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Abstract 

Forslund, I. (2010): Safety in Brynäs – a follow up on a safety project by the community of 

Gävle. University Of Gävle, Academy of Health and Working Life,  Unit of Working Science 

and Public Health 

 

This study was a follow up on a project on satefy in Brynäs, performed by the community of 

Gävle.  The aim of the study was to investigate the perceptions of safety in Brynäs by the 

people living there, from the persons´ spontaneous points of view and from certain subjects 

already specified from present research. The aim of the study was also to examine how people 

on Brynäs percieve some interventions in the built urban environment in Brynäs that the 

community of Gävle made between 2008 and 2010. The results showed that the most 

important factors that make the environment feel safe was that it should give people an 

overview of the surroundings. The informants said that overview of the surroundings made 

them feel in control of what happens around them. The informants thought a lot about areas 

with low socioeconomic status and the people living there as correlated with increaesed risks 

of crime. The people appearing in urban environments were as important for the perceptions 

of safety as the environments themselves – the environment could hide or show people able to 

comitting crimes to other people.  

The informants had mostly not noticed the interventions in the built environment made by the 

community of Gävle. 

 

Key words: safety, safety walks, urban environments, Brynäs, Gävle, lights, traffic, plants 
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Abstrakt 

 

Forslund, I. (2010): Tryggheten på Brynäs – en uppföljning av Gävle kommuns 

trygghetsvandring.. Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för 

arbets- och folkhälsovetenskap 

 

Studien var en uppföljning av en trygghetsvandring i stadsdelen Brynäs i Gävle som gjordes 

2008 med medverkan av boende i stadsdelen och tjänstemän från kommunen. Syftet med 

denna undersökning var att ta reda på hur de boende uppfattar trygghet i stadsmiljö utifrån sig 

själva och med avseende på vissa i förväg formulerade punkter. Syftet var också att utvärdera 

hur boende i stadsdelen Brynäs uppfattar tryggheten i området efter de förändringar som 

Gävle kommun gjort i den byggda miljön. Resultaten visade att det viktigaste för tryggheten 

var generellt att ha kontroll på och överblick över vad som händer runtomkring en. Denna 

känsla kunde minska eller öka genom olika faktorer i den byggda miljön. Med tanke på detta 

kändes öppna platser tryggare än trånga och belysning ökade tryggheten till viss del. Det var 

också viktigt är att området kändes välskött och att det fanns mycket folk runtomkring en. 

Trafiksituationen på Brynäs uppfattades som väldigt otrygg. Angående oskötta miljöer kom 

diskussionerna ofta in på socialt utsatta miljöer och människor i sådana miljöer, som 

upplevdes som brottsbenägna. Människor som vistades i stadsmiljö var minst lika viktiga som 

miljöerna – miljöerna var ett medel för att dölja eller avslöja dessa människor.  

Resultaten visade också att informanterna till största delen inte märkt de förändringar som 

Gävle kommun genomfört. 

 

Nyckelord: trygghet, trygghetsvandring, Brynäs, Gävle, trafik, växtlighet, belysning 
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1. Inledning 

Trygghetsvandringar är ett nytt koncept som flera svenska kommuner börjat använda sig av 

för att göra stadsmiljön tryggare för de boende. Tjänstemän vandrar genom stadsdelar och tar 

upp synpunkter på olika aspekter av tryggheten i områdena tillsammans med boende i olika 

åldrar och med olika bakgrund. Man pratar om saker som skulle kunna förändras för att öka 

tryggheten, utifrån vissa aspekter av trygghet som i förväg formulerats av Göteborgs kommun 

(2010). De boende får berätta hur de uppfattar tryggheten inom ramarna för dessa punkter. 

Idén med trygghetsvandringar bygger på att trygghet är en viktig del av människors hälsa 

(ibid.). En trygg och säker miljö är också Statens Folkhälsoinstituts femte mål för folkhälsan: 

Miljöer och produkter (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

 

År 2008 gjordes trygghetsvandringar på stadsdelen Brynäs i Gävle. Efter vandringen utfördes 

vissa förändringar i den byggda miljön i stadsdelen Brynäs. De boendes uppfattningar av 

tryggheten i stadsdelen efter dessa förändringar hade innan denna undersökning inte 

utvärderats. Denna undersökning är en utvärdering av de interventioner som följde på Gävle 

kommuns projekt Trygghetsvandring i stadsdelen Brynäs. Studien syftar också till att 

undersöka de boendes egna uppfattningar om trygghet i stadsmiljö, oberoende av ramen för 

Trygghetsvandringens utgångspunkter för trygghet. Förutom detta består undersökningen 

även av en deduktiv del där informanter tillfrågas om hur de uppfattar trygghet i stadsmiljö 

utifrån vissa i förväg formulerade punkter. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras sambandet mellan trygghet och hälsa, forskning om trygghet i stadsmiljö och 

hälsa, nationella och lokala folkhälsomål för trygghet, Gävle kommuns interventioner för 

ökad trygghet på Brynäs samt de aspekter forskning om trygghet i stadsmiljö av trygghet i 

stadsmiljö som Trygghetsvandringen utgår ifrån. Därefter sammanfattas 

Trygghetsvandringens och den tidigare forskningens aspekter av trygghet i stadsmiljö till 

några punkter som kommer att vara denna studies utgångspunkter för otrygghet i stadsmiljö. 

Sist beskrivs utgångspunkter för utvärdering av projekt inom offentlig förvaltning. 

 

2.1. Trygghet i stadsmiljö – en viktig hälsofråga allmänt och lokalt i Gävle 

 

2.1.1. Trygghet som en viktig hälsoaspekt 

I detta stycke presenteras varför trygghet är en viktig aspekt av hälsa. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer har ritats som olika faktorer kring en människa som har 

betydelse för hans eller hennes hälsa, varav trygghet är en (Medin, 2000). Trygghet är alltså 

en viktig faktor som påverkar en persons hälsotillstånd (ibid.).  

 

Maslows behovstrappa 

Trygghet är ett grundläggande behov för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Maslow presenterar fem trappsteg med olika grad av viktighet där 

trygghet är det näst viktigaste steget efter mat, vatten och sömn (ibid.). Utifrån detta kan sägas 

att trygghet är en mycket viktig del av människors hälsa. 

 

2.1.2. Forskning om trygghet och otrygghet i stadsmiljö 

Följande stycke presenterar statistik angående bristande trygghet i stadsmiljö. Sedan omskrivs 

hur känslor av otrygghet påverkar människor till att inte vistas utomhus i stadsmiljö. Slutligen 

presenteras olika särskilda företeelser som får människor att känna otrygghet i stadsmiljö. 

Dessa sistnämnda forskningsrön har delats in i kategorier efter liknande aspekter av otrygghet 

som kunde utläsas av artiklarna. 
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Statistik angående trygghet och otrygghet i stadsmiljö 

Kapadia och Robertson har genomfört en undersökning i Storbritannien angående kvinnors 

rädsla för våld på allmänna platser i stadsmiljö (Kapadia och Robertson, 2006). 

Undersökningen visar till exempel att 59% av alla kvinnor över 60 år undviker att vistas 

utomhus i stadsmiljö när det är mörkt, och 15% av samma grupp kvinnor går aldrig ut i  

mörker (ibid.). 

 

Otrygghet som orsak till bristande aktivitet utomhus i stadsmiljö 

En holländsk undersökning av sambandet mellan våld och fysisk aktivitet utomhus, som att gå 

till affären eller ta cykeln till jobbet, visar att människor i vissa stadsdelar undviker att 

överhuvudtaget vistas utomhus ensam av rädsla för våld (Lenthe et al, 2005). 

En studie av Alfonzo och Boarnet av vilka aspekter av stadsmiljö som påverkar människors 

lust till fysisk aktivitet utomhus, i detta fall promenader, visar att känslan av otrygghet 

utomhus i stadsmiljö är det största hindret för fysisk aktivitet (2008) 

 

Clark och Kawachi har undersökt om äldre människors nedsatta kroppsliga funktion kan ha 

ett samband med att de inte vill vistas utomhus på grund av rädsla för våld (2002). Resultaten 

visar att äldre som bor i stadsdelar med hög brottsstatistik känner sig otrygga utomhus vilket 

leder till att de rör på sig mindre vilket forskarna antar ha ett samband med att de får sämre 

kroppslig funktion (ibid.). 

 

Otrygghet och anlagd växtlighet i stadsmiljö – parker och trädgårdar 

Crewe har gjort en undersökning av dels brottsstatistik för en långsträckt parkallé i Boston 

och dels hur människor som använder den uppfattar säkerheten där ur brottssynpunkt (Crewe, 

2001). Studiens resultat visade, utifrån telefonsamtal till polisen kring incidenter i parken, att 

parken har hög säkerhet på dagen och låg säkerhet på natten. Informanterna i studien 

uppfattade dock parken som en säker plats, speciellt barnfamiljer och äldre personer (ibid.). 

