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TRYGGHETSUPPFATTNINGAR OCH KÖNSNORMATIVA BETEENDEN 

Mattias Johansson 

 

Abstract 
 

Feelings of safeness in public space differs a lot between the sexes, where 

women more often than men feel unsafe. But how do men relate to feelings of 

safeness in public spaces and how does unsafeness affect the relation between 

men and women? This study focusses on men’s behaviour towards women and 

how their behaviour changes during times of unsafeness, and how this 

behaviour affect´s men´s relationship with their romantic partners. The study is 

a case study and will focus on the city district Ålidhem in Umeå city, which 

reputation has suffered from the current image that local medias have 

projected. This case is interesting when it allows us to study how men in 

today´s society relate to problems with safeness in public space.  

The study´s result is based in six qualitative semi-structured interviews. the 

interviews were conducted with six young men in age 20-30 who had 

experience living in- or had prior experience living in the city district Ålidhem or 

had a relationship with a woman who had a similar experience. The interviews 

were later analysed through a narrative analysis method.  

The study´s result show that the men are more open with expressing their 

feelings of unsafeness and to talk about what types of factors that affect their 

mindset than previous studies show. These men sometimes felt that they got 

perceived as threatening elements in public spaces by unknown women, 

especially at night. This perception of the men as threatening elements 

sometimes caused the men to change their behaviour, like slowing down or 

taking other paths to their destination, to dampen the woman´s feeling of 

anxiety. The men themselves sometimes felt anxiety towards their romantic 

partner when they move in public spaces and they sometimes applied certain 

strategies to safeguard them. These strategies however weren’t a product of 

the men’s anxiety, but rather more often a product of the women´s.  

KEYWORDS: Safety in public space, Gender normative behaviour, Security 

planning   
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1. Inledning 
 

Offentliga rum är en central del av den urbana strukturen, då de innefattar 

offentliga platser/ytor som torg och gator (Nationalencyklopedin a, 2018), 

platser som många människor använder dagligen. Problematik uppstår dock i 

offentliga rum då vissa platser kan uppfattas som otrygga att vistas i (Boverket, 

2010). Denna otrygghet kan ta sig an olika former där bland annat fruktan för 

överfall, våldtäkt och rån kan vara inslag som får individer att känna sig otrygg 

(Boverket, 2010). Denna upplevda otrygghet kan påverkas av de fysiska 

aspekter som en plats kan medföra som exempelvis ljus, uppsyn och mänsklig 

närvaro (Boverket, 2010).  

Detta innebär dock inte att arbete som förbättrar den upplevda tryggheten inte 

utförs i dagsläget. Trygghet har fått en mer omfattande roll i planfrågor och 

strategier som, genom design och strukturering av fysiska platser, ska förbättra 

den upplevda tryggheten på platser blir allt mer vanliga (Koskella & Pain, 2000). 

Umeå kommun är ett exempel där de arbetar med att förbättra de fysiska 

aspekterna som kan påverka den upplevda tryggheten, som att exempelvis 

förbättra befintlig belysning längs gång-/cykelstråk och tunnlar, men även att 

undvika funktioner som tunnlar och skogsvägar vid planering av nya gång- och 

cykelstråk (Umeå kommun, 2018b).  

Dock så formas offentliga rum inte bara av deras fysiska egenskaper. Enligt Jane 

Jacobs (2000) så är offentliga rum, närmare bestämt gator, snarare resultatet 

av ett socialt samspel mellan främlingar i staden och att gator därför måste 

erbjuda att en individuell trygghet för individer säkerställs (Jacobs, 2000). 

Därför så påverkas den individuella föreställningen om trygghet i offentliga rum 

av sociala aspekter och relationer såsom rykten, erfarenheter och relationer 

med andra människor (Boverket, 2010).  

Vidare så uppfattas inte trygghet i offentliga rum på samma sätt hos alla 

individer (Boverket, 2010). Detta mönster har setts i tidigare studier där 

exempelvis olika åldersgruppers eller etniska gruppers uppfattningar om 

trygghet tar sig olika uttryck (Koskella, 1999). Kön förblir dock den tydligaste 

påverkande faktorn som påverkar individers trygghetsuppfattning (Koskella, 

1999; Boverket, 2010), vilket tydligt ses idag då antalet kvinnor som känner sig 

otrygga i offentliga rum är fyra gånger fler än antalet män (Boverket, 2010; 

BRÅ). Därför kan planläggningen och det fysiska formandet av det offentliga 

rummet bli en fråga om jämställdhet (Koskella, 1999). Denna tydliga skillnad i 
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hur könen uppfattar trygghet synliggör hur deras respektive rörelsemönster 

påverkas, där kvinnor i större utsträckning tenderar att ta omvägar om de 

kortaste vägarna till deras mål är dåligt upplysta eller inte har många individer 

som rör sig där (Boverket, 2010). Denna känsla av otrygghet hos kvinnor 

manifesteras ofta i rädslan för våld och sexuella överfall från män (Listerborn, 

2002; Boverket, 2010), vilket är en hotbild som ofta förstärks genom mediala 

bilder av det offentliga rummet (Pollack, 2001). Detta innebär att kvinnors 

rörlighet och tillgänglighet kan påverkas av den rådande otrygghetsdebatten i 

dagens samhälle. Stadsdelen Ålidhem i Umeå är ett exempel på hur ett område 

målas upp i media som ett otryggt problemområde (Erikson & Eriksson, 1978; 

Nilsson, 2018; Palmer, 2018).  

Men hur påverkas mäns beteendemönster av rådande otrygghetsdiskurser? 

Enligt Linda Sandberg (2011) så påverkas mäns beteende gentemot kvinnor 

under rådande tider av kvinnlig otrygghet, som i fallet med Hagamannen 

mellan åren 1998 och 2006, där män ofta kändes att de sågs som en potentiell 

förövare och därigenom försöker visa att de inte är ett hot mot främmande 

kvinnor (Sandberg, 2011). Under den tid som hagamannen fortfarande begick 

brott i Umeå så ändrade många män även sitt beteende mot närstående 

kvinnor, där de ofta antog en väldigt beskyddande roll som att följa med dem 

hem eller skjutsa hem dem på kvällen (Sandberg, 2011).  

I början av år 2018 lyftes det fram i lokala medier att flera våldsbrott begåtts i 

Ålidhemsområdet, främst i karaktär av sexuellt våld mot kvinnor. Dessa brott 

antogs ha begåtts av samma man, som greps i mars 2018 misstänkt för 

våldtäkter och försök till ofredande på kvinnor i dels Ålidhem men även i övriga 

Umeå (Nilsson, 2018). Dessa serievåldtäkter skedde inte under en lika lång 

period som då hagamannen fortfarande var aktiv och har därför inte fått lika 

stort mediautrymme, fast de har fortfarande haft en inverkan på 

Ålidhemsområdets mediala bild. Därför är det intressant att undersöka hur 

män uppfattar trygghet i det offentliga och hur deras beteende mot kvinnor ser 

ut i tider av otrygghet.  
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1.1  Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka mäns uppfattning om den rådande 

otrygghetsdiskursen gällande stadsdelen Ålidhem och hur diskursen påverkar 

deras beteendemönster. Speciellt fokus kommer att läggas på männens 

relation till närstående kvinnor. Utifrån detta syfte så har följande 

frågeställningar ställts:  

• Hur ser mäns beteendemönster ut i offentliga rummet och hur anser män 

att deras beteendemönster i relation till okända- och närstående kvinnor 

förändras i tider av otrygghet? 

• Vilka strategier använder män vid oro för närstående kvinnor?  

• Hur konstrueras könsroller kvinnligt och manligt genom diskurser om 

otryggheten i offentliga rum? 

 

1.1.1 Avgränsning  

 

Denna studie kommer att göra en geografisk avgränsning till stadsdelen 

Ålidhem i nordöstra Umeå, då denna stadsdel får mycket uppmärksamhet i 

lokala medier. En vidare avgränsning är att endast intervjua män som bor med 

sambo och/eller döttrar eller har en partner som bor ensam på 

Ålidhemsområdet. Anledningen till avgränsning av målgrupp är för att se hur 

männens beteende mot närstående kvinnor förändras då kvinnorna rör sig på 

Ålidhemsområdet.  

 

1.2  Disposition 

 

Denna avhandling är uppdelad i sju olika kapitel. Det första kapitlet, som 

presenterats ovan, ger en inblick i vilket samhällsproblem som ligger till grund 

för studien och vilken infallsvinkel som studien kommer att beröra. Nästa 

kapitel, det vill säga det andra kapitlet, kommer att innehålla en kort 

områdesbeskrivning för studieområdet Ålidhem. Det tredje kapitlet kommer 

att beskriva olika centrala begrepp som ofta används i avhandlingen samt att 

beskriva tidigare studier och teorier som kommer ligga till grund för diskussion.  
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Kapitel fyra kommer att beröra studiens tillvägagångssätt, så vilken 

metodinriktning studien kommer att använda och även hur arbetsprocessen 

sett ut under respektive steg av studien. Kapitel fem kommer beröra de 

resultat som samlats in under studiens gång, vilket sedan kommer att ligga till 

grund för diskussion. Det sjätte kapitlet kommer att diskutera studiens 

insamlade resultat utifrån relevanta teorier och tidigare studier varpå det 

sjunde och sista kapitlet kommer presentera de slutsatser som studien 

resulterar i och slutligen exemplifiera framtida forskningsområden som kan 

vara av intresse i relation till denna studie.  
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2. Ålidhem 
 

Umeå stad är lokaliserad i norra Sverige längs östkusten och med ett 

invånarantal på 125 000 så är Umeå en av norra Sveriges största städer. Staden 

agerar även som knytpunkt för resten av Norrland, då dels många vägar leder 

dit samt i och med Umeåflygplats närvaro i söder. Befolkningsmängden har 

fördubblats under de senaste 50 åren i och med invigningen av Umeå 

Universitet år 1965, vilket tydligt har påverkat utformningen av stadsdelen 

Ålidhem. Ålidhem är ett delområde i den ”Östra stadsdelen” (Umeå kommun, 

2016), och är idag ett bostadsområde som domineras av flerfamiljsbostäder 

(Erikson & Eriksson, 1978). Området skulle ursprungligen innefatta villatomter 

(Åkerlind, 2007), men i och med uppkomsten av Umeå Universitet så 

bestämdes det att området skulle innefatta studentbostäder (Erikson 

&Eriksson, 1978; Åkerlind, 2007). Anledningen till ändringen var för att 

tillgodose en ökad befolkningstillströmning då inte bara studenter behövde 

bostäder och nöjesmöjligheter, utan att lärare, assistenter och bostadsbyggare 

(Åkerlind, 2007). Byggandet av studentbostäder har även kraftigt influerat 

ålderssammansättningen och sysselsättningen i området då väldigt många är i 

åldrarna 19–29, varav många studerar vid universitetet (Umeå Kommun, 

2018a).  

