså… ändå… bättre än att det inte skulle vara någon här för då om det 

kommer någon läskig person då hade jag varit skiträdd… om det är massa folk här, även om de är 

fulla, så hade man ju ändå kunnat typ gått och ställt sig…” (skrattar) “och försökt såhär smälta 

in. Nej men jag vet inte. Men det känns ändå tryggare.” 

Emma förmedlar även att mängden folk skapar trygghet oavsett om egenskaperna hos 

människorna runt omkring har en negativ inverkan i övrigt. Med andra ord föredrar hon 

att vara en i mängden än att stå själv i den miljön vi befinner oss på. Ytterligare under vår 

transect walk förmedlade Emma, Beatrice och Victoria betydelsen av mängden folk i 

omgivningen:  

Erik: “Men tror du att den här trygghetsfaktorn baserar sig på folket, alltså hur mycket folk det 

är?” 

Emma: “Precis. Alltså också att det är ju lite såhär att när det är en tunnel då vet man att det 

finns två utgångar. Man är ju liksom fast typ om man blir ensam med någon psykopat då finns det 

ju bara två vägar ut. Och om de stängs av då är det ju kört. Det är nog mer den känslan att man 

är instängd som jag inte tycker om.” 

Här är det inte själva ut- och ingångarna som utgör vad det är som får Emma att känna 

obehag. Det är snarare rädslan av att bli lämnad ensam med en psykopat som gör denna 

företeelse socialt begränsande. Den fysiska miljön har ju självklart en avgörande roll i det 

här på grund av den endast har varsin in- och utgång. 

Beatrice: ”Här hade man ju lätt gått istället för tunneln (vi börjar närma oss Regeringsgatan).”  

Erik: ”Vad beror det på?” 

Beatrice: ”Det är känslan av att det finns en utgång och en ingång (syftar på 

Brunkebergstunneln). Det är lite scary. Och sen också...jag hade tyckt att det var skitläskigt om 

den där gubben (en man som stod still mitt i tunneln och gjorde inget märkbart hotfullt, men stod 

still och stirra in i väggen) hade stått där nere och varit skum. Det hade jag tyckt vart 

jätteobehagligt. Då hade jag inte vågat gå där. Även om han kanske inte hade vågat göra något så 

känns det liksom...så här...det är bara en läskig känsla.” 
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Precis som Emma känner Beatrice obehag i ett scenario där hon lämnas ensam med en 

annan person och i hennes fall visade sig denna rädsla då en man utstrålade en viss energi 

och det tolkade hon negativt. Mannen behöver nödvändigtvis inte vara farlig, utan det 

förefaller vara en social uppfattning om att han är det. I det tänkta utfallet av lämnas 

ensam med en annan person bekräftar Victoria att det skulle vara det värsta tänkbara i 

relation till trygghet:  

Erik: Den här tunneln är öppen mellan 06 och 22. Skulle du våga gå här på natten?  

Victoria: Alltså efter klockan 22? 

Erik: Ja? 

Victoria: Ja....det tror jag. Men då skulle man ju vilja att det var många som vågade gå i den för 

jag skulle inte våga gå i den om det bara var jag som skulle gå i den. Eller jag och en till, det är 

det läskigaste. Antingen vill man vara helt själv eller så ska det vara ganska mycket folk. Hade det 

varit som typ nu, när man alltid ser några stycken, då hade jag nog vågat gå här på natten också. 

Men då kanske jag ändå hellre hade gått gatan. Det är ju inte så lång omväg.  

Bild 3. Fotografiet är taget vid dörrarna som mynnar ut på David Bagares gata och visar 

bland annat öppettiderna. (Foto: Victoria) 

Detta kan ses som socialt begränsande på grund av att det är mängden folk som är 

avgörande för om det skulle vara tryggt nattetid. Med andra ord tycker Victoria att det är 

olika tänkbara scenarion där människor är involverade som avgör om det känns tryggt för 

henne att gå där på natten. Sedan har David Bagares gata fysiskt möjliggörande 

egenskaper med tanke på att hon hellre hade tagit den istället för Brunkebergstunneln. En 
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längre bit in på David Bagares gata, bekräftar hon betydelsen av människor när frågar jag 

henne om hon troligen skulle känna sig sedd om hon befann sig där på natten: 

Victoria: Ja, relativt! Eftersom det är så himla mycket fönster och ganska smal gata så skulle jag 

nog känna att så här...även om jag gick själv här så skulle jag nog ändå tänka ”skulle det hända 

något då skulle någon märka det”. Men det är typ ändå samma princip...jag hade ju varit glad om 

det gick människor här. Den här gatan känns ju ändå ganska ödslig. Jag skulle ju mer hoppas på 

att det var någon som såg mig i typ en lägenhet än att det skulle komma någon på den här gatan.  

Hon förmedlar alltså att det finns någon sorts tillit för människor i mängd, däremot inte i 

den ensamme människan under de närvarande fysiska kriterierna.  

När jag och Beatrice börjar närma oss Malmskillnadsgatan och trappan som leder till 

Tunnelgatan talar vi om sociala begränsningar på flertal olika plan. Bland annat nämner 

hon att tunnlar på natten är inget att rekommendera: 

Erik: ”Hade det varit värt att betala två öre?” 

Beatrice: ”Nej absolut inte...självklart inte. Det är ju fortfarande samma...känns ju ändå som att 

det är samma gångavstånd att gå. Sen får man lite luft också! Nej men jag tror att folk generellt är 

lite så här: ”tunnlar på natten är inte att rekommendera”. Jag skulle inte...hade det inte funnits 

några alternativ så hade jag gått i den tunneln...eller...hade tunneln funnit eller en jättelång 

omväg så hade jag tagit tunneln. Men allt är beroende på timmarna. Det är självklart att jag hade 

kunnat gå den där själv på dagtid, inga problem! Då hade jag ju typ gjort det hellre än att gå upp 

den här vägen, men om vi prata kvällstid så hade jag nog inte gjort det. Inte själv i alla fall, just 

för att det är lite så här...fast det är ju inte den läskigaste tunneln jag har gått i. Då tycker jag att 

nog att Akalla, blåa, tunnelbaneuppgången är mycket läskigare (skratt).”  

Sedan refererar hon bland annat till fysiska kriterier som måste uppfyllas för att hon ska 

känna att det är nödvändigt att ta tunneln. Däremot verkar kriterierna baserade på en social 

konstruktion om otrygghet och mängden folk under senare timmar på dygnet. 
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Bild 5. Fotografiet är taget på kvällen och överblickar Tunnelgatan från toppen av trappan 

som leder till Malmskillnadsgatan. (Foto: Beatrice) 

Fortsättningsvis fortsätter flera av kvinnorna att nämna olika kriterier som krävs för att 

de ska tänka sig ta tunneln. Bland annat nämner Anna betydelsen av den tiden det tar att 

ta sig från punkt A till B:  

Erik: ”Tror du att bekvämligheten har kommit lite på trygghetens bekostnad?” 

Anna: ”Att man väljer bekvämlighet över trygghet?” 

Erik: ”mm” 

Anna: ”Ja det tror jag. När jag bodde i Årsta så tog jag ju genvägen genom skogen över att gå 

långa vägen runt för jag kände mig ändå så här…ja men då kommer jag snabbare hem, trots att 

det är det är mer folk och bilar som passerar stora vägarna än vid skogen och det är väl typ 

samma här. Jag kan tänka mig att man tänker: ”det är snabbare över”. Så om man känner obehag 

på båda men mer på ena så kanske man fortfarande väljer andra…den med mer obehag om det 

känns som att man snabbare tar sig igenom.” 

Med andra ord försöker hon förmedla balansen mellan hur stor risk man är villig att ta för 

att komma fram snabbare. Till skillnad från Anna tycker Jasmine inte att det är värt att ta 

risken och hon använder Brunkebergstunneln som exempel:  

Jasmine: ”Är det så att man har bråttom någonstans och det är morgon, då tar man ju liksom, 

eller jag skulle ta den snabbaste vägen, men är det lite senare om kvällen och man är ensam och 
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det är mörkt…då skulle jag nog aldrig ta den här tunneln. Fast det ser ju lite ”sketchy” utanför 

också! Jag menar det bjuder inte in en att gå därinne.” 