En studie av trädgårdsmästares roll för att bidra till säkerheten mot brott mot 

bostadsfastigheter visar att trädgårdsmästarens skötsel av trädgården talar om att fastigheten 

och dess omgivning är under kontroll av de som äger den, vilket tros kunna förebygga 

angrepp (Chase, 2006). 
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En undersökning av hur vegetation i stadsmiljö påverkar människors känsla av säkerhet, med 

fokus på växtlighetens täthet, visar att människor känner sig säkrare i miljöer med tät 

växtlighet (Kuo et al, 1998). 

 

Otrygghet och trafik i stadsmiljö 

Dumbaugh och Rae har undersökt vilka element i byggd stadsmiljö som korrelerar med 

trafikolyckor (2002). Resultaten visar att huvudtrafikleder i städer, shoppingscentra och andra 

knutpunkter där många människor rör sig förlagda vid huvudleder, och omgivningar kring 

stora affärer överlag ofta korrelerade med trafikkrascher med personskador (ibid.). 

 

Diverse platser och situationer som uppfattas som hotfulla i stadsmiljö 

Nelson och Baldwin beskriver en studie där lokala myndigheter i samarbete med 

lokalbefolkning har kartlagt potentiella platser för sexualbrott i stadsmiljö, utifrån 

brottsstatistik och platser som lokalbefolkningen betraktar som potentiella brottsplatser 

(Nelson och Baldwin, 2002). Även riskfyllda situationer och människor som uppträder på ett 

oroväckande sätt har kartlagts. Studien fokuserar på sexualbrott mot barn och ungdomar. 

Resultaten visar att bristfällig belysning, gångvägar, kyrkogårdar, trappor, öppna platser, 

lekplatser, tågstationer, tunnlar, golfbanor, busshållplatser och busskurer ofta upplevs som 

obehagliga (ibid.). 

En studie av människors känsla av trygghet i utomhusmiljö i förorter visar att känslan av 

trygghet varierar beroende på deltagarnas ålder, kön och socioekonomisk status och att den 

ofta har ett samband med graden av miljöförstöring och nedsmutsning i det aktuella området 

(Ziersch et al, 2007). 

 

Socialt utsatta områden och personer och brottslighet 

Forskning visar att socialt och socioekonomiskt utsatta grupper och människor både blir 

utsatta för och begår fler brott än människor från bättre bemedlade grupper. Människor med 

lägre socioekonomisk status bor ofta i vissa stadsdelar och områden där många andra 

människor med samma levnadsvillkor bor. Detta medför att det i dessa områden förekommer 

mer brott och överfall än i områden där standarden är bättre. Människor som bor och vistas i 

dessa områden uppger enligt undersökningar att de känner sig otrygga. Detta gäller 

framförallt mäns våld mot kvinnor (Sarnecki, 2008). 
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2.1.3. Nationella och lokala folkhälsomål angående trygghet 

Statens folkhälsoinstitut har antagit elva målområden för folkhälsoarbete varav målområde 5 

är Miljöer och produkter ur säkerhets- och trygghetssynpunkt (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Området är brett och aspekterna är många, det handlar om många olika situationer som kan 

innebära exponering och risk för olika typer av fara. Trafik är en aspekt av utomhusmiljöer 

för trygghet. Otrygga miljöer med riskfyllda trafiksituationer leder till exempel till mindre 

fysisk aktivitet utomhus (ibid.). 

 

Gävle kommun satsar speciellt på tre områden av de elva nationella folkhälsomålen varav 

målområde 5, Miljöer och produkter, är ett (Gävle kommun, 2010). Gävle kommun satsar på 

att få olika aktörer att verka tillsammans för att förbättra folkhälsoläget och att 

lokalbefolkningen ska få ökat inflytande i samhället. På Brynäs i Gävle har det utifrån detta 

syfte bildats en grupp civila, ”Hela Brynäs – alla tillsammans”, som jobbar för folkhälsa med 

fokus på arbete, utbildning, trygghet och tillväxt (ibid.).  

 

2.1.4. Gävle kommuns interventioner för ökad trygghet i stadsdelen Brynäs 

Efter diskussionerna som fördes kring tryggheten i stadsdelen Brynäs vid 

Trygghetsvandringen i området 2008 har vissa förändringar gjorts i den byggda miljön. 

Förändringarna gjordes för att de deltagande meddelade att de uppfattade miljöerna som 

otrygga. Förändringarna gjordes mellan våren 2008 och 2010. Följande förändringar gjordes i 

den byggda miljön: 

 

Belysning och ökad sikt 

- Den gula belysningen i en stor park har bytts ut till vit belysning eftersom det gör området 

ljusare och omgivningarna tydligare 

- Träd och buskar som tidigare täckt belysning har klippts ner på olika platser 

Växtlighet och ökad sikt 

- Höga häckar som upplevts som obehagliga att passera har klippts ner 

 

Trafik och utsatthet för oskyddade trafikanter 

- En trottoar har byggts på ett ställe där det tidigare inte fanns någon avsedd passage för 

fotgängare utan dessa tvingades gå på bilvägen  
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- En cykelbana som tidigare upplevts som farlig där cyklister måste korsa en bilväg har 

försetts med intensivare belysning och det har byggts en trafikö vid sammanvävningen mellan 

cykelbanan och bilvägen så att bilister får längre id på sig att upptäcka cyklister 

 

2.1.5. Trygghetsvandringens utgångspunkter för trygghet i stadsmiljö 

De aspekter av den byggda miljön som trygghetsvandringarna utgår ifrån är gång- och 

cykelvägar, bostadsgårdar och entréer, hållplatser, parkeringsplatser, torg, skolor och 

förskolor, industri-, kontors- och sjukhusområden, gångtunnlar och gator med biltrafik 

(Göteborgs kommun, 2010). 

 

2.2. Sammantagna aspekter av trygghet utifrån konceptet Trygghetsvandringar och 

tidigare forskning – studiens utgångspunkter 

Som en sammanslagning av trygghetsvandringens utgångspunkter för trygghet och befintliga 

forskningsrön angående människors känslor av otrygghet i stadsmiljö har olika aspekter av 

otrygghet indelats i följande kategorier som kommer att bli utgångspunkter för studien: 

- Otrygghet och skymda platser (gångvägar m.m.) 

- Otrygghet och öppna platser (torg m.m.) 

- Belysningens betydelse för otrygghet 

- Växtlighetens betydelse för otrygghet 

- Trafik och otrygghet 

 

2.3. Utvärdering av verksamhet i offentlig förvaltning 

För utvärdering av verksamhet inom offentlig förvaltning finns olika modeller (Vedung, 

1998). En modell är intressentmodellen där utvärderingen fokuserar på hur interventionens 

berörda uppfattar förändringens konsekvenser (ibid.). Detta har varit fokus i denna 

undersökning. Detta för att syftet är att utvärdera Trygghetsvandringens och –diskussionens 

civila deltagares uppfattningar av förändringarna efter, d v s konsekvenserna av, 

Trygghetsvandringen. 
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3. Problemområde, syfte och frågeställningar 

Problemområdet som föranlett studien presenteras först, sedan beskrivs syftet med 

undersökningen och slutligen presenteras studiens frågeställningar. 

 

3.1. Problemområde 

År 2008 gjordes en trygghetsvandring i stadsdelen Brynäs i Gävle. Trygghetsaspekter 

formulerade av Göteborgs kommun diskuterades. Trygghetsvandringen följdes av vissa 

förändringar i den byggda miljön på Brynäs, utifrån de boendes synpunkter på de i förväg 

formulerade punkterna. Resultatet av interventionerna efter vandringen, d v s hur de boende 

uppfattar tryggheten i stadsdelen efter förändringarna i den byggda miljön, har inte 

utvärderats. Därför kommer en uppföljning att göras av hur Brynäsborna uppfattar tryggheten 

i stadsdelen efter Gävle kommuns interventioner. 

 

Trygghetsvandringar utgår från vissa punkter i den byggda miljön som förmodas kunna 

påverka känsla av trygghet, formulerade av Göteborgs kommun (2010). Ingen forskning 

presenteras dock angående hur de boende själv uppfattar olika aspekter av trygghet. Denna 

studie kommer därför också att undersöka hur invånare i stadsdelen Brynäs själva uppfattar 

trygghet i stadsmiljö. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur de boende uppfattar trygghet i stadsmiljö, 

dels utifrån sig själva och dels med avseende på vissa i förväg formulerade punkter. Syftet är 

också att utvärdera hur boende i stadsdelen Brynäs uppfattar tryggheten i området efter de 

förändringar som Gävle kommun gjort i den byggda miljön. 

 

3.3. Frågeställningar 

- Hur uppfattar Brynäsborna själva trygghet i stadsmiljö? 

- Hur uppfattar Brynäsborna trygghet i stadsmiljö utifrån studiens utgångpunkter: skymda 

platser, öppna platser, belysning, växtlighet och trafik?  

- Hur uppfattar Brynäsborna tryggheten i området efter Gävle kommuns förändringar i den 

byggda miljön? 
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4. Metodik 

Här beskrivs denna studies utformning och inriktning, den kvalitativa delens ansats, den 

kvantitativa delens karakteristika, mätinstrumentens utformning och studiens genomförande. 

Informanterna beskrivs, etiska överväganden presenteras och studiens validitet och reliabilitet 

diskuteras. 

