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Sammanfattning	  	  
Uppsatsen undersöker hur de upplevda riskerna påverkar stockholmarnas 
vardagliga liv. Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och ett 
induktivt tillvägagångssätt valdes av författaren. 24 intervjuer med stockholmare 
genomfördes inom ramen för projekten. Dessa, med hjälp av innehållsanalysen 
bearbetade intervjuer, lades till grund för de slutsatser som presenteras i studien. 
Uppsatsen uppmärksammar kluvenheten i frågan om uppfattning av sin livsmiljö 
och dess säkerhet/trygghet som präglar stockholmarnas existens. Den kluvna 
uppfattningen av säkerhet och trygghet benämns av författaren för den partiella 
tryggheten. Samexistensen av känslan av trygghet och otrygghet kännetecknar den 
partiella tryggheten. Upplevelsen av den partiella tryggheten ses i ett större 
sammanhang och det påvisas hur den vid applicering på stockholmarnas vardag 
försämrar deras livskvalité, sätter begränsningar på deras rörelse- och 
handlingsfrihet samt i slutändan gör staden mindre tillgänglig.  
 
Nyckelord: risk, riskuppfattning, trygghet, partiell trygghet, Stockholm, trygg 
stad, Vision 2040. 
 
 

Abstract	  
The thesis studies how perceived risks affect the daily life of inhabitants of 
Stockholm, Sweden. The study was conducted through qualitative method and an 
inductive approach was selected by the author. 24 interviews with Stockholmers 
were conducted within the framework of the projects. These through the means of 
content analysis processed interviews were used as a basis for the conclusions 
presented in the study. The thesis considers the ambiguity in the question of 
perception of environment and the security/safety thereof, which characterises the 
existence of Stockholmers. The ambiguous perception of security and safety is by 
the author named partial safety. Coexistence of the sense of safety and unsafety 
characterizes partial security. The experience of partial safety is seen as a more 
comprehensive context and it is shown how it, when applied to the everyday life of 
Stockholmers, has a negative impact on their quality of life, imposes limits on 
their freedom of movement and -action, as well as ultimately makes the city less 
accessible. 
 
Key words: risk, risk perception, safety, partial safety, Stockholm, safe city, 
Vision 2040 
 
 
 
 
	  
	  
	  



	   3	  
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Denna uppsats är en mastersuppsats, skriven inom ramen för programmet 
Riskhantering i samhället, vid Karlstads universitet. Trots att det endast är ett 
namn som står på titelsidan vill jag uppmärksamma att det finns flera personer 
som gjorde uppsatsen möjlig. Härmed vill jag tacka alla som har gjort denna 
uppsats möjlig; handledaren Syed Moniruzzaman, för hans värdefulla hjälp och 
tips; vänner och familjen, för det stöd som jag fick från dem under arbetets gång; 
respondenter, för deras underbara mod med vilket de besvarade mina frågor… 
Särskilt vill jag uppmärksamma och tacka min underbara fru Nadiya för hennes 
tålamod och förståelse, samt min styvfar Hans, för allt stöd och hjälp som jag fick 
ifrån honom. Tack för alla dessa långa kvällar när jag fick ventilera mina tankar 
och fick höra era åsikter. Denna uppsats skulle aldrig blivit möjlig utan er! 
 
Avslutningsvis vill jag uttrycka min förhoppning att denna uppsats kommer att ha 
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nytta för alla stockholmare.  
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1.	  Introduktion	  
Stockholms befolkning växer ständigt. Enligt prognoserna kommer en miljon 
människor bo i staden redan år 2020. För att möta framtida utmaningar måste 
stadsledningen ”planera för och säkerställa ett hållbart byggande och en 
sammanhållen stad där alla har samma möjligheter” ” (Stockholms Stad, 2015, 
Vision).  År 2015 beslutades av kommunfullmäktige att anta Stockholms stads 
Vision 2040. Visionen är tänkt att vara grunden i Stockholms Stads ”fortsatta 
arbete med att utveckla ett Stockholm för alla” (Stockholms Stad, 2015, Vision) 
och har ”ett tydligt helhetsperspektiv med social, ekologisk, ekonomisk och 
demokratisk hållbarhet som övergripande inriktning”. Under avsnittet Ett 
demokratiskt hållbart Stockholm kan man bl.a. läsa om att Stockholm borde vara 
”en trygg och säker stad” (Stockholms stad, 2015). Visionen är formulerad på 
följande sätt: ”Stockholm är en trygg stad där ingen ska behöva vara rädd för 
våld eller utsättas för förtryck”. Särskilt uppmärksammas i visionen ’skyddet av 
de mänskliga rättigheterna’ och förstärkning av barnens och kvinnornas 
rättigheter. Poängteras bör att i samma dokument går det att utläsa målsättningen: 
”Ingen behöver känna sig otrygg i stadens offentliga rum” samt att ”människor 
rör sig fritt ute på gator och torg, även när det blivit mörkt” (Stockholms Stad, 
2015, Vision).  
 
Att uppleva trygghet är oerhört viktig för den enskilde individen. Redan Maslow, 
(1987), utpekar känslan av trygghet som ett av de basala mänskliga behoven och  
uppmärksammade därmed vikten av denna för människans välbefinnande. 
Trygghetsbegreppet i sin tur, delas av WHO i den objektiva och den subjektiva 
delen. Det sistnämnda består av individens känslor och upplevelser, (Maurice, 
Lavoie, Laflamme, Svanström, Romer, & Anderson, 2001).  I motsats till 
tryggheten står otryggheten. Zani, Cicognani och Albanesi (2001), beskriver den 
subjektiva otryggheten som ett komplicerat fenomen som består av flera 
komponenter vilka samspelar med varandra och påverkar individens beteende, 
(t.ex. genom framkallande av undvikande beteende).  
 
Den subjektiva tryggheten, (som är av intresse för oss och som den lilla studien 
kretsar kring), kan mätas genom intervjuer och självskattningsskalor i enkäter, 
(Nilsen, Diana, Kullberg, Timpka, Ekman, & Lindqvist, 2004). De traditionella 
trygghetsundersökningarna kännetecknas av kvantitativa metoder och dessas 
slutna frågor, (t.ex. Stockholms stad trygghetsundersökningar, Stockholms stad, 
2014). Dessa undersökningar ger inte möjlighet för respondenter att komma till 
tals och utveckla sina resonemang kring olika frågeställningar. Egnell och Ivert 
(FOU, R., 2016), uppmärksammar, när de skriver om kvantitativa 
områdesundersökningar, att denna typ av ”kvantitativa trygghetsundersökningar 
ger ett viktigt kunskapsunderlag för planering och implementering av åtgärder 
som kan reducera och utjämna dessa nivåer av upplevd otrygghet”. Samtidigt 
uppmärksammar de även behovet av ”fördjupad forskning av kvalitativ karaktär 
på individnivå”, (FOU, R., 2016). Författaren känner inte till några kvalitativa 
studier kring Stockholmarnas riskuppfattning som undersöker sambandet mellan 
de av invånarna upplevda riskerna och dess påverkan på individens beteende samt 
deras livskvalité. Denna uppsats är skriven i förhoppningen att kunna belysa 
denna kunskapslucka. Studien förefaller även vara intressant, tack vare att 
Stockholm, i sin egenskap av storstad, utgör en viktig och intressant analysenhet. 
Tack vare att resultaten av denna studie är generaliserbara, kommer de att bli 
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intressanta i ett jämförande perspektiv, både i internationell och i tidsmässig 
aspekt. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de upplevda riskerna 
(otrygghetskänslan) påverkar stockholmarnas vardagliga liv. Det finns flera 
centrala frågeställningar kring stockholmarnas uppfattning av sin livsmiljö, 
otrygghetsfrämjande faktorer och dess påverkan på deras livskvalité, som 
besvaras i uppsatsen. För att besvara frågeställningarna, genomfördes en fallstudie 
där 24 stockholmare intervjuades. Jacobsen (1993), uppmärksammar kvalitativa 
intervjun som en bra metod för insamling av data som ”det är svårt att få tag i på 
annat sätt”. Just med tanke på det ovan nämnda, förefaller valet av kvalitativa 
metoden och kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod i denna studie, som 
ett naturligt och lyckat sätt att uppnå målet.  Den insamlade datan analyserades 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
 
 
	  

1.1.	  Teorianknytning	  

1.1.1.	  Riskperception	  
Breakwell (2009) delar upp uppfattning av faror (hazard perception) i två delar: 
riskbedömning (risk assessment) och riskuppfattning (risk perception). Hon 
poängterar att riskbedömning är något som görs varje dag av oss alla. Alla typer 
av vardagssituationer, där vi ställs inför val, innebär en riskbedömning som är 
förknippad med denna situation. ”Är det stor risk att det skall regna idag? Skall 
man ta paraply eller inte?”. Med riskuppfattning i sin tur menas olika typer av 
attityder inför risker och faror. Av de två ovan nämnda fenomenen är det det sist 
nämnda som är ämnet för denna uppsats.  
 
Intresset för människors riskperception uppstod initialt i under åren 1940-1960 då 
ett antal forskningar, som gav sitt ursprung till forskningsfältet, publicerades 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Det antogs att, genom undersökning och förklaring av 
individernas uppfattning av risker, en förändring av individens beteende och 
uppfattning härigenom kunde möjliggöras. Den så kallade psykometriska 
modellen byggde på statistiska beräkningar av individernas riskperception och 
sannolikhetsuppfattningar. Forskning som bedrevs inom området, kunde användas 
av diverse statliga och privata aktörer, (inte minst politiker), för att hitta gångbara 
lösningar på aktuella problem. Ett exempel på en sådan tillämpning av 
forskningen är undersökningarna som Svensk kärnbränslehantering AB 
genomförde i början av 1990-talet, för att identifiera vilka kommuner som var 
villiga att slutförvara kärnkraftsavfall, (Westerstål & Johansson, 1999). Eftersom 
det i vissa situationer finns ett samband mellan attityd och beteende, förefaller det 
för beslutsfattare inom olika samhällssektorer, vara angeläget att känna till 
människors riskperceptioner. Detta anses vara viktigt för att kunna ta hänsyn till 
befolkningens riskuppfattning, (Olofsson & Öhman, 2011).  
 
Det finns en oerhört rik forskningsflora inom området riskperception. I 
framställningen nedan kommer endast en bråkdel av all tillgänglig forskning i 
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ämnet att presenteras. De teorier som presenteras nedan, är valda endast för att 
visa på en mångfald av olika faktorer som kan påverka individens riskuppfattning. 
 
Till att början med måste det påpekas att många forskningsresultat 
uppmärksammar sambandet mellan riskuppfattning och diverse personlighetsdrag. 
T.ex. sambandet mellan ett sådant personlighetsdrag som ångest och 
riskuppfattning, studerades av Bouyer, Bagdassarian, Chaabanne och Mullet 
(2001), vilka kom fram till slutsatsen att en högre grad av ångest har ett samband 
med en högre riskuppfattning i fråga om faror inom följande kategorier: vanliga 
enskilda risker, föroreningar, och friluftsliv, medan inom kollektivtrafiken och 
energiområdet var riskuppfattningen lägre. Sjöberg och Wållberg (2002) visade i 
sin tur att bara emotionell instabilitet, (neuroticism), har ett hållbart samband med 
riskuppfattning samt ett positivt samband med upplevd risknivå. Mayers, 
Henderson-King & Henderson-King (1997), kom till slutsatsen att individer som 
är oroliga för faror har en positiv koppling till sin önskan att ha kontroll över 
händelser i sina liv. De har följaktligen en intolerans för situationer som är 
tvetydiga eller komplicerade. Även självförtroendet uppmärksammades av 
forskarna i sammanhanget - Macintyre, Rutenberg, Brown och Karim (2004), 
vilka påvisade att personer med lägre självförtroende tenderar att uppfatta 
individuella risker som större. Detta beror på att lågt självförtroende förknippas 
med oförmåga att agera för att skydda sig själv. Avslutningsvis måste påpekas att 
även kontrollfokus, (focus of control), är relaterat till riskuppfattning. Ett högre 
internt kontrollfokus ökar benägenheten att betygsätta miljöer som mer riskfyllda. 
Det verkar som att de som försöker ha större kontroll över sina liv är mer oroliga 
för de risker som de faktiskt har minst kontroll över, (Richard & Peterson, 1998). 
 