Området och dess byggnader karaktäriseras av en miljonprogramsprägel som 

ibland förekom på 1960-talet, ställda parallellt och väldigt tätt intill varandra 

(Erikson & Eriksson, 1974). Vid sidan av närheten till universitetet så huserar 

Ålidhem ett centrum, Ålidhemscentrum, som erbjuder tillgång till både 

kommersiell och offentlig service (Åkerlind, 2007).  

Ålidhem ansågs redan på 1970-talet vara ett problemområde i lokala medier, 

där problem som alkoholism, hot och trakasserier, speciellt runt 

Ålidhemscentrum, är de mest vanliga (Erikson & Eriksson, 1978). Även om det i 

dagsläget kan förekomma alkoholrelaterade tillställningar på Ålidhem så har 

området på senare tider fått mycket uppmärksamhet i lokala medier för 

våldsrelaterade brott som överfall och våldtäkter. Redan den tredje mars detta 

år så uppkom det i Västerbottens Kuriren (Nilsson, 2018) att en man hade 

gripits för en rad våldtäkter och försök till ofredande på kvinnor på 

Ålidhemsområdet.  
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3. Centrala begrepp och Tidigare forskning 
 

3.1  Centrala begrepp 

 

3.1.1 Trygghet 

 

Trygghet är enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin c, 2018) ett 

begrepp som används då en individ är fri från oroande eller hotande element 

som på ett eller annat sätt kan ha inslag på en individs omgivning. Som tidigare 

studier visar så är trygghet inte alltid är en självklarhet för alla beroende på 

situationen (Boverket, 2010; Sandberg, 2011; Listerborn, 2002). Trygghet är en 

subjektiv uppfattning vilket inte ska blandas ihop med säkerhet vilket snarare 

hänvisar till åtgärder och handlingar som resulterar i att oönskade händelser 

inte ska inträffa (Nationalencyklopedin b, 2018). Trygghet kommer i denna 

studie att användas för att beskriva männens uppfattningar om deras 

personliga trygghet, samt huruvida männen känner att de påverkar 

trygghetskänslor hos främmande kvinnor i offentliga rum och slutligen om det 

finns trygghets aspekter i deras relation med respektives partner.  

 

3.1.2 Offentliga rum 

 

Ett offentligt rum är, i lekmannaspråk, en beteckning för fysiskinfrastruktur som 

är tillgänglig för allmänheten (Nationalencyklopedin a, 2018). I denna studie så 

kommer begreppet offentliga rum att dels användas för att beskriva hur män 

uppfattar trygghet när de rör sig i områden öppna för allmänheten och även 

som ett sätt för män att beskriva vissa geografiska platser som eventuellt kan 

uppfattas som otrygga.  
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3.2  Tidigare forskning 

 

3.2.1 Trygghet och otrygghet i offentliga rum 

 

Det finns många olika sätt som den upplevda tryggheten kan ta sig form i det 

offentliga rummet, på både ett fysiskt eller socialt plan. Återkommande 

faktorer som ofta nämnts i tidigare studier har till stor del berört rumsliga 

aspekter till hur otrygghet tar form i det offentliga, där framförallt ljus, geografi 

och uppsikt är återkommande teman (Boverket, 2010). Ljussättningen som ett 

område har beror på främst två olika faktorer: den artificiella ljussättningen i 

ett område (Boverket, 2010) och den naturliga ljussättningen som främst 

påverkas av tidsfaktorer (Boverket, 2010; Koskella, 1999). Individers upplevda 

trygghet påverkas väldigt tydligt av dessa tidsaspekter vilket kan exemplifieras 

genom Sveriges nationella trygghetsundersökning från år 2009 (Boverket, 

2010) där var sjätte person som blivit tillfrågad kände sig otrygg i sitt 

bostadsområde under kvällstid.  

Geografiska aspekter till otrygghet tar sig också an olika former. Enligt Pain 

(1997) så kartläggs vissa offentliga områden ibland som trygga eller otrygga. 

Denna metod har naturligtvis fått kritik riktad mot sig då den övervägande 

delen av våldsövergrepp sker i hemmiljön och inte i det offentliga. Fast det är 

en metod som inte är grundlös och som har sina meriter då vissa offentliga 

områden statistiskt sett uppfattas som mer otrygga än andra, och enligt Pain 

(1997) så är det oftast i dessa områden som riskerna för våldsövergrepp är 

lokaliserade.  

En annan aspekt som är kopplad till områdets fysiska karaktär är vilken uppsyn 

som individer har över området då de rör sig där (Boverket, 2010). Detta 

problem med uppsyn beskrivs ofta i den mån att individer inte kan se 

potentiella förövare innan det är för sent (Boverket, 2010). Dålig uppsyn 

behöver dock inte alltid kopplas till känslor av otrygghet. Pain och Koskella 

(2000) anser i sin studie att uppsynen i ett område kan bidra till att kvinnor kan 

känna sig mer otrygga i offentliga rum, då kvinnorna känner att de blir tydliga 

måltavlor för potentiella förövare. Problemet ligger därför inte nödvändigtvis i 

uppsynen, utan snarare vilka andra individer som rör sig i området och deras 

karaktär (Pain & Koskella, 2000). Just denna aspekt av trygghet i det offentliga, 

nämligen att det bör finnas en viss mängd individer i rörelse är ett centralt 

kriteria för att stadslivet ska fungera (Jacobs, 2000). Jacobs (2000) anser dock 
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inte att det måste finnas en personlig koppling mellan individer för att de ska 

känna sig trygga i offentliga rum, utan snarare att möjligheten till anonymitet i 

sig är en källa till trygghet som är central och viktig i stadslivet. Istället så beror 

trygghetskänslor i välbefolkade områden på ett osynligt nät av tillit där 

individerna medvetet håller uppsyn över sin omgivning vilket i sig formar en 

social urban struktur (Jacobs, 2000).  

Dessa ovan nämnda faktorer påverkar till störst del kvinnors 

trygghetsuppfattning i offentliga rum (Boverket, 2010), vilket även begränsar 

deras rörelsemönster i offentliga rum (Pain, 1997).  

 

3.2.2 Traditionella könsroller 

 

En viktig aspekt att benämna i samband med trygghet i offentliga rum är att 

trygghet är väldigt subjektivt och påverkas av individers personliga attribut och 

sociala tillhörighet. Faktorer som ålder, etnicitet och inkomst påverkar hur en 

person uppfattar trygghet i offentliga rum, men kön har länge varit den 

tydligaste faktorn som påverkar individers upplevda trygghet, där kvinnor 

statistiskt sett känner sig mer otrygga i offentliga rum än män (Boverket, 2010; 

Pain, 1997). I Sverige så är denna skillnad i upplevd otrygghet i det offentliga 

väldigt stor, där tjugo procent mer kvinnor än män känner sig otrygga i 

offentliga rum (Boverket, 2010). Denna upplevda otrygghet av kvinnor i 

offentliga rum handlar till stor del om rädsla för våldsövergrepp, närmare 

bestämt sexuellt våld (Pain, 1997). Dock så är chansen för att kvinnor blir 

utsatta för sexuellt våld relativt liten i relation till mäns risker för vanliga 

våldsövergrepp i det offentliga. Kvinnor löper istället större risk för att bli 

utsatta för sexuella våldsövergrepp i sina hem (Boverket, 2010; Pain. 1997). 

Denna skillnad i upplevd trygghet mellan könen då män ändå löper större risk 

för överfall anses istället grundas i traditionella könsroller och patriarkala 

maktstrukturer (Listerborn, 2002; Sandberg, 2011).  

Dessa könsroller tar ofta form för individen i livets tidiga skeden och beror på 

flera faktorer från sociala konstruktioner (Bussey, Bandura & Bjork, 1999). 

Bussey et al. (1999) anser att dessa sociala konstruktioner influerar individer 

genom två olika former, där den första formen är av familjär karaktär medan 

den andra påverkar individen genom utomstående sociala system som 

genomsyrar individens vardagsliv. Liknande fenomen belyser även Maccoby 
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(2000) då hon beskriver en av två klassiska perspektiv i relation till utveckling av 

könsnormativa beteenden, närmare bestämt socialiseringsperspektivet. Enligt 

socialiseringsperspektivet så formas könsnormativa beteenden i individen 

redan i barnsben, där ”socialiseringsaktörer” som föräldrar, lärare eller andra 

barn förstärker normativa beteenden eller bestraffar barn för normbrytande 

beteenden för respektive kön (Maccoby, 2000). Hur könsnormativa beteenden 

förstärks kan ta sig an olika former. Exempelvis så påverkas individers beteende 

då de blir tilldelade könsspecifika namn, blir klädda på och blir tilltalade på ett 

sätt som är väldigt könsnormativt där exempelvis pojkar blir tilldelade 

egenskaper vid tilltal som: ”stark grabb” eller dylikt (Maccoby, 2000). Dessa 

exempel är enligt Maccoby (2000) ett sätt att applicera en könsidentitet som 

förtydligar att barnet har ett specifikt kön och således ska bli behandlad på ett 

visst sätt.  

Dessa könsroller tar sig an olika form i det offentliga rummet, vilket kan 

exemplifieras genom tidigare studier. En tydlig skillnad är hur män och kvinnor 

uppfattar olika otrygga situationer. Enligt Stanko (1993) så reagerar kvinnor på 

ett ångest- och oroladdat sätt i situationer som kan uppfattas som otrygga, 

exempelvis vid inbrott. Män, å andra sidan, reagerar annorlunda i samma typ 

av situation, nämligen genom irritation och ilska (Stanko, 1993). Sandberg 

(2011) belyser detta i hennes doktorandavhandling, där hon undersöker 

kvinnor och mäns syn på otrygghet i samband med härjingarna av ”Haga-

mannen”. Även i detta fall så tenderade de intervjuade männen att inte känna 

sig direkt otrygga i offentliga rum, utan att vissa istället visade irritation 

gentemot gärningsmannen då de intervjuade männen kände att de jämfördes 

med gärningsmannen av okända kvinnor när de rörde sig i offentliga rum, 

speciellt på kvällen (Sandberg, 2011).  

Vid sidan av mäns irritation då de målades som en potentiell gärningsman så 

uppfattade männen att de hade negativa inverkningar på främmande kvinnors 

upplevda trygghet. I situationer där män upplevde att de uppfattades som en 

potentiell förövare så tenderade de att ändra beteende för att försäkra okända 

kvinnor att de inte var ett hot (Sandberg, 2011). Sådana beteendeförändringar 

kan vara att sakta ner gång farten eller att gå över till andra sidan vägen vid 

eventuellt möte med kvinnor under kvällstid. Detta fenomen benämner 

Sandberg (2011) som en form av ”good guy walk”, som hänvisar till att män 

ändrar beteende i- och användning av offentliga rum då de upplevs som en 

hotbild av främmande kvinnor.  Detta fenomen har en likhet till Koskella’s 

(1997) definition av normbrytande kvinnliga beteenden som hon kallar ”the 
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bold walk”, som grundas i att kvinnor utstrålar en frånvaro av rädsla och går på 

ett väldigt självsäkert sätt då de vistas i offentliga rum.  