 

4.1. Beskrivning av typ av studie, design och variabler 

Trygghetsvandringen som gjordes av Gävle kommun med påföljande förändringar i den 

byggda miljön kan ses som en experimentell studie som vidare är en samhällsintervention – 

en förändring för ett helt samhälle snarare än för enskilda individer (Beaglehole och Bonita, 

2007). Samhällsinterventionen utvärderas i denna uppsats, varför denna studie är dels 

kvantitativ. För att svara på frågeställningen hur Brynäsborna själva uppfattar tryggheten i 

stadsdelen kommer en intervjustudie med inspiration från fenomenografi att göras. I denna 

undersökning kommer alltså både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. 

 

I kvantitativa studier mäts olika variabler (Eliasson, 2006). Olika variabler, eller de företeelser 

som studeras, undersöks och resultatet visar hur starkt samband de har med varandra (ibid.). 

Den oberoende variabeln i denna studie, alltså interventionen, är samhällsinterventionen där 

Gävle kommun förändrat olika faktorer i miljön för att öka tryggheten i området. Den 

beroende variabeln i studien är resultatet av interventionen och kommer alltså att vara 

resultatet av frågeställning tre; Hur uppfattar Brynäsborna tryggheten i området efter Gävle 

kommuns förändringar i den byggda miljön? De oberoende variablerna kommer att 

undersökas och presenteras på olika skalor i enkätundersökningen i studien, se resultatdelen. 

 

4.2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter i studien: kvalitativ och kvantitativ metod 

Traditionellt har kvalitativa och kvantitativa metoder ansetts som två helt olika vetenskapliga 

skolor tillika forskningstraditioner (Sohlberg och Sohlberg, 2009). De kvalitativa metoderna 

är de mer djupgående metoderna som utgår från en subjektiv syn på människan och 

kunskapsrelativismen, som innebär att all kunskap och alla uppfattningar är relativa beroende 

på att människor är olika individer. De kvantitativa metoderna inriktar sig på mätbara 

variabler och att det går att finna absoluta sanningar till företeelser, så kallad positivism (ibid.).  

Flera nutida forskare anser att tudelningen i två olika ”läger” bestående av dels de kvantitativa 

och dels de kvalitativa forskningstraditionerna endast är en pseudodebatt som kommer av att 
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forskare traditionellt försvarat sina respektive vetenskapsskolor med dessas företrädare 

(Åsberg, 2001). Det går bra att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i en och 

samma undersökning eftersom de båda metoderna har olika fördelar och kan bidra med olika 

komponenter till undersökningen – de båda metoderna bidrar med olika arbets- och 

analysredskap (Magne Holme, 2001). När man vill se hur starkt sambandet mellan olika 

variabler är så är det en fördel att använda sig av kvantitativ metod (ibid.). Kvantitativa 

undersökningar har ett nära samband med statistik där man genom att räkna ut genomsnitt för 

olika företeelser försöker förutse liknande kommande händelser – man försöker förutse 

orsakssammanhang (Liedman, 2001). När man vill kunna visa resultatet av sin undersökning i 

siffror använder man sig lämpligast av kvantitativ metod (Eliasson, 2006). När man däremot 

vill undersöka olika komponenter av en människas åskådningar, uppfattningar, känslor och så 

vidare så är det bättre att använda sig av kvalitativa metoder (Kvale, 1997). Valet av 

undersökningsmetodik bör avgöras av situationen och forskningsfrågan (Cohen, 2009). 

 

I denna undersökning tillämpas först ett kvalitativt tänkt med intervjuer som metod, då syftet 

är att närmare undersöka boende i ett visst områdes uppfattningar av företeelsen trygghet. 

Detta görs dels utifrån de utgångspunkter för trygghet i stadsmiljö som sammanfattats för 

denna studie och dels utan förförståelse, då de boende får berätta om sina egna uppfattningar 

av trygghet i stadsmiljö. Den kvalitativa undersökningen kompletteras sedan med ett 

frågeformulär som till sin natur är kvantitativt, där mätningar görs av Brynäsbornas 

uppfattningar av trygghet i stadsdelen efter de förändringar som Gävle kommun gjort. Detta 

görs i syfte att också kunna framställa ett diagram av undersökningsresultatet.  

 

4.3. Induktion och deduktion – att bekräfta tidigare forskningsresultat och att skapa nya 

I kvantitativa studier har forskare vanligen ett sätt att se på och framställa forskningsmaterial 

som kallas deduktion (Thurén, 2007). Det innebär att man från början har tydliga ramar för 

vad man kommer att undersöka, ofta utifrån tidigare forskningsresultat. Man går in med en 

viss förförståelse inför det man undersöker och man förväntar sig ofta att få ett visst resultat – 

ofta prövar man en hypotes som man har formulerat angående vad man förväntar sig att få för 

resultat. I kvalitativa undersökningar har man lösare ramar för det man undersöker, man är 

mer öppen för att få ny information ur undersökningsmaterialet och man ställer aldrig någon 

hypotes inför undersökningen (ibid.). 
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I denna undersökning kommer både deduktion och induktion att tillämpas. Studien är 

deduktiv då frågeställningarna tillika intervjufrågorna utgår från vissa sammanfattade 

områden av trygghet i stadsmiljö, men den är även induktiv i och med att den också lämnar 

öppet för informanterna att tillägga saker som de själva tycker är viktigt som inte redan 

definierats av konceptet Trygghetsvandring och tidigare forskning och inte redan finns bland 

intervjufrågorna. 

 

4.4. Ansats i den kvalitativa delen av undersökningen –  fenomenografi 

Trygghetsvandringarnas fokus är människors upplevelser av trygghet vilket gör att 

fenomenologi som just studerar upplevelser skulle vara ett bra val för undersökningen 

(Husserl, 1913). Fenomenologi studerar dock endast hur olika fenomen upplevs av individen, 

omvärlden kopplas bort till stor del (ibid.), vilket skulle göra det svårt att sätta 

undersökningsresultaten i ett samhällsperspektiv. Detta stämmer inte med interventionens 

inriktning, då den är en samhällsintervention som syftar till förändringar för samhällen istället 

för enskilda individer (Beaglehole, 2007). Ansatsen fenomenografi är besläktad med den äldre 

vetenskapliga ansatsen fenomenologi men har använder inte fenomenologins strikta 

väsensskådande vilket gör det lättare att sätta resultaten av en fenomenografisk undersökning 

i ett samhällsperspektiv (Solhberg och Sohlberg, 2009). Fenomenografi undersöker också 

uppfattningar vilket ligger nära upplevelser, och fenomenografins användningsområde 

definieras som flera olika företeelser som har med det mänskliga psyket och människolivet att 

göra fast det sammanfattas som studiet av upfattningar (Hallberg, 2002). Fenomenografin 

menar att världen bör studeras utifrån hur den ser ut för olika människor – detta eftersom vi 

ser världen olika och upplever olika företeelser beroende på hur vi är, vad vi har för tidigare 

erfarenheter, kultur m.m. – man pratar inom fenomenologin om människors olika livsvärld 

(Hallberg, 2002). Man undersöker alltså inte hur världen är objektivt utan hur den ter sig för 

just den människa man har som informant. I och med detta passar fenomenografi som ansats 

för den kvalitativa delen av undersökningen. 

 

Fenomenografin menar att forskaren ska vara vaksam på sin egen förförståelse för världen 

och kunskap, vilket innebär vad han eller hon kan eller har upplevt själv innan 

undersökningen (Thurén, 2007). Denna undersökning utgår från vissa sammanfattade 

områden av den byggda miljön som har visat sig ha ett samband med otrygghet, varför en viss 

förförståelse kommer att finnas med i undersökningen. I undersökningen om de boendes egna 
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uppfattningar av trygghet i stadsdelen kommer det dock också att lämnas öppet för helt andra 

aspekter av trygghet, som helt kommer från de boende själva. 

 

4.5. Den kvantitativa delen av undersökningen 

Den kvantitativa delen av denna undersökning kommer som sagt att bestå av en mindre 

enkätstudie som undersöker Brynäsbornas uppfattningar om tryggheten i stadsdelen efter de 

förändringar som Gävle kommun gjort där. Den kvantitativa inriktningen i forskning syftar till 

att mäta och räkna olika variabler, ofta i syfte att kunna visa undersökningsresultaten i siffror 

(Eliasson, 2006), vilket är fallet i denna undersökning. 

 

4.6. Mätinstrument 

För den kvalitativa delen av undersökningen görs en intervju och för den kvantitativa delen av 

undersökningen används ett frågeformulär. Intervju anses vara ett bra verktyg för att 

undersöka vad människor tycker och tänker (Kvale, 1997). Relationen som uppstår mellan 

intervjuaren och informanten skapar förutsättningar för kunskapsbildning, då kunskap i sig 

kommer av att människor interagerar med varandra (ibid.).  

 

Intervjuns utformning 

Intervjun är en semi-strukturerad intervju vilket innebär att den å ena sidan inte består av 

ledande frågor och å andra sidan inte är en helt öppen konversation utan utgår från vissa 

förutbestämda punkter (Kvale, 1997). Detta brukar i praktiken innebära att intervjuaren har 

med sig en intervjuguide som består av några frågeområden som intervjuaren utgår från 

samtidigt som han eller hon är lyhörd för och följer upp det som intervjupersonen säger. 