Även könstillhörighet kan stå bakom riskuppfattningsförmågan. Slovic (1997), 
påstår att kön är starkt relaterat till riskbedömningen och vilken inställning man 
har till risken. Han citerar flera forskningar där det poängteras att män tenderar att 
bedöma risker som lägre och mindre problematiska än kvinnor gör. Flynn, Slovic 
& Mertz (1994), föreslår förklaringen till detta fenomen genom hypotesen om att 
könskillnader kan uppstå p.g.a. det faktum att män och kvinnor som valdes ut för 
undersökningarna tillhörde olika socialdemografiska grupper samt hade olika 
personlighetsdrag. Dosman (2001), som studerade sambandet mellan 
socioekonomiska faktorer och riskuppfattningen i frågor relaterade till mat och 
hälsa, uppmärksammar i sin tur att kvinnor värderar risker högre samt att de flesta 
risker uppfattas av kvinnor som har flera barn i låg ålder och även har lägre 
inkomst per hushåll.  
 
Även erfarenhet av exponering för risker kan ha betydelse för individens 
riskuppfattning. Det konstaterades t.ex. att innevånare i samhällen, som har större 
erfarenhet av exponering för teknologiska risker, uppvisar förhållandevis svagare 
känsloreaktioner än andra, utan erfarenhet, (Lima, Barnett & Vala, 2005).  På 
individnivå avgör erfarenheten den framtida känsligheten (Richardson, Sorensom 
& Soderstrom 1987). Upprepad exponering för faror kan leda till en ökad 
okänslighet inför hot och en omdefiniering av detta som acceptabelt, således ökad 
exponering för faror som kan relateras till en lägre riskuppskattning. I 
sammanhanget kan nämnas Benthin, Slovic & Severson (1993), som 
uppmärksammar att ungdomar som har deltagit i en aktivitet uppfattar riskerna, 
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som förknippas med denna, som mindre, mer bekanta och mer kontrollerbara, än 
de aktiviteter där erfarenhet saknas.  
 
Vikten av egna erfarenheter av riskexponering poängteras även i samband med 
studier kring skillnader mellan yrkesmäns och allmänhetens riskuppfattningar. Det 
finns många olika studier inom området. Dessa forskningar visar på stora 
skillnader mellan allmänhetens och experternas syn på risker, (Wright, Pearman & 
Yardley, 2000). Experter tenderar att uppskatta risker som lägre. Den mest 
intressanta skillnaden upptäcktes i fråga om riskuppfattning i situationer där 
riskerna är oklara. Även i sådana situationer där experter inte kan antas ha 
kunskap, skiljer sig deras riskuppfattning från allmänhetens. Noteras bör att 
skillnader i fråga om riskuppfattning, även kan påverkas av individernas kulturella 
bakgrund, (Breakwell, 2009). Culturell Theory, utvecklad först av Douglas 
(1986), studerar dessa skillnader. Men, om vi återvänder till frågan om egna 
erfarenheter av riskexponering och riskuppfattning, måste Garvins studie 
uppmärksammas i sammanhanget. Garvin (2001), uppmärksammar att forskare, 
beslutsfattare och allmänheten använder olika, (men samtidigt lika legitima), 
former av rationellt tänkande vid utvärdering och ackumulering av kunskaper om 
faror. Det vill säga: Forskare använder vetenskaplig rationalitet, beslutsfattare 
använder politisk rationalitet och offentligheten använder sig av social rationalitet. 
Intressant att poängtera är just att offentlighetens förståelse för komplicerade 
frågor är begränsad av den knappa tillgången till källor. Kunskapen är 
upplevelsebaserad och individualiserad. Kunskapsuppbyggnad är inte systematisk 
och fokuseras på personlig historia. Sandstig (2003), uppmärksammar i sin tur; tre 
grundläggande faktorer vilka ”interagerar på struktur- och individnivå i 
människors upplevelser av oro, rädsla och otrygghet i staden”. Dessa tre faktorer 
är: bebyggelsen, massmedierna och människors vardagserfarenhet. I 
sammanhanget förstås att individen själv kan, genom att ”medvetet strategiskt 
välja andra vägar när man exempelvis går genom staden eller på väg hem till 
bostaden”, påverka upplevelsen av otrygghet i stadsrummet (Sandstig, 2003).  
 
I fråga om erfarenhet och dess påverkan på individens riskuppfattning, bör man 
påpeka att det inte är endast egna erfarenheter som bidrar till riskuppfattningen. 
Detta uppmärksammas av Beck (1986), som påpekar att även en s.k. omvänd 
erfarenhetslogik har påverkan på individers riskuppfattning. Med det ovan 
nämnda menas, att föreställningar om ett sammanhang knutna till 
samhällsstrukturen skapar upplevelsen, eller med andra ord, att 
samhällsstrukturer, (både materiella och immateriella), kan ses som förklaringar 
till upplevelser av oro. Denna strukturerade erfarenhet kan skapas av 
massmediernas rapportering av våld och brottslighet. Jarlbro (1996), påpekar att 
erfarenheterna och informationen om våld är av sekundär art för de flesta 
människor och förmedlas i första hand genom massmedierna, (bl. a. i form av 
nyhetsrapportering), d.v.s. medierna intar ”en nyckelposition” i frågan om 
”allmänhetens kunskaper, inställning och riskbedömning” gällande våld och 
övergrepp.  
 
Det är konstaterat att våld och våldsbrott bevakas intensivt av massmedier och 
utgör ett högt efterfrågat ämne, (Dahlgren, 1987; Hviftfelt, 1994).  I fråga om hur 
massmedier rapporterar om våld, anser flera forskare, (Gerbner, 1980; Sarnecki, 
1994), att bilden av våld samt dess omfattning, ej överensstämmer med 
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verkligheten. Detta i sin tur bidrar till spridning av omotiverad rädsla hos 
allmänheten, samt en stigmatisering av vissa grupper, (Gerbner, 1980; Sarnecki, 
1994). Även upprepande berättelsestrukturer, som används vid nyhetsförmedling, 
kan påverka allmänhetens riskuppfattning och känslan av trygghet. T.ex. 
upprepande framställning av våldet som anonymt och/eller oprovocerat, kan 
troligen leda till en negativ medieeffekt, i form av framkallande av onödig rädsla 
hos allmänheten, (Jarbro, 1996).	  	  
 
 
 

1.1.2.	  Trygghet	  
Trygghet är ett svårdefinierat och komplext begrepp som handlar om sådana 
företeelser som har både med den enskilde individen och med den fysiska miljön 
att göra (Heber, 2008). 
 
WHO delar trygghetsbegreppet i två delar – den objektiva och den subjektiva. 
Den objektiva tryggheten har inget med individens upplevelser att göra, medan 
den subjektiva består av individens känslor och upplevelser, (Maurice, Lavoie, 
Laflamme, Svanström, Romer, & Anderson, 2001).  I motsats till tryggheten står 
otryggheten. Den subjektiva otryggheten beskrivs som ett komplicerat fenomen 
som består av flera komponenter, (Zani, Cicognani & Albanesi, 2001). Dessa 
komponenter är: den kognitiva delen, den affektiva delen och den 
beteendemässiga delen. Samtliga delar presenteras i tabell 1. Dessa beståndsdelar 
samspelar med varandra – den kognitiva delen påverkar den affektiva, (väcker 
känslan av obehag), vilken i sin tur påverkar den beteendemässiga, (t.ex. genom 
att framkalla ett undvikande beteende, individen undviker områden och enskilda 
platser som av vederbörande upplevs som mindre trygga), (Zani et.al., 2001). 
Andersson (2001), påpekar att den dominerande rädslan hos kvinnor grundar sig 
på oron för att bli våldtagen. Känslan av otrygghet, samt rädslan för att bli utsatta 
för olika typer av våldsrelaterade brott, inverkar negativt på kvinnornas rörlighet i 
det offentliga rummet och medför följaktligen begränsningar i den ovan nämnda 
frågan. 
 
Tabell 1. Den subjektiva otrygghetens beståndsdelar (enligt Zani et.al. 2001) 

   
Beståndsdel Innebörd 
Den kognitiva Kännedom/misstanke om kriminaliteten i det aktuella 

området; fantasier om vad som kan hända. 
Den affektiva Subjektiv, upplevd känsla av oro/obehag, kopplad till en 

specifik situation eller miljö. 
Den beteendemässiga Individens agerande i en viss situation/ miljö som upplevs 

som icke trygg  
 
 
Påpekas bör, att den subjektiva tryggheten påverkas av flera olika faktorer sådana 
som individens egna erfarenheter samt händelser som vederbörande tar del av, 
(via media alt. via interpersonell kontakt). Den kollektiva upplevelsen av trygghet 
i ett visst område, påverkas i sin tur av den subjektiva tryggheten hos individer 
(Maurice et.al., 1998).  
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Andersson (2001) uppmärksammar fem faktorer som har påverkan på den 
upplevda tryggheten hos en enskild individ: platsen där man bor; närmiljö 
(ordning och atmosfär); personlig erfarenhet av utsatthet för brott; hur pass 
vederbörande är informerad (hört talas om) brott som begås i hans/hennes område; 
upplevelse av sin egen utsatthet. I fråga om uppfattningen av vad som upplevs 
som en trygg plats uppmärksammar Jorgensen, (2004), att det förekommer olika 
uppfattningar vilka beror på en hel rad olika faktorer, (ålder, kön, platsens 
placering).  
 
Det finns olika syn på otryggheten, exempelvis BRÅ (2003), delar otrygghet i 
allmän otrygghet och konkret otrygghet. Den förstnämnda typen av otrygghet kan 
exemplifieras med rädslan för brott, medan den andra typen av otrygghet kan 
exemplifieras med en persons inställning till att gå ut efter mörkrets inbrott i 
området där vederbörande bor. Dessa två typer av otrygghet kan påverka varandra 
och medför att det väldigt ofta är ytterst svårt att dra en klar skiljelinje mellan 
dessa två typer av otrygghetsupplevelser. 
 
 
 

1.1.3.	  Trygghetsfrämjande	  i	  stadsmiljö	  
Precis som forskning kring människors riskperception uppstod forskning kring 
trygghetsfrämjande faktorer under andra hälften av 1900-talet. Jordan (2010), 
uppmärksammar två tillvägagångssätt i frågan om trygghetsstrategier – inifrån- 
och utifrånstrategier. Till de förstnämnda hör, (då det är frågan om strategier som 
riktar sig mot individen), strategier och åtgärder som har till syfte att stärka 
individen, hans eller hennes självförtroende, framtidstro, förebilder, relationer och 
kontakter. Då det är frågan om kollektivet, kan inifrånriktade strategier illustreras 
med följande exempel – olika typer av värdegrundsarbete med syfte att påverka 
attityder och normer hos olika grupper. Utifrånriktade strategier går ut på att 
uppmuntra det önskvärda beteendet samt att försvåra brottsliga handlingar, (då det 
är frågan om strategier som riktar sig mot individen),dessa kan i sin tur illustreras 
med hjälp av följande exempel – förändring av den fysiska miljön, ökade polisiär 
närvaro, skärpta straff samt användning av övervakningskameror. Utifrånriktade 
strategier som riktar sig mot kollektiv innebär större strukturella förändringar i 
samhället, (t.ex. motverkande av segregation och diskriminering, arbete som 
bedrivs för att minska tillgång till droger m.m.).  
 
När det gäller trygghetsfrämjande i stadsmiljö, måste Jane Jacobs nämnas. Det 
förefaller vara naturligt att börja vår överblick av hennes teorier inom området, 
eftersom hon där kan ses som något av en föregångare. I sin bok, (2005), 
presenterade hon sin tankar kring trygghetsfrämjande faktorer i stadsmiljö. Enligt 
henne är stadens gator och trottoarer de avgörande elementen som skapar en trygg 
stad. Med detta menade hon att säkra och trygga gator påverkar positivt 
upplevelsen av områdena som ligger runt dessa gator. D.v.s. trygga gator leder till 
att närliggande områden också upplevs som trygga. Detta beror på att folk i 
rörelse, (människor som använder sig av gator och trottoarer), skapar trygghet – 
genom att använda sig av gator, övervakar de, enligt Jacobs teori. Samtidig brist 
på en sådan naturlig övervakning som uppstår till följd av bristfällig aktivitet, 
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skapar upplevelse av otrygghet. Detta i sin tur kan leda till en negativ utveckling 
då gatorna, som upplevs som icke trygga, används i mindre omfattning och detta i 
sin tur leder till att otrygghetskänslan förstärks ytterligare. Jacobs påstår att 
stadsplanering kan antingen minska eller öka brottsligheten i staden. Utifrån det 
ovan nämnda antagandet, presenterar hon en trygghetsfrämjande strategi som går 
ut på följande: städerna bör vara folktäta; gatorna bör användas för varierande 
ändamål; blanda bostadshus med affärslokaler i kvarteren; dessa får dock ej göras 
för stora. Av detta följer att man skapar mer aktiviteter i området samt att dessa 
aktiviteter även kan pågå under olika tider på dagen.  
 