Vidare så visar tidigare studier stora skillnader mellan hur de olika könens 

beskriver sin uppfattning om otrygga situationer. Först och främst så tenderar 

män att inte prata om sin egna otrygghet (Sandberg, 2011; Stanko, 1993). Män 

förväntas hantera och beskriva otrygga situationer på ett speciellt sätt, 

nämligen att hålla inne känslor av oro och ångest, att de förväntas ses som 

starka och självständiga individer som klarar av den oro och de eventuella 

fysiska påfrestningar som en våldsam sammandrabbning kan medföra (Stanko, 

1993), vilket tydligt beror på den manskultur som dagens samhälle innefattar 

(Stanko, 1993; Sandberg, 2011). Denna mansroll anser Stanko (1993) bero på 

den mansbild som män ofta förväntas leva upp till, som exempelvis bilden av 

den orädda och beskyddande machomannen som inte bara förväntas hålla inne 

känslor av oro och ångest, utan som även förväntas ta en beskyddande roll 

gentemot närstående och främmande kvinnor (Sandberg, 2011; Stanko, 1993). 

Detta betyder dock inte att män inte känner utav dessa typer av känslor i 

relation till otrygga situationer, utan att de förväntas hålla sådana känslor inne 

och inte prata öppet om dem (Stanko, 1993). I kontrast till detta förväntade 

beteende från män så tenderar kvinnor att vara otrygga i offentliga rum, och 

enligt Sandbergs (2011) studie så förväntas även kvinnor att uppleva otrygghet 

i det offentliga.  

Dessa ovan nämnda studier visar på att det finns vissa generiska sätt för män 

och kvinnor att utrycka sig på, vare sig det är deras känslor eller agerande i 

vissa situationer. enligt Maccoby (2000) så har dock dessa könsroller, för att 

inte nämna relationen mellan de två könen, förändrats i så pass hög grad att 

det inte kan förklaras genom generiska termer. Därför är det inte ovanligt att se 

beteenden som skiljer sig från de som kan anses vara könsnormativa i dagens 

samhälle, och att dessa samhällsstrukturer är öppna för förändring (Maccoby, 

2000).  
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4. Metod 
 

4.1  Fallstudie 

 

Denna studie är en fallstudie. Metoden i fråga går ut på att undersöka olika 

exempel av ett specifikt fenomen/fall för att sedan kunna på ett mer 

djupgående sätt kunna undersöka olika kontexter som kan påverka det sociala 

fenomenet och eventuella förklaringar till varför fenomenet tar plats från 

första början (Hay, 2016; Bryman, 2012). Fallstudier är en forskningsmetod som 

används inom flera fält av forskning, både av kvalitativ och kvantitativ karaktär, 

varför det därför viktigt att specificera vilken typ av infallsvinkel som studien 

berör (Hay, 2016), vilket då gör denna studie till en renodlad kvalitativ studie då 

den grundas i subjektiva narrativ istället för statistik. Enligt Hay (2016) så kan 

fallstudier användas i olika typer av kontexter som specifika händelser eller 

geografiska områden, vilket passar väl in på denna studie i och med att den har 

en tydlig geografisk avgränsning i stadsdelen Ålidhem.  

 

4.2  Metodval  

 

Denna studie har använt semistrukturerade kvalitativa intervjuer för samling av 

information. Anledningen till användandet av intervjuer var för att kunna fråga 

respondenterna om deras tankar och erfarenheter ansikte mot ansikte och 

därigenom dels kunna se till att de svar som ges berör ämnet i fråga och dels 

kunna kontrollera på plats att informationen som tas upp stämmer överens 

med respondentens svar (Denscombe, 2016).  

Den semistrukturerade intervjuformen innebär att intervjuaren nyttjar en 

intervjuguide (Denscombe, 2016; Hay, 2016). Intervjuguiden ska innehålla en 

uppsättning med huvudteman som berör det studerade ämnet och dessa 

teman ligger sedan till grund för de frågor som ställs under intervjutillfället 

(Hay, 2016). Den semistrukturerade intervjun är enligt Hay (2016) präglad av 

”strukturerad fast flexibel utfrågning”. Tanken är att intervjuaren ska ha 

möjligheten att forma de följdfrågor hen anser är av vikt för studien på plats 

under intervjun (Hay, 2016). Denna struktur ger intervjuaren möjligheten att 

vara flexibel gällande ordningsföljden av frågorna som ställs och ger 

respondenten mer utrymme för att utveckla sina svar (Denscombe, 2016), 
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vilket passar väldigt bra in på denna studie då fokuset ligger i narrativet, det vill 

säga individernas egna berättelser och uppfattningar.  

 

4.3  Narrativanalys 

 

Trygghet är ett väldigt subjektivt ämne, då trygghet handlar om hur individer 

uppfattar olika situationer och hur individer värderar olika trygghets aspekter, 

vilket står i kontrast till säkerhet som snarare berör faktiska åtgärder och 

strategier som i sin tur ska bidra till en tryggare närvaro (Nationalencyklopedin 

b, 2018; Nationalencyklopedin c, 2018). Då trygghet är ett så pass subjektivt 

ämne så har denna studie tillämpat en narrativ analysmetod med en deduktiv 

inriktning. Den deduktiva inriktningen är ett sätt att behandla relationen mellan 

teori och forskning, närmare bestämt att forskning ska utföras i referens till 

syften/hypoteser som grundas i teori (Bryman, 2012).  

I lekmanstermer så innebär den narrativa analysmetoden att fokus ligger i 

framtagningen och analysen av intervjupersonens berättelser och hur olika 

förhållanden och tidsaspekter tar form i och påverkar deras vardagliga liv 

(Bryman, 2012; Denscombe, 2016). Narrativa analyser behöver dock inte vara 

begränsade till livshistoria (Bryman, 2012), då det finns två sätt att definiera 

och analysera narrativ på (Denscombe, 2016). För det första så kan personliga 

narrativ användas för att undersöka hur den sociala världen uppfattas av och 

konstrueras för den specifika individen, med en inriktning på hur moraliska 

eller politiska omdömen binder samman samhället (Denscombe, 2016). För det 

andra så kan narrativ användas som en metod att analysera hur individens 

egna vardagliga värld formas genom deras narrativ, där fokus ligger på hur 

individerna förmedlar sina berättelser samt hur dessa berättelser passar in i 

den kontext som den berättas i (Denscombe, 2016). Denna studie kommer att 

lägga ett fokus på det senare exemplet då syftet är att undersöka hur 

respondenternas narrativ står i kontext med traditionella könsroller, samt hur 

trygghet och otrygghet tar sig form i deras vardagliga liv. Resultatet har därför 

presenterats på ett subjektivt sätt, vilket kan stå i kontrast till vanligt 

förekommande narrativa analyser som presenterar analysen från en objektiv 

synvinkel (Denscombe, 2016).  

Intervjuerna som utförts i denna studie har spelats in men inte transkriberats, 

och sedan analyserats genom en narrativ analys med tematisk inriktning. Den 
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tematiska inriktningen har applicerats då generella teman, samt även 

skiljaktigheter, gällande otrygghet i offentliga rum och relationer har studerats 

genom intervjupersonernas narrativ (Denscombe, 2016). Detta är anledningen 

till varför intervjuerna inte transkriberats, utan att forskaren istället lyssnat 

efter teman och skiljaktigheter i intervjupersonernas berättelser. 

Intervjupersonernas narrativ har sedan, till stor del, presenterats genom citat, 

vilket ansetts har förtydligat eventuella teman och skiljaktigheter.  

 

4.4  Validitet, Intervjuareffekt, Reflexivitet och Etik 

 

Kvalitativ forskning, inte minst intervjustudier, har några viktiga aspekter som 

måste tas i åtanke. För det första måste validiteten i intervjupersonernas svar 

tas i åtanke. Validitet i forskningsrelaterade termer behandlar två olika 

aspekter: validiteten i forskarens representation av insamlad information och 

validitet i sanningsgraden av intervjupersonens svar. Enligt Hay (2016) så 

handlar ofta validitetsproblem från forskarens sida om en eftersaknad av 

utvärderingssystem för trovärdighet, vilket är ett väldigt svårt och delikat ämne 

att beröra då det kan vara svårt att göra en generaliserad mall för trovärdighet i 

kvalitativ forskning. Därför så handlar validitetsproblem i kvalitativ forskning 

ofta om hur forskaren dels väljer att presentera information på, samt även hur 

forskaren väljer att presentera individers subjektiva röst i ämnet och hur 

forskaren själv tagit ställning i dessa frågor (Hay, 2016). Eventuella 

validitetsproblem från intervjupersonens sida anser Denscombe (2016) 

framförallt handlar om sanningsgraden i deras svar. Problematiken ligger i att 

kvalitativa studier, specifikt i detta fall intervjuer, ofta inte hanterar statistik 

utan subjektiv information som känslor, tankar och åsikter. Som forskare och 

intervjuare så är det väldigt svårt att läsa av och tolka exakt vad en individ 

menar eller tänker (Denscombe, 2016). Det går dock att förebygga eventuella 

validitetsproblem av sådan karaktär om intervjuaren, under intervjuns gång, 

återkopplar till specifika uttalanden för att försäkra sig om att detta är 

intervjupersonens genuina åsikt (Denscombe, 2016).  

Eventuella intervjuareffekter är också viktiga att ta i åtanke under dessa typer 

av studier. Enligt Hay (2016) så är intervjuer i sig ett väldigt användbart verktyg 

i insamlingen av god kvalitativ information, fast den löper risk att påverka 

intervjupersonen genom så kallade intervjueffekter. Intervjueffekter innebär i 

grundläggande termer att intervjupersonens svar kan påverkas av intervjuarens 
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närvaro (Hay, 2016; Denscombe, 2016). Svaren kan bli förvridna i kontrast till 

intervjupersonens riktiga tankar och åsikter då intervjupersonen eventuellt 

känner att intervjuaren förväntar vissa svar (Hay, 2016; Denscombe, 2016). 

Svaren kan därför präglas av en, från intervjuarens sida, social förväntan, vilket 

kan resultera i att åsikter som kan uppfattas negativt av andra individer eller 

negativa erfarenheter inte nämns eller undviks av intervjupersonen (Hay, 

2016). Som tidigare nämnt så spelar även relationen mellan forskaren som 

intervjuare och intervjuperson som forsknings-subjekt en viktig roll i hur svar 

formuleras (Hay, 2016; Denscombe, 2016). Enligt Denscombe (2016) så är 

denna relation även starkt knuten till de omständigheter som intervjun tar 

plats under, exempelvis att en intervjuperson tenderar att ge mer personliga 

och oformella svar till en intervjuare hen känner personligen eller att hen är 

mer öppen i lättsamma situationer, som exempelvis i ett café där båda 

parterna kan ta en kaffe och prata lättsamt i kontrast till ett blekt och sterilt 

klassrum som istället ger ett mer formellt intryck.  