Frågorna är öppna och lämnar utrymme för intervjupersonerna att säga det som de själva 

tänker (ibid.). Att använda intervju och att ha en semistrukturerad intervjuguide är det 

vanligaste sättet att genomföra fenomenografiska undersökningar med; det passar bra för att 

ta reda på människors uppfattningar (Hallberg, 2002).  

 

De punkter som intervjun kommer att utgå från är studiens utgångspunkter för trygghet i 

stadsmiljö. Dessa är skymda platser, öppna platser, belysning, växtlighet och trafik. 
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Frågeformulärets utformning  

Ett standardiserat frågeformulär användes vilket innebär att det var precis samma formulär 

som användes för alla undersökningspersoner (Trost, 1997). Frågorna var mestadels attityd- 

eller åsiktsfrågor där olika fasta svarsalternativ kunde kryssas för. Frågan om personerna 

upplever att det är tryggare på Brynäs efter interventionerna som gjorts är till viss del en 

retrospektiv fråga eftersom personerna då måste minnas hur de uppfattade tryggheten innan 

interventionerna.  

 

Undersökningens oberoende variabel alltså resultatet av undersökningen kommer att 

undersökas i enkätstudien av undersökningen. Frågor kommer att ställas angående hur de 

boende i den aktuella stadsdelen uppfattar tryggheten efter respektive förändring som Gävle 

kommun gjort. Frågorna följs av svarsalternativ på en intervallskala. 

 

4.6. Genomförande av undersökningen 

Kvalitativa delen 

Intervjuer utfördes med sex olika informanter. Anteckningar fördes vid intervjuerna. En 

bandinspelning valdes att inte göras eftersom informanterna kan störas och deras öppenhet 

påverkas om det sker en ljudupptagning av intervjun (Kvale, 1997). Då resultatet efter första 

omgången intervjuer, fyra stycken, blev tunt gjordes ytterligare två intervjuer vid ett senare 

tillfälle 

 

Kvantitativa delen 

Det enkla frågeformuläret delades ut till informanterna vid intervjutillfället, då de även fylldes 

i. Undersökaren fanns på plats för frågor. Det ger en ökad reliabilitet till undersökningen 

(Trost, 1997). Enkätundersökningen genomfördes som sagt med fyra olika informanter först 

och därefter ytterligare två personer vid ett senare tillfälle. 

 

4.7. Bearbetning av materialet 

Kvalitativa delen 

Först har intervjuerna renskrivits från anteckningar, ordagrant. Inom fenomenografin 

analyseras material som ett första steg genom att forskaren tittar efter likheter och skillnader i 

de olika intervjupersonernas utsagor (Hallberg, 2002). Därefter delas informanternas utsagor 

upp i olika kategorier efter de likheter och skillnader mellan olika personer som kommer fram. 

Det irrelevanta och oväsentliga som kommer fram tas bort. Undersökaren tittar därefter efter 
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eventuella samband och underliggande struktur i materialet (ibid.). Vid kategorisering av 

material enligt fenomenografi får bara samma eller liknande uppfattningar rymmas i samma 

kategori (Larsson, 1986). 

För att inte undersökaren ska tolka och analysera intervjumaterial godtyckligt föreslår Kvale 

(1997) att forskaren gör sig så säker som möjligt på vad informanten avser genom att reda ut 

alla oklarheter vid själva intervjun. Detta kan göras genom att undersökaren ställer 

uppföljande och klargörande frågor vid själva intervjun (ibid.), vilket gjorts vid intervjuerna i 

denna undersökning. 

 

Kvantitativa delen 

Resultatet av frågeformuläret bearbetades genom att de olika svaren räknades ihop och 

framställdes i de olika diagram som presenteras i resultatdelen (Trost, 1997). Text finns också 

om vilka samband som forskaren tycker sig se utifrån undersökningen (ibid.). 

 

I kvantitativa studier analyseras och värderas sambandet mellan de variabler som mäts med 

statistiska analysmetoder (Djurfeldt, 2007). Sambandets styrka mäts och presenteras med 

signifikansvärden, konfidensintervall och p-värden (ibid.). Detta genomförs inte för denna 

enkätstudie eftersom den innehåller få deltagare för en statistisk analys – studier med små 

urval anses automatiskt inte signifikanta (ibid.). 

 

4.8. Redovisning av materialet 

Kvalitativa delen - intervjuerna 

Resultatet av intervjuerna presenteras i olika kategorier utifrån likheter och skillnader mellan 

de olika intervjupersonerna (Hallberg, 2002). Förutom att kategorisering är fenomenografins 

sätt att analysera och presentera material så är det brukligt att man använder kategorier i 

vetenskapliga undersökningar, detta för att göra det mer lättåskådligt (Solhberg och Sohlberg, 

2009). Hjärnan tar lättast in information som är sorterat och uppdelat i delar. Det gäller för 

forskaren att presentera hur han eller hon tänkt vid utformningen av kategorierna, vad de olika 

delarna innebär. medan man i kvalitativa studier kan utforma lite mer godtyckliga kategorier 

(ibid.). 

 

Under materialbearbetningens gång komprimeras texten, oväsentligheter tas bort (ibid.). När 

intervjun skrivs om från tal- till skriftspråk är det också vanligt att undersökaren inte tar med 
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alla slanguttryck och liknande eftersom det annars kan bli en fråga om bristande etik (Kvale, 

1997). 

 

Kvantitativa delen - enkäterna 

Materialet från den kvantitativa delen av undersökningen kommer att presenteras i diagram, 

vilket ofta just är syftet med kvantitativa undersökningar (Eliasson, 2006). Materialet har även 

i den kvantitativa delen av studien delats upp i kategorier. I kvantitativa studier gäller att 

kategorierna ska ha vissa kriterier och samband med studien som helhet (Kvale, 1997).  

I denna undersökning kommer kategorierna att motsvara studiens utgångspunkter, vilka också 

är utgångspunkten för frågorna i frågeformuläret. 

 

4.9. Informanter 

 

Ursprunglig population och urval –  i trygghetsvandringen 

Populationen, d v s den grupp människor som urvalsgruppen hämtats från (Beaglehole och 

Bonita, 2007), var ursprungligen alla boende i stadsdelen Brynäs. Utifrån denna grupp valdes 

ett antal personer som tillsammans skulle bli representativa för populationen, av de personer 

som från början planerade och genomförde trygghetsvandringen. Ett representativt urval 

innebär att urvalsgruppen är den ursprungliga populationen i miniatyr utifrån demografiska 

variabler som kön, ålder, etnicitet etc (ibid). Dessa personer var 13 stycken. Dessa personer 

tillfrågades alla om deltagande i denna studie. Bortfallet  blev då 12 av 13 personer så andra 

personer fick inbjudas till undersökningen. Dessa var personer som endera var bosatta eller 

vistades frekvent på Brynäs. Detta urval var slumpmässigt eftersom personerna inte hade 

någon särskild efterfrågad egenskap (förutom att bo eller vistas frekvent på Brynäs). Urvalet 

var även ett urval med snöbollseffekt då personer som kontaktades i sin tur kände passande 

personer som deltog (Beaglehole och Bonita, 2009). Fyra av personerna ingick vid ett första 

skede i studien och ett tag senare deltog de sista två. 

 

Information om de slutgiltiga  informanterna och bortfall 

En av de slutliga informanterna hade deltagit i trygghetsvandringen och var även aktiv 

medlem i Kulturum som är en ideell förening för olika samhällsfrågor (bl a trygghet) på 

Brynäs. De övriga personerna var boende och personer som vistas på Brynäs. Av samtliga 

slutgiltiga deltagare i studien var fyra män och två kvinnor. De var mellan 16 och 55 år gamla. 
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Genomförande av kontakt med informanterna 

De ursprungliga informanterna kontaktades via brev, telefon och mail. De personer som inte 

hade deltagit i trygghetvandringen kontaktades för första gången genom telefon. Samtliga 

informanter sändes ett missivbrev med information om undersökningen ett tag innan (se 

bilaga 1). 

 

4.10. Kontroll av biaser i undersökningen 

Systematiska fel får inte förekomma i en undersökning och helst inte heller slumpmässiga fel. 

Systematiska fel innebär att de resultat som framkommer av en undersökning skiljer sig från 

de sanna värdena på ett systematiskt sätt (Beaglehole och Bonita, 2007). Slumpmässiga fel 

innebär att urvalet av försökspersoner skiljer sig från det sanna populationsvärdet, vilket 

ibland uppkommer av en slump i undersökningar. Det kan bero på biologiska variationer i 

populationen, olika fel vid urvalsförfarandet eller mätfel i undersökningen. Det blir nästan 

alltid slumpmässiga fel i undersökningar eftersom individuella variationer alltid förekommer 

från människa till människa och ingen mätmetod är fullständigt tillförlitlig. För att de 

slumpmässiga felen ska spela så liten roll som möjligt i en undersökning ska ett så stort urval 

som möjligt användas (ibid.), vilket ju inte är fallet i denna undersökning. 