En annan teori som är intressant att nämna i sammanhanget är Oscar Newmans 
Defensible Space teori. Idén lanserades i början av 1970-talet i USA och går ut på 
att hänsyn till sådana faktorer som underlättar kontroll över området för de 
boende, samt främjar deras känsla av territorialitet, måste tas vid planering av 
bostadsområden. Newman utgår ifrån att de sociala kontakterna försvagas av det 
koncept enligt vilken de moderna bostadsområdena är byggda. I kombination med 
svaga markeringar i fråga om ägar- och ansvarsförhållanden bidrar det till 
ökningen av kriminalitet. Newman förespråkar medveten planering av 
bostadsområden och betraktar dem som ett steg mot Defensible Space (förstärkt 
försvarbart rum). Samtidigt poängterar han även vikten av de boendes ansvar, 
samt vikten av gemenskap, (Newman, 1972). Newman lägger stor vikt på 
känslofylld anknytning som de boende har till sitt område, något som han 
benämner: territorialitet. Territorialitet kan uttrycka sig i fysiska former. Han 
menar att tydliga gränser mellan det privata, halvprivata och det offentliga, ökar 
ansvarstagandet hos de boende, minskar anonymitet samt stärker social kontroll. 
Som största utmaning i detta koncept pekar Newman ut de halvprivata ytorna. 
Han anser att p.g.a. avsaknad av tydliga ansvars- och ägarförhållandena kan dessa 
områden, (ytor), vanskötas och förfalla, (Schneider & Kitchen, 2002).  
 
Gällande ansvars- och ägandeförhållande måste även den s.k. Broken Windows-
teorin nämnas. Denna teori lanserades av James Q. Wilson och George L. Kelling 
år 1982 och går ut på att mindre problem ganska lätt eskalerar till stora. D.v.s. ett 
förfallet område, där ingen reparering av brister sker, är betydligt mer attraktivt 
för brott än ett område där även mindre brister repareras omgående, (Kelling & 
Wilson, 1982). Man anser alltså att bebyggelsemiljö, genom sin fysiska 
utformning kan bära budskap om social oordning och att detta i sin tur kan leda 
till förstärkning av rädslan och osäkerhetskänslan, (Birgersson, 1998). Även 
faktorer som underlättar för boende är den naturliga övervakningen av 
bostadsområdet, något som tillskrivs stor vikt av Newman. Han anser att den 
naturliga övervakningen ger de boende kontroll över området samt överskådlighet 
över händelser som sker där. I praktiken kan detta yttra sig genom medvetna val 
av fönster- och dörrplaceringar.  
 
Betydelse av den fysiska omgivningen och sociala förhållanden för förekomsten 
av brott i ett geografiskt område uppmärksammades av J. Ray Jeffery i hans 
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) teori som lanserades 
i USA i början av 1970-talet. Vissa likheter med Newmans teori och CPTED kan 
upptäckas när man betraktar den närmare. Den sist nämnde teorin kännetecknas 
av fyra grundprinciper som anpassas efter dessa behov som uppstår i det området 
på vilket teorin appliceras. Dessa grundprinciper är: naturlig övervakning, 
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förstärkning av territorialitet, naturlig tillträdesövervakning samt ökat skalskydd 
(Eriksson, 2010). Den naturliga övervakningen, (precis som i Newmans teori), går 
ut på att de boende har god översyn över sitt område och därigenom möjliggör 
ingrepp mot inkräktare. Den naturliga övervakningen kan uppnås genom 
medveten planering av t.ex. fönster, dörrar, belysningsanordningar m.m. Precis 
som Jacobs, uppmärksammar Jeffrey att genom att planlägga aktiviteter till ett 
visst område och på detta sätt öka tillströmningen av besökare till platsen, kan 
övervakningen och därigenom tryggheten förstärkas. I detta sammanhang 
uppmärksammas först och främst platser som ej är boendeytor, (t.ex. halvprivata 
eller offentliga områden). Vidare uppmärksammar Jeffrey även vikten av att öka 
territoriekänslan. Den naturliga tillträdesövervakningen kan uppnås t.ex. genom 
tydliga gränsdragningar mellan privata och offentliga områden, samt minskning 
av antal entrévägar som därigenom underlättar för de boende att övervaka sitt 
område samt att identifiera en ev. inkräktare. Med förstärkt skalskydd, i sin tur, 
menas förstärkning av sådana element som lås, fönster, dörrar m.m. 
 
Det bör även ägnas några rader åt kritik av de ovan nämnda teorierna. Den 
naturliga övervakningen, som förespråkas av både Jacobs, Newman och Jeffrey, 
kritiseras för sin ineffektivitet. Det påpekas att det inte finns något samband 
mellan den effektiva naturliga övervakningen och benägenheten hos befolkningen 
att ingripa vid brott. Detta kan bero på oviljan eller rädslan, (Schneider & Kitchen, 
2002). I frågan om Defensible Space -teorin måste påpekas att den kritiseras 
huvudsakligen för att dess applicering leder till inåtvända bostadsområden där 
utomstående ej är välkomna.  
 
 

1.1.4.	  Trygghetsfrämjande	  faktorer	  
Eftersom tryggheten är intimt kopplad till den subjektiva bedömningen föreligger 
en väsentlig skillnad mellan brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete. 
Jordan (2006), poängterar att brottsförebyggande arbete går ut på att man 
fokuserar ”på oönskade händelser och hur de kan reduceras”, medan 
trygghetsfrämjande innebär att ”man fokuserar på hur man kan stärka människors 
upplevelse av att vara trygga”. 
 
Som källan för otrygghet och rädsla sedan urtiden uppmärksammar Feltes (2003), 
sådana faktorer som mörker, okända och stökiga miljöer samt möten med okända 
människor. Empiriska undersökningar visar att människor fruktar att bli utsatta för 
någon typ av brott, (Feltes, 2003). I sammanhanget är yngre människor, 
(ungdomar som man saknar relation till), och främlingar, (människor från okända 
kulturer och etniska grupper), ett återkommande tema. Med tanken på det ovan 
nämnda står otrygghetskänslan i proportion till antalet människor, som hör till 
dessa kategorier och som finns i omgivningen.  
 
Även bebyggelsen och dess utformning tillskrivs betydelse i sammanhanget. 
Listerborn (2000), påpekar att husens längd och/eller bredd har betydelse för 
känslan av rädsla. ”Långa byggnadskomplex kan skapa ogenomträngliga 
områden”. Att motarbeta tomhet i det offentliga rummet ses som en 
trygghetsfrämjande åtgärd. Listerborn (2000), propagerar för medveten 
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planläggning av bostadsområden som möjliggör etablering av olika typer av 
verksamheter i bottenvåningar.   
 
Det anses att landskap och hur dessa uppfattas, har stark påverkan på 
trygghetsupplevelsen hos den enskilde individen. Människor skannar och läser 
området, (på ett medvetet eller omedvetet sätt), för att upptäcka sådana platser 
som kan betraktas som säkra alt. osäkra. Eftersom dolda siktlinjer, vilka uppstår 
vid t.ex. planteringar med tät vegetation, framkallar känslan av otrygghet borde 
öppna och halvöppna ytor prioriteras. Sådana ytor ger möjlighet att ha uppsikt 
över landskapet samt att bli sedd av förbipasserande och kunna se dem, (Kaplan & 
Kaplan, 1998). Listerborn (2000), uppmärksammar tidsaspekten. Hon påpekar att 
t.ex. hållplatser och cykelvägar som upplevs trygga på dagen kan upplevas som 
skrämmande efter mörkrets inbrott. Med anledning av detta poängterar hon vikten 
av att ta hänsyn till det ovan nämnda vid planläggning av sådana anläggningar. 
Detsamma gäller även planering av bebyggelse. Listerborn (2000), påpekar att 
”vinklar, vrår och nischer bidrar till att ge stadsrummet dess spänning och 
karaktär, samtidigt som människor kan vara rädda för att passera dem på 
kvällen”.  
 
Avslutningsvis måste fyra trygghetsfaktorer, som presenteras i Huddinge 
kommuns, ”Handbok för tryggare stadsmiljöer” (u.å.), uppmärksammas. Dessa 
är:  

1. Attraktivitet och hållbarhet - omhändertagna stadsmiljöer; 
2. Överblickbarhet och orienterbarhet – tydliga stadsmiljöer; 
3. Aktivitet – befolkade stadsmiljöer; 
4. Tillhörighet – stadsmiljöer för alla.  

 
Med den första trygghetsfrämjande faktorn menas att det finns en koppling mellan 
den allmänna platsens status och upplevelse av trygghet. D.v.s. väl 
omhändertagna områden upplevs tryggare än sådana som är utsatta för klotter och 
skadegörelse, slitna och igenvuxna.  
 
Med tydliga stadsmiljöer menas i sin tur sådana områden som är lätta att 
överblicka samt orienteringsvänliga. Öppenhet och överblickbarhet medför en 
möjlighet att ”tolka miljön och avläsa situationer på ett sätt som ger en känsla av 
kontroll”, vilket i sin tur påverkar den upplevda tryggheten.  
 
Aktiviteten, eller den s.k. öppna sociala kontrollen, innebär att närheten till andra 
människor som inte anses utgöra hot medför minskad känsla av utsatthet.  
 
Tillhörigheten i sin tur innebär att det gemensamma stadsrummet, som 
kännetecknas av tillhörighet för alla och icke uteslutande av någon, är relaterat till 
trygghet. D.v.s. tryggheten kan uppnås genom att fånga olika ”brukargruppers 
behov” och på ett sådant sätt skapa ”starkare band mellan platser och dess 
användare”.  
 
Trots att Huddinge kommuns ”Handbok för tryggare stadsmiljöer” inte är någon 
vetenskaplig forskning förefaller det vara intressant att nämna den med tanke på 
att en analys av i handboken presenterade strategier kommer att påvisa tydliga 
kopplingar till den i uppsatsen presenterade forskningen. Utöver detta förefaller 
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den vara av intresse med hänsyn till dess syfte som går ut på att ”ge vägledning i 
det dagliga arbetet” med trygghetsaspekter i gestaltnings- och 
projekteringsarbete.  
 
 
 

1.1.5.	  Trygghetsundersökningar	  i	  Stockholm	  
Bland tidigare undersökningar måste nämnas Stockholms stads trygghetsmätning 
som genomfördes vid tre tillfällen, (2008, 2011 och 2014). Syftet med de 
ovannämnda undersökningarna var att ”skapa en samlad bild av hur utsatthet för 
brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för 
att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över staden”. Undersökningen 
genomfördes som en stadsövergripande enkätundersökning där enkäten skickades 
till 32 000 slumpmässigt utvalda personer i 16-79 års ålder som vid tillfället för 
undersökningen var mantalsskrivna i Stockholm. Enkäten bestod av cirka 180 
frågor uppdelade i flera olika ämnen. En av de slutsatser som dragits från 
undersökningen är att en ”klar majoritet av stockholmarna oroar sig inte för att 
utsättas för brott”. Det konstaterades en positiv utveckling och nämndes bl.a. att 
”oro för att själv utsättas för våld eller överfall i den offentliga miljön har minskat 
mycket, från 17 till 12 procent”. Det konstaterades även att de flesta känner sig 
trygga ”i bostadsområdet efter mörkrets inbrott”. Trots denna positiva utveckling 
poängterades även att det råder en stor variation mellan de olika stadsdelarna i 
frågan gällande ”oro för att gå ut sent i området där man bor på grund av upplevd 
risk för att utsättas för brott” (Stockholms stad, 2014).  
	  