Reflexivitet kan eventuellt vara ett problem i intervjustudier som grundas i att 

forskaren kan ha svårigheter i att hålla sig neutral i sina tolkningar på grund av 

hens förutfattade meningar och värderingar (Bryman, 2012; Denscombe, 

2016). Som forskare så utvecklar vi en specifik kulturell bakgrund genom våra 

studier inom vårt expertisämne, vilket sedan kan påverka hur vi tolkar andra 

individers kulturella bakgrund och därigenom deras värderingar (Denscombe, 

2016). Reflexivitet har haft en roll i utförandet av studien, då jag som forskare 

är en man i 20 års åldern och därför ville se hur intervjupersonernas syn på 

otrygghet skildes från min egna.  

Slutligen så är det viktigt att beröra allmän forskningsetik. Kvalitativa studier 

behandlar ofta personliga åsikter och förhållanden, vilket innebär att 

intervjuaren mer eller mindre gör ett intrång i intervjupersonernas privatliv 

(Hay, 2016). Detta leder till att forskaren därför måste ta intervjupersonernas 

konfidentialitet i åtanke och eventuellt anonymisera intervjupersonen (Hay. 

2016). Ett annat viktigt forskningsetiskt ämne är informerat samtycke, vilket 

hänvisar till att intervjupersonen måste veta vad studien går ut på, vad hen går 

med på genom att delta och vad hens rättigheter är under intervjutillfället 

(Hay, 2016; Denscombe, 2016). Det sista viktiga forskningsetiska ämnet som 

måste nämnas är att intervjupersonerna inte ska utsättas för någon form av 

skada, på antingen fysisk eller psykisk nivå (Hay, 2016). Enligt Hay (2016) så är 

det högst otroligt att den forsknings som genomförs, nämligen 

samhällsvetenskaplig forskning, kommer tillföra någon fysisk skada till de 
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deltagande intervjupersonerna, utan att forskaren istället måste ta eventuella 

psykosociala skador i åtanke. Problematiken ligger därför i att forskaren kan ta 

upp ämnen eller frågor som är kränkande, orosbildande eller potentiellt 

skadliga från ett psykosocialt perspektiv (Hay, 2016).  

 

4.5 Val av intervjupersoner 

 

Denna studie har grundats i en specifik målgrupp, närmare bestämt: Män i 

åldrarna 20 - 30 som bor på Ålidhem med flickvän i samma bostad eller har en 

flickvän som bor i en separat bostad på Ålidhem.  

Studien består av sex intervjuer med män i åldrar från 25–30 år och med olika 

yrkes- och akademiska bakgrunder. För att skydda deras identiteter så har 

namn och exakta detaljer gällande sysselsättning anonymiserats via alias.  

 

Tabell 1: beskrivning av studiens respondenter 

Intervjupersoner Sysselsättning  Koppling till Ålidhem 

Simon Förvärvsarbetande Både mannen och partnern bor på 
Ålidhem i separata bostäder 

Joel Förvärvsarbetande Partnern bodde ett tag på Ålidhem 
innan de flyttade ihop 

Markus Förvärvsarbetande Bor i nuläget med sin partner i samma 
bostad på Ålidhem 

Henrik Studerar  Både mannen och partnern bor på 
Ålidhem i separata bostäder 

Filip Förvärvsarbetande Bor i nuläget med sin partner i samma 
bostad på Ålidhem 

Jesper Studerar  Har bott på Ålidhem innan han flyttade 
in med sin partner 

 

4.6  Genomförande 

 

Studien startades med utgångspunkt i att leta upp och läsa litteratur, närmare 

bestämt olika teorier och tidigare studier gällande otrygghet i offentliga rum. 

Teorimässigt så har dels Rachel Pain och Hille Koskela gett en väldigt tydlig 

bakgrund i dels tidigare utförda studier av liknande karaktär och dels en 

grundläggande förståelse i vars ytliga och underliggande orsaker till otrygghet 
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kan härstamma från. Sedan har Jane Jacobs bok “The Death and Life of Great 

American Cities” till viss del get en insikt I hur otrygghet, och även trygghet, kan 

ta form i de offentliga rummens fysiska aspekter. Denna studie har sedan gjort 

återkopplingar till tidigare studier, där Linda Sandbergs och Carina Listerborns 

avhandlingar varit till stor hjälp för att förstå olika aspekter i mäns och kvinnors 

upplevda trygghet i det offentliga. Sandbergs uppsats har även varit ett ämne 

för jämförelse och reflektering i kontrast till det insamlade material som 

uppkommit under denna studies intervjuer.  

Efter litteraturinsamlingen så har nästa steg handlat om att forma relevanta 

intervjuteman och finna intervjupersoner. De intervjuteman som berörts under 

intervjuerna har grundats i tidigare studiers resultat, varav anledningen är att 

kunna göra återkopplingar och jämförelser med dessa studier och se hur män 

tänker idag gällande otrygghet och trygghet i jämförelse med föregångna år. 

Efter att intervjuerna genomförts så har intervjumaterialet analyserats och 

sedan diskuterats utefter teoretiska utgångspunkter.  

 

4.7  Metoddiskussion 

 

Intervjuerna har följt samma mall (se bilaga 1) och intervjupersonerna har 

informerats om informerat samtycke; vad studien kommer att beröra och 

diskutera, vilka som kommer att ha tillgång till det inspelade intervjumaterialet 

och slutligen att intervjupersonen naturligtvis har rätten att dra sig ur under 

intervjuns gång och att personlig information som kan identifiera dem som 

individer kommer att anonymiseras. Vidare så har intervjupersonerna blivit 

intervjuad i caféer och blivit informerad om att intervjuerna berör deras 

känslor, tankar och erfarenheter samt att det inte finns rätt eller fel svar, vilket 

har ansetts ska motverka eventuella intervjuareffekter då konversationen varit 

väldigt avslappnad och intervjumiljön varit avslappnad. Detta har även ansetts 

reflektera validiteten i intervjupersonernas svar, då intervjupersonerna vågat 

dela med sig av sina känslor och erfarenheter under intervjutillfällena.  

Intervjuteman har mer eller mindre tagits fram baserat på tidigare forskning 

om män och o/trygghet, och detta har sedan speglat hur intervjuerna utförts 

där teman och dess respektive följdfrågor ställts på ett väldigt direkt sätt. 

Forskaren anser att intervjuernas frågor lett till fördjupade förklaringar och 

berättelser från intervjupersonerna, även då intervjuerna stundtals upplevdes 

som mer formella än avslappnade i och med att vissa frågor ställts på ett 
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väldigt direkt sätt, vilket påverkade samtalsflödet. Sedan så kunde eventuella 

följdfrågor utarbetats bättre innan intervjuerna tog plats. Tre återkommande 

frågor/teman som kändes saknades från den första och andra intervjun har 

berört männens tankar kring otrygghetens begränsning av deras 

rörelsemönster, hur ett manligt könsideal kan påverka deras beteenden och 

om eventuella prat om otrygghet/otrygga situationer med partnern kan 

återskapa eller förstärka känslor av otrygghet i offentliga rum. Vidare så 

glömdes temat om könsidealets roll i männens vardag att tas upp under den 

fjärde och femte intervjun. Dessa frågor har på ett eller annat sätt berörts i de 

övriga två intervjuer som utförts, och de fyra intervjuer som inte har berört 

dessa frågor har sedan kompletterats genom att ställa dessa frågor via 

Facebook.  

Någonting som stundtals saknades i de svar som kompletterades via Facebook 

var att svaren ibland kändes mer opersonliga. När intervjupersonen får 

möjlighet skriva sina svar så kan de ta längre tid på sig att svara än under en 

intervju, vilket ger dem möjligheten att forma svaren så pass genomförligt som 

möjligt. Detta kunde ses i de svar som kompletterades där svaren kändes mer 

utförliga och genomtänkta än de som nämndes under intervjuerna. De svar 

som kompletterades via Facebook har inte citerats i resultatkapitlet, med ett 

undantag, vilket inte berott på validiteten i svaren utan snarare på grund av 

svarens längd och relevans för studien.  
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5. Resultat 
 

5.1 Stadsdelen Ålidhem  

 

När männen tillfrågades om Ålidhem som stadsdel så var det fyra av sex som 

ansåg att Ålidhem var ett relativt bra bostadsområde. Simon och Markus tyckte 

dock annorlunda, att det definitivt fanns vissa tillgänglighetsfaktorer till olika 

funktioner som ansågs vara fördelaktigt med stadsdelen, fast att det även fanns 

väldigt negativa element. Enligt Simon så hade Ålidhem som stadsdel blivit 

mycket sämre än när han flyttade dit för några år sedan:  

Jag tycker det känns mindre tryggt sedan jag flyttade dit, 

det är mer ungdomsgäng som härjar, det är mer bråk och 

man ser ju som i tidningar om dråp, misshandel, våldtäkter 

och sådant där.  

Enligt Markus så såg han inte Ålidhem som ett vidare bra område då det har 

olika brister. Enligt honom så var ljuset ett väldigt stort problem med Ålidhem, 

då gatlyktor inte fungerar och att stora områden därför blir mörklagda. Detta 

problem ansåg dock Markus ha förbättrats på senare tid, men att det 

fortfarande finns en tydlig brist i belysningen av området. Detta står i kontrast 

med ovanstående citat, då Markus ändå ansett att Ålidhem som stadsdel blivit 

lite bättre sedan han flyttade dit.  

Joel, Henrik, Filip och Jesper hade en lite annorlunda bild av Ålidhem som 

stadsdel. Enligt dem så var området ganska bra, främst av bekvämlighets och 

tillgänglighets skäl, vilket bäst kan beskrivas genom Henriks uppfattning:  

Jag har väl börjat trivas där ganska mycket, men det är 

mycket av en sån smidighetsfaktor som jag tror att man 

trivs där, att allting är nära och smidigt är att universitetet 

är nära och att alla man känner bor där. Sedan så hade jag 

ett personligt problem då det levde om så mycket, jag är ju 

från skogen så jag är van att det ska vara tyst.  

Filip sträckte sig så pass långt att säga att Ålidhem var ett väldigt trevligt 

område, och han ansåg att området var väldigt tryggt och lugnt även fast han 

hört skräckhistorier om hur andra uppfattat Ålidhem och hur området 

egentligen är.  