Denna studie är till viss del retrospektiv till sin natur eftersom den behandlar företeelser som 

skedde två år innan den aktuella uppföljningen. Detta har dock försökt att kontrolleras genom 

att en utgångspunkt har antagits om att de boende inte kände sig trygga med de punkter som 

förändrats innan de gjordes om, och sedan kommer frågan att ställas hur de upplever dessa 

faktorer idag och utifrån detta kommer en jämförelse att göras. 

 

4.11. Validitet och reliabilitet 

 

Validitet 

Validitet är ett begrepp som från början kommer från kvantitativa undersökningar eftersom 

det är ett mått för hur exakt forskaren mäter det som avseddes inledningsvis och (Thurén, 

2007). Begreppet diskuteras dock även ibland för kvalitativa undersökningar (ibid.). Validitet 

definieras av Beaglehole som den grad i vilken ett test förmår mäta det som det var avsett att 

mäta (Beaglehole, 2007). Detta innebär i praktiken om resultaten motsvarar sanningen.  
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Eftersom validitet är hur exakt en studie mäter det som den avses mäta så är validiteten för det 

första beroende av hur exakt studiens frågeställning är (Magne Holme, 2001). Detta lämnas 

till läsaren av denna undersökning att bedöma.  

 

Intervjuer anses ibland ha låg validitet på grund av det ofta ganska låga urvalet av 

undersökningspersoner (Kvale, 1997). Kvale menar dock att intervjuers validitet inte kan 

avgöras av urvalet utan hur mycket forskaren får veta av undersökningen. Kvale menar vidare 

att intervjuns djup ger undersökningen högre validitet än vad som ofta är fallet i ”ytligare” 

kvantitativa undersökningar. Det är också en fördel ur validitetssynpunkt att den som 

intervjuar kan förtydliga det han eller hon själv säger och även fråga om förtydligande av det 

som intervjupersonen säger, vilket förhindrar missförstånd (ibid.). Också Eliasson menar att 

om undersökaren i en intervjusituation förtydligar frågorna till informanten så ges bättre 

förutsättningar för god validitet för undersökningen (Eliasson, 2006). Detta gjordes i denna 

undersökning. 

 

Intervjun kritiseras ofta för bristande validitet av att det finns en maktassymetri i 

intervjusituationen, där den som intervjuar styr samtalet och kanske även resultaten (Kvale, 

1997). Det gäller då att hålla intervjusituationen så neutral som möjligt och att inte köra över 

intervjupersonen utan verkligen lyssna till denna och följa upp det som han eller hon säger 

(ibid.). Detta gjordes i denna undersökning. 

 

Om en undersökning görs på ett subjektivt sätt, d v s att informationen sker genom att någon 

berättar vad de känner eller tycker istället för att en företeelse mäts efter olika skalor och mått, 

kan validiteten bli lägre än om företeelsen mäts med objektiva mått (Ciliska et al, 2003). Den 

kvalitativa delen av undersökningen är subjektiv vilket alltså kan påverka validiteten. 

 

Intern validitet innebär den grad i vilken en iakttagelse är korrekt för den speciella grupp 

människor som studeras (Beaglehole och Bonita, 2007). Extern validitet innebär 

utsträckningens generaliserbarhet – i vilken utsträckning ett undersökningsresultat kan 

tillämpas på människor som inte är med i den aktuella studien. En undersökning med ett litet 

urval och stort bortfall, som denna, bör inte anses som signifikant och kan därför inte 

generaliseras till större populationer (ibid.).  
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Validiteten kan påverkas om undersökningen sträcker sig över en tidsperiod (Thompson, 

2002). Detta kallas minnesbiaser, då deltagarna kan minnas fel (ibid.). Denna undersökning 

behandlar förändringar som gjordes av Gävle kommun för länge sedan så studien är på ett sätt 

retrospektiv, alltså går tillbaka i tiden, vilket innebär att minnesbiaser kan förekomma 

(Beaglehole och Bonita, 2007). Detta har dock försökt kontrolleras – se avsnittet om kontroll 

av biaser. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att de mätningar som avses är korrekt genomförda (Thurén, 2007). 

Reliabilitet har också egentligen mest med kvantitativa undersökningar att göra eftersom det 

avser mätningar, men man pratar ibland även om reliabilitet för kvalitativa undersökningar 

(ibid.). 

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann forskaren är vid 

bearbetningen av informationen (Magne Holme, 2001). Detta lämnas till läsaren av denna 

uppsats att avgöra. 

 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt rekommenderas att urvalet av försökspersoner är 

så stort som möjligt, eftersom det då ger ett säkrare resultat (Thurén, 2007). Urvalet i denna 

undersökning kan inte ses som stort, vilket påverkar reliabiliteten negativt. 

 

I enkätstudier kan undersökningens reliabilitet äventyras eftersom undersökaren i regel inte 

finns på plats för att förtydliga vad han eller hon menar (Eliasson, 2006). I denna 

undersökning fanns dock undersökaren på plats. 

 

Studier får högre reliabilitet om de replikeras flera gånger (Beaglehole och Bonita, 2007). 

Detta har inte gjorts med denna studie vilket innebär att studien får lägre reliabilitet. Det är 

också vanligt att blindning tillämpas för att ta bort undersökarens eller 

undersökningspersonernas förförståelse, till exempel genom att koda svarsalternativen eller 

utelämna viss information (Ciliska et al, 2003). Detta har inte gjorts i denna studie eftersom 

studien har ett mycket litet urval vilket automatiskt ger den lägre reliabilitet (Ciliska et al, 

2003). 

 

 



 22 

4.12. Etiska överväganden 

Etiska hänsyn har tagits utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2010). Vetenskapsrådet definierar fyra etiska 

krav som ska uppfyllas i forskning. Informationskravet innebär att deltagarna har rätt att få 

veta vad undersökningen ska användas till och hur den ska genomföras (ibid.), vilket gjordes i 

första kontakten med intervjupersonerna och i missivbrevet. Samtyckeskravet säger att 

deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte (ibid.). I första 

kontakten med informanterna påtalades att det inte var något måste att delta i undersökningen 

och att personerna hade rätt att avbryta undersökningen när de ville och även avstå från att 

svara på frågor. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna i en undersökning ska 

användas med största möjliga konfidentialitet och även förvaras så att ingen obehörig kan 

komma över dem. Detta uppfylldes genom att personerna avidentifierades i undersökningen – 

deras namn togs bort. För att göra personerna i en undersökning anonym men samtidigt kunna 

presentera deras utsagor och resultat kan man använda alias eller koder (Cohen, 2009). Detta 

har gjorts i denna undersökning då de kallas Deltagare 1, Deltagare 2 osv. Nyttjandekravet 

säger att uppgifter och material från undersökningar bara får användas i forskningsändamål. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att uppgifterna från undersökningen bara användes för att 

genomföra och presentera resultaten av den aktuella interventionsstudien, av de som beställt 

den alltså Gävle kommun och undersökaren. 
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5. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar och kategoriserat efter 

information som var likadan för de olika informanterna enligt fenomenografi (Cohen et al 

2009). Först presenteras hur informanterna spontant uppfattar att olika faktorer i stadsmiljö 

påverkar tryggheten. Därefter omskrivs hur informanterna ser på de i förväg formulerade 

punkterna för trygghet i stadsmiljö. Sedan presenteras i diagramform hur personerna tycker att 

trygghetskänslan förändrats efter Gävle kommuns interventioner i den byggda miljön på 

Brynäs. Sist presenteras information om andra faktorer än den byggda miljön som 

informanterna tycker påverkar deras uppfattningar av trygghet i stadsmiljö. 

 

5.1. Spontana uppfattningar av trygghet i stadsmiljö  

Här presenteras den övergripande aspekten av personernas uppfattningar av trygghet i 

stadsmiljö – att känna kontroll över vad som sker runtomkring en. Därefter presenteras olika 

företeelser och situationer som kan påverka denna känsla av kontroll, till det bättre eller det 

sämre. 

 

5.1.1. Kontroll och överblick över omvärlden – övergripande faktorer för uppfattningen 

av trygghet i stadsmiljö 

Det människor spontant nämnde att de är mest rädda för var överfall. Det handlar om olika 

påhopp från okända människor på gatan som kränker ens egen integritet. Informanterna 

nämnde att den byggda miljön i städer på olika sätt kan bidra till att rädslan för överfall ökar 

eller minskar. I huvudsak så handlade det om att miljön kunde ge personerna en ökad eller 

minskad kontroll och överblick över vad som händer runtomkring en. Mörker och skymda 

platser påverkade uppfattningen av trygghet negativt eftersom det minskar överblicken av 

området runtomkring. Buskage kan också gömma förövare som man inte ser. En annan viktig 

faktor för uppfattningen av trygghet var att det finns andra människor runtomkring en, fast 

med förbehåll för vissa typer av människor. Intervjuerna kom egentligen, mer än den byggda 

miljön, in på olika typer av förövare som man hade rädslor och tankar om. Detta kommer att 

presenteras senare. Vissa trafiksituationer kan också upplevas som ett hot mot tryggheten. 