	  

1.2.	  Teorier	  
Redan Maslow uppmärksammade vikten av trygghet för den enskildes 
välbefinnande. Det finns flera basala mänskliga behov enligt Maslow (1987). 
Dessa kännetecknas av att individen ständigt längtar efter att tillfredställa dem. 
Denna längtan resulterar i att individen upplever en känsla av välbefinnande när 
behovet uppfylls och vice versa, ett ouppfyllt (ej tillfredställt) basalt behov leder 
till känslan av obehag. Dessa basala behov kan vara både fysiska och psykiska 
samt rangordnas i en hierarki som kännetecknas av att ett behov kan komma i 
fråga endast när det tidigare behovet blivit uppfyllt. Att dessa behov uppfylls av 
omgivningen anses vara en förutsättning för att en individ ska slippa känslan av 
obehag, (Maslow, 1999).  
 

	  
	  

Fig. 1 Maslows behovshierarki. 
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1 - Biologiska (fysiologiska) behov; 2 – behovet av trygghet; 3 – behovet av tillförlitlighet och 
kärlek; 4 – behovet av aktning; 5 – behovet av självförverkligande 
 
Från fig.1 framgår, att de biologiska, (fysiologiska), behoven utgör basen i 
Maslows behovshierarki. Strax över dessa behov återfinns behovet av trygghet. 
D.v.s. detta behov är det näst mest grundläggande och är av betydligt större 
betydelse för individen än behovet av att vara omtyckt, respekterad eller behovet 
av självförverkligande. Påpekas bör dock, att behovet av trygghet alltid finns som 
ett latent behov, (även när detta uppfylls). Vid drastiskt förändrade 
omständigheter i individens omgivning försvinner de högre behoven och behovet 
av trygghet återkommer och förblir dominerande tills det är uppfyllt.  
 
Maurice et.al. (1998), konstaterade, med utgångspunkt från Maslows teori, att en 
individ försöker uppnå trygghet och att det är av vikt att skapa sådana 
förutsättningar som möjliggör för honom att uppnå detta mål. Som vi redan 
nämnt, kan begreppet trygghet delas i den objektiva och den subjektiva delen. 
Eftersom det är den subjektiva delen som är av intresse i denna studie borde 
komponenten av vad som utgör den subjektiva otryggheten nämnas igen. Zani 
et.al. (2001), konstaterar att den består av den kognitiva delen, den affektiva delen 
och den beteendemässiga delen. Samtliga delar presenterades i avsnittet Trygghet. 
Kom ihåg att dessa komponenter samspelar med varandra på följande sätt - den 
kognitiva delen påverkar den affektiva (väcker känslan av obehag) vilken i sin tur 
påverkar beteendedelen, (t.ex. genom framkallande av ett undvikande beteende, 
där individen undviker områden och enskilda platser som av vederbörande 
upplevs som mindre trygga).  
 
 

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  	  
Syftet med studien är att undersöka hur de upplevda riskerna påverkar 
stockholmarnas vardagliga liv. Denna studie är intressant på grund av de resultat 
gällande generaliserbarhet och den mångfald av otrygghetsfrämjande faktorer som 
uppmärksammas i den samt dess påverkan på stockholmarnas livskvalité. Denna 
fallstudie om Stockholm bidrar även i ett allmänvetenskapligt perspektiv kring 
begreppet trygghet, genom begreppet partiell trygghet, vilket identifierades av 
författaren med hjälp av innehållsanalysen bearbetade intervjuer, som lanseras i 
uppsatsen. Avslutningsvis måste sägas att denna undersökning kan komma att bli 
intressant även i ett jämförande perspektiv både i internationell och i tidsmässig 
aspekt. 
 
De centrala frågeställningarna är: 

2.1.	  Specifika	  frågeställningar	  
- Upplever stockholmarna sin livsmiljö, (både stad som helhet och sitt 

bostadsområde), som trygg och säker? 
- Vad betraktar stockholmarna som otrygghetsfrämjande faktorer? 
- Hur påverkar de upplevda riskerna stockholmarnas livskvalité? 
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3.	  Avgränsningar	  
Denna studie handlar om Stockholm och stockholmarna. Eftersom ortnamnet 
Stockholm kan användas i flera olika betydelser valde skribenten att begränsa sig 
till det geografiska område som ingår i Stockholms stad, (se mer om detta under 
rubriken 5.5.Begrepp). Denna avgränsning gäller både urvalet av respondenter 
samt urvalet av den i uppsatsen presenterade informationen.  
 
Nästa viktiga avgränsning är att endast de, som är mantalsskrivna i Stockholm och 
bor där på permanent basis, blev tillfrågade att delta i undersökningen. Tyvärr 
ingick ej representanter för samtliga stadsdelsområdena i Stockholms stad i 
undersökningen. Dock bör detta ses mer som en avgränsning, än som en 
begränsning, av studien.  
 
Vidare påpekas att minderåriga avsiktligen inte blev tillfrågade att delta i 
undersökningen. 
 
Avslutningsvis måste sägas att även antalet intervjuade personer (24), bör ses som 
en avgränsning, vilket beror både på arbetets volym samt den tid som skribenten 
disponerade för att insamla, bearbeta och analysera informationen, (påpekas bör 
att arbetsmaterialet i form av transkriberade intervjuer, kvalitativanalys avs 
tabeller samt sammanfattningar uppgår till 129 sidor totalt).  
 
 

4.	  Metod	  och	  material	  

4.1.	  Studiedesign	  
Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod. Som 
datainsamlingsmetod valde författaren kvalitativ intervju. Lantz (2007), påpekar 
att ”det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner 
inför en företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor”, d.v.s. 
genomföra en intervju. Det finns många fördelar med metoden – bl.a. att metoden 
möjliggör insamling av sådan information som ”det är svårt att få tag i på annat 
sätt” (Jacobsen, 1993).  
 
En väl genomförd intervju bör uppfylla kravet på reliabilitet, (metoden måste ge 
tillförlitliga resultat), kravet på validitet, (resultaten måste vara giltiga), samt att 
det ska vara ”möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna”, (Lantz, 2007). 
Utöver detta uppmärksammas också att en väl genomförd intervju ”ger data som 
speglar källan”, (Lantz, 2007). För att uppnå detta, d.v.s. för att intervjuaren skall 
kunna fånga respondentens uppfattning eller upplevelser, krävs att den intervjuade 
får möjlighet att uttrycka sina tankar. Forskaren måste också tillgodose ett gott 
klimat under intervjusituationen, (Lantz, 2007). 
 
Det finns flera aspekter som forskaren behöver tänka på när man genomför 
intervjuer. Det faktum att forskaren blir, i större utsträckning, medskapare i 
forskningsprocessen, (Lundman & Graneheim, 2015), kännetecknar kvalitativa 
studier som sådana och utgör ett problem som man får brottas med. Ett annat känt 
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fenomen är den s.k. intervjueffekten, som yttrar sig i att den intervjuade kan svara 
på ett sådant sätt som intervjuaren, enligt honom eller henne, kan förvänta sig, 
(Mårtenson 1991, Lantz, 2007). 
 
Yin (2013), påpekar att ”kvalitativ forskning bedrivs mestadels induktivt”. Med 
induktivt tillvägagångssätt menas att forskning där data leder till begrepp – d.v.s., 
som i fallet med denna studie, finns ingen vedertagen teori som kan appliceras på 
den. I stället, med utgångspunkt i empirin, formuleras teorin som presenteras 
under rubriken diskussion. Utöver detta, lanseras i uppsatsen ett nytt begrepp som 
är intimt kopplat till den presenterade teorin – partiell trygghet. Begreppet kan ses 
som ytterligare en produkt av den genomförda studien.    

	  

4.2.	  Datainsamling	  
Data för denna studie samlades in genom intervjuer. Före intervjun lämnades 
grundlig information till respondenten. Av informationen framgick att 
vederbörande kunde avbryta intervjun när som helst samt att forskaren har 
tystnadsplikt gentemot den intervjuade. Utöver detta skrev de intervjuade under 
samtycke till intervjun, (Informationsblad till respondenten samt samtycke kan 
hittas i bilaga). Mer om dessa åtaganden, gentemot respondenten, kan läsas om i 
avsnittet om etiska överväganden. Intervjuernas längd sträcker sig från 3 till 14 
minuter. Den genomsnittliga intervjun är 7,2 min lång, medan det totalt inspelade 
materialet är ca 175 min långt.  
 
Inom ramen för studien genomfördes 24 intervjuer med olika personer som bor i 
Stockholm. Antalet intervjuade personer bestämdes först till 25. Dock tackade en 
av personerna nej till deltagande i undersökningen i sista stund och p.g.a. detta 
blev antalet genomförda intervjuer ojämnt. Antalet genomförda intervjuer anses 
dock vara lämpligt för arbetets volym. Å ena sidan är det ett tillräckligt stort antal 
intervjuade personer för att visa på variation, samt för att hitta vissa genererade 
trender, medan det, å andra sidan, fortfarande är dimensionerat efter uppsatsens 
längd. Slumpmässigt urval ledde till att både män och kvinnor med olika 
utbildnings- och yrkesbakgrund, födda i och utanför Sverige, är representerade i 
undersökningen. De två kraven som ställdes på respondenterna vid urvalet var att 
vederbörande är myndig samt att han eller hon är bosatt i Stockholm på permanent 
basis.  
 
P.g.a. det låga antalet intervjuade personer utgör inte intervjun grund för en 
kvantitativ forskning. D.v.s. det går inte att genomföra någon typ av statistisk 
bearbetning av det insamlade materialet. Däremot ger denna grund, ett 
slumpmässigt urval och respondenternas olika bakgrund, möjlighet att utifrån 
deras utsagor identifiera vissa teman som har gemensam karaktär, (för att 
illustrera denna mångfald sammanställdes information om respondenter i tabell 2 
nedan).  
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Tabell 2. Respondenterna (sammanställning av bakgrundsinformation) 
 
   

                                   Bakgrundsinformation 
 

Politiska preferenser 
 

Nr. 
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Partiet som 
respondenten 
röstade för 
vid 
riksdagsvalet 
2014 

Partiet som respondenten 
kommer att rösta för  vid 
riksdagsvalet 2018 

1 32 M U Rågsved statstjänsteman Ej ej HR kristen S SD alt. M 
2 56 M N Liljeholmen egenföretagare G ej BR kristen M SD 
3 55 K U Liljeholmen egenföretagare G ej BR kristen M SD 
4 35 M U Älvsjö läkare G 1+ 

2 
BR kristen S SD alt. M 

5 78 M U Hägersten konsult G ej HR judendom M M 
6 55 K U Hägersten kommunal 

tjänsteman 
G ej BR muslim S MP 

7 54 K U Hägersten pedagog Ej ej HR muslim M M 
8 26 K U Älvsjö hemmafru/ 

studerande 
G 2 + 

6 
BR deist S SD 

9 42 M N Segeltorp studerande G 14+ 
16 
+ 
16 

V kristen L SD 

10 52 M N Skarpnäck produktionstekniker G ej BR ateist MP MP 
11 47 M N Hägersten studerande Sär ej HR ateist SD SD 
12 27 M N Vasastan studerande G ej HR kristen SD SD 
13 50 K N Södermalm konsult G ej HR  - - - 
14 40 M U Älvsjö tjänsteman S 2,5 HR ateist - M 
15 36 K N Farsta studerande E 8 HR kristen KD KD 
16 35 M U Vasastan konstnär  E ej BR ateist C C 
17 28 K U Abrahamsberg konsult S ej HR deist S Vet inte än 
18 38 M N Kungsholmen militär E ej BR ateist C C 
19 46 M N Östberga arbetar med 

utbildningsfrågor  
S 11 

+ 
14 

BR kristen S S 

20 37 M N Årsta egenföretagare E ej HR ateist SD SD 
21 62 M N Södermalm chef G ej HR kristen SD Vet inte än 
22 53 K N Södermalm pedagog G ej HR kristen M M 
23 74 M N Liljeholmen pensionär G ej BR ateist S S 
24 37 K U Älvsjö studerande G 2 + 

4 
BR agnostiker - M 

 
Förkortningar 
Född i: N- i Norden; U – utanför Norden. 
Civilstånd: G – gift; S – sammanboende; Sär – särbo; E – ensamstående. 
Typ av boende: V – villa; HR – hyresrättslägenhet; BR – bostadsrättslägenhet. 
Politiskt parti: C – Centerpartiet; KD – Kristdemokraterna; L – Liberalerna; MP - 
Miljöpartiet de gröna; M - Moderata samlingspartiet; S – Socialdemokraterna; SD – 
Sverigedemokraterna; V - Vänsterpartiet. 
 