23 
 

5.1.1 Mediabilden 

 

En aspekt som alla männen kände utav, vare sig de ansåg att Ålidhem var bra 

eller dåligt som stadsdel, var att media på ett eller annat sätt haft inverkningar 

på hur Ålidhem kunde tolkas som stadsdel. Alla intervjupersonerna var fullt 

medvetna om den mediauppmärksamhet som Ålidhem fått under de senaste 

åren, och de hade lite olika bilder på hur det påverkade deras egna syn av 

Ålidhem. Henrik ansåg att denna mediabild egentligen fångar undantagsfallen, 

att fokus läggs på den lite mer grova kriminaliteten och våldsöverfallen, dock så 

ansåg han inte att detta påverkade hans syn av Ålidhem. Liknande 

ståndpunkter belystes utav Filip som ansåg att mediabilden fanns och 

uppmärksammades, men att detta inte riktigt hade inverkan på den positiva 

syn han hade om Ålidhem.  

Joel och Markus kände utav mediabilden, dels då de pratade om Ålidhem som 

stadsdel, men även gällande deras upplevda trygghet i området. Detta var 

väldigt framträdande genom Joels svar då han blev tillfrågad om mediabilden 

haft en inverkan på hans bild av Ålidhem och hans trygghetskänsla: 

Ja, man vill ju helst inte att folk ska gå hem själva. Man kan 

ju ha oturen att bli överfallen.  

Vid vidare utfrågning så tyckte han att den mediabild vi ser idag främst känns 

av på kvällstid och nattid då han är på väg hem från annan plats. Markus ansåg 

dock att mediabilden naturligtvis kan ha haft inverkningar, men att hans 

upplevda otrygghet snarare handlar om de faktiska aspekterna han upplevt på 

Ålidhem, som exempelvis dålig belysning. 

Simon och Jesper hade, till skillnad från övriga intervjupersoner, känt av medias 

inflytande i en allt högre grad. Enligt Jesper så har media ett väldigt starkt 

inflytande på hur han tänker kring trygghet. Han har en akademisk bakgrund 

och tänker från stund till stund på olika trygghetsfrågor, och om media inte 

hade målat upp Ålidhem på ett visst sätt så skulle han inte tänka på trygghet 

som han gör idag. Han nämnde även att mediabilden inte påverkat hans egna 

otrygghetskänsla, men att den gjort honom mer vaksam när han rör sig på 

Ålidhem. Denna vaksamhet var inte ämnad för han själv, utan för främmande 

kvinnor som rör sig i området, vilket visar på att Jesper har en förstärkt 

förståelse för andra individers trygghetskänslor. Simon beskrev medias roll som 

följande: 
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Det är ju svårt att inte bli påverkad av media, men jag 

tycker också att media blåser upp det lite. Som vanligt så är 

det ju större i media än vad det känns som i verkligheten, 

men det är ju inte helt utan grund heller.  

Detta visar att media haft en ganska tydlig roll i hur dessa män tänker kring 

trygghet, fast också gällande hur de upplever Ålidhem som bostadsområde.  

 

5.2 Otrygghet  

 

intervjupersonernas svar gällande hur de uppfattade deras egna trygghet när 

de rörde sig i Ålidhems offentliga rum var relativt splittrad. Enligt Henrik, Filip 

och Jesper så kände de inte någon direkt känsla av otrygghet när de rörde sig i 

offentliga rum, medan resterande intervjupersoner i någon mån upplevde 

offentliga rum som otrygga. Enligt Simon så handlade hans upplevda otrygghet 

inte nödvändigtvis om geografiska platser utan snarare när en otrygg situation 

utspelar sig: 

Det är snarare tiden på dygnet. På dagtid är jag inte det 

minsta orolig, i princip oavsett var jag går, men efter 

nattetid då exempelvis butiker börjar stänga, midnatt, då 

börjar det kännas mindre tryggt. Typ runt Ålidhems 

centrum så är det mycket oroligt, men det är också att det 

är ett studentområde så det är mycket fulla människor, 

vilket inte direkt bidrar till tryggheten: fulla människor.  

Vid vidare utfrågning så blev det geografiska området Ålidhemscentrum en 

otrygghetsfaktor, vilket Simon kopplar till att människor är i rörelse där. Detta, 

enligt honom, resulterar i att området under dagtid upplevdes som ett tryggt 

område, medan området blev mer otryggt under senare kvällstider då fler 

”stökiga” personer rörde sig i området i och kring centrum. Denna synpunkt 

gällande tid på dygnet faller även delvis in på Joel och Filip som har upplevt 

senare tider på dygnet i viss mån som otryggt. Joel känner av denna 

otrygghetskänsla mer tydligt under kvällstider och sade att han ibland håller 

utkik efter ”skumma” personer, som han skulle kunna se som eventuellt 

hotfulla eller aggressiva. Denna skepticism gentemot främmande individer låg 

till stor del i fysiska egenskaper som längd och bredd, men även huruvida dessa 

främlingar var alkoholpåverkade eller inte. I kontrast till detta så tror Filip att 
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det kan finnas en underliggande oro i hans egna undermedvetna, som 

exemplifierades genom att exempelvis gå snabbare på kvällen, men att denna 

undermedvetna beteendeförändring inte nödvändigtvis var kopplat till Ålidhem 

utan snarare en allmän oroskänsla utan geografisk anknytning.  

Efter ytterligare utfrågning om belysningen i området och om dålig belysning 

påverkade Simons trygghetskänsla, så återkopplade han till sitt tidigare svar om 

tidsaspekter: 

Det finns ganska många områden som är dåligt belysta, så 

är det, och visst så blir mer obehagligt under nattetid. Men 

jag brukar inte gå runt så mycket på nätter.  

Denna synpunkt sammanfaller även med Markus trygghetsuppfattningar. För 

Markus så är det ett otrygghetsmoment då han rör sig i väldigt dåligt belysta 

områden, vilket han anser finnas på Ålidhem. Han anser även att den bebyggda 

miljön på Ålidhem skapar en viss oroskänsla, där speciellt gränder och 

genomgångar mellan bostadshus är tydliga exempel då han uppfattar 

uppsikten som rätt dålig i sådana områden:  

Jag tycker att arkitekturen är väldigt… man har byggt det 

väldigt konstigt, på så sätt att är man på innergården har 

alla uppsikt över en och om man är utanför så är det inte 

alls lika mycket. Liksom där två hus möts så är det oftast en 

liten gång mellan, där det inte är några fönster eller 

belysning alls.  

Enligt Markus så förstärks trygghetskänslan om han rör sig i områden där dels 

han har god uppsikt, fast även där andra har uppsikt över honom.  

Den enda individen som inte hade speciella känslor och upplevelser att dela 

med sig var Henrik, då han inte känt av sådana element i sin vardag. Då han 

blev tillfrågad om det fanns eventuella faktorer som påverkade hans 

trygghetsupplevelse på Ålidhem så sa han följande: 

Inte jag personligen, men jag har ju aldrig riktigt känt av… 

Det blir ju lite av ett sådant här ”White mans privilege” då 

man tänker att man lever i en säkrare värld liksom, då detta 

inte berör mig i dessa saker.  

Efter det så gick Henrik vidare till att prata om sina väninnor och sin partner, 

och att de känner av vissa otrygghetsaaspekter i det offentliga. Det specifika 
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exempel som angavs var då hans partner blev stött på av främmande män med 

samma kulturella bakgrund, men detta var något som Henrik såg som ett 

universellt fenomen. Detta var alltså ingenting som påverkade hans bild av 

partners otrygghetskänsla, utan att detta snarare var någonting som män gör 

vare sig de har en specifik bakgrund eller inte.  

 

5.3  Männens potential som hotbild 

 

När männen pratade om otrygghetsaspekter som hade inverkan på deras 

personliga trygghet så var svaren till stor del splittrade. Detta var dock inte 

fallet när männen blev utfrågade gällande deras potential som hotbild i det 

offentliga. Alla förutom Simon hade någon gång känt att de antingen haft 

inverkan på andras trygghetsuppfattning eller varit medvetna om deras roll och 

därefter ändrat sitt beteende. Dessa tankar och beteendeförändringar har till 

viss del varit kopplat till köns- och tidsfaktorer, då vissa av männen känt av att 

de påverkat andra under senare tider på dygnet och att speciellt kvinnor blivit 

påverkade av deras närvaro i det offentliga. Männen snappade upp 

varningstecken i vissa situationer, speciellt som att folk kollar över axeln mot 

dem eller att de ökar sin gång fart.  

Männens beteendeförändringar i sådana situationer skiljdes från person till 

person. En vanlig beteendeförändring var att minska sin gång fart, för att 

därigenom försäkra främmande individer om att de inte är ett hot. Ett väldigt 

tydligt exempel var Markus svar när han blev frågad om han kända att han 

personligen påverkad någon annans trygghet i offentliga rum: 

Jamen det är klart jag märkt av. Det fanns ju en gata på 

Ålidhem som inte var upplyst som sagt, och jag menar… 

gick man efter någon där, att man skulle till samma 

destination eller någonting, så märkte man att de började 

öka takten och kolla bakåt lite oftare, för man ser ju 

varandra inte liksom.  

Markus nämnde att en sådan situation hänt honom och att han verkligen tänkt 

till gällande sin roll i situationen efteråt. Enligt honom så hade han känt sig lite 

elak i sin roll av reproduktionen av otrygghet hos den främmande personen och 

har därefter varit väldigt försiktig gällande vilka vägar han tar när han rör sig i 
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det offentliga. Ett liknande perspektiv kunde ses i Henriks upplevelser där han 

rent utav tog en annan väg när han kände att hans närvaro påverkade andra: 

Det finns till exempel gånger när man ska gå hem från 

krogen och så hamnar man bakom en tjej och så går man i 

ungefär samma tempo, och så går man i ganska längre 

stund. Då förstår man att hon kan känna sig orolig då hon 

ibland kanske kollar över sin axel, att jag gör henne orolig.  

Enligt Henrik så var dessa situationer inte direkt jobbiga, men att de var 

onödiga och att detta känns på honom. Vidare så nämnde han att det 

naturligtvis inte är kvinnors fel i sådana situationer då de har rätten att vara 

oroliga. Som man så kände han, i samtal om otrygghet, att man lätt kan skämta 

om det hela som en irrationell reaktion från kvinnornas sida, men att faktum 

kvarstår att kvinnor ibland känner sig otrygga i vissa situationer. Enligt honom 

ska vi som män inte säga till kvinnor att inte känna sig otrygga då de dels har 

rätten till det, men även då han kan förstå förutsättningarna bakom denna 

otrygghet:  

Det händer att man i försöker, i sådana situationer, 

förbättra situationen. Att man exempelvis byter till andra 

sidan gatan eller väljer att gå en liten annan väg bara för 

att förbättra hennes situation. För mig så är det att jag tar 

en annan väg hem, inte så mycket mer med det.  