De olika faktorerna som påverkade informanternas uppfattningar av trygghet i stadsmiljö 

presenteras närmare nedan. 
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Mörker 

Det är värst att vara ute på kvällarna. Flera av informanterna uppger att de är mörkrädda och 

att de inte vill vara ute när det är mörkt. De tror som sagt att det kan ha att göra med att de vill 

ha kontroll på vad som händer runtomkring en, vilket man inte gör när det är mörkt. 

Informanterna nämnde att det blir bättre när det är bra belysning. Båda kvinnorna i 

undersökningen säger att de undviker att gå ut när det är mörkt. En av dem säger att hon inte 

vågar promenera utomhus i mörkret utan känner sig tvungen att ta cykeln. En annan kvinna 

säger att hon bär med sig föremål som skulle kunna användas som vapen utomhus på 

kvällarna. 

 

Enslighet 

Man vill att det ska vara gott om folk runtomkring en, då känns det tryggare med tanke på 

överfall. Informanterna tror inte att brottslingar vågar begå brott när det är en massa 

människor runtomkring, och om det ändå skulle hända så kan de som finns runtomkring en 

hjälpa till. Men vissa människor upplevs istället som otäcka och tros vara mer benägna att 

begå brott och våldsdåd gentemot andra människor. Detta tas upp senare. 

 

Omskötta områden 

Om man känner att någon bryr sig känner man sig tryggare – att myndigheter, miljön är 

välskött, och så vidare. Informanterna menar att en oskött miljö upplevs som ett socialt utsatt 

område och att människorna bor där tenderar att vara mer kriminella än människor som bor i 

ett välskött område. Informanterna tycker att det är ett känt fenomen att människor som är 

socialt utsatta är mer benägna att begå brott. 

 

2. Personernas svar på de i förväg formulerade aspekterna av trygghet i stadsmiljö 

Här presenteras sammanfattat hur informanterna uppfattade trygghet i stadsmiljö utifrån de 

sammantagna utgångspunkterna för studien. 

 

2.1. Skymda platser (gångvägar m.m.) 

Välskötta områden inger en ökad känsla av trygghet eftersom det känns som att det finns 

någon som bryr sig om området då, att det är en bättre miljö, jämfört med 

skräpiga, ”slummiga” områden. Informanterna tror att socialt utsatta områden och socialt 

utsatta grupper innebär ökad benägenhet för brott och våld. Men finns det till exempel högt 

buskage som är dåligt skötta kan det ge en känsla av otrygghet. 
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2.1.2. Öppna platser (torg m.m.) 

Öppna utrymmen innebär en ökad känsla av trygghet jämfört med små, trånga utrymmen. 

Informanterna trodde att detta hade att göra med att de vill ha kontroll över vad som händer 

runtomkring och det får man på öppna platser. Ingen av informanterna hade torgskräck som 

gav obehag inför att vistas på öppna platser.  

 

2.1.3. Belysning  

Belysning kan vara bra för känslan av tryggheten till en viss gräns, det kan kännas tryggare 

när det är ljust men det kan även bli för skarpt ljus och det sker våld även när det är ljust. De 

flesta av informanterna menade att de vill se vad som händer runtomkring dem och att detta 

blir möjligt när det är ljust runtomkring en. 

 

2.1.4. Växtlighet 

Växtlighet som skymmer sikt förknippas mindre med otrygghet än gränder och betong som 

skymmer sikt. En av informanterna nämner dock att det är känt att våldtäkter ibland sker i 

buskage.  

 

Växtlighet som är väl skött inger en känsla av trygghet. Detta tror informanterna har att göra 

med att ett välskött område indikerar att den sociala och ekonomiska standarden är bra i 

området. Områden som verkar oskötta pekar på att det är socialt utsatta människor som bor 

där och dessa människor tenderar att vara mer kriminella och våldsamma.  

 

2.1.5. Trafik 

Överlag upplever informanterna, när de rör sig som oskyddade trafikanter, att de har ett dåligt 

skydd mot tyngre trafik. Det är ofta så att folk kör alldeles för fort, speciellt på små gator. 

Gatorna är starkt trafikerade och det är dålig sikt på dem i förhållande till den rådande 

trafiksituationer. På Brynäs saknas det ofta trottoarer och cykelbanor vilket gör att man kan 

känna sig otrygg. Informanterna uppger att gångvägar och cykelbanor är en förutsättning för 

trygghet i trafiken. På vintrarna är det ofta dåligt plogat så att man har dåligt med utrymme att 

gå på som fotgängare. Uppföljningsfrågor kommer att ställas angående varje tema. Det är bara 

Brynäsgatan som är tillräckligt trygg för oskyddade trafikanter. Tredje Tvärgatan och 

Styrmansgatan har en väldigt utsatt situation med tanke på trafiktäthet, framkomlighet, 

trygghet för oskyddade trafikanter (dåligt med trottoarer, trånga utrymmen). Fältskärleden 

uppges också vara en väg med tung, snabb och intensiv trafik. 
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2. Förändring av trygghetsuppfattningar efter Gävle kommuns interventioner på 

Brynäs 

 

2.1. Belysning och ökad sikt 

Förändring 1: Den gula belysningen i Stenebergsparken har bytts ut till vit belysning eftersom 

det gör området ljusare och omgivningarna tydligare 

 

Förändring 1: Ny belysning i 
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Här har fyra personer av sex svarat att de inte märkt av förändringen. En informant tycker att 

tryggheten ökat tillfredsställande och den sista av de sex tycker att tryggheten ökat ganska 

mycket. 

 

Förändring 2: Träd och buskar som tidigare täckt belysning har klippts ner runt cykelbanan 

efter banvallen på Brynäs. 

 

Förändring 2: Klippning av träd och buskar som 
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Här har alltså fyra av sex informanter svarat att de inte märkt av förändringen. En informant 

tycker att tryggheten ökat lite och en annan tycker att den ökat mycket. 

 

2.2. Växtlighet och ökad sikt 

Förändring 3: Höga häckar som upplevts som att de påverkat sikten i Stenebergsparken har 

klippts ner. 

 

Förändring 3: Klippning av buskage som skymt 

sikten i Stenebergsparken

0

1

2

3

4

5 4 3 2 1 Inte märkt

Förändring av trygghetsuppfattning

A
n

ta
l 
p

e
rs

o
n

e
r

Serie1

 

 

Två av informanterna tycker att förändringen har ökat tryggheten lite grann. En tycker att 

tryggheten har ökat mycket och tre inte har märkt av den. 

 

2.3. Trafik och utsatthet för oskyddade trafikanter 

 

Förändring 4: En trottoar har byggts vid hälsocentralen där det tidigare inte fanns någon 

avsedd passage för fotgängare utan dessa tvingades gå på bilvägen. 

 

Förändring 4: Byggande av trottoar vid 
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Två av informanterna har inte märkt förändringen alls, en tycker att den har ökat tryggheten 

ganska mycket, en tycker att den har ökat tryggheten tillfredsställande mycket och en tycker 

att tryggheten har ökat mycket. 

 

Förändring 5: Korsningen Södra Fiskargatan/Södra Skeppsbron har ansetts som farlig 

eftersom bilförares möjligheter att upptäcka korsande cyklister varit bristfälliga. 

Cykelöverfarten har nu försetts med intensivare belysning och det har byggts en trafikö vid 

sammanvävningen mellan cykelbanan och bilvägen så att bilister får längre tid på sig att 

upptäcka cyklister. 

 

Förändring 5: Förbättring av cykelbanan och 

överfarten i korsningen Södra Skepssbron - Södra 
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Fyra av informanterna tycker att förändringen inte märkts, en av dem tycker att förändringen 

ökat tryggheten ganska mycket och den sista av de sex personerna tycker att förändringen 

ökat tryggheten mycket. 

  

2.3. Övrig information från informanterna – om människor, möten, kriminalitet och 

våld 

Det som informanterna upplevde som det största hotet mot tryggheten var överfall. Den 

byggda miljön påverkade informanternas känsla av trygghet i fråga om skydd mot överfall – 

diskussionerna kom nästan hela tiden tillbaka till detta. Diskussionerna mynnade därigenom, 

nästan mer än den byggda miljön, ut i vilka människor i stadsmiljö som verkar benägna att 

begå brott och överfall. De aspekter som togs upp redovisas nedan. Sammanfattningsvis tror 

informanterna att typiska förövaren är en man som är ganska ung och av utländsk härkomst. 
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Föreställningar genom media 

Man blir rädd och påverkad av allt man hör om oprovocerat våld i media. Informanterna 

uppger att de inte alls kan förutse vad en människa an möter på gatan kan göra. Det är också 

väldigt otäckt att det händer otäcka våldsdåd i närheten, där man själv bor i Gävle. 

 

Upplevd våldsbenägenhet beroende på kön 

Det var skillnad mellan hur kvinnor och män upplevs av omgivningen med tanke på 

brottsbenägenhet. Män upplevs som mer benägna att begå brott på öppen gata mot människor 

de möter. Detta av både de manliga och de kvinnliga informanterna; män antogs vara mer 

benägna att begå brott mot både kvinnor och andra män. De brott som befarades begås av män 

var rån, våldsbrott och sexualbrott. 