Slutligen kommer vi till en punkt i intervjuer då jag tycks påverka kvinnornas perspektiv 

angående trygghet när jag refererar till de möjliga farorna som finns vid trappan som leder 

till Tunnelgatan:  

Lisa: Men, jag tycker att trappan är väldigt fin. Jag tycker om att man kommer så högt upp.” 

Erik: ”Man får översikt?” 

Lisa: ”Ja.” 

Erik: ”Om vi börjar gå, så ser vi om du håller med om att man har översikt.” 

Lisa: ”Ja okej.” 

Erik: ”Du får låtsas att man går här på kvällen, eller det kan ju vara mitt på dagen också.” 

Lisa: ”Ja okej. Det finns väldigt många gömställen. Det här är ju fan inte mysigt alltså. De här 

gömmorna. Där hade jag gömt mig om jag vore våldtäktsman (skrattar). Ja, men alltså den 

personen, har ju inte så bra koll uppåt kanske. Ifall det kommer någon, men den har ju full koll på 

ifall någon kommer nerifrån. Ja okej, det här blev kanske lite jobbigt. Det här kanske jag också 

skulle vilja ändra på. Det var lite smalt där. Ja, det här är ju också lite lurigt.” 

Även om detta skulle kunna placeras under fysiskt begränsande faktorer är det inte förrän 

min påverkan som den fysiska miljön blir ett problem. Med andra ord övergår Lisa 

uppfattning om trappan till någon negativt när jag nämner farorna och därmed blir det 

socialt begränsande faktorer som avslöjar sig. Beatrice får uppleva samma känsla när jag 

refererar till de faror som skulle kunna uppstår vid trappan:  

Erik: ”När du kommer ner så kan det ju vara någon som står där.” 

Beatrice: ”Du menar så! Det tänkte jag inte ens på Ja usch ja...fy...vad otrevligt.” 

Erik: ”Bakom varje dörr eller där nere vid rulltrappan.” 

Beatrice: ”Jag usch, vad otrevligt.” 

Erik: ”Nu kommer du aldrig våga gå här på kvällen (skratt).” 

Beatrice: ”Nej (skratt), men det är ju verkligen en grej. Det skiljer sig lite ifrån Birger Jarlsgatan 

(syftar på trappen på den änden) där är det mycket mer öppet. Där finns det inte...det är klart att 

det finns portuppgångar och så, men här är det som du säger, du kan ju lätt gå ner och vänta på 

någon här.” 

Det är tydligt hur min kommentar påminner Beatrice om de faror som kan gömma sig 

bakom hörnen och skapar en viss otrygghet. Ytterligare en gång när jag påverkar 

informanternas perspektiv över situationen de befinner sig i:  
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Erik: ”Och den här då? Trappan ner mot Tunnelgatan.” 

Anna: ”Den gillar jag! Den tror jag är min favorit av allt.” 

Erik: ”Så du är inte rädd för att någon ska stå bakom hörnet där (pekar mot mittendelen av 

trappan)” 

Anna: ”Nu när du säger så, så kanske jag är det (skratt). Framförallt kanske att någon kommer ut 

ur tunneln som man inte har koll på…de ser en gå upp, där borta, och sen står de här nere, då har 

de ett jävla försprång på en.” 

Det här citatet är viktigt för det påvisar hur det sociala påverkar hur kvinnor känner över 

den byggda miljön. Det kändes alltså inte otryggt förrän jag påpekade farorna med den 

miljön vi befann oss i. Med andra ord tyder detta på att orsaken till rädslan ligger i ryktet 

och inte den fysiska miljön. Däremot påvisar inte enbart min påverkan denna rädsla 

skapad ur social kontext:  

Erik: “Vad tycker du om det här området här uppe då?” 

Emma: “Lite obehagligt... Kan ta en bild här! Nej här hade jag inte velat vara själv. Det hade 

inte varit så kul.” 

Erik: “Det finns en hiss där borta också. Men den funkar inte.” 

Emma: “Den hade jag inte tagit ändå.” (skrattar) “...även om den funkade.”  

Bild 6. Fotografiet utmålar området runt toppen av rulltrappan som leder upp till 

Malmskillnadsgatan. (Foto: Emma) 
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Hennes rädsla förefaller visserligen bero på att den fysiska miljön är obehaglig, men det 

är inte själva miljön hon är rädd för, utan snarare vad som kan hända där och därmed 

tyder det på att orsaker till rädsla är förankrade i sociala faktorer.  

5.2 Fysiska möjliggörande och begränsningar 
Det andra temat innebär fysiska komponenter inom området av fallstudien som möjliggör 

eller begränsar kvinnors tillgänglighet eller påverkar kvinnornas känsla och uppfattning 

gentemot området där studien utförs. Det kan vara värt att tydliggöra utmaningen med att 

särskilja sociala och fysiska möjliggörande/begränsningar. Följaktligen är poängen i detta 

avsnitt att presentera de kvinnors svar som tydligt pekar på en påverkan av den fysiska 

miljön, även om det hade kunnat appliceras inom den sociala kontexten. 

Till en början i en av intervjuerna frågar jag Anna vad hon tycker om miljön runt omkring 

ingången till Brunkebergstunneln från Tunnelgatan:  

Anna: ”Så här så tycker jag ändå att den är rätt fin…alltså jag gillar ju trappan och det…jag tycker 

är jättefint. Och den här lilla Knut Linné ingenjörsbiten är fin. Jag tycker lampan och sättet tunneln 

går in, när det är massa galler och sånt får det att se mindre inbjudande ut…då vill jag hellre ta 

trappan! Den ser så mjuk och fin ut och du får översikt över stan. Det här ser lite mer ut som en 

fängelsehåla.” 

Detta är ett exempel på möjliggörande egenskaper i den fysiska miljön eftersom hon 

refererar till trappan som leder upp till Malmskillnadsgatan som något estetiskt tilltalande. 

Samtidigt tycker hon att Brunkebergstunneln har begränsande egenskaper med hänsyn 

till dess frånstötande exteriör. Anna fortsätter att nämna positiva och negativa egenskaper 

hos tunneln när jag frågar henne om stängningstiden (kl.22) är positiv: 

Anna: ”Ja…man kan ju säkert känna mer trygghet av att gå i en sån tunnel ibland…till viss del…för 

att man inte är lika synlig för folk om man går själv, men skulle känna sig jävligt otrygg om det går 

in någon där och man går själv…så egentligen tror jag att det är bra. Det kanske inte är något ställe 

kanske alla passerar under kvällen så skulle det bli så att…jag vet inte…man dras undan…att någon 

tar tag i en eller något…så är det ett rätt avlägset ställe utan folk som stör eller hör.” 

Vidare inne i tunneln nämner Beatrice, Lisa och Jasmine Brunkebergstunnelns 

begränsande egenskaper i relation till dess in- och utgångar:  

Beatrice: ”Men jag tänker den är väldigt rak...alltså...om man...det är svårt kanske...om jag skulle 

gå här första gången och skulle komma härifrån (utgången mot Birger Jarlsgatan) då hade jag 

inte vetat hur lång tid det hade varit innan...alltså vad som hade hänt där (syftar på svängen vid 



 
40 

utgången mot Tunnelgatan). Annars så är det ju väldigt bra att den är rak här. Så det är ju inte så 

här...inga såna här läskiga kring-krokel, men ja...” 

Erik: ”Känner du att du har fria utgångar?” 

Beatrice: ”Nej...alltså det är ju en grej. Det finns ju bara två utgångar. Det finns ju inga "exits". 

Jag tänker så här ifall det skulle börja brinna eller någonting. Då är det ju lite...läskigt.” 

Här är det den fria sikten i början av tunneln som är begränsande, tvärtom till den raka 

sträcka som kommer efteråt som tillämpar en möjliggörande effekt. Det Lisa nämner 

bekräftar detta:  

Erik: ”Om du tänker på där vi gick in, där är ju tunneln...” 