För Henrik så sågs just ändrandet av beteende eller att ändra sitt 

rörelsemönster som en fin gest gentemot främmande kvinnor, så att de ska 

kunna känna sig lite mer trygg i det offentliga, samt att detta inte riktigt 

påverkade honom särskilt mycket då det blir en väldigt liten ändring i hans 

vardagsliv.  

Det mest avvikande svaret som uppkom gällande detta segment var Jespers 

svar. Enligt honom så kände han att främmande kvinnor ibland kunde uppfatta 

hans närvaro som orosgivande och därför ibland sänker sin gång fart som de 

andra intervjupersonerna, men även att han ibland medvetet väljer att gå 

igenom områden som kan uppfattas som mer otrygga än andra: 

  



28 
 

Det här känns ju lite halvdumt, men att jag ibland har gått 

en annan väg en den kanske snabbaste. Som okej, jag vet 

att den här vägen är snabbare än en annan vanlig väg som 

kanske är mer mörkare, och om jag väljer den mörkare 

vägen så kan det finnas en chans att jag, bara genom att 

gå den vägen, kan stoppa någonting.  

Enligt Jesper så var det inte vanligt för honom att välja alternativa vägar för att 

förhindra sin egna inverkan på någon annans trygghet, utan att han istället 

ibland kunde ta vägar som upplevdes som otrygga med tanken att hans närvaro 

eventuellt kan stoppa vissa händelser från att ta plats i de områdena. Enligt 

honom så var det värt att gå dessa omvägar, även om de kunde upplevas som 

otrygga, då det ger honom möjligheten att kunna rycka in och hjälpa till vid 

behov.  Vid återkoppling till Jespers roll som potentiell hotbild så nämnde han 

att det inte är kvinnans ansvar att känna sig trygg, utan att om han som man 

skulle uppfattas som ett hot så är det hans ansvar att försäkra kvinnan, genom 

sina handlingar, att han inte är ett hot.  

 

5.4  Männens relation med deras partner 

 

5.4.1 Oroskänsla 

 

Männen hade en relativt splittrad bild när det kom till deras partners 

rörelsemönster i offentliga rum, men alla intervjupersoner förutom Henrik har i 

någon mån känt en viss oro gentemot sin partner när hon rör sig i offentliga 

rum. Enligt Henrik så finns det naturligtvis legitima skäl till att partnern kan 

känna en viss otrygghet, men att det inte nödvändigtvis är någonting som hon 

behöver oroa sig över. Enligt honom så är det en väldigt liten chans att 

någonting skulle hända partnern när hon rör sig i det offentliga och att man 

inte ska döma alla för handlingarna av några få ”rötägg”, varför han då har tagit 

en väldigt avspänd ställning till dessa problem. 

Vid sidan av Henriks uppfattning så förekom den största oron för de resterande 

intervjupersonerna under vissa tider på dygnet, där kvälls- och nattid var de 

största bidragande orsakerna till oro för männen. Den mesta av denna 

oroskänsla verkade ligga undermedvetet, vilket Filip nämnde vid utfrågning: 
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Detta är ingenting som jag tänkt på, på nått sätt. Visst det 

kan väl bli att man sitter och är mer, om det är sent på 

kvällen och man vet att hon är på väg hem, beredd och 

kanske lite mer av det här att: ”nu hör jag att dörren 

öppnas, va bra”.  

Just denna känsla av oro ansåg dock Filip inte vara lika stark på just Ålidhem, 

utan att han känt av den starkare i deras tidigare bostad som var lokaliserad i 

Öst på stan, medan Ålidhem snarare kändes säkrare och mindre 

orosförstärkande. Denna synpunkt spelar även in på Joels upplevda oro 

gentemot partnern. Enligt Joel så finns det en underliggande oro gentemot 

partnern då hon rör sig i det offentliga, speciellt under kvälls- och nattid, men 

denna oro är inte direkt kopplad till Ålidhem, utan snarare hela Umeå: 

Nja, det är ju som över hela Umeå. Det kan ju verkligen 

komma någon vars som helst om man har otur.  

Denna syn på en undermedveten inverkan på männen tas även upp av Simon, 

men den är mycket mer tydligt påverkad av Ålidhem som stadsdel. Enligt 

honom så är han inte riktigt orolig för sin partner på ett väldigt öppet sätt då 

hon inte är ute och rör sig i offentliga rum särskilt ofta på kvällen, men även att 

det inte alltid känns hundra procent säkert för partnern att röra sig i det 

offentliga. Han nämnde att han inte direkt påverkar hennes rörelsemöjligheter 

på något vis, men att en gnagande oro ibland finns beroende på 

omständigheterna. Detta återkopplade han till sitt tidigare svar om Ålidhem 

som stadsdel, nämligen att Ålidhem blivit mindre säkert på senare tider, och att 

detta spelat en stor roll i hans oro gentemot partnern.  

Den geografiska platsens roll i otrygghetsskapande känner även Jesper utav, 

där han ser vissa specifika områden som osäkra: 

Det är ju lite konstigt, för just i bostadsområdet på Ålidhem 

så är jag inte direkt jätteorolig. Det är ju just skogen mellan 

Ålidhem och Carlshem, det är där, för vi bor ju på Carlshem. 

Så om hon går hem från exempelvis en fest på Ålidhem och 

går där så kan jag känna mig orolig för att någonting ska 

hända.  

Denna oro är inte någonting som Jesper ansåg känna om han eller en annan 

manlig bekant skulle ta just den vägen, men att han kände en viss oro då 

området uppfattas av honom som utsatt.  
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Markus hade en annorlunda synvinkel gällande hans oro för sin partner. Enligt 

honom så är en av de stora faktorerna den bild som media målar av Ålidhem: 

Ja, alltså det var väl väldigt mycket när man hör i medier 

och sociala medier att det händer saker i området. Jag kom 

ihåg att jag kände mig lite otrygg när hon var ute med 

hunden till exempel.  

Vidare så ansåg Markus att aspekter som han nämnt i tidigare skeden även 

spelar en roll i hans upplevda oro, som områdens belysning och huruvida det är 

mycket människor i rörelse.  

 

5.4.2 Beteende i relationen 

 

En annan aspekt av relationen som togs upp under intervjuernas gång var hur 

männens beteende gentemot deras respektive partner förändrades då männen 

var oroade för partnern. Alla män förutom Henrik använde sig av specifika 

strategier i tider av oro, där den främsta var telefonkontakt. Detta förde Joel 

upp då han blev frågad om dessa strategier: 

Ja, vi brukar ju prata i telefonen eller så brukar jag, om hon 

jobbar natt, möta henne med hunden. 

I dagsläget så bor varken Joel eller hans partner på Ålidhem, men då partnern 

fortfarande bodde där så var telefonkontakt ett vanligt medel som de använde 

sig utav. I fallet med Joel så var nyttjandet av telefonkontakt lite unik i kontrast 

till övriga intervjupersoner. Telefonkontakten var inte bara ämnad som ett sätt 

för mannen att hålla kontakt med partnern medan hon gick hem på kvällen, 

utan även att kvinnan höll kontakt med mannen när han gick hem på kvällen. 

Detta är ett intressant avvikande mönster i termer av kvinnliga och manliga 

könsnormer. Denna beteendeförändring är väldigt lik Jespers svar vid 

utfrågning om hans beteendeförändringar: 
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Jag kan ju ofta känna att jag skulle vilja gå och möta henne 

eller att jag vill ringa och prata i telefon medans hon går, 

eller sådana grejer. Om hon skulle ringa mig till exempel, 

om hon ska gå från någonting på kvällen, hon har varit på 

Ålidhem och hon ska gå hem, då spelar det ingen roll vars 

hon är riktigt. Om hon skulle ringa mig och säga: ”hej, jag 

vill bara prata medans jag går”, då skulle det vara en 

självklarhet och jag skulle förstå varför. 

Enligt Jesper så skulle ett sådant telefonsamtal från partnern visa på partnerns 

otrygghet och att hon känner sig utsatt i det specifika området. Att partnern 

ibland vill hålla telefonkontakt är någonting som han aldrig skulle klassificera 

som överdrift eller någonting konstigt, utan snarare någonting som han förstår 

och tycker är skönt för sin egen skull då han kan prata med henne. Han håller 

gärna telefonkontakt och har nämnt det till sin partner vid tidigare tillfällen. 

Detta behov av att hålla telefonkontakt har inte enbart kommit från partnerns 

håll heller, då Jesper vid några få tillfällen själv initierat telefonkontakt med 

partnern.  

Till skillnad från Simon, Joel och Jesper så hade Markus och Filip en något 

annorlunda bild. Telefonkontakt var naturligtvis en strategi som nyttjades i 

relationen, men detta var inte ett resultat av mannens oro, utan mer av ett 

resultat av partnerns oro, vilket Filip nämnde då han blev tillfrågad om hans 

nyttjande av olika strategier: 

Det händer att vi håller telefonkontakt, men som det låter 

på henne snarare tvärt om: att hon ringer för att ha kontakt 

med mig ifall något händer.  

Detta är väldigt likt Markus uppfattning som även ibland följer med partnern 

när hon är ute och går. Enligt honom så följde han inte med på grund av sin 

egna oro, utan snarare för att partnern ibland tänkt sig otrygg och velat ha 

honom med sig. En lite annorlunda bild beskrevs av Henrik som varken kände 

sig orolig eller applicerade specifika strategier för att dämpa partners 

otrygghetskänslor. Det framgick av hans svar att han till exempel ibland kan gå 

med henne till busshållplatsen, men att detta snarare var en fin gest och inte 

ett resultat av antingen hans eller partners trygghetsuppfattning.  
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5.4.3 Reproducering av otrygghet 

 

En annan intressant aspekt som tagits upp under intervjuerna, var huruvida 

männen pratar om otrygga situationer i vardagen med sin partner, samt 

huruvida männen trodde dessa samtal dämpar eller förstärker 

otrygghetsupplevelser hos partnern. Alla de intervjuade männen hade i någon 

mån pratat om otrygga situationer med sin partner. Den mest vanligt 

förekommande samtalen var direkt kopplade till händelser eller tillfällen där 

partnern, eller mannen, känt sig otrygga vilket inte heller var ett vanligt 

förekommande event. Detta är väldigt likt det Filip sa i sin intervju: 

Pratar om det, det gör vi, och vi har pratat lite grann om 

det här ”vad skulle hända i överfallssituationer” osv. men vi 

har ju inte som pratat ihop en nöd plan eller någonting 

sånt, hur man agerar i en sådan situation.  

Denna syn var relativt lik Markus bild, där han ibland pratade om otrygga 

situationer och att det sedan inte var mer med det. Simon hade en liknande 

bild, med vissa undantag. Enligt honom så var otrygga situationer ett 

förekommande samtalsämne, men att trygghetsrelaterade ämnen var av 

kuriosa karaktär, då partnern har ett intresse i stadsplanering, vilket då kan tas 

upp i samtalet i form av fysiska aspekter eller studier som gjorts inom 

ämnesområdet. Alla dessa män, med undantaget för Henrik och Jesper, kände 

att deras samtal eller deras beteende kunde ha potentiellt negativa effekter på 

partnerns trygghetsuppfattning men att de inte direkt reflekterat någonting 

över detta.  