 

Påverkade människor och människor med avvikande beteenden 

Människor man möter på gatan känns otäckare om de verkar psykiskt påverkade av någonting 

– alkohol eller droger. Informanterna uppger att de hört och upplevt att påverkade eller 

psykiskt instabila personer kan uppträda hotfullt och våldsamt mot andra. 

 

Människor från andra kulturer 

Flera av informanterna uppger att de tror att människor som kommer från avlägsna kulturer, 

som är väldigt olika svenskar, är mer benägna att begå brott. Informanterna uppger att de 

känner sig mindre trygga med människor som de tror inte har svenska värderingar. På frågan 

om varför de tror att det är så blev svaret att de har erfarenhet av att det är så. En annan 

informant sade att människor som ser stora och mörka ut gör en mer rädd än ljusa, små figurer. 

Denna kvinna sade att en stor, mörk man med mörk röst är mer respektingivande än en liten 

blond flicka med ljus röst. Hon menade att det på något naturligt sätt är så – hundar är också 

mer rädda för de artfränder som är stora och mörka. 

 

Social gemenskap och nätverk 

Om man känner att det finns en gemenskap och människor knyter band till varandra så känns 

den sociala miljön tryggare. Detta uppger en informant som är engagerad i en förening för 

gemenskap och interkulturell samvaro.  
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6. Analys och diskussion 

Här presenteras slutsatserna av studien. Sedan diskuteras resultatet och jämförs med tidigare 

forskning. Metodens lämplighet för den aktuella studien diskuteras. Förslag på fortsatt 

forskning ges. 

 

6.1. Slutsatser 

6.1.1. Frågeställning 1: Hur uppfattar du tryggheten i stadsmiljö utifrån dig själv? 

Det man är mest rädd för är överfall. Diskussionerna kommer gång på gång tillbaka till rädsla 

för brott och, mer än hur miljön i sig ser ut, vilka människor man möter som kan tänkas begå 

brott och överfall. Miljön i sig kan sammanfattas som att den ska tillåta kontroll och överblick 

över vad som händer runtomkring en. Det är värst att vara ute sent på kvällen, då det är mörkt 

och man inte ser. Skymda platser känns mer otrygga än öppna. Det är också viktigt för 

tryggheten är att området känns välskött och att det finns mycket folk runtomkring en. 

 

6.1.2. Frågeställning 2: Hur uppfattar du tryggheten på Brynäs med tanke på… 

…skymda platser och öppna platser 

Öppna platser känns trygga medan skymda platser känns otrygga med tanke på överfall. Det 

handlar om att ha kontroll över vad som händer runtomkring en och kontrollen ökar när 

platsen är öppen och överblickbar. 

 

…belysning 

Belysning är bra för uppfattningen av trygghet men till en viss gräns. Belysningen gör att man 

får mer kontroll över omgivningen. Flera informanter uppger att de är mörkrädda och hellre 

vill ha det ljust runtomkring sig. 

 

…växtlighet 

Växtlighet som är välskött ger en känsla av trygghet. Växtlighet som är dåligt skött ger en 

känsla av otrygghet.  

 

…trafik 

Trafiksituationen på Brynäs känns otrygg speciellt när man är oskyddad trafikant eftersom det 

på stora vägar fattas övergångsställen, ofta är skymd sikt och höga hastigheter. På små vägar 
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finns det ont om plats för oskyddade trafikanter, t ex trottoarer – ibland finns de inte alls eller 

så är de väldigt trånga. De små vägarna är ofta väldigt trånga och bilarna kör väldigt fort där. 

 

6.1.3. Frågeställning 3: - Hur uppfattar Brynäsborna tryggheten i området efter Gävle 

kommuns förändringar i den byggda miljön? 

Gällande de flesta av förändringarna som gjorts på Brynäs så har minst hälften av 

informanterna inte märkt dem. Avseende ett fåtal av frågorna så har en eller två av 

informanterna svarat att de känner sig ganska mycket eller mycket tryggare. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Denna undersöknings trovärdighet påverkas starkt av det stora bortfallet (Beaglehole och 

Bonita, 2007). Det var ju också andra människor än de som från början var med på 

trygghetsvandringen som medverkade i undersökningen vilket kanske påverkade resultatet 

eftersom de som inte var med på trygghetsvandringen kanske inte har samma fokus på 

trygghet och inte pratat om eller sett de förändringar som gjordes på Brynäs efter vandringen. 

 

Studien innehöll en deduktiv del där forskaren inte förväntar sig få ut så mycket ny 

information (Thurén, 1997). Detta medför att resultatet i denna del av studien blir lite tunnare. 

 

En fråga som väcks är om det är viktigast hur människor uppfattar trygghet i stadsmiljö och 

vad de befarar ska hända eller vad som faktiskt händer, ur till exempel brottssynpunkt? Om 

ohälsa ur trygghetssynpunkt är en känsla, har detta mer att göra med personliga faktorer och 

upplevelser hos personen som har dessa känslor eller hur stadsmiljön faktiskt ser ut och vad 

som händer där? Är det då personerna som ska påverkas med till exempel information om 

brott, eller är det stadsmiljön i sig? Naturligtvis ska människor känna sig trygga eftersom detta 

är en viktig hälsoaspekt, men gör de det utan anledning? Brottsstatistik bör naturligtvis också 

studeras i denna fråga, för att se vad som faktiskt händer samt hur och var det händer och vad 

människor egentligen behöver vara oroliga för. 

 

Studien var till viss del retrospektiv – förändringarna som jämfördes började genomföras två 

år tillbaka i tiden vilket innebär att resultatet kan bli lite missvisande på grund av 

minnesbiaser (Beaglehole och Bonita, 1997). 
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Ett mycket intressant resultat av studien var att informanterna pratade mer om människor som 

de kan tänkas möta som de var rädda för med avseende på brott och att utländska människor, 

som tycktes komma från en kultur som är vitt skild den svenska, ofta nämndes som tänkbara 

förövare. Här kommer den tidigare nämnda frågan om människors oro är befogad eller inte in 

– behöver vi vara rädda för människor från andra kulturer? Varför känner vi en rädsla inför 

människor som verkar främmande?  

 

6.3. Metoddiskussion 

Den stora bristen i denna studies metodik är att det i förväg skulle ha kollats att de som var 

önskade att delta i studien verkligen ville delta eftersom det blev ett stort bortfall i den 

ursprungliga gruppen vilket förmodligen har påverkat trovärdigheten starkt. 

 

Intervjun som metod är att föredra när det gäller att djupdyka i människors uppfattningar och 

tankar (Kvale, 1997), vilket också gjordes i denna studie. Intervjuer passade alltså för denna 

studie. Intervjuerna bandades inte – hade resultatet blivit annorlunda om detta hade gjorts? 

Hade det blivit så att informanterna hade berättat mindre om de hade blivit bandade? Hade 

resultatet å andra sidan blivit mer rättvisande om intervjuerna bandats, på grund av att 

författaren då kunnat gå tillbaka och tittat igenom materialet mer? 

 

En kvantitativ undersökning kan användas när man vill visa någonting genom siffror, vilket 

var en del av syftet för denna undersökning. Siffror och diagram angående hur informanterna 

tycker att tryggheten förändrats efter Gävle kommuns diskussioner presenteras vilket också 

var syftet med den kvantitativa delen – alltså var en enkätundersökning rätt val. 

 

6.4. Allmän diskussion 

Att välskötta områden upplevs som mer trygga än slitna områden kan jämföras med Crewes 

studie. Den säger att människor, speciellt barnfamiljer, uppfattar fina parker som trygga 

platser. Chases studie visar också att en trädgård som ser välskött ut inger en känsla av 

trygghet. Zierschs studie visar att platser som ser nedsmutsade och oskötta ut ofta upplevs 

otrygga. Zeos studie säger att städer med tät växtlighet  upplevs tryggare vilket bekräftas av 

denna studie. 
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Informanternas rädsla för trafikolyckor i anslutning till huvudleder kan jämföras med 

Kawachis studie som säger att människor ofta tror att det ska ske olyckor i anslutning till 

huvudleder. 

 

Att kvinnorna i undersökningen inte vill vistas utomhus när det är mörkt bekräftar Kapadia 

och Robertsons studie om rädsla för att vistas utomhus i mörker (2004). Att informanterna 

alla uppger att de känner sig otrygga utomhus i stadsmiljö bekräftar Lenthes studie som säger 

att människor inte vill vistas utomhus ensamma på grund av rädsla för våld (2006). 

 

Att socialt utsatta områden uppfattas som mer otrygga än områden som ser bättre bemedlade 

och välskötta ut stämmer med Sarneckis undersökning som säger att människor känner sig 

otrygga i områden där människor som ser socialt utsatta ut (Sarnecki, 2008). 

 

6.5. Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning eller åtminstone diskussion är om människors rädsla för olika 

faktorer i stadsmiljö motsvarar verkligheten eller bara är ett slags oro? Beror detta i sådana 

fall på bristande kunskap och vanföreställningar? Ett exempel på detta är att informanterna i 

denna studie tycks vara mest rädda för personer med främmande kulturell bakgrund som de 

möter i stadsmiljö. Är det verkligen så att människor från kulturer långt bort från den svenska 

och Sverige begår fler brott och har en större benägenhet till våld mot andra? Är det verkligen 

så att avvikande personer och psykiskt sjuka begår fler våldsbrott?  