Lisa: ...svängd?” 

Erik: ”Ja, en kurva.” 

Lisa: ”Ja, det lider jag ju inte så mycket av det nu när jag går åt andra hållet eller faktiskt ser ut, 

men skulle jag vända mig om som jag gör nu. Så nej, då ser jag ju inte så mycket då är det ju 

värre.” 

Däremot är Lisa beredd att se möjligheterna i strukturen av tunneln trots svängen som 

finns då det för henne gör en skillnad när hon tar hänsyn till tidigare gånger hon varit i 

tunneln och när hon reflekterar över platser med liknande egenskaper: 

Erik: ”Vad är ditt första intryck av tunneln?” 

Lisa: ”...ja...den är väldigt lång...den såg inte ut såhär sist jag gick i den faktiskt.” 

Erik: ”Mhm, kommer du ihåg någonting från det?” 

Lisa: ”Ja, sist, eller jag tror det iallafall, jag har gått i den här tunneln kanske jag vet inte, två 

eller tre gånger i mitt liv. Det är jättefå gånger. Men då har jag för mig att det var, att den var 

kaklad. Men jag vet inte om det var så. Men nu får jag iallafall känslan av att den känns mer 

öppen på något sätt. Och sen, jag gillar att man ser ut. Så man ser vart man är på väg. Hade det 

inte varit så, hade det påmint om tunnelbanesystemet i Barcelona eller i London. Där man bara 

kände sig instängd.” 

Samtidigt anser Jasmine att tunneln endast har två in- och utgångar bidrar till begränsande 

egenskaper: 

Erik: ”Om du hamna i en nödsituation här inne, skulle du känna att hjälp var lättillgängligt?”  

Jasmine: ”Nej, för att som sagt så känner jag att det bara finns två utgångar. Det finns ju en här 

och den längst bort och jag menar…som tjej så tänker jag man har ju klackar på sig på kvällen till 

exempel och då kommer bakom en eller framför en eller båda hållen…vart springer man då? Hur 

springer man? Hur hinner man ut från den här tunneln? Personligen skulle jag undvika att gå 
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igenom det här, hellre gå runt och liksom ta längre tid, men komma fram än att gå igenom den och 

spara tid och kanske aldrig komma ut…alltså komma ut på egen hand utan att någon släpar ut 

en.” 

Det är inte alla kvinnor som blev intervjuade som tycker att Brunkebergstunneln består 

av mestadels negativa egenskaper. Victoria förmedlar att hon bland annat tycker om 

tunneln för dess ljudinstallation och att den är estetisk tilldragande: 

Erik: ”Vad känner du när du kommer in här nu?” 

Victoria: ”Jag tycker att den här är ganska cool. Jag gillar den här tunneln.” 

Erik: ”Gillar du allting? Färgen? Estetiken?” 

Victoria: ”Alltså den här ljudinstallationen tycker jag är ascool. Jag brukar alltid...fast det är 

stelt när man går här själv och man vill typ sjunga, men det kan man inte göra när man går här 

själv. Men jag älskar ljudinstallationen. Jag tycker den är jätterolig.” 

Bild 7. Fotografiet porträtterar högtalarna som avger ljud inne i Brunkebergstunneln 

(Foto: Victoria) 

Jasmine tillägger att hon uppskattar färgen på tunneln eftersom den bidrar till en positiv 

känsla, medan mörka färger har en motsatt effekt:  

Jasmine: ”En bra grej som jag tänker på är typ att…det kanske låter flummigt…men att det gula på 

väggarna är lite som en färg som är lite så här pigg eller vad man nu ska säga, så det kan ju tona ner 

obehagliga känslor här inne om man säger så.” 

Erik: ”Så om det var mörka färger, då skulle vara mer obehagligt?” 

Jasmine: ”ja, absolut!” 
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Bild 8. Fotografiet skildrar insidan av Brunkebergstunneln. (Foto: Jasmine) 

Under en senare del av vår transect walk befann sig Anna tillsammans med mig vid Birger 

Jarlsgatan och diskuterade huruvida henne känsla hade förändrats sedan hon lämnat 

Brunkebergstunneln och kommit ut: 

Erik: ”Om du går här då, känner du dig i ”safe-zone”?” (Birger Jarls gatan) 

Anna: ”Ja rätt så. De här husen…de är väldigt fina och just nu är det ju dag så det känns väldigt 

upplyst och så är det stor gata precis nedanför så här känns det ändå som så här…om man står 

däruppe, precis vid utgången så kan man ändå få kontakt med folk…det kommer alltid vara bilar 

och folk som går här.” 

Erik: ”Till skillnad från 20 meter bak, vad känner du nu?” 

Anna: ”Det är klart att det är mycket mer öppet och känns som att det är svårt att det något som 

ska hända här utan att det…eller…det känns som att det är färre ta i akt att göra något för att det 

för många som skulle kunna stoppa eller se och ja…Det känns som att de skulle få väldigt lite vinst 

på att göra något…oavsett om det är att sno en väska eller slå någon eller vad som helst.” 

Anna tolkar miljön som öppen och fylld med folk som kan komma till undsättning. Även 

om Emma anser att både Brunkebergstunneln och Birger Jarlsgatan bidrar till likvärdig 

känsla menar hon att det finns flertal flyktvägar vid en nödsituation: 

Erik: “När du kommer ut då?” 

Emma: “Ja, nu känns det ju inte direkt annorlunda men om jag hade varit själv hade jag nog 

varit glad över att jag var ute.” (skrattar) 
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Erik: “Vart hade den närmaste räddningen varit om du hade gått själv? Vart hade du tagit vägen 

för att känna dig trygg?” 

Emma: “Alltså då hade jag nog kutat mot den stora gatan.” (syftar på Birger Jarlsgatan) 

Bild 9. Detta är David Bagares gata, vänd mot Birger Jarlsgatan (Foto: Emma) 

Längre upp på David Bagares gata frågade jag Julia vad hon tyckte om exteriören av 

Brunkebergtunneln från det hållet: 

Julia: ”Ja den är fin! Jag tycker att den är fin!” 

Erik: ”Är den finare än den andra?” 

Julia: ”Ja…för att jag gillar byggnaderna som finns här. Om jag minns rätt hur det såg ut på 

andra sidan (skratt).” 

Erik: ”Känns det öppet? Känns det som att du är sedd här?” 

Julia: ”hm…det känns helt okej!” 

Erik: ”Om något skulle hända skulle du kunna ropa på hjälp?” 

Julia: ”ja…nu när det är mycket folk så förstås, men kanske även på natten, men ja…det beror på 

om det bara finns kontor eller hem liksom. Jag känner mig ganska trygg i alla fall.” 

Hennes svar tyder på att utsidan av Brunkebergtunneln från denna sida avger en tryggare 

känsla utifrån de förutsättningar området har och som hon är medveten om. Även Lisa 

ser det positiva i David Bagares gata: 
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Erik: ”Folk klagade ju över att det var dyrt, för det kostade 2 öre att gå igenom tunneln.” 

Lisa: ”Rent spontant, när jag ser det såhär, så lockar det ju mer att gå där uppe än att gå där 

inne. Alltså jag tycker ju om de här gamla husen och framförallt idag när det är såhär fint väder 

då lockar det ju mycket mer att kanske ta en sträcka som kanske är, jag vet inte om den blir längre 

där uppe eller krokigare eller brantare.” 

Erik: ”Jag tror det är exakt samma sträcka faktiskt. Den har till och med samma kurva och 

allting.” 

Lisa: ”Ja, okej, Ja. Just idag så skulle jag nog säga att den där tunneln är helt onödig (skrattar)” 

I relation till andra effekter som de fysiska aspekterna har på kvinnorna i denna fallstudie 

förmedlar Jasmine, Beatrice, Julia och Sanna betydelsen av ett öppet utrymme:  

Jasmine: ”Folk! Att det är mycket mer tryggt skulle jag säga. Att det finns mindre risker för att det 

ska hända något, om jag ska vara ärlig. Här är mycket mer öppet! Lite mer grönska...det är en park 

i alla fall! (skratt) Men ja…trygghet om jag ska vara ärlig.”  