 
 

4.3.	  Analys	  
För att analysera de genomförda intervjuerna tillämpades kvalitativ 
innehållsanalys. Då metoden används för att ”identifiera skillnader och likheter i 
en text”, (Lundman & Graneheim, 2015), anses den vara lämplig för uppsatsens 
syfte.  
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Själva analysprocessen genomfördes på följande sätt: varje analysenhet lästes 
igenom för att få en helhetsbild samt för att kunna reflektera över dess 
huvudsakliga innehåll. Därefter delades texten in i två domäner som antingen 
bekräftar eller dementerar antagandet om att stockholmarna upplever sin stad som 
trygg och säker att bo i. Meningsenheterna urskiljdes ur texten, kondenserades, 
abstraherades samt försågs med koder. För att undvika alldeles för stora rutor, 
markerades meningsenheter med ett kortare citat, åtföljda av ett referenstal, som 
hänvisar till meningsenheten i texten, (intervjun). Den kondenserade texten 
extraherades därefter. Detta skedde genom att texten försetts med koder vilka 
sammanfattades till kategorier. Koderna i sin tur jämfördes och sorterades under 
preliminära kategorier, vilka efter jämförelse av dessas innehåll sammanfördes till 
ett antal mindre kategorier. Så småningom formulerades ett tema. Temat baserar 
sig på ”texten som helhet, innehållet i kategorierna och… tolkning av det 
latenta… budskapet”, (Lundman & Graneheim, 2015). 
 
 

4.4.	  Etiska	  överväganden 
Sedvanliga etiska överväganden föregick denna studie. Av Vetenskapsrådets 
fastställda forskningsetiska principer, har varit ledstjärnan i detta arbete, 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta resulterade i att informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet blivit uppfyllda. 
Allt detta manifesterade sig i att samtliga respondenter innan intervjun blev 
informerade om forskningens syfte. De blev  upplysta om att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Utöver detta 
informerades de om att de uppgifter som de lämnar endast kommer att användas i 
forskningssyfte. De intervjuade informerades även om att de hade rätt att 
bestämma över sin medverkan. För att kunna ge de i undersökningen ingående 
personerna största möjliga konfidentialitet förvarades intervjuerna, (både ljudfilen 
samt transkriberingen), på ett säkert sätt, så att obehöriga inte kunde ta del av 
dem. Respondenterna informerades även om att efter kursens slut kommer 
intervjuerna, (både ljudfilen samt transkriberingen), att makuleras. Utöver detta 
informerades även de intervjuade om att utöver skribenten kommer endast hans 
handledare att kunna ta del av den transkriberande intervjun. Både skribenten och 
handledaren har tystnadsplikt. För att åstadkomma största möjliga konfidentialitet 
avindividualiserades samtliga respondenter på ett sådant sätt att det, utifrån det i 
uppsatsen presenterade materialet, ej går att identifiera varken de själva eller deras 
åsikter. Avslutningsvis måste sägas att före intervjuerna undertecknade samtliga 
respondenter samtycke till intervju. Dessa ifyllda samtyckesblanketter kommer att 
förstöras efter uppsatsens publicering. Även detta i syfte att åstadkomma största 
möjliga konfidentialitet för de intervjuade personerna. 

 

4.5.	  Begrepp	  	  
Nedan kan hittas förklaringar till flera viktiga begrepp som används i uppsatsen. 
 
Stockholm –  med Stockholm menas i uppsatsen Stockholms kommun eller som 
den också kallas Stockholms stad. Stockholm enligt denna definition, består av 
följande stadsdelsområden: Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-
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Liljeholmen, Norrmalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Östermalm, 
Kungsholmen, Farsta, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Spånga-Tensta, Skärholmen och 
Älvsjö.  
 
Stockholmare – med stockholmare menas i uppsatsen en myndig person, 
mantalsskriven i Stockholm, (enligt definitionen ovan), bosatt där på permanent 
basis.  
 
Säkerhet – med säkerhet menas i uppsatsen ett tillstånd som ej innebär fara.  
 
Trygghet – med trygghet menas i uppsatsen känslan av frihet från oroande och 
hotande inslag. 
 
Livskvalité – med livskvalité menas i uppsatsen livsvärde som inte kan mätas 
med ekonomiska medel.  
 
Valet av de tre sistnämnda definitionerna beror på att, å ena sidan, 
överensstämmer de med allmänt vedertagna definitioner, (Allén, 2004), samt, å 
andra sidan, väl korresponderar till de av oss ovan åberopade teorierna samt 
tidigare forskning kring för studien relevanta frågor.  
 
 

5.	  Resultat	  
Även det relativt låga antal genomförda intervjuer visar att det finns flera 
återkommande teman som utkristalliserades under bearbetningen av det insamlade 
materialet. I framställningen nedan presenteras resultaten av den genomförda 
studien.  
 

5.1.	  Hur	  upplever	  stockholmare	  sin	  livsmiljö?	  	  

5.1.1.	  	  Stad	  som	  helhet	  
Stockholm upplevs som en trygg och säker stad att bo i, av mindre än hälften av 
respondenterna. Samtidigt betraktar flera respondenter Stockholm som en icke 
trygg och osäker stad att bo i. Detta beror på flertalet olika faktorer. En hel del 
respondenter lämnade kluvna svar på frågan. En respondent uppmärksammade att 
han känner sig trygg och säker i centrala Stockholm, medan denne inte upplever 
sig trygg i området där han bor. En annan respondent påpekade att Stockholm är 
en trygg och säker stad att bo i, dock inte trygg och säker stad att röra sig i. Frågan 
besvarades även med att det är en trygg och säker stad att bo i, dock påpekades det 
att detta kan bero på vilket område respondenten befinner sig i. Denna kluvenhet 
uppmärksammades även i två följande svar – det påpekades att Stockholm är 
ganska tryggt på dagen, medan en annan respondent uppmärksammade att staden 
är trygg ”om man håller sig inne nattetid”. En respondent påpekade att för denne 
känns staden trygg och säker att bo i, dock kan vederbörande samtidigt vara orolig 
för övriga. Avslutningsvis måste sägas att en respondent hade svårt att bestämma 
sig för om Stockholm är en trygg och säker stad att bo i eller inte och svarade att 
den är ”inte väldigt trygg och inte väldigt otrygg”.  
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5.1.2.	  Område	  där	  man	  bor	  
Området där respondenten bor anses vara tryggt och säkert att bo i av mer än 
hälften av respondenterna. Samtidigt känner sig flera respondenter otrygga och 
osäkra i området där de bor, medan flera respondenter lämnade kluvna svar. Bland 
dessa kluvna svar förekommer sådana där följande kombinationer kan urskiljas: 
känner sig trygg – känner dock oro för anhöriga; känner sig personligen säker – 
oroar mig dock för min egendom; dagtid – trygg och säker, dock ej på natten. 
 
På frågan om respondenterna varit utsatta för någon typ av brott i området där de 
bor, svarade 5 personer - ja. På frågan om de känner någon som varit utsatt för 
någon typ av brott i området där de bor, svarade 6 personer - ja.  
 

	  

5.2.	  Otrygghetsskapande	  faktorer	  enligt	  stockholmare	  

5.2.1.	  Geografiska	  områden	  
Det finns en hel del områden både i Stockholms stad samt i Stockholms län som 
utpekas av respondenterna som mindre trygga och säkra. Hälften av 
respondenterna nämnde Rinkeby, som ett område där de känner sig mindre trygga 
och säkra. Även Tensta nämndes i sammanhanget av många respondenter, medan 
Skärholmen och T-centralen uppmärksammades i sammanhanget av ett mindre 
antal respondenter. Hjulsta nämndes som ett exempel på mindre tryggt och säkert 
område av några respondenter. Andra områdena som uppmärksammades var: 
Farsta, Rågsved, Södermalm, Björns Trädgård, Medborgarplatsen, Folkungagatan 
vid Systembolaget, Husby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Vårby gård, delar av 
Södertälje, Akalla, Vårberg, Kista, Rågsved, Fridhemsplan, Sergelstorg, Östberga 
samt Norra Botkyrka. 
 
Även ej preciserade förorter samt tunnelbana nämndes i sammanhanget, av flera 
respondenter, som en plats där de känner sig mindre trygga och säkra.  
 
De av respondenterna nämnda områden som hör till Stockholms stad 
uppmärksammade polisen, (2015), Rinkeby och Tensta som särskilt utsatta, samt 
Rågsved och Östberga som utsatta områden.  
 
På frågan om respondenterna varit utsatta för någon typ av brott i området som de 
betraktar som mindre tryggt och säkert, svarade 3 personer - ja. På frågan om de 
känner någon som varit utsatt för någon typ av brott i området som av 
respondenten betraktas som mindre tryggt och säkert, svarade 8 personer - ja.  
 
 

5.2.2.	  Tid	  på	  dagen	  
Mer än hälften av respondenter tillskriver tiden på dygnet betydelse för känslan av 
trygghet och säkerhet. Att tiden på dagen har inverkan på upplevelsen av trygghet 
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och säkerhet nämns i olika sammanhang. Vissa respondenter uppmärksammar att 
de upplever staden som helhet eller det område där de bor i som mindre säkert 
eller helt osäkert efter mörkrets inbrott. Andra relaterar känslan av osäkerhet, som 
de upplever på kvällar eller nätter, till en eller flera av de utpekade områdena, som 
mindre trygga och säkra.  
 

5.2.3.	  Invandring	  
Den genomförda innehållsanalysen möjliggör identifiering av det latenta 
budskapet i respondenternas utsagor. Bland dessa otrygghetsfaktorer som 
identifierades i sammanhanget nämner nästan hälften av respondenterna olika 
fenomen som är kopplade till invandringen. Vissa av dessa otrygghetsfaktorer har 
allmän karaktär, (som t.ex. invandrare, vilka framstår vara en otrygghetsfaktor i 
flera olika intervjuer), medan andra nämner mer specifika fenomen: misslyckad 
integration, asylboenden, boenden för ensamkommande flyktingbarn, 
migrationspolitiken samt papperslösa asylsökande. Dessa ovan nämnda 
otrygghetsfaktorer kan vara sammanflätade – t.ex. upplever en respondent 
kopplingen mellan brottsligheten i stora städer och invandrare som saknar 
sysselsättning och ej kan integreras i samhället. 
 
Även massinvandring och sådana företeelser som uppmärksammats till följd av 
flyktingkrisen hösten 2015, nämns i sammanhanget av respondenterna. En 
respondent upplever t.ex. att Stockholm blivit mindre tryggare p.g.a. 
massinvandringen. Han menar att det inte finns kännedom om invandrarnas 
bakgrund och att det finns risk för terrorattentat. En annan respondent poängterar i 
sin tur att migrationen och avsaknaden av kontroll över vilka som kommer in i 
landet, äventyrar säkerheten i hela Sverige. Han anser att det kan finnas terrorister 
bland de som kommer in i riket. 
 
Terrorism som sådan och oro för terrorism i samband med invandringen är ett ofta 
förekommande tema i flertalet intervjuer. Flera respondenter uppmärksammar 
speciellt sin oro och rädsla för muslimer. En av respondenterna är orolig för 
framtiden och anser att det kommer att bli inbördeskrig i Sverige till följd av 
migrationspolitiken. Från kontexten framgår att vederbörande menar ett 
inbördeskrig där muslimer, (vilka av respondenten uppfattas som en homogen 
grupp), kommer att utgöra en av de stridande sidorna.  
 
Utöver detta pekar flera respondenter ut tiggare som en otrygghetsfaktor. En 
respondent upplever att Södermalm har blivit mera otryggt p.g.a. förekomsten av 
tiggare. En annan respondent uppmärksammar i sin tur att hon undviker rumänska 
sällskap, (tiggare), eftersom både män och kvinnor i sådana sällskap beter sig 
aggressivt. 
 

5.2.4.	  Kriminalitet	  	  
Även olika fenomen som hör till kriminaliteten uppmärksammas av 
respondenterna. Särskilt uppmärksammas gängrelaterade problem som, i egenskap 
av otrygghetsskapande faktor, kan kombineras med en annan otrygghetsskapande 
faktor, t.ex. narkotikaförsäljning, eller tidpunkt på dagen. Dessa kombinationer 
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kan yttra sig på följande sätt, (fenomenet illustreras med två citat ur intervjun med 
en respondent): 
 

Narkotika börjar det bli mer och mer av i mitt område. Olika gäng som försöker att 
ta över områden där de håller på att sälja narkotika  
 
- till och med jag upplever att det är lite otryggt på kvällarna. Efter klockan tio då 
det är stendött, förutom de där gängen som hänger utanför tunnelbanan eller vid 
olika portar.  