De som hade relativt annorlunda synvinklar var Joel och Jesper. Joel kände att 

han ibland kunde förstärka sin egna och sin partners otrygghetskänslor genom 

att prata om olika aspekter, men att detta sällan hände. Jesper hade en väldigt 

annorlunda syn vilket märktes av i hans svar då han blev tillfrågad om 

samtalens och hans egna beteendes inverkan på partnerns otrygghetskänsla: 

Det är någonting som jag reflekterat lite över, men inte lika 

mycket som jag borde. Nu när du säger det så känns det 

också som att: ”här har vi ett problem som män har 

skapat”, för det är ju ett problem som män har skapat.  

Enligt Jesper så var problemet med otrygghet orsakat av män och den 

manskultur som samhället innefattar idag och att han, i sin roll som man, inte 
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kan lösa problem i samhället genom det faktum att han är en man. Att han inte 

kan lösa kvinnors otrygghet genom att applicera vissa beteenden i det 

offentliga, utan att problemet ligger i den struktur samhället har idag. Han 

ansåg att han egentligen endast kan ha en inverkan på problemet genom att 

påverka andra män, och uppmuntra dem till att bete sig på ett mer acceptabelt 

sätt gentemot kvinnor. Han kände att han kunde ha en viss inverkan på sin 

partners trygghet och att han som man var en del av problemet, vare sig han 

ville eller inte. Han ansåg därför att han inte kan lägga ifrån sig ansvaret som 

hans roll medför, även om han bara kan ha en liten indirekt roll i problemet.  

Henrik ansåg att eventuella samtal gällande otrygga element i vardagen kunde 

ha en motsatt effekt, varför han ibland undviker att tala med sin partner om 

sådana aspekter, så att han inte har ett negativt inflytande på sin partner.  

 

5.5  Den manliga könsnormen 

 

Slutligen så tillfrågades alla intervjupersonerna om de kände utav en form av 

förväntning, där de förväntas leva upp till något mansideal. Alla intervjuade 

män var medvetna om att män, enligt idealbilden, ska bete sig på ett visst sätt, 

men endast Jesper kände utav den manliga könsnormen i sin vardag, vilket han 

nämnde när han blev tillfrågad om könsnormens roll i hans liv: 

Jadå, självklart. Det har jag verkligen. Det är ju en väldigt 

stor press, kring en mängd olika saker. Dels att vara den här 

som löser grejer och dels att vara den som är trygg, stark, 

manlig och stabil.  

Jesper reflekterade även på att pressen att inte få uttrycka känslor, exempelvis 

genom att gråta, är ett jättestort problem. Han definierade sig själv som en 

väldigt känslosam person men att han ändå hade svårt att uttrycka sina 

känslor. Detta ansåg han bero av olika anledningar, men att den största 

bidragande faktorn var att han blivit indoktrinerad i vad som anses vara 

manligt, vilket han även ansåg påverka hans relation med sin partner. Just 

jämställdhet och könsnormer är någonting som han och partnern pratar om 

sinsemellan, vilket då påverkat hans medvetenhet om dessa problem.  

De andra männen hade som sagt en mer o-familjär bild av mansnormer, vilket 

väldigt tydligt reflekteras genom Filips svar: 
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Jag är medveten om att den generella mansbilden/normen: 

att man ska vara orädd och utan särskilt många känslor 

överhuvudtaget, egentligen. Men jag upplever snarare att 

jag kommit längre och mår bättre av att högaktligen 

strunta i dessa förväntningar. 

Filip ansåg att eventuella otrygghetskänslor förebyggs av det faktum att han är 

stor i sin fysik, lång och kraftigt byggd, snarare än att mansnormen medför en 

dämpande effekt på otryggheten. Även eventuella skyddsimpulser som män 

kan känna gentemot sina närstående kvinnor är någonting som Filip anser är en 

allmän känsla som inte nödvändigtvis är bunden till könsideal, utan snarare 

någonting man bör göra som individ.  

 

  



35 
 

6. Diskussion 
 

6.1  Männens beteendemönster i offentliga rum 

 

En intressant aspekt för diskussion i denna studie är att de flesta männen visar 

på både könsnormativa och normbrytande beteendemönster i sina relationer. 

Nästan alla män, med undantaget för Henrik, kände av en underliggande oro 

för sin partner när hon rörde sig i offentliga rum, men samtidigt så var det inte 

en majoritet som explicit utryckte denna oro genom diverse handlingar. Å 

andra sidan så visade alla män förutom Simon på förändrat beteende vid 

möten med okända kvinnor i offentliga rum, främst under nattetid.  

Dessa beteendeförändringar står i stark jämförelse med Sandbergs (2011) 

begrepp ”the good guy walk”. Detta begrepp är ett sätt att beskriva hur män 

förändrar sitt beteende och sina rörelsemönster vid möten med kvinnor i det 

offentliga, där män ofta vidtar specifika åtgärder som ska förebygga 

otrygghetskänslor hos kvinnan. Dessa åtgärder kunde vara att gå till andra 

sidan av vägen, sänka sin gång fart eller att till och med ta en helt annan väg 

(Sandberg, 2011). Dessa åtgärder kan återses i majoriteten av de intervjuade 

männen, då de antingen sänkte farten, skyndade förbi kvinnor om de gick 

bakom dem eller tog en annan väg.  

Det enda undantaget till dessa beteendeförändringar gentemot okända kvinnor 

kunde ses hos Jesper. Istället för att undvika visa vägar som kan uppfattas som 

otrygga för kvinnor så kunde Jesper ibland istället välja att gå dessa vägar. 

Anledningen till dessa val grundades i att hans närvaro möjligen kunde 

förebygga att vissa händelser tog plats från första början, som att exempelvis 

någon blir överfallen. Viktigt att nämna är att Jesper var medveten om hans 

potential som hotbild och att han ofta försäkrade okända kvinnor vid 

eventuella möten att han inte var ett hot genom att exempelvis sänka sin gång 

fart, med vissa undantag då han ibland inte tänker på sådana aspekter när han 

rör sig i offentliga rum. Som tidigare nämnt så ansåg han att män och 

manskulturen låg till grund för eventuella uppfattningar av otrygghet hos 

kvinnor. Han ansåg att det inte är kvinnors ansvar att känna sig trygg i det 

offentliga, utan att män har en skyldighet att visa, genom sina handlingar, att 

han inte är ett hot. Detta är dock ett problem som Jesper ansåg inte kunde 

lösas genom hans närvaro som man eller genom att han ändrar beteende i det 

offentliga då det är ett stort samhällsproblem, men detta agerande i offentliga 



36 
 

rum kan tolkas som ett försök att ta ansvar för de problem som manskulturen 

medfört till dagens samhälle.  

Det specifika beteende som kan ses i Jespers narrativ är väldigt unikt, då varken 

svaren av de andra intervjuade männen eller tidigare studier visat liknande 

tankar och åsikter. Detta djup och eftertänksamhet som kan ses i Jespers 

uppfattningar och handlingar har lett till att benämna detta handlingsmönster 

som ”The reflective walk”. Anledningen till namnet grundas i Jespers förståelse 

för de samhällsstrukturer som ligger till grund för otrygghetsproblemet och hur 

hans roll, som man, kan påverka andras upplevda trygghet. Denna förståelse 

och reflektion av sin roll i det offentliga är intressant i relation till hans 

handlingsmönster, där han ibland går längs vägar som kan uppfattas som 

otrygga för att då kunna rycka in vid eventuella händelser. Detta agerande kan 

jämföras med civilkurage, vilket innebär att en individ bistår en annan i nöd. 

Skillnaden i detta fall är att Jespers ”Reflective walk” tar sig an ett 

förebyggande syfte, medan civilkurage vanligtvis utspelar sig i samband med 

nödlägen. ”The reflective walk” blir därför ett begrepp som beskriver mäns 

förståelse av deras roll i det offentliga och hur de sedan agerar för att 

förebygga eventuella trygghetsproblem som könsnormativa beteenden kan 

medföra.  

 

6.2  Mäns strategier vid oro för närstående kvinnor 

 

Vad som kunde ses i studiens resultat är att de flesta män nyttjade vissa 

strategier gentemot sin partner, med undantag för Henrik. Dessa strategier var 

framförallt att hålla telefonkontakt med partnern när hon ensam i offentliga 

rum eller att mannen följde med partnern när hon var ute och gick. Varför 

dessa strategier applicerades varierade mellan intervjupersonerna. För tre av 

de intervjuade männen så nyttjade de strategierna dels på grund av deras egna 

oro gentemot deras partner och dels på grund av att partnern ville att männen 

exempelvis håller telefonkontakt med dem. Utav dessa tre män så var Joels 

nyttjande av strategier snäppet annorlunda jämfört med de andras. Enligt Joel 

så användes inte telefonkontakt som ett medel för mannen att försäkra sig om 

kvinnans säkerhet i det offentliga, utan även som ett medel för partnern att 

hålla kontakt med mannen då han rör sig i det offentliga. Detta var ett ganska 

normbrytande beteende, då tidigare studier som Sandbergs (2011) antydde att 

strategier främst nyttjas för att hämma kvinnors känslor av otrygghet.  
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Vid sidan av dessa tre män så ansåg Markus och Filip att de kände en viss oro 

gentemot partners rörelsemönster i det offentliga och att vissa strategier 

nyttjas, men att detta snarare var ett resultat av partners oro än deras egna. De 

gånger som Markus och Filip nyttjade vissa strategier berodde, enligt dem, på 

att partnern bett dem att exempelvis följa med dem medans de går eller hålla 

telefonkontakt, vilket inte direkt är ett normbrytande beteendemönster.  

Ett svar som stod ut från de resterande gällande strategier var Henriks. Enligt 

Henrik så kände han ingen oro när partnern rörde sig i offentliga rum, även då 

han insåg att partnern kan uppfatta vissa aspekter i offentliga rum som otrygga 

och att dessa uppfattningar har legitima grunder. Han kände dock inte att det 

var nödvändigt att applicera strategier på eget initiativ eller att prata med 

partnern om vissa trygghetsaspekter då han kände att detta kan påverka 

partnerns trygghetsuppfattning negativt. Detta beteendemönster är väldigt 

intressant då det är unikt beträffande könsnormativa beteenden, dels i 

jämförelse med de andra svar som tagits upp i intervjuerna och de svar som 

tagits upp i tidigare studier då Henrik inte kände någon oro gentemot partnerns 

rörelse i offentliga rum.  