Jasmine: ”Är jag ute på kvällarna så försöker jag ta lite mer folkrika gator för att händer det 

något så har man någon att nå ut till. Händer det något där inne, vem fan lyssnar på? (syftar på 

tunneln) Kanske de här barnen som sjunger lite här och där (skratt). Jag vet inte hur ljudisolerat 

det är heller, så jag vet inte ifall man skriker och ingen hör eller hörs det mer…ekar det?” 

Beatrice: ”Ah! Frihet! Ne men det här är mycket trevligare måste jag säga.”  

Erik: ”Känner du dig tryggare här ute?” 

Beatrice: ”Ja det gör jag!” 

Erik: ”Vad är det som gör att du känner dig tryggare?” 

Beatrice: ”Eh...det känns som det är en större gata. Jag menar, från andra sidan (syftar på andra 

sidan tunneln...eh...ja. Det är en större gata här och där är det en park. Hade jag gått ut hade jag 

inte gått igenom parken kan jag ju säga. Då hade jag känt mig otrygg. Men Birger 

Jarlsgatan...den gillar jag!” 

Beatrice: ”Här är det mycket friare. Du har så mycket mer.…om det skulle vara något så kan du 

alltid springa härifrån. Här är man mycket friare än där nere i tunneln för där är det verkligen att 

du har den utgången och den utgången. Även om det är en ganska kort tunneln så händer det 

något därinne, kanske börjar brinna...you never know...då kommer du inte ut. Eller om vi säger att 

någon låser dörrarna...jag vet inte!” 

Julia: ”De är väldigt olika. Den där är så stängd och liten Brunkebergstunneln), men just då var 

det ganska mycket folk. Men jag kan tänka mig att på kvällen så kanske det är mycket mer folk här 

(Birger Jarlsgatan) än där (tunneln). Men det känns ändå som att det är mycket folk och trafik.” 
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Sanna: “Nu när man kommer hit också så känns det ju lite som… när det går upp på 

sidorna...som att man typ går ned i en grotta...som att man är på väg att gå in i mörker och 

ensamheten. Verkligen rakt in i mörker.” 

På olika sätt förmedlar samtliga en känsla av frihet som baserar sig på rörelse och öppna 

utrymmen och som resulterar i en känsla av gemenskap och trygghet. Den positiva 

känslan av Birger Jarlsgatan förefaller grunda sig i jämförelse med Brunkebergstunneln. 

Däremot är det inte alla som tycks hålla med om Birger Jarlsgatans frihetsgivande 

egenskaper och istället ser det positiva i tunneln: 

Lisa: ”Ja, här känns det ju väldigt tjusigt. Här blir det ju väldigt mycket mer liv, än vad det 

kanske var där inne.” 

Erik: ”Vad är det som gör att det känns livat?” 

Lisa: ”Det är mycket som rör sig, det är mycket människor. Ja men här, här känns det, nu var det 

ju väldigt tomt där inne. Men här känns det som att jag måste hålla koll på bilar och se till att 

ingen cyklar på mig eller, ja det är människor överallt. Där inne var det mest en lugn stund typ.” 

Längre fram i intervjun ägde diskussioner rum relaterade till trappan som länkar samma 

Tunnelgatan, Brunkebergstunneln och David Bagares gata. Svaren från kvinnorna 

reflekterade ett flertal olika tolkningar, både fysiskt möjliggörande och begränsande: 

Erik: ”Här är vi tillbaka vid trappan! Vad tycker du om trappan från det här hållet?” 

Julia: ”hm…ja okej…det är lite, om man tänker att man skulle vara full eller nåt sånt så känns det 

lite otryggt.” 

Erik: ”Vad tycker du är otryggt med trappan? Är det några specifika delar?” 

Julia: ”Den är bara hög och ja…höga trappor…och sen att det finns mellanrum.” 

Erik: ”Hade den varit bättre om den var helt platt och om man utnyttjar hela trappan?” 

Julia: ”Jag tycker att de där kan användas också.” (Syftar på rampen bredvid trapporna) 

Till en början reflekterar Julia över innebörden av vissa fysiska komponenter och finner 

att de skulle behöva korrigeras. Däremot ser hon lösningen som tunneln bidrar med:  

Erik: ”Är det något du skulle ändra här? Eller tycker du att det är bra som det är?” 

Julia: ”Ja…det kan vara svårt för några att gå hit (syftar på begränsande faktorer på David 

Bagares gata gentemot personer som är rörelsehindrade), men tunneln fixar allt.” 
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Bild 10. Fotografiet är taget på dagen och visar Tunnelgatan från trappan (Foto: Julia) 

Tidigare nämnde Julia några ”mellanrum” när hon talade om trappan. Dessa går att 

skymta på bilden ovan och de har även Anna pekat ut som fysiskt begränsande och hon 

valde även att fotografera dessa från en annan vinkel:  

Anna: ”Härifrån känns det som att de här hörnen är läskiga också. Och sånt där, att det är inbyggt 

i väggen (smal ingång till innergård) …det är rätt negativt för om du redan är här ensam så är det 

där ytterligare ett ställe då det blir helt dolt.”  

Bild 11. Nedan är ett fotografi taget på förmiddagen och visar en ingång som finns i 

anslutning till trappan vid Tunnelgatan (Foto: Anna) 
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Vidare förklarar Anna sina tankar kring konstruktionen involverande rulltrappan, trappan 

och Brunkebergstunneln: 

Anna: ”Det positiva är väl om du själv åker rulltrappa, att du någonstans får en översikt av vad 

som händer på trappan för att det samma som jag sa om tunneln…om man går över och så 

kommer någon ut ur tunneln och så ska jag hålla kolla på den också. Och det är samma här, om 

du ska ta rulltrappan för att åka upp, då är du helt ensam där inne. Men jag skulle inte direkt säga 

att de får mig att känna mig tryggare när jag går här (rulltrappan).  Man ser ju lite (pratar om 

”hålen” i väggen), men de här stora avbrotten gör ju också en väldigt dold. Det är klart att du ser 

mer än om det hade varit stängt helt, men det är ju inte en översikt som jag tänker mig. När man 

står utanför så ser man väldigt mycket in här (till rulltrappan).” 

Bild 12. Fotografiet nedan visar trappan vid Tunnelgatan, vänd mot rulltrappan som går 

jämsides. (Foto: Anna) 

Hon tycks förstå att det finns en baktanke med vissa komponenter av den byggda miljön, 

men ändå förefaller det inte bidra till en fullständig överblick av området, vilket påverkar 

tryggheten. Hon har även tagit två bilder (bild 12 och 13) för att vidare kontextualisera 

det hon försöker förmedla. 
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Bild 13. Fotografiet visar en vinkel av trappan från insidan av rulltrappan (Foto: Anna) 

Jasmine har till skillnad från Anna en klarare bild över hennes tankar angående 

rulltrappan och menar att hon aldrig skulle ta den:  

Jasmine: ”Den måste jag ta kort på…den skulle jag aldrig ta själv! Det ser inte så hygieniskt ut. 

Det ser lite ut som…Berlin (skratt). Om man jämför det här (rulltrappan) med tunnelbanan i 

Stockholm så är det här inte så vårdat om man säger så…det ser lite övergivet ut skulle jag säga.” 

Bild 14. Fotografier visar hur rulltrappan från bottenplan (Foto: Jasmine) 
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Det sker vidare reflektion ifrån Jasmines sida och hon förtydligar att känslan är densamma 

vare sig det är i Brunkebergstunneln eller på rulltrappan bredvid. Hon jämför med 

Malmskillnadsgatans om är mer öppen och därmed känns den tryggare: 

Jasmine: ”Rulltrappan och tunneln känns ju likadana typ…instängt och smutsigt och inte så mycket 

att ta sig till om det händer någonting. Här ute är det mycket mer tryggt, det är lite mer öppet och 

mycket mer vårdat annars.” 