 
 
Utöver gängrelaterad problematik, utgör narkotikaförsäljning och missbruk, 
ständigt återkommande teman i respondenternas intervjuer.  
 
 

5.2.5.	  Brist	  på	  polisiär	  närvaro/avsaknad	  av	  synliga	  poliser	  på	  gator	  
De flesta av respondenterna anser att bristen på polisiär närvaro/avsaknaden av 
synliga poliser på gatorna äventyrar deras säkerhet antingen i Stockholm som 
helhet eller i området där de bor. Väldigt ofta uppmärksammas bristen på polisiär 
närvaro tillsammans med gängrelaterad problematik och kriminalitet. Detta kan 
illustreras med följande citat: 
 

- …ja, det är ju att man ser väldigt lite poliser på gatorna. Det har ju blivit färre 
poliser och det finns alltså… gäng  
 
- På kvällarna är jag inte trygg med tanke på det som händer. …det jag saknar just 
då är lite mer människor i området och kanske lite mer poliser då med tanke på att 
vi har gängproblem. 
 
- Det finns allt för mycket kriminella människor i Stockholm och det finns allt för lite 
polisnärvaro  

 
En respondent upplever ”bristande kompetens hos ordningsmakten” som 
otrygghetsfaktor. Även i detta fall uppmärksammade respondenten samtidigt 
gängrelaterad problematik: 
 

- Nej, för att mitt förtroende för ordningsmakten är sviktande, jag kan se de 
grupperingar som finns i mitt bostadsområde  

 
Brist på polisiär närvaro kan upplevas vara betydligt större i vissa områden i 
förhållande till andra. En respondent anser t.ex. att polisiär närvaro i förorterna, 
(t.ex. Rinkeby, Husby), är nästan obefintlig och att poliser, ”…rör sig helt enkelt 
inte i de områdena”. 
 
 

5.2.6.	  Avsaknad	  av	  folk	  i	  rörelse	  
Avsaknad av folk i rörelse uppmärksammas av flera respondenter som en 
otrygghetsskapande faktor.  I samtliga fall refereras fenomenet till den personliga 
säkerheten, (T.ex. uppger en kvinnlig respondent att hon inte känner sig trygg med 
”att gå ensam på gator på kvällarna i Stockholm”). Även denna 
otrygghetsskapande faktor kan vara kombinerad med andra otrygghetsskapande 
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faktorer – t.ex. med tidpunkt på dagen, (som i exemplet ovan), eller med 
gängrelaterad problematik och bristande polisiär närvaro. Det ovan nämnda kan 
illustreras med en manlig respondents uttalande då han uppger att han känner sig 
otrygg på kvällarna i området där han bor p.g.a. att det inte finns så mycket 
människor på gatorna samt p.g.a. bristande polisnärvaro och konstaterad 
gängproblematik. Så här lyder hans uttalande:  
 

- På kvällarna är jag inte trygg med tanke på det som händer. …det jag saknar just 
då är lite mer människor i området och kanske lite mer poliser, då med tanke på att 
vi har gängproblem. 

 
 

5.2.7.	  Infrastruktur	  
Flera respondenter uppmärksammar olika typer av infrastruktur som problem 
relaterade till otrygghetsskapande faktorer. Dessa faktorer är dålig belysning, små 
gränder, små undangömda platser och villor, samt trafik.  
 
I frågan om dålig belysning uppmärksammade respondenten att vederbörande 
betraktar mindre belysta områdena som mindre trygga.  
 
En annan respondent uppmärksammade sådana fenomen som små gränder samt 
små undangömda platser och villor som otrygghetsskapande faktorer. Med detta 
menade vederbörande att små gränder där det är mörkt och trångt samt ”små 
undanskymda platser” kan äventyra säkerheten. De ovan nämnda platserna 
uppfattades av respondenten som allmänt otrygga. Undangömda villor i sin tur 
uppmärksammades som mindre trygga och mer drabbade platser i 
inbrottsrelaterade sammanhang.  
 
Avslutningsvis måste poängteras att trafik som otrygghetsfrämjande faktor 
uppmärksammades av en respondent som dock inte har preciserat den otrygghet 
som vederbörande förknippar med den.  
 
 

5.2.8.	  Medfödda	  egenskaper	  	  
Utöver det ovan nämnda uppmärksammades även medfödda egenskaper som 
otrygghetsskapande faktorer av flera respondenter (påpekas bör att dessa 
medfödda egenskaper uppmärksammades som otrygghetsskapande endast i 
kombination med geografiska platser/områden där vederbörande känner sig 
mindre trygg och säker). De flesta av respondenterna uppmärksammade sin 
svenska etnicitet som otrygghetsskapande faktor, (detta i samband med besöket i 
områdena som av dem anses vara mindre säkra och trygga). Så här lyder deras 
svar:  
 

 - Rinkeby, Tensta och Husby … där jag känner mig väldigt ensam, så 
att säga, på grund av min etnicitet och de i övriga olika etniciteterna i 
området. 
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- Sen finns det områden som jag vet att jag ska vara försiktig i, som  
förortsområdena Rinkeby och Tensta, också där svenskar kan anses 
vara liksom utsatta och riskerar bli påhoppade. 
 
- Det skulle ju inte vara bra (otydligt, går ej att höra)… Åka dit alltså 
som en nordisk svensk. …alltså, om man bott i Sverige i hela sitt liv 
skulle jag inte åka exempelvis till Kista, Tensta, Hjulsta… 
 
- Det är ju mycket invandrartäta områden där man som svensk känner 
sig lite rädd faktiskt att vistas i Rinkeby. 
 

Den siste av de nämnda respondenterna uppmärksammade att denna känner sig 
mindre trygg och säker i Södra Stockholm och vid T-centralen samt att detta beror 
på att vederbörande har ”lite mörkare hår” samt identifierar sig som muslim. Det i 
sin tur leder till att hon känner att hon får konstiga blickar på sig. 
 
 

5.2.9.	  Övriga	  otrygghetsfaktorer	  
Som andra, icke ofta i intervjuer återkommande otrygghetsfaktorer 
uppmärksammade respondenterna: ineffektivt straffpåföljdssystem, arbetslöshet 
och dålig sysselsättning, berusade människor och människor som mår psykiskt 
dåligt, aggressiva ungdomar och fotbollsupportrar, avsaknad av 
krisberedskapssystem samt umgängeskrets.  
 
Ineffektivt straffpåföljdssystem uppmärksammas av flera respondenter. En 
respondent anser att unga lagöverträdare som kastar sten på poliser i området där 
vederbörande bor, går ostraffade vilket bekräftar deras benägenhet att begå brott, 
vilket i sin tur äventyrar hennes säkerhet i området där hon bor. Samtidigt anser 
respondenten att ett ineffektivt straffpåföljdssystem äventyrar säkerheten även i 
andra områden – först och främst i förorterna.  
 
Även en annan respondent refererar till ineffektivt straffpåföljdssystem och säger 
att: 
 

- …avsaknaden av jämlikhet påverkar negativt. Med detta menar jag att inte alla är 
lika inför lagen – vissa får svara fullt ut för sina gärningar, medan andra inte 
ansvarar alls. Och detta ger inga bra signaler… för de personer som har 
benägenhet att utföra sådana gärningar. 

 
I frågan om umgängeskrets och dålig sysselsättning, uppmärksammar en 
respondent att trygghetskänslan beror på vilka kretsar man rör sig i, samt beror 
även på vad man gör själv. Gällande arbetslösheten måste påpekas att den nämns 
som en otrygghetsskapande faktor som är förknippad med benägenheten att begå 
kriminella gärningar, t.ex. bilbränder. Det ovan nämnda kan illustreras med 
följande exempel - en respondent påpekar att i området där vederbörande bor 
finns ”lite problem med arbetslöshet och ungdomar som tänder eld på lite bilar”. 
 
Gällande sådana otrygghetsfaktorer som aggressiva ungdomar och 
fotbollssupportrar måste sägas att de respondenter som nämnde dessa faktorer 
påpekar att vederbörande försöker undvika möten med sådana sällskap. Gällande 
människor som mår psykiskt dåligt uppmärksammar en annan respondent att: 
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- …så många människor som mår mycket dåligt och driver runt på gatorna. De upplever 
att de inte får den hjälp de behöver i vården och i kommunen, och lever i utanförskap. 
Många går runt och skriker rakt ut, andra gör sig själva illa framför ögonen på folk på 
gatan - hotar även förbipasserande på olika sätt. 
 

Avslutningsvis måste sägas att avsaknaden av krisberedskapssystem nämndes som 
en otrygghetsfaktor utan närmare precisering och förklaring.  
 
 
 

5.3.Hur	  påverkar	  de	  upplevda	  riskerna	  stockholmarnas	  livskvalité?	  	  
Innan vi går in på frågan om hur de upplevda riskerna påverkar stockholmarnas 
livskvalité ska vi betrakta hur stockholmare förebygger de upplevda riskerna och 
vilka riskreducerande åtgärder de vidtar i sin vardag. Riskreducerande åtgärder 
kan i sin tur delas in i två grupper – de som vidtas för att reducera risker i området 
där man bor och de som vidtas om respondenter åker till områden där de känner 
sig mindre trygga och säkra. Hälften av de intervjuade personerna, (12 pers.), 
uppger att de vidtar någon typ av riskförebyggande åtgärder i området där de bor, 
medan 14 personer uppger att de vidtar/skulle vidta någon typ av 
riskförebyggande åtgärder om de åkte till/skulle besöka ett område som de 
uppfattar som mindre säkert och tryggt.  
 
Dessa riskförebyggande åtgärder är oftast av ganska enkel karaktär. I frågan om 
riskreducerande åtgärder som respondenter vidtar i området där de bor kan vara en 
fråga om att se till att dörrar är låsta, att inte lämna cykel utan tillsyn på gården, att 
kontakta polisen och hyresvärden, att uppmärksamma grannar om ev. risker, att 
etablera kontakter med politiker och stadsdelsförvaltningen, att ta en annan väg 
hem och att nattvandra. Flera respondenter påpekar att de har hund och hunden 
ses av dem som en riskförebyggande faktor.  
 
På frågan om riskförebyggande åtgärder som respondenter vidtar/skulle vidta vid 
ev. besök i andra områden vilka de upplever som mindre säkra och trygga nämns 
följande riskreducerande åtgärder: flera respondenter skulle avstå från att åka dit 
med kollektiv trafik, (tunnelbanna anses av flera respondenter som en icke säker 
plats) – istället skulle de åka bil. En respondent påpekade att han skulle ta med 
hunden. Även en laddad mobil, (för snabb kontakt med polisen i fall det skulle 
behövas), anses vara riskreducerande av flera respondenter. Det 
uppmärksammades även att flera intervjuade personer skulle meddela sina 
anhöriga om sitt resemål. Rent allmänt påpekar många respondenter att de skulle 
vara mer uppmärksamma. Två respondenter skulle använda sig av maskering. I 
det första fallet är det frågan om att göra sig mindre synlig genom att tona ned sitt 
svenska utseende, (respondenten i fråga upplever det riskabelt att som ”en nordisk 
svensk” vistas i vissa förorter). I det andra fallet är det fråga om användning av 
"fula och gamla väskor som signalerar att det inte finns något att stjäla”. Tre 
respondenter påpekade att vid resor till områden som de upplever som mindre 
säkra och trygga bär de vapen på sig – i två fall är det fråga om kniv, medan i det 
tredje fallet uppger respondenten att hon bär på pepparspray, (tillsammans med 
överfallslarm).  
 