 

6.3  Hur konstrueras könsroller? 

 

6.3.1 Manligt och kvinnligt i det offentliga 

 

Ett viktigt ämne för diskussion är hur män upplever trygghet eller otrygghet i 

offentliga rum. Enligt tidigare studier som Sandbergs (2011), så tenderar män 

att inte uppleva otrygghet när de rör sig i det offentliga utan att de istället 

diskuterar andras trygghet som kvinnors. Denna ovilja eller tveksamhet att 

prata som män känner i samtal om deras otrygghet är starkt kopplad till de 

mansideal som vi ser i dagens samhälle (Sandberg, 2011). Denna aspekt är 

väldigt intressant i denna studie, då männen i överlag har upplevts som väldigt 

öppna i samtal om deras egna trygghet. Hälften av männen har gett tydliga 

exempel på aspekter som påverkar deras egna trygghet, med allt från fysiska 

aspekter som belysning till sociala aspekter som vilka andra individer som rör 

sig i offentliga rum, vilket står i stark kontrast till tidigare studier (Sandberg, 

2011; Stanko, 1993). Denna upplevda otrygghet har inte nödvändigtvis varit 

förankrad i Ålidhem som stadsdel, utan tenderat att vara mer övergripande för 



38 
 

Umeå stad, även fast specifika områden som Ålidhemscentrum och övergången 

genom skogen mellan Ålidhem och Carlshem.  

Denna öppenhet till samtal om otrygghet är en stark kontrast till det mansideal 

som män försöker leva upp till: stark och orädd. Enligt tidigare studier så 

tenderade även män att uppleva irritation mot faktiska eller eventuella 

förövare (Sandberg, 2011; Stanko, 1993), vilket inte har varit fallet med någon 

av de intervjupersoner som deltagit, med ett visst undantag för Jesper. Jesper 

ansåg att män var orsaken till att de flesta kvinnor upplevde vissa situationer 

eller områden som otrygga, och att han och andra män hade ett ansvar att 

försöka bryta normativa beteenden och bete sig på ett rimligt vis gentemot 

kvinnor.  

Denna upplevda otrygghet i det offentliga kan till viss del förklaras genom att 

många av männen inte kände en press av att leva upp till mansidealet. Men 

vare sig de vill det eller inte, så konstrueras manliga och kvinnliga roller i det 

offentliga. nästan alla män ansåg att de i någon mån hade påverkat en annan 

individs, och i flera fall en kvinnas, trygghetskänsla. De kända ibland att deras 

närvaro påverkade dessa främlingar och försökte därefter minska deras 

inverkan genom att antingen sakta ner eller ta en annan väg. Redan här så har 

könsroller etablerats, då männen erkänner att kvinnor kan känna sig mer 

otrygga i offentliga rum, och att de agerar utefter denna otrygghet.  

Detta visar dock även på att män, som vanligtvis kan anses ha mindre 

begränsningar gällande rörelse i offentliga rum, bryter traditionella mönster. 

Detta kan exemplifieras genom att männen ibland tenderade att ta andra 

vägar, omvägar, om de upplevde att de hade negativa effekter på sin 

omgivning och även genom den otrygghet som vissa av männen ibland kände 

påverkade hur de rörde sig i vissa områden. Markus nämnde vid flera tillfällen 

att områdens belysning påverkade hur han rörde sig i det offentliga, då han 

ibland tog omvägar då han försökte undvika vissa områden. Han kände dock en 

viss orolighet då det inte var folk i rörelse, eller om det inte fanns individer som 

hade någon uppsikt över området, varför han kände sig mer trygg inom 

bostadsområdenas innergårdar än ute på gatorna. Liknande beteenden kunde 

ses hos Simon som ofta valde andra vägar om han såg ungdomsgäng som 

vistades i vissa områden, vilket visade på att vilka som rör sig i området har 

betydelse.  

Även Joel visade normbrytande mönster då hans trygghetsuppfattning 

påverkades av de individer som rörde sig i samma område på kvällstid, men 
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även det faktum att han ibland höll telefonkontakt med sin partner när han gick 

ensam i offentliga rum var en intressant avvikelse från normen.  

 

6.3.2 Manligt och kvinnligt i relationen 

 

Det fanns även intressanta aspekter i männens relation med deras partners 

som är värda att nämna. Först och främst så konstrueras manligt och kvinnligt 

fortfarande i männens relation med deras partner. I intervjuerna så nämnde 

många av männen att de naturligtvis känner en underliggande oro för deras 

partner när hon rör sig i det offentliga, vilket styrker ett vanligt normativt 

beteende som män utrycker i tider av otrygghet. 

 Efter vidare utfrågning så nämnde även flera av männen att strategier som de 

nyttjar, som telefonkontakt eller att de går med partnern i offentliga rum, ofta 

inte berodde på deras egna oroskänslor utan någonting som de nyttjar om 

partnern bad om det. Detta visar på en underliggande förståelse för att deras 

partner ibland kan känna sig otrygg och dels att det finns en sannolikhet att 

deras partner kan känna sig otrygg i offentliga rum. Även tankesättet att: ”hon 

kan känna sig otrygg i vissa situationer och om hon vill ha min hjälp så hjälper 

jag naturligtvis”, förstärker omedvetet de könsroller som tar form i männens 

relationer. Detta visar en bild av att kvinnor är utsatta och att män kan lindra 

problemet genom sin närvaro, vilket kan ses som långsökt då problemet 

egentligen kanske ligger i dagens samhällsstruktur och manskultur. Detta 

betyder naturligtvis inte att könsroller ständigt förstärks i relationerna, då 

många av männen inte känner en ständig oro för partnern, samt inte själva 

initierar strategier för att beskydda sina respektive partners.  

Detta är dock inte fallet med alla intervjupersoner, då det finns vissa 

mönsterbrytande beteenden. Henrik är ett väldigt tydligt exempel, då han inte 

aktivt nyttjar specifika strategier för att säkerställa partnerns trygghet, utan har 

en mer avslappnad ställning till trygghetsproblem i fråga. Han anser att det 

naturligtvis finns legitima anledningar till varför kvinnor, inte minst hans 

partner, kan känna en viss otrygghet i det offentliga, men att han inte 

förstärker dessa känslor genom att bete sig på ett speciellt sätt eller genom att 

prata om otrygga situationer och element.  

Just möjligheten att förstärka otrygghetskänslor är också ett intressant ämne 

för diskussion, då de intervjuade männen känns väldigt medvetna om den 
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potentiella roll de kan medföra delvis genom samtal om otrygghet, samt delvis 

genom deras beteende. Hälften av de intervjuade männen kände att samtal om 

dels otrygga situationer kunde påverka partnerns trygghetsupplevelse.  

 

6.4  Vidare forskning 

 

Andra aspekter hade kunnat tas i åtanke för denna typ av studie, som att 

exempelvis undersöka både det manliga och det kvinnliga perspektivet i 

relationerna genom att även intervjua männens partners. Det hade även varit 

väldigt intressant att se hur männens åsikter kunde ha tagit form i en 

fokusgrupp, närmare bestämt att intervjua alla intervjupersoner samtidigt och 

se hur åsikter tar sig form i en gruppdynamik.  
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7 Sammanfattning  
 

Det har länge funnits skillnader i hur män och kvinnor upplever otrygghet i det 

offentliga rummet. dessa upplevelser kan variera beroende på fysiska och 

sociala aspekter, men dessa olika aspekter har statistiskt sett påverkat kvinnor i 

allt större utsträckning. Denna studie har därför fokuserat på mäns 

trygghetsuppfattning i offentliga rum, samt diskuterat hur könsroller kan ta sig 

form i relationer mellan män och kvinnor utefter otrygghetsaspekter i ett 

allmänt otryggt område. Studien är en fallstudie som berört stadsdelen 

Ålidhem i Umeå stad som på senare tider har fått mycket mediautrymme och 

målats upp som ett problemområde. Det har begåtts en del våldsöverfall, inte 

minst mot kvinnor, i området på den senaste tiden, vilket har påverkat den 

mediala bilden av stadsdelen och även den bild som de boende har av 

området. Därför är denna studie av intresse, då den visar på hur män idag 

reagerar och beter sig i otrygga situationer, samt hur detta beteende kan 

påverka relationen med deras partner.  

Studiens resultat visar på att de intervjuade männen är väldigt öppna med att 

beskriva vilka situationer som får dem att känna sig otrygga. Hälften av de 

intervjuade männen visade på att fysiska aspekter som belysning och formning 

av den byggda miljön, samt sociala aspekter som människor i rörelse och andra 

aspekter som tid på dygnet påverkar deras trygghetskänsla. Att så pass många 

män uttryckte vilka situationer som påverkar deras trygghet står i stark 

kontrast till tidigare studier, där män var mer tveksamma gällande att dela med 

sig sina upplevelser.  

Den geografiska platsen, det vill säga Ålidhem i sin helhet, uppfattades inte 

som en otrygg stadsdel av intervjupersonerna då de fann området relativt 

attraktivt på grund av tillgänglighetsskäl. Det fanns dock två specifika områden, 

Ålidhems centrum och skogen mellan Ålidhem och Carlshem, samt en handfull 

andra ospecificerade områden som upplevdes som otrygga under vissa tider på 

dygnet. Under senare tider på dygnet så upplevdes dessa områden som mer 

otrygga då det rörde sig mer alkoholiserade människor där, samt att 

belysningen i vissa områden var väldigt dålig. Så det finns strukturella/fysiska 

problem med Ålidhem som kan förbättras, men det är i grunden de sociala 

strukturerna som måste förändras.  

Vid sidan av de intervjupersoner som upplevde vissa områden som otrygga, så 

kände nästan alla män att de någon gång påverkat andra individers, oftast 



42 
 

kvinnors, trygghetsuppfattning negativt. De kände ibland att kvinnor blev 

oroliga om de vistades i samma område sent på kvällen, varpå männen ofta 

saktade in eller tog en annan väg för att minska oron hos den främmande 

kvinnan. Detta visar på att mäns rörelsemönster begränsas i offentliga rum, 

men inte i samma mån som kvinnor, då män begränsas när de oftare väljer 

alternativa vägar på grund av kvinnors oro.  

De flesta männen kände en underliggande oro gentemot deras partner när de 

rörde sig i offentliga rum, speciellt på kvällen, men i generella drag så 

tenderade inte männen att aktivt skydda partnern när hon rörde sig i det 

offentliga. Vissa strategier nyttjades i relationerna för att minska kvinnornas 

oro, som att hålla telefonkontakt eller att mannen följde med henne ut i det 

offentliga. detta var dock något som, enligt de flesta män, kom från partnerns 

sida, vilket visar på att oron finns hos män gentemot partnern men att den inte 

är så utbredd som tidigare studier kan ha visat på. studien har även visat att 

män har en hög medvetenhet när det kommer till otrygghet i relationen. 

Hälften av intervjupersonerna kände av att samtal om otrygghet och speciella 

beteenden