Bild 15. Detta fotografi är taget på Malmskillnadsgatan och porträtterar trappan ner till 

Tunnelgatan på höger sida, samt en restaurang som stängt för dagen. (Foto: Jasmine) 

Rulltrapporna vid Tunnelgatan var ett fysiskt fenomen som fångade många av kvinnornas 

uppmärksamhet. Lisa är en av kvinnorna som fastnade för vissa egenskaper hos 

rulltrappan, bland annat dess förmåga att inte synas väl och dess färg:   

Lisa: ”För det första ser man den ju inte när man kommer därifrån. Jag såg den ju inte förut. Och 

sen det här, det här känns lite oskönt bara det här lilla, lilla utrymmet här. Det känns lite otryggt.” 

Erik: ”Färgen? Vad tycker du om den?” 

Lisa: ”Ja (skrattar), den är ju lite fel kanske. Rött är ju ingen mysig färg. Det är ju nästan, “du 

ska inte åka upp här. Don’t do it!”. Och sen typ återigen, jag ser ju inte var jag åker. Jag vet ju 

inte var jag kommer om jag ställer mig i rulltrappan.” 

Erik: ”Nej, du måste ställa dig i rulltrappan för att se.” 

Lisa: ”Ja, exakt. Och även om jag gör det så ser jag ju bara tak där uppe. Ser ju inte var jag 

kommer. Och sen är det ju jobbigt om jag ångrar mig halvvägs (skrattar). Eller om någonting 
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skulle hända i mitten av trappan. Visserligen åker man ju uppåt, men det finns ju ingen annanstans 

att ta vägen, och det är ju lite otäckt.” 

Victoria ser tillika rulltrappan i negativa termer och påpekar hur pass nyttjad den är trots 

sin förmåga att underlätta för folk. Det talas även hissen som är i när anslutning till 

rulltrappan för att troligtvis göra området handikappanpassat: 

Victoria: ”Lite konstigt det här med rulltrappan. Jag fattar ju att de har den, men den är lite så 

här...jag undrar hur många det är som åker i den varje dag. Det kanske är många.” 

Erik: ”Jag förstår ju inte heller den egentligen, för handikappade kan ju inte heller ta den, alltså 

de i rullstol, och hissen är ju avstängd. De har ju bara alternativet att åka igenom tunneln. Och 

här är hissen igenbommad.” 

Victoria: ”Det känns ju som att den har varit det ganska länge. Tror inte att det är direkt någon 

som bara: ”ja men vi bara bommar igen den igår och så kommer någon att bara fixar den”. 

Bild 16. Fotografiet visar hissen vid Tunnelgatan när den är stängd. (Foto Victoria) 

Fortsättningsvis förmedlar Anna ett flertal reflektioner kring området runt Tunnelgatan, 

som har varit en central del av det fysiskt möjliggörande och begränsande. Anna menar 

att trappan har en tilltalande estetik nerifrån, däremot bidrar den med en annan känsla när 

hon kommer uppifrån. Hon tycks förmoda att känslorna trapporna skapar beror på 

estetiska skäl, med andra ord grundar de sig på fysiska egenskaper: 
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Anna: ”Allt sånt här (rampen på sidorna) …allt som är byggt…det är ju en nackdel när man 

kommer uppifrån. Jag förstår ju att det byggt väldigt fint när man står nerifrån, men det här är 

inte så händigt för en själv när man kommer uppifrån för det är väldigt många bitar som du måste 

passera som har dolt sikt…och då är typ det där bättre, med ramp än typ de här betongblocken 

och framförallt den där betongbiten för den här leder ingenstans…den där leder till en dörr i alla 

fall, men den här är bara för att det ska bli symmetri tror jag. Jag tycker också det är lite dumt att 

ha tegel och betong. Man kan ha som husen ovanför, vet inte riktigt vad det är, men typ betong 

som är färgat. Men grå betong mot tegel det är också…inte industri, men lättare nedgånget, det 

känns lite otryggt, det känns inte så varmt.” 

Bild 17. Fotografiet är tagen i mitten av trappan vid Tunnelgatan och visar en dörr och 

sluttningar längs med trappan. (Foto: Anna) 

 

Slutligen berätta Anna om känslan av oro hon får väl utanför Brunkebergtunneln. Känslan 

av otrygghet tycks bero på de förutsättningar som området bidrar med: 

Erik: ”Är det något här som du tycker är otryggt?” 

Anna: ”hm…som jag sa innan, det är väldigt höga hus och det är rätt trångt så man känner sig 

fortfarande lite instängd även om man nödvändigtvis inte är i tunneln, så om man kommer ut ur 

tunneln så är det inte öppet…det är inte som att du kommer ut på en stor gata…skillnad om 

tunnelöppningen var precis där vid Sveavägen. Då hade det varit en helt annan grej…då kommer 

du ut och då är du bland folk igen. Här är du fortfarande 100 meter från folk.” 

Erik: ”Och alla skarpa hörn, belysningen, färgen på byggnaderna, känner du att folk runt 
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omkring kan se dig?” 

Anna: ”Nej det skulle jag inte säga…man är ju väldigt ensam. När jag tänker att jag skulle gå här 

så är det någon sorts tröst att man ser gatan för att man tänker någonstans att om jag ser folk så 

ser folk mig, även om det inte är lika iögonfallande att se mig som att jag se de. Det är en väldigt 

lång bit där mycket kan hända utan att det märks för att jag tror att de flesta inte ens kollar…jag 

tror inte ens att när jag går där (Sveavägen) att jag ens kollar in åt det här hållet…i såna fall 

kollar jag åt trafikens håll för att se vad som händer. Jag tror att den här gatan är rätt öde för 

folk…både såna som passerar…jag tror bara när man själv går på den som man har koll på den.” 

Hon känner sig inte sedd trots att det är människor och trafik i rörelse närmare 100 meter 

bort. Detta kan bedömas som en social begränsning, däremot ter sig Anna påpeka att det 

är det fysiska upplägget som gör att hon själv uppmärksammar vad som händer längre 

fram, men de som går längre fram vid Sveavägen lägger inte märke till henne.  

5.3 Sociala åtgärder 
Det tredje temat innefattar infallsvinklar nämnda av kvinnorna som hänvisar till åtgärder 

som behandlar händelser utanför deras egen kontroll, som exempelvis skador eller 

kriminella händelser, som därmed skulle kunna förhindra eller underlätta hanteringen av 

sådana händelser på ett socialt plan. Ännu en gång är det värt att poängtera innebörden 

av dessa citat troligtvis kan placeras under andra rubriker, däremot har de förefallit hamna 

under denna efter den tematiska kodningen.  

Flertal av kvinnorna i denna studie har genomgående under vår transect walk valt att 

nämna sociala åtgärder indirekt. Den första sociala åtgärden hänvisar Victoria till när hon 

beskriver känslan om att veta om Brunkebergstunneln och kunna visa någon genom den: 

Erik: ”Tror du att man tänker på att tunneln finns där, alltså genvägen till Hötorget?” 

Victoria: ”Nej det tror jag inte. Det är därför jag vart lite nöjd med den för att när jag har gått i 

den så är jag så här...”hittat en genväg”. Jag tycker att den känns så här...alltså om man är med 

någon och så säger man: ”men vi går till Snickarbacken” och om jag säger så här: ”kom vi tar 

tunneln!” då känner jag mig alltid lite så här...jag kom på att vi kan ta tunneln!” 

Det Victoria säger kan ses som en social åtgärd bland annat eftersom personer, precis som 

hon, möjligtvis kan sprida ryktet om tunneln i positiv bemärkelse och därmed skapa mer 

rörelse. Nästkommande citat hade lika gärna kunnat placeras under social begränsning, 

men den ter sig passa in under social åtgärd då Anna hänvisar till att ta större gator med 

mer folk, precis som många andra i denna studie hade föredragit:  
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Erik: I trygghetsyfte, vilken väg skulle du välja då?  