	   27	  

Den genomförda innehållsanalysen visar att mer än hälften av respondenterna, (13 
personer), upplever försämrad livskvalité p.g.a. de upplevda riskerna. Detta yttrar 
sig genom undvikande beteende, (t.ex. respondenter avstår från att åka kommunalt 
till vissa områden, besöka vissa områden, vara ute efter mörkrets inbrott, ta 
uppdrag i vissa områden, parkera bilen i området där de bor, gå kurser som hålls i 
områden som anses vara mindre säkra och trygga m.m.). Samtidigt uppger flera 
respondenter att de är mer vaksamma och uppmärksamma när de befinner sig i 
mindre trygga områden. De känner sig spända och avstår från sådana vardagliga 
beteenden som att lyssna på musik via hörlurar eller diskutera politik. Allt detta, (i 
synnerhet undvikande beteende som kan ses som en riskförebyggande åtgärd), 
sätter begränsningar samt gör staden mindre tillgänglig för respondenterna. Det 
ovan nämnda kan illustreras med ett citat hämtat ur en intervju med en ung 
kvinna: 
 

- Jag har anpassat mina träningsrutiner så att jag kan springa när det fortfarande 
är ljust ute. Så t.ex. att när jag kommer hem vid sex, så är det första jag gör att gå ut 
och springa. Sen gör jag resten av de sakerna som jag har planerat. Jag är kanske 
hungrig när jag kommer hem men jag vet att om jag står och lagar mat och väntar 
till efter maten med att gå ut och springa då är det redan mörkt ute. 

 
Detta undvikande beteende följer mönstret som skisseras av Zani et.al. (2001). 
Den subjektiva otryggheten kan delas in i tre delar vilka påverkar varandra. I 
tabellen nedan illustreras detta med hjälp av några citat hämtade från en intervju 
som genomfördes inom ramen för undersökningen.  
 

Tabell 3. Den subjektiva otryggheten  / Från kognitiv upplevelse till 
undvikande beteende 

 
Beståndsdel Innebörd 
Den kognitiva Kännedom/misstanke om kriminaliteten i det aktuella 

området; fantasier om vad som kan hända. 
 
- … det var cirka för 3 eller 4 månader där det var… 
ungdomar som kastade sten på polisen, så jag tycker det 
inte är så säkert längre att… ungdomar så tryggt… att de, 
de tycker… de känner att de kan göra vad de vill, så… 

Den affektiva Subjektiv upplevd känsla av oro/obehag kopplad till en 
specifik situation eller miljö. 
 
- Känner du dig trygg och säker där du bor? 
- Nej, inte längre. 

Den beteendemässiga Individens agerande i en viss situation/miljö som upplevs 
som icke trygg  
 
- Ja, precis som jag har sagt att jag inte längre går ute på 
kvällarna och detsamma på nätterna också. …så jag avstår 
att gå till mitt områdes centrum så det inte… 

 
Exemplet ovan är illustrerat med citat vilka beskriver respondentens upplevelse av 
området där vederbörande bor.  
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6.	  Diskussion	  

6.1.	  Resultatdiskussion	  
Eftersom vi pratar om Stockholms stad och stockholmarnas riskuppfattning 
förefaller det vara naturligt att jämföra vår undersöknings resultat med 
Stockholms stads trygghetsundersökning (2014). En sådan jämförelse, (så långt 
den är möjlig), görs i framställningen nedan.  Även jämförelser med tidigare 
vetenskaplig forskning görs nedan. 
 
 

6.1.1.	  Stockholmarnas	  riskperception	  och	  upplevelse	  av	  sin	  livsmiljö	  
P.g.a. sin utformning och volym ger icke denna studie möjlighet att dra generella 
slutsatser om dess överensstämmelse med olika riskperceptionsteorier som 
nämndes i avsnittet om Teorianknytning. Det insamlade underlaget är helt enkelt 
av sådan karaktär och omfattning att det ej ger underlag för slutsatser gällande 
sambandet mellan personlighetsdrag eller socioekonomiska faktorer och 
riskuppfattningen.  
 
År 2014 konstaterades att en”klar majoritet av stockholmarna oroar sig inte för 
att utsättas för brott” (Stockholms stad, 2014). I samma undersökning 
konstaterades även att de flesta stockholmare känner sig trygga ”i bostadsområdet 
efter mörkrets inbrott”. 72% av respondenterna uppgav att de känner sig trygga 
eller mycket trygga i sitt bostadsområde, medan 5% uppgav att de upplever 
otrygghet. År 2016, efter genomförd analys av insamlad data konstaterar 
uppsatsens författare att 20% av respondenterna upplever Stockholm som en icke 
säker stad att bo i, samt 30% av respondenterna lämnade kluvna svar på frågan. 
Även med hänsyn tagen till studiens omfattning, kan man konstatera att 
stockholmarnas uppfattning av deras vardag inte är lika ljus och positiv som den 
framstår i Stockholms stads tidigare undersökningar. 
 
 

6.6.2.	  Otrygghetsfrämjande	  faktorer	  
De i undersökningen identifierade stora otrygghetsfaktorerna är områdets 
geografiska läge, tidpunkt på dagen/ljusförhållandena, invandring samt 
kriminalitet. Utöver detta identifierades ett visst antal mindre otrygghetsfaktorer, 
sådana som: avsaknad av folk i rörelse på gatorna, dålig belysning m.m. I 
Stockholms stads trygghetsundersökning, (2014), kan utläsas att flera av ovan 
nämnda otrygghetsfaktorer fångades av undersökningen redan år 2014. Det går 
t.ex. utläsa att tidpumnkt på dagen tillskrevs betydelse för känslan av otrygghet av 
de respondenter som deltog i Stockholm stads trygghetsundersökning 2014 – då 
8% av respondenter uppmärksammade att de känner sig otrygga eller avstår från 
att gå ut sent på kvällen i bostadsområdet. Även dålig belysning 
uppmärksammades av respondenterna, år 2014, då 18% ansåg att mörka områden 
och dålig belysning är ett ordningsproblem i bostadsområdet. Samtidigt framstår 
de flesta faktorer som nämnts i resultatdelen som helt unika. Detta inte minst 
p.g.a. Stockholm stads trygghetsundersöknings utformning som gör det omöjligt 
att kontrollera om dessa har fångats upp tidigare.  
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I frågan om jämförelse mellan denna studies resultat med andra vetenskapliga 
studier måste göras gällande att det ligger helt i linje med tidigare forskning. 
Sambandet mellan av respondenter uppmärksammade faktorer och känslan av 
otrygghet har uppmärksammats även tidigare.  
 
Flera av dessa otrygghetsskapande faktorer som uppmärksammas i denna studie 
togs redan upp av Feltes (2003), som utpekade mörker, okända och stökiga 
miljöer samt möten med okända människor som källor för otrygghet och rädsla. 
Påpekas bör att yngre människor, (ungdomar som man saknar relation till), och 
människor från okända kulturer och etniska grupper är återkommande teman i 
empiriska undersökningar gällande fruktan att bli utsatt för någon typ av brott, 
(Feltes, 2003). Det latenta budskapet i respondenternas utsagor pekar ut 
invandringen och till den relaterade fenomen som otrygghetsfaktorer som ligger 
helt i linje med den ovan nämnda forskningen. Även upplevelser av invandrartäta 
förorter som otrygga kan finna sin förklaring i Feltes, (2003), forskning. Stökiga 
ungdomar, (eller snarare sagt ungdomsgäng), som i sin tur utpekas av flera 
respondenter som en otrygghetsfaktor, och som i deras utsagor framstår som en 
sammanslutning av anonyma individer, är ett tydligt exempel på ungdomar som 
man saknar relation till i Feltes mening.  
 
Tidsaspekten som faktor, vilken påverkar känslan av otrygghet, 
uppmärksammades av Listerborn, (2000). Feltes, (2003), utpekade mörkret som 
en av källorna för otrygghet och rädsla. Mörkret som sådant kan relateras till 
sådana av oss uppmärksammade otrygghetsskapande faktorer likt tidpunkt på 
dagen samt infrastruktur.  
 
Infrastruktur i form av små gränder, små undangömda platser och villor samt dålig 
belysning, som uppmärksammas i vår studie som otrygghetsfaktorer 
korresponderar väl med Kaplan och Kaplans, (1998), forskning. De ovan nämnda 
påpekade att dolda siktlinjer har inverkan på trygghetsupplevelsen hos den 
enskilde individen.  
 
Även avsaknad av folk i rörelse, som uppmärksammas av flera respondenter som 
en otrygghetsfaktor, är inte ett helt nytt fenomen som förknippas med 
trygghetsupplevelsen. Jacobs, (2005), uppmärksammade att folk i rörelse 
(människor som använder sig av gator och trottoarer), övervakar områden. Detta i 
sin tur påverkar upplevelsen av områdena som ligger runt dessa gator och skapar 
på detta sätt trygga gator i en trygg stad.  
 
Bristen på polisiär närvaro/avsaknad av synliga poliser på gator och torg, som 
otrygghetsfaktor uppmärksammad av respondenterna, korresponderar väl med de 
s.k. utifrånriktade trygghetsstrategier som Jordan, (2010), nämner. Detsamma 
gäller ineffektiva straffpåföljdssystem. Både ökad polisiär närvaro och skärpta 
straff ses av Jordan, (2010), som exempel på utåtriktade strategier som går ut på 
att försvåra och verka avskräckande på brottsliga handlingar.  
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6.6.3.	  De	  upplevda	  riskerna	  och	  dess	  påverkan	  på	  stockholmarnas	  
livskvalité	  
Gällande frågan om de upplevda riskernas påverkan på stockholmarnas livskvalité 
bör uppmärksammas att redan i Stockholms stads trygghetsundersökning, (2014), 
fångades undvikande beteende upp. Då konstaterades att 8% av respondenterna 
uppgav att de känner sig otrygga eller avstår från att gå ut sent på kvällen i 
bostadsområdet. Samtidigt ger den av författaren genomförda undersökningen en 
betydligt djupare bild av de upplevda riskernas inverkan på stockholmarnas 
livskvalité. Även i fråga om antal personer vilkas vardag påverkas på ett negativt 
sätt, p.g.a. upplevda risker i förhållande till antalet respondenter, ger uppsatsen en 
betydligt mörkare bild än Stockholms stads trygghetsundersökning från 2014. 
Utöver detta skisseras i uppsatsen en betydligt mer nyanserad bild av hur denna 
påverkan kan manifestera sig. 
 

6.6.4.	  Partiell	  trygghet	  
Den tydligaste trenden som går att utläsa från det bearbetade materialet är känslan 
av partiell trygghet, som präglar stockholmarnas vardag, (påpekas bör att trenden 
ej går att utläsa från Stockholms stads trygghetsundersökning 2014). Med partiell 
trygghet menas i denna text, en ojämnt fördelad upplevelse av säkerhet och 
trygghet, beroende på både subjektiva och objektiva faktorer, som yttrar sig som 
en kluven uppfattning av livsmiljön, (Denna kluvenhet i uppfattning av livsmiljön 
uppmärksammades redan i resultatavsnittet). 
 
Den partiella tryggheten kan, (utifrån det insamlade och bearbetade materialet), 
belysas genom följande grundläggande mönster: 
 
Trygg och säker Otrygg och osäker 
själv / känner sig trygg anhöriga / oroar sig för anhöriga 
här / området där man bor där / ett annat område 
dag / när det är ljust natt / när det är mörkt 
 
Det som kännetecknar den partiella tryggheten är att de i tabellen nämnda 
mönstren står i motsats till varandra, (trygg och säker – otrygg och osäker), 
samexisterar och präglar stockholmsbornas uppfattning av deras livsmiljö. T.ex. 
kan man känna sig trygg och säker oberoende på var man befinner sig i 
Stockholm, (känslan av trygghet kan härledas från respondentens kön, fysiska 
egenskaper och erfarenheter), samtidigt som man kan uppleva en stor oro för sina 
anhöriga, (barn, partner m.m.), som befinner sig i samma situation. Detsamma kan 
sägas om geografiskt område – man kan känna sig säker i en viss del av 
Stockholm, och samtidigt känna sig ytterst otrygg och osäker i en annan. Samma 
förhållande gäller även för tidpunkt på dagen – respondenten kan uppleva området 
där vederbörande bor som tryggt och säkert så länge det är ljust, medan när 
mörkret faller upplevs samma område som otryggt och osäkert.   
 