 

Informanterna uppgav att de blir rädda och påverkade av allt de hör om oprovocerat våld i 

media – har detta något samband med att de har en större rädsla för människor som verkar 

vara på ett visst sätt eller komma från något annat land? Detta kan undersökas vidare. 

En av informanterna uppgav att man känner att det finns en gemenskap och människor knyter 

band till varandra. Denna nämnda gemenskap hade betydande inslag av interkulturell samvaro. 

Detta kanske borde forskas om och kanske prövas i projekt? 

 

 

 

 

 



 34 

7. Referenser 

Alfonzo, M. och Boarnet, M. (2008): The Relationship of Neighbourhood Built Environment 

Features and Adult Parents’ Walking. Journal of Urban Design, Vol. 13. No. 1, 29–51, 

February 2008. 

 

Beaglehole, R. Och Bonita, R. (1999): Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Chase, J. (2006), Their Space: Security and Service Workers in a Brazilian Gated Community. 

Geographical Review; Oct 2008, Vol. 98 Issue 4, p476-495, 20p, 2 maps, 5 bw 

 

Ciliska et al (2003): The fundamentals of qualitative measurement. Evidence Based Research, 

2, 100-101 

 

Clark, C. och Kawachi, I. (2002): Perceived neighborhood safety and incident mobility 

disability among elders: the hazards of poverty. BMC Public Health 2009, 9:162 

 

Cohen et al (2009): Research Methods in Education. London: Routledge. 

 

Crewe, K. (2001): Linear Parks and Urban Neighbourhoods: A Study of 

the Crime Impact of the Boston South-west Corridor. Journal of Urban Design, Vol. 6, No. 3, 

245± 264, 2001 

 

Djurfeldt, X. (2003): Statistisk verktygslåda. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dumbaugh, E. och Rae, R. (2002): Revisiting the Relationship Between Community Design 

and Traffic Safety. Journal of the American Planning Association, Summer 2009, Vol. 75, No. 

3, pp 309-329. 

 

Eliasson, A. (2006): Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gävle kommun online (2010): Folkhälsa.  

 

Göteborgs kommun (2010): Trygghetsvandring. 



 35 

Husserl, E: (1913): Idéer till fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kapadia, A. och Robertson, C.: Local Women Confronting Fears to 

Innprove Neighbourhood Safety in the UK. Women and environments, vol. spring/summer 

2006, s. 53-55. 

 

Kuo, F., Bacaicoa, M. och Sullivan, W.: Transforming Inner-City Landscapes: Trees, Sense 

of Safety, and Preference. Environment and Behavior 1998; 30; 28 

 

Kvale, S. (2007): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (1986): Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Liedman, S. (2008): Mellan det triviala och det outsägliga. Lund: Studentlitteratur. 

 

Magne Holme, I. (2001): Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Medin, J. (2000): Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nelson, S. Och Baldwin, N.: Comprehensive Neighbourhood Mapping: Developing a 

Powerful Tool forChild Protection. Child Abuse Review Vol. 11: 214–229 (2002) 

DOI: 10.1002/car.741 

 

Sarnecki, I.: Våldet mot kvinnor är en del av ett större problem. Läkartidningen, nr 7 2008, 

volym 105 

 

Sohlberg (2009): Kunskapens former. Lund: Studentlitteratur. 

 

Statens Folkhälsoinstitut online (2010): Målområden för folkhälsan. 

 

Thurén (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 

 



 36 

Van Lenthe, F.J., Brug, J. och Mackenbach, J.P.: Neighbourhood inequalities in physical 

inactivity: the role of neighbourhood attractiveness, proximity to local facilities and 

safety in the Netherlands. Social Science & Medicine 60 (2005) 763–775. 

 

Vedung, E. (1998): Utvärdering i politik och offentlig förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2010): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders. 

 

Ziersch, A. och Putland, C.: Neighbourhood Life, Social Capital and Perceptions of Safety in 

the Western Suburbs of Adelaide. Australian Journal of Sociai Issues Vol,42 No.4 2007. 

 

Åsberg, R. (2007): Det finns inga kvalitativa metoder – inga kvantitativa heller för den delen. 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Bilaga 3: Frågeformulär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Gävle 2010-02-28 

 

Till dig som deltagit i Gävle kommuns Trygghetsvandring 

 

Hejsan,  

 

mitt namn är Ida Forslund. Jag har fått era adresser genom Gävle kommuns 

folkhälsoansvariga och tekniska kontoret. Jag planerar att bland annat göra en utvärdering av 

de förändringar som gjorts efter Gävle kommuns projekt med trygghetsvandring på Brynäs 

där ni fanns med som deltagare. Fokus i utvärderingen kommer att ligga på hur tryggheten 

uppfattas i berörda områden på Brynäs efter de förändringar som Gävle kommun gjort. För att 

göra denna utvärdering tänkte jag be några av er som var med som deltagare att fylla i ett 

frågeformulär, om ni vill och kan? 

 

Jag skulle också vilja göra en undersökning av hur trygghet uppfattas i stadsmiljö utifrån 

några i förväg definierade punkter samt helt subjektivt utifrån de som tillfrågas. För att 

uppfylla detta syfte undrar jag er också om ni vill delta i en enskild intervju där jag ställer 

några frågor angående trygghet i stadsmiljö. Vill och kan ni det? 

 

Undersökningen kommer att äga rum i vår. Ni får gärna komma med förslag om när ni vill ses 

för intervju och ifyllande av frågeformulär - jag har tänkt att vi genomför båda dessa delar vid 

samma tillfälle men enskilt, alltså med en deltagare i taget, var för sig.  

 

Undersökningens två delar (intervju och enkät) kommer tillsammans att bilda en helhet som 

kommer att bli en c-uppsats i folkhälsovetenskap som skrivs vid Högskolan i Gävle. 

Undersökningstillfällena, då vi ses alltså, kommer att ta max en timme. Undersökningen 

kommer att presenteras för och användas av Gävle kommun. Jag kommer också att diskutera 

undersökningen för min handledare och kurskamrater i skolan. Intervjuerna kommer att spelas 

in på band och förvaras på Högskolan i ett år efter terminens slut. Uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig i en databas för uppsatser via högskolans bibliotek. Era personuppgifter 

kommer att tas bort så att undersökningen blir konfidentiell. Det är absolut inget måste att 

delta i undersökningen och ni har all rätt att avbryta när ni vill eller inte besvara frågor.  
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Hör av er om ni vill delta! 

 

Kontaktuppgifter  

Postadress:  

Ida Forslund c/o Roos, 

Nedre Åkargatan 76 A 

802 51 Gävle 

 

Mailadress idaforslund@yahoo.se 

 

Mobil 070-4800992 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide  
 

Hur uppfattar du trygghet i stadsmiljö utifrån… 

 

1) … dig själv? Vad tänker du spontant på angående trygghet i stadsmiljö, vad är det för dig? 

 

2) 

 

a) … skymda platser (gångvägar m.m.) 

b) … öppna platser (torg m.m.) 

c) … belysning  

d) … växtlighet 

e) … trafik 

 

Uppföljningsfrågor kommer att ställas angående varje tema. 
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Bilaga 3: Frågeformulär 

 

Frågeformulär angående uppfattningar av trygghet efter förändringar på 

Brynäs 

 

Hur uppfattar du tryggheten på följande platser/i följande situationer på Brynäs efter följande 

förändringar? Ringa in dina svar på skalorna där 1 är en aning tryggare och 5 är väldigt 

mycket tryggare. Du kan också ringa in att du inte märkt eller tänkt på förändringen.  

 

Belysning och ökad sikt 

- Den gula belysningen i Stenebergsparken har bytts ut till vit belysning eftersom det gör 

området ljusare och omgivningarna tydligare 

 Inte märkt 1 2 3 4 5 

 

- Träd och buskar som tidigare täckt belysning har klippts ner runt cykelbanan efter banvallen 

på Brynäs 

 Inte märkt 1 2 3 4 5

  

Växtlighet och ökad sikt 

- Höga häckar som upplevts som att de påverkat sikten i Stenebergsparken har klippts ner 

 Inte märkt 1 2 3 4 5 

 

Trafik och utsatthet för oskyddade trafikanter 

- En trottoar har byggts vid hälsocentralen där det tidigare inte fanns någon avsedd passage 

för fotgängare utan dessa tvingades gå på bilvägen  

 Inte märkt 1 2 3 4 5 

 

- Cykelbanan på Södra Fiskargatan har tidigare upplevts som farlig på grund av dålig 

belysning. Den har nu försetts med starkare belysning.  

 Inte märkt 1 2 3 4 5 
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- Korsningen Södra Fiskargatan/Södra Skeppsbron har ansetts som farlig eftersom bilförares 

möjligheter att upptäcka korsande cyklister varit bristfälliga. Cykelöverfarten har nu försetts 

med intensivare belysning och det har byggts en trafikö vid sammanvävningen mellan 

cykelbanan och bilvägen så att bilister får längre id på sig att upptäcka cyklister. 

 Inte märkt 1 2 3 4 5
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