Anna: ”Med tanke på att jag aldrig har gått den här förutom med dig så hade jag nog valt 

Kungsgatan för att jag ett, hittar på Kungsgatan och två, den har så himla mycket folk och det är 

som jag sa tidigare…det är på gott och ont att det är mycket folk för att mer kan ju ske men det är 

också mer folk som är vittnen och som kan hjälpa. Så jag tror att om jag hade gått själv eller 

något så hade jag nog, och om jag stod här och jag skulle till typ någonstans mellan Kungsgatan 

och här så hade jag nog gått den extra biten ändå.” 

Under följande skapade jag ett scenario för Lisa där jag frågade henne hur hon skulle 

reagerar om hon hamna i en nödsituation och om hon skulle känna sig sedd:   

Lisa:” Hm...just här och nu så finns ju lite människor här och där, så då skulle jag nog känna att 

jag skulle bli det. Men lite senare så tror jag inte det alltså, det känns som att några utav de här 

husen är mer kontor...än vad det är...det är ju lägenheter här. Nej men jag tror alltså...jag har 

hört så mycket av sådana händelser när kvinnor har liksom blivit påhoppade och de, många 

skriker ju, de skriker så de tappar rösten men, och folk hör men det är ju fan ingen som gör något. 

Så det kanske är någon som skulle höra, men jag tror inte att jag skulle få någon hjälp. 

Erik: ”Någon kanske skulle vara snäll och ringa efter hjälp.” 

Lisa: ”Ja, det är ju, det kan man ju hoppas. Men det är det ju inte alla som gör det heller tyvärr.” 

Scenariot som byggs upp tycks skapa en stark känsla hos Lisa och detta leder till något 

som skulle kunna klassas som social åtgärd eftersom det eventuellt uppmuntrar till 

civilkurage och i sinom tid även möjligtvis förändra människors perspektiv över agerande 

i nödsituationer. En annan social åtgärd refererar Emma till när hon nämner, precis som 

Lisa, rädslan av att inte blir hörd eller sedd om hon nu skulle bli utsatt för något oönskat. 

Med andra ord tycks hon vilja att det ska finnas en viss uppmärksamhet på sin omgivning 

för att alla skulle känna sig sedda. 

Erik: “Om du kollar ned för den här trappan, ser du några otrygga aspekter eller ser du några 

trygga aspekter också.” 

Emma: “Alltså om man tänker på att bli överfallen någonstans. Då tänker man ju precis här 

bakom att det kan stå någon där och bara…” (skrattar) “fast då borde ju det synas nerifrån 

också.” (skrattar) “Det är bara jag som inte ser det. Men det är väl det jag skulle tänka på.” 

Erik: “Hur många tror du skulle reagera om du skulle bli överfallen där? Kanske folk som går på 

Sveavägen… 

Emma: “Det är ju en bit där ja. Det beror väl på hur högt man kan skrika eller om man hinner 

skrika. Men det är ju det man är mest rädd för att ingen ska göra någonting. För det har man ju 

hört om rätt så ofta.” 
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Bild 18. Fotografiet är taget på toppen av trappen vid Tunnelgatan och visar många av 

dess egenskaper. (Foto: Emma) 

Nästa citat tyder nödvändigtvis inte på en social åtgärd, men en viktig ståndpunkt i hur 

saker kan se annorlunda ut beroende på från vilken synvinkel man ser utmaningen. Detta 

kan i sin tur bidra till sociala åtgärder eftersom det förändrar den mentala bilden. 

Samtidigt går det att se problematiken då det är utmanande från två håll: 

Beatrice: ”Det går ju fortare att ta sig från punkt A till punkt B med tunneln. Den är ju inte 

fruktansvärt ful, men om man ska utgå från att man ska gå där mellan 22–06...då skulle jag nog 
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inte ha gjort det. Då har jag föredragit taxi eller att gå över. Men som du också sa med det där 

att.…man tänker inte att det ska stå någon bakom någon lite pelare, i så fall är ju den (tunneln) 

tryggare. Men egentligen, den här svängen (i tunneln) är ju lite...man ser ju inte vad som är på 

andra sidan skarven. Det är så svårt för att jag tror att om man är...har man någon som är ute 

efter en (skrattar) så tror jag inte att tunneln är ett så bra alternativ...men ja...” 

Bild 19. Fotografiet är taget inne i Brunkebergstunneln, vid in- och utgången mot 

Tunnelgatan, och visar de första 20 metrarna av tunneln. (Foto Beatrice)  

Slutligen sker det en mindre diskussion om det är värt att våga förändra kulturarv för att 

kunna skapa ett hållbart samhälle där alla kan gynnas av det som finns att tillgå i den 

byggda miljön:  

Erik: ”Den stora debatten är ju att man ska behålla kulturarv och såna saker. Hur står du i det 

anseendet? Ska man våga göra om lite för trygghetens skull, eller ligger problemet någon 

annanstans?” 

Lisa: ”Alltså, för det första så bryr jag mig inte förrän jag får frågan, vilket jag fick nu. Jag har 

liksom inte haft någon åsikt om det, förrän nu. Och jag tycker typ att det handlar lite om hur folk 

känner sig på en plats och folk känner sig väldigt otrygga eller kanske till och med att det hänt 

massa grejer som det kan göra på vissa vägar, så att trafikverket ser att “här händer det massa 

olyckor så vi måste göra någonting”, då tycker jag att man kan göra så ute på stan också. Att 

våga ändra gamla grejer för att liksom, man visste inte bättre på den tiden, och då måste man ju 

rätta till sina fel så att folk känner sig trygga och inte begår brott lika enkelt. Fuck kulturarv, 

säger jag!” (skrattar) 
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5.4 Fysiska åtgärder 
Den sista och fjärde åtgärden omfattar, i enlighet med sociala åtgärder, fysiska åtgärder 

nämnda av kvinnorna som skulle kunna få området att kännas säkrare eller mer 

välkomnande, som exempelvis estetiska byten eller struktur av Brunkebergstunneln.  

Väl inne i Brunkebergstunneln ställs frågan till mina informanter om de skulle vilja ändra 

på något exakt efter egen smak och då uppenbarar sig de första rekommendationerna på 

fysiska åtgärder: 

Erik: ”Här är det ett till avbrott och här spelar de musik.” 

Julia: ”Aha okej! (musiken spelas) Den är intressant, jag gillar det.” 

Erik: ”Hade det varit bättre med en annan typ av musik?” 

Julia: ”(skratt) Ja kanske, det är lite skrämmande, men ja…vilken som helst musik tycker jag, det 

är bara coolt!” 

Emma är beredd att hålla med Julia gällande musikbytet och ersätta det med något 

gladare. Däremot fortsätter Emma antyda att det krävs lite förändring på interiören:  

Emma: “Eh... ja, bättre musik…” 

Erik: “Kanske någon K-pop?” 

Emma: “Kanske… (skrattar) Nämen något glatt liksom…kanske satt upp mer, att det inte är så 

kalt på väggarna heller, kanske någon konst eller liksom bara till och med reklam skulle nog göra 

det enklare liksom. Vad som helst förutom bara en kal vägg. Annars vet jag inte, jag vet inte hur 

man kan göra tunnlar mer hemtrevliga (skrattar). Tror inte det går riktigt...” 

Lisa är överens om att det måste ske en förändring på interiören i form av diverse lampor 

och göra det till något mer än en tunnel. Därtill lägger hon tyngd på att det borde finnas 

någon sorts information om vart hon hamna när hon tar tunneln:  

Lisa: ”Jag tycker det skulle vara trevligt att veta vart jag hamnar om jag går igenom tunneln. 

Vilket jag inte kan se här. Det är en ganska lång tunnel och det är liksom en bra, ganska kort 

transportsträcka att ta sig en lång bit, liksom. Så det vore ju trevligt. Sen tycker jag det är väldigt 

kul när det är väldigt mycket olika lampor i olika färger. Lite så som de har gjort på vissa 

rulltrappor och så, det tycker jag är väldigt kul. För att gå igenom den nu, det ger ju inte 

jättemycket. Det är ju bara en tunnel.” 

Victoria spinner vidare på idén om att interiören behöver en förändring och att den gula 

färgen behöver ersättas med något som människor kan kolla när de färdas genom tunneln. 