De ovan nämnda typiska mönstren kan i sin tur kombineras med varandra och ge 
stor variation på situationer som faller inom begreppet partiell trygghet. T.ex. kan 
man känna sig trygg och säker i området där man bor under den ljusa delen av 
dagen och uppleva samma område som otryggt och osäkert efter mörkrets inbrott. 
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Denna av oss beskrivna ojämnt fördelade upplevelse av säkerhet och trygghet 
som, beroende på både subjektiva och objektiva faktorer, yttrar sig som en kluven 
uppfattning av sin livsmiljö, fångades upp redan av Listerborn, (2000), som 
uppmärksammade tidsaspekten som trygghetsfrämjande faktor. Vi bör påminna 
oss om att hon påpekar att omkringliggande infrastruktur, (t.ex. hållplatser och 
cykelvägar), som upplevs trygga under den ljusa delen av dagen, kan upplevas 
som skrämmande under den mörka delen.  
 
Som det uppmärksammats redan, hör tryggheten till en av de basala mänskliga 
behov som återfinns hos Maslow. Individen längtar efter uppfyllandet av dessa 
basala behov och när dessa inte är uppfyllda av omgivningen uppstår känslan av 
obehag, (Maslow, 1999). Upplevelsen av den partiella tryggheten har en negativ 
inverkan på stockholmarnas livskvalité. Detta yttrar sig inte bara i känslan av 
otrygghet som följer vissa stockholmare under hela deras vardag, utan även av ett 
undvikande beteende vilka i extremfallet leder till att stockholmarna begränsar sin 
rörelse- och handlingsfrihet, p.g.a. de upplevda riskerna. I sammanhanget bör 
nämnas Sandstig, (2003), som påpekar att individen själv kan, genom att 
”medvetet strategiskt välja andra vägar när man exempelvis går genom staden 
eller på väg hem till bostaden”, påverka upplevelsen av otrygghet i stadsrummet. 
Paradoxalt nog kan en sådan aktiv medveten handling, som beskrivs ovan, ägnad 
för att minska individens upplevelse av otrygghet i stadsmiljön, i själva verket 
vara en omedveten manifestation för undvikande beteende. 
 
Situationer där medborgare aktivt väljer att avstå från att vistas i vissa områden, 
p.g.a. upplevda risker, eller vidtar medvetna riskförebyggande åtgärder innan de 
besöker dessa områden, alternativt begränsar sina aktiviteter efter mörkrets 
inbrott, leder till att Stockholm förvandlats till en stad som inte är lika tillgänglig 
för alla. Den otillgängliga staden är motsatsen till Stockholms stads vision som 
förespråkar rörelsefrihet i staden.  Avslutningsvis måste jag en gång till påpeka att 
en individ alltid försöker uppnå trygghet och att det är ytterst viktigt att skapa 
sådana förutsättningar som möjliggör för honom/henne att uppnå målet, (Maurice, 
et.al., 1998). Utifrån den insamlade materialet framgår att i denna fråga har 
Stockholm stad fortfarande väldigt stor potential för utveckling.  
 
 

6.2.	  Metoddiskussion	  
Det största farhågan, med kvalitativa studier som sådana, är att forskaren, (till 
skillnad från forskare som använder sig av kvantitativa vetenskapliga metoder), i 
större utsträckning blir medskapare i forskningsprocessen, (Lundman & 
Graneheim, 2015). Utöver detta kan den intervjuade påverkas av den s.k. 
intervjueffekten. D.v.s. respondenten kan svara på ett sådant sätt som intervjuaren, 
enligt honom eller henne, kan förvänta sig. Fenomenet är ganska känt och 
beskrivet i vetenskaplig forskning, (Mårtenson, 1991). Sist men inte minst, måste 
påpekas att intervjuaren kan på ett omedvetet sätt ge respondenten ledtrådar 
gällande önskade svar på en viss fråga.  
 
Alla dessa farhågor som nämns ovan kan till viss mån åtgärdas genom användning 
av strukturerade frågeformulär, (Lundman & Graneheim, 2015), vilket skedde 
under arbetets gång. Utöver detta kan ett neutralt förhållningssätt till studiens 
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ämne hos intervjuaren, bidra till att respondenten får svårt att utläsa de av 
intervjuaren ev. önskade svaren, på ett sådant sätt kan den s.k. intervjueffekten 
nivelleras.  
 
Vidare bör påpekas att de transkriberade intervjuerna, som utgör grunden för den 
genomförda kvalitativa innehållsanalysen, inte kan ses separat från sitt 
sammanhang. Fattah & Sacco, (1989), uppmärksammar, att just i frågan om 
kvantitativa undersökningar kring riskuppfattning, kan oro och otrygghet 
essentialiseras, vilket kan leda till att dessa fenomen framställs som fenomen av 
konstant karaktär än som något föränderligt. Just med anledning av det ovan 
nämnda vill jag påpeka att denna undersökning inte kan ses utan sin kontext, 
vilket på ett klart och tydligt sätt framgår av uppsatsens namn, där den betraktade 
frågeställningen korresponderar med tidpunkten för studiens genomförande, 
närmare bestämt år 2016. 
 
Som framgår av vad som sagts ovan, är den största farhågan med metoden, att den 
påvisar hur stockholmarna uppfattade risker under en viss tidsperiod, närmare 
bestämt våren 2016. D.v.s. det är långt ifrån säkert att de intervjuade personer 
skulle lämna exakt samma svar om de skulle intervjuas år 2015, innan 
flyktingkrisen, eller år 2017, strax efter attentaten på Drottninggatan. Måhända att 
i det sist nämnda fallet, skulle flera respondenter utpeka centrala Stockholm och 
området kring T-centralen som otryggt, mer än de gjorde under intervjuerna våren 
2016. Med andra ord, vid kvalitativa undersökningar, (först och främst kvalitativa 
intervjuer), har kringliggande faktorer lika stor betydelse som frågorna i sig.  
 
Med anledning av det kan man konstatera att resultaten av denna studie är 
relevanta endast för tidsperioden när undersökningen genomfördes, d.v.s. våren 
2016. Samtidigt bör man beakta studiens generaliserbarhet. Pilhammar, (1996), 
påpekar att, ”om flera individer, oberoende av varandra och utan att ha varit i 
kontakt med varandra, beskriver ett fenomen på ett sätt, så att ett speciellt 
mönster framträder och inga nya variationer tillkommer vid ytterligare 
datainsamling, kan beskrivningen anses äga viss allmängiltighet eller 
generaliserbarhet”. Den i avsnittet ovan beskrivna partiella tryggheten beskrivs 
på ett sådant sätt att det ger oss anledningar att anta att detta koncept är allmänt 
relevant, d.v.s. äger en viss allmängiltighet och tack vare detta bör ses som en 
känsla som präglar stockholmarnas liv. 
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7.	  Slutsatser	  
Den stora kluvenheten, som präglar stockholmarnas uppfattning om deras 
livsmiljö och som benämns partiell trygghet, präglar stockholmarnas vardag. 
Detta i sin tur påverkar deras beteendemönster samt livskvalité på ett negativt sätt. 
Bland olika faktorer som påverkar stockholmarnas känsla av otrygghet 
identifierades områdets geografiska läge, tidpunkt på dagen/ljusförhållandena, 
invandring, kriminalitet samt flera smärre otrygghetsfaktorer. Som ett annat 
återkommande tema i frågan om otrygghetsskapande faktorer identifierades även 
individens medfödda egenskaper. Med tanke på att kringliggande faktorer har stor 
betydelse vid kvalitativa undersökningar, förefaller det vara angeläget att 
genomföra samma undersökning med vissa tidsintervaller. Således krävs det 
kontinuerliga forskningar kring stockholmarnas riskuppfattning som bör 
genomföras med jämna mellanrum. Detta för att identifiera över tid 
återkommande teman och för att kunna identifiera strategier som kan nivellera den 
kluvna uppfattningen av säkerhet och trygghet och som kan hjälpa till med att 
uppnå målbilden: ”en trygg och säker stad” . Jag hoppas verkligen att denna lilla 
studie skall kunna ligga till grund för framtida forskning; en forskning som kan 
resultera i konkreta förslag för att förbättra stockholmarnas känsla av trygghet och 
som kan göra Stockholm, med sina stadsdelar, mer tillgängligt för invånarna att 
tryggt kunna bo och röra sig i. 
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
 
Bakgrundsinformation: 

• Hur gammal är du? 
• Är du född i eller utanför Norden? 
• Om svaret på den föregående frågan är ”ja”, hur gammal var du när du 

kom till Sverige? 
• Är du gift/sammanboende? 
• Har du minderåriga barn? 
• Bor de tillsammans med dig? 
• Om svaret på den föregående frågan är ”ja”, hur gamla är de? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
• Var i Stockholm bor du? 
• Bor du i lägenhet eller i radhus/villa? 
• Om du bor i lägenhet – bor du i hyres- eller bostadsrätt? 
• Vad har du för trosuppfattning? 

  
En trygg och säker stad? 

• Upplever du Stockholm som en trygg och säker stad att bo i? 
• Varför? 
• Finns det något som du tycker äventyrar din säkerhet/trygghet i 

Stockholm? 
• Känner du dig trygg och säker där du bor? 
• Varför? 
• Har du eller någon som du känner varit utsatt för någon typ av brott i 

området där du bor? 
• Om du upplever att det inte är tryggt och säkert där du bor, har du någon 

gång avstått från att göra något p.g.a. de upplevda riskerna? 
• Om du upplever att det inte är tryggt och säkert där du bor, har du gjort 

något för att reducera dessa risker? 
• Om du upplever att det inte är tryggt och säkert där du bor, har du 

övervägt att flytta till en annan stad eller ett annat område? 
• Finns det något geografiskt område/plats/stadsdel i Stockholm där du 

känner dig otrygg och mindre säker? 
• Varför? 
• Om det finns ett geografiskt område/plats/stadsdel i Stockholm där du 

känner dig otrygg och mindre säker, har du eller någon som du känner 
varit utsatt för någon typ av brott där? 

• Om det finns något geografiskt område/plats/stadsdel i Stockholm där du 
känner dig otrygg och mindre säker, har du någon gång avstått från att 
vistas där? 

• Om det finns ett geografiskt område/plats/stadsdel i Stockholm där du 
känner dig otrygg och mindre säker och du är tvungen att vistas/befinna 
dig där, har du vidtagit någon typ av riskförebyggande åtgärder? 

 
Politiska preferenser  

• Viket politiskt parti röstade du för vid riksdagsvalet 2014? 
• Vilket politiskt parti kommer du att rösta vid riksdagsvalet 2018? 
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Bilaga	  2.	  Information	  till	  informanter	  
	  
Hej! 
 
Mitt namn är Vladimir Iserell och jag studerar vid Karlstads universitet där jag 
läser Masterprogrammet Riskhantering i Samhället. Programmet avslutas med 
mastersuppsats (30 h.p.). Och denna studie genomförs inom ramen för 
examensarbete. 
 
Som ämne för min studie valde jag att studera stockholmarnas riskuppfattning. 
Syftet med studien är att undersöka stockholmarnas riskuppfattning samt hur de 
upplevda riskerna påverkade deras vardagliga liv. 
 
Materialet för studien kommer att grunda sig på ett antal intervjuer på 15-20 
minuter vardera. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas 
(skrivas ut) ordagrant och analyseras med innehållsanalys.  
 
Som informant garanteras du följande: 

• Ingen utöver min handledare kommer att ta del av den transkriberande 
intervjun. 

• Jag och min handledare har tystnadsplikt och de under intervjun insamlade 
uppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte än för 
forskning. 

• Intervjun (både ljudfilen samt transkriberingen) förvaras på ett säkert sätt 
för att obehöriga inte skall kunna ta del av den. 

• Intervjun (både ljudfilen samt transkriberingen) kommer att makuleras när 
kursen är slut. 

• Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. 
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Bilaga	  3.	  Samtycke	  till	  intervju	  
Härmed samtycker jag till medverkande i intervju med syfte att undersöka 
stockholmarnas riskuppfattning samt hur den påverkade deras vardagliga liv. 
 
Jag har tagit del av följande information: 

• Ingen utöver intervjuare och dennes handledare kommer att ta del av den 
transkriberade intervjun. 

• Intervjuare och dennes handledare har tystnadsplikt och de under intervjun 
insamlade uppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte än 
för forskning. 

• Intervjun (både ljudfilen samt transkriberingen) kommer att förvaras på ett 
säkert sätt för att obehöriga inte skall kunna ta del av den. 

• Intervjun (både ljudfilen samt transkriberingen) kommer att makuleras när 
kursen är slut. 

• Deltagandet är frivilligt och jag kan avbryta min medverkan när jag vill. 
 
Ort och datum: 
______________________________________________________________ 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
______________________________________________________________ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