Däremot tycker hon att formen på tunneln ska förbli som den är: 
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Erik: ”Hade du bytt färg?” 

Victoria: ”Ja, det kanske jag hade gjort. Det ser ju väldigt smutsigt ut på gult, men klart att man 

kanske hade kunnat göra den mycket snyggare. Men jag tycker att spegelgrejen är rätt cool. Jag 

gillar att den är rund.” 

Erik: ”Om du fick välja att ändra på något, vad skulle du ändra då? Om vi säger färgmässigt 

eller skulle lägga in konst.” 

Victoria: ”Ja det skulle man i och för sig kanske kunna göra. Alltså att det skulle kunna vara 

något annat än enfärgat hela vägen. Sen vad det skulle kunna vara...det skulle kunna vara något 

kul att gå och titta på längst med väggen. Den är ju ganska lång så det skulle få plats att ha något 

annat än gult och det är inomhus, man skulle verkligen kunna ha något lite kul.”  

Bild 20. Fotografiet är taget på insidan av Brunkebergstunneln och visar dess gula väggar 

och vita tak. (Foto: Victoria) 

Precis som Emma, Lisa och Victoria tycker Beatrice att interiörer bör genomgå en 

förändring eftersom den nuvarande färgen ger henne en dålig känsla: 

Erik: ”Vad tycker du om färgen?” 

Beatrice: ”Ja du...jag hade nog bytt kulör. Gul känns inte riktigt som en trevlig... (avbyts av 

ekande ljud) Det ekar! Det är lite otäckt. Man hör ju.…ändå...rätt bra. Men ja...kanske någon 

grönare färg...lite trevligare gul. Det är lite så här...i dont know…mentalsjukhus. Eller så är det 

en bra färg...i dont know.” 

Erik: ”Här byter man ut plåttaket mot ett nytt tak. Känner du någon skillnad?” 

Beatrice: ”Ja! Nu blev det mycket trevligare. Lite ljusare...på riktigt!” 
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Beatrice reflekterade noga när jag frågade henne hur hon trodde att det var möjligt för 

tunneln att få fler besökare dygnet runt:  

Beatrice: ”Jag tror inte folk vet om att den finns...faktiskt (syftar på tunneln). Jag visste inte om 

att den fanns här. Det tror jag kan vara någonting...att den inte...de kanske hade kunnat göra 

någon stor skylt här och bara skriva: "expresstransport till Sveavägen". Då tror jag att folk hade 

använt den mycket mer. Jag tror verkligen inte att folk vet om den.” 

Hennes lösning baserar sig på att sprida information om tunneln och dess egenskaper för 

att på sätt skapa ett flöde av folk genom Brunkebergstunneln. Något som kan fungerar 

som ett tillägg på Beatrice åtgärd är att göra tunneln mer inbjudande estetiskt nu när den 

ändå redan har en duglig funktionalitet på dagtid:  

Anna: ”Jag tror att jag hade velat få ingångarna att först och främst att se mindre…alltså jag vet 

att de måste ha galler när de låser, men ha galler de förstå två metrarna in i tunneln…det tycker 

jag är så här…det känns verkligen inte inbjudande att gå dit och sen -även det här…alltså jag vet 

inte vad det är, men jag tror att när det vita kommer i tunneln, som taket, så känns det mer öppet. 

Man känner sig så himla instängd bland metallen och det. Det känns som att jag går i typ ett 

rör…och det tycker jag inte om. Det är svårt att tänka hur man skulle kunna göra det 

bättre…alltså det är ju smart att ha en tunnel som färdsätt för hur mycket människor som går där, 

typ vid rusningstrafik.” 

Längre fram under intervjun med Jasmine frågar jag henne om hon skulle vilja ändra på 

något med trappan som befinner sig vid Tunnelgatan: 

Jasmine: ”Bredare…man använder ju inte de här (syftar på sluttningarna i trappan), varför är 

inte heller de öppna? För allmänheten tänker jag.”  

På samma plats diskuteras det vidare huruvida Julia har reflekterar över rulltrappan och 

hissens roll vid Tunnelgatan. Hon väljer att se det positiva med tunneln och menar att den 

ersätter hissen och rulltrappan felande egenskaper. Däremot förespråkar hon att hissen 

ska vara funktionsduglig och att det ska finnas en rulltrappa som går neråt:  

Erik: ”Har du tänkt på att det finns en rulltrappa här?” 

Julia: ”hm…rulltrappa? Nej...hiss står det där! Hm…(skratt)…aha! Okej!” 

Erik: ”Det är inte så många som ser den. Det är oftast folk som har gått har förut som vet att den 

finns.”  

Julia: ”Är det någon rulltrappa som går neråt?” 

Erik: ”Nej, och hissen är avstängd.” 

Julia: ”Ja det är ju tråkigt! Det skulle jag ändra!” (...) ”Det är tråkigt att inte hissen fungerar och 

att det inte finns att ta sig neråt (med rulltrappa), men jag tycker att tunneln är bra eftersom alla 

kan ta tunneln och här kan inte alla gå.” 
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Gällande estetiken på rulltrappan menar Sanna att det bör installeras fler lampor och byta 

kulör. En annan förändring är att det måste bli mer öppet då det helst ska finnas en 

möjlighet att kunna se vad som finns högst upp: 

Sanna: “Den där rulltrappan är väl lite mörk kanske...” (...) “Mer lampor kanske, annan färg en 

typ mörkrött på väggarna. Ja, sen ser man inte toppen heller. Det skulle vara trevligt om man 

gjorde det.” 

Som en slutgiltig punkt på detta resultat-avsnitt har öppettiderna diskuterats tillsammans 

med Jasmine och Julia:  

Erik: ”Tror du att det skulle fungera att ha den öppen efter 10?” 

Jasmine: ”Nej…nej…jag skulle inte gå där efter 10…inte själv nu kan jag tänka mig.” 

Erik: ”Hade fördragit att det var öppet dygnet runt?” 

Julia: ”Jag fördrar att det skulle vara öppet, men hela dygnet…hm…då skulle man behöva mer 

ljus och kanske vakter eller något. Bara så här så skulle det kanske inte fungera. Jag skulle tänka 

mig att det skulle vara fler brott då…eller möjliggöra mer brott kanske.” 

Erik: ”Vad skulle få dig att känna dig trygg i tunneln på natten, alltså förutom en vakt, om man 

skulle lösa det på ett annat sätt för att får ditt mer folk i rörelse?” 

Julia: ”Lite mer ljus, men det är bara känslan, men jag tror att folk mest eller någon väktare eller 

polis.” 

Jasmine är inte villig att gå igenom Brunkebergstunneln efter klockan 22 och i synnerhet 

inte ensam. Julia däremot skulle kunna tänka sig ta sig igenom tunneln om den uppfyller 

flertal olika trygghetskrav, som exempelvis vakter eller bättre belysning.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att påvisa en kompletterande synvinkel på de 

utmaningar som finns med trygghet och otrygghet för kvinnor i den bebyggda miljön 

eftersom det oftast inte förmedlas hur kvinnor verkligen upplever sin vardag i den 

offentliga miljön. Därtill har syftet varit att mäkla färdigheterna av transect walking och 

fotografering i nära relation till det huvudsakliga målet med studien. Första underrubriken 

kommer att behandla diskussionen av metoderna i denna studie och andra kommer att 

fokusera på de teoretiska utgångspunkterna i relation till resultatet.  

Transect walking och fotografi 

Reflekteras det i termer av syftet med studien finns det någon annan röst som är viktigare 

än kvinnornas för att kunna ta reda på vad som saknas eller vilka åtgärder som ska vidtas? 

Transect walking har varit en metod som visat sig vara nödvändig för att kunna besvara 

frågeställningarna. På grund av sin öppna och visuella karaktär har den lyckats få 

informanterna att öppna upp sig, samt ta till sig av informationen på ett sakligt avseende 

i relation till Brunkebergstunneln och David Bagares gata. I motsats till den kritik som 

applicerats på partiskt platsval anses det inte ha förhindrar kvinnorna från att förmedla 

den information de velat framföra. Å andra sidan är det inte möjligt att jämföra med ett 

opartiskt platsval eftersom informanterna troligtvis inte skulle göra samma rutt och 

därmed inte kunna vara komparativ med denna studie. Frågorna som däremot ställs är om 

det möjligtvis hade ställts högre krav på ett specifikt inriktat mål med studien för att kunna 

snäva av resultatet ytterligare. Däremot skulle det ske på bekostnad av att kvinnornas röst 

inte kommer fram tillräckligt, vilket transect walking har visat förmåga att kunna ha. Av 

denna anledning anses det här vara relevant att hitta en balans mellan syftet med studien 

och tidsramen man har som forskaren för att således kunna fastställa tydligare resultat.  

Metoderna har förmedlat processer som ligger till grund för trygghet utifrån kvinnornas 

svar, vilket var en av frågeställningarna. De mönster som har tagit fram föregicks av en 

tematisk analys som kan ses problematisk ur den synvinkeln av det skett ett urval av svar 

från forskarens sida. Det är i termer av saklighet som metodernas negativa innebörd träder 

fram. Efter att ha utfört den tematiska analysen och framställt resultatet visade det sig att 

det trots allt skett en sortering utifrån studiens ändamål. Urvalet har skett utifrån 

frågeställningar som fastställts och har genomgått en saklig sortering där större del av 

transkriberingarna ändå har fått utrymme. Detsamma går att applicera på fotograferingen. 

Det har skett ett selektivt urval av bilder, däremot har det inträffat i sammankoppling med 

vardera informants utsagor för att hämma forskarens saklighet. 
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Vid en överblick av resultatet går det att se att det sker flest diskussioner mellan mig själv 

och informanterna vid punkter som Tunnelgatan, Malmskillnadsgatan, Birger Jarlsgatan 

och Brunkebergstunneln. Samma koppling går att se nära anknutet med vart de flesta 

bilderna har tagits. Sambanden kan te sig vara att det är där kvinnorna känner sig som 

mest otrygga eller trygga, oberoende om det är på grund av fysiska eller sociala skäl, eller 

där det är flest intryck att ta in. Därtill går förbindelserna även att ses utifrån vilka teman 

som haft störst tyngd, med andra ord störst andel förmedling av känslor och tolkning från 

kvinnorna. Däremot är det inget som påvisar att alla teman är likvärdiga förutom de som 

motsvarar varandra. 

Teoretiska utgångspunkter 

Initialt är det relevant att markera att varken Brunkebergstunneln eller David Bagares gata 

tidigare påvisat några som helst föreliggande otrygga tendenser. Även om båda ligger i 

nära anslutning till gator som ter sig vara i den bemärkelsen av att ha mer brottsbenägna 

egenskaper tycks Kvinnornas svar inte reflekterade någon oro över närliggande gator. 

Därav går det att se att deras rädslor verkade basera sig på rykten och tidigare erfarenheter 

eftersom de närliggande områdena med flera otrygga tendenser inte skapar någon känsla 

av otrygghet, utan bara området nära kopplat till miljöer med liknande egenskaper till den 

vi befann oss på. Utmaningarna med trygghet tycks då ligga i de kognitiva och 

emotionella aspekterna. Det kognitiva i det här fallet är den faktiska sannolikheten för en 

nödsituation, oavsett typen, och det emotionella är rädsla för att hamna i en situation som 

inte är lätt att hantera (Hydén 2008). Med andra ord förefaller finnas en uppfattning om 

att det är skapandet av scenarion som orsakar otrygghet, även om otryggheten kan te sig 

rättfärdigat i vissa fall. Detta betyder att orsakerna till den känsla av obehag som 

kvinnorna känner har sitt ursprung i det sociala rummet, i relation till den byggda miljön. 

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie har bekräftat detta genom att förmedla att 

det finns ett samspel mellan det sociala och fysiska (Koskela 1996; Hydén 2008; 

Listerborn 2002). Tema-indelningen i resultatet var specifikt för att tydliggöra 

skillnaderna och likheterna mellan det sociala och det fysiska för att kunna se helheten 

och därifrån fortsätta utveckla åtgärder. Detta överensstämmer med det som har 

förmedlats i teori-avsnittet då det är relevant att se helheten i utmaningar och inte 

begränsa sig till en enda del av problematiken. 

Feministisk geografi har som syfte att förbättra kvinnors levnadsstandard genom 

dokumentation att visa hur och varför deras förtryck finns. (Dixon & Jones 2014). 

Studierna utfördes med syftet av att göra kvinnornas röster hörda genom intervjuer 

(dokumentation) och därmed förbättra deras levnadsstandard. Resultatet av detta visade 

maktroller i rummet och ett exempel på detta är hur det inte är tillgängligt alla timmar på 

dygnet. Åtgärder som att tunneln stänger 22–06 hämmar exempelvis kvinnor att röra sig 
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fritt genom Brunkebergstunneln alla timmar på dygnet. Det hade varit intressant att utföra 

studien senare på dygnet för att se hur svaren skiljer sig.  

Utifrån intervjuerna, går det att dra paralleller till hur känslan av trygghet reflekteras av 

makten i rummet. Även om det är så att kvinnorna nämner att de inte vill utnyttja tunneln 

beror rädslan däremot inte enbart på den fysiska miljön utan samspel med sociala 

aspekter. En annan infallsvinkel gällande maktroller som går att läsa av i kvinnornas 

utsagor baserar sig på den fysiska miljön. Här går det att se hur mycket i den fysiska 

miljön som faktiskt inte är användbart för de, men brukbart på samma gång. Detta går att 

jämföra med det tankar som cirkulerar kring männens roll i planeringen och hur det 

reflekteras i den byggda miljön. Det måste följaktligen ske en förändring där kvinnor för 

att ta mer plats i planeringsutrymmet genom sina röster.  

Även om intervjuerna inte alltid förmedlade vad platserna betydde för kvinnorna har de 

lyckats ta fram vilken roll de har som kvinnor i relation till samspelet med rummet. 

Utifrån deras svar går att tyda en sorts självförståelse hos kvinnorna själva då de många 

gånger reflekterat över hur de skulle hantera situationer och vad de istället skulle har gjort 

annorlunda. Det är vid en vidare reflektion av deras svar som det bland annat går att se 

hur deras positionalitet i Brunkebergstunneln och David bagares gata tyder på 

underordning i relation till de som befinner sig i överordningen. Detta är däremot inte 

applicerbart på alla mina informanter då några kändes sig trygga i många delar av den 

studerade miljön. Här går det att se att dessa informanterna troligtvis grundar sina liv i 

andra sociala kontexter. Vad som befinner sig i överordningen är emellertid en del av 

framtida studier som i slutändan kan möjliggöra en obegränsad och fri rörlighet i rummet 

med en känsla av trygghet.  
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7. Slutsats 

Det som har varit avgörande gällande transect walking har varit det partiska platsvalet 

och innebörden det har haft för studien. Det har inte varit hämmande gällande mängden 

eller det platsspecifika resultatet. Därtill har det har visat sig vara ojämförbart med ett 

scenario där förutsättningar valts av informanterna. 

Metoderna har visat tydliga underliggande mönster i den bygga miljön och de återspeglar 

både sociala och fysiska möjliggörande och begränsningar. Däremot är dessa baserade på 

en tematisk analys som grundar sig på frågeställningar som fastställts av forskaren. 

Slutsatsen är det kan finnas problematik bakom denna selektiva företeelse, men att det 

har skett under tydlig och genomgående transparens. 

Resultatet har bekräftat många av de teoretiska utgångspunkterna, exempelvis att det 

tycks finnas ett samspel mellan det sociala och det fysiska som orsakar trygghet och 

otrygghet. Det har tillika visats att det finns en underordning hos många av kvinnorna 

som intervjuades, men samtidigt en jämlikhet hos vissa individer under skildra delar av 

intervjun. Detta behöver däremot inte betyda att de befinner sig där ensamma, utan det är 

någon som framtida studier får behandla   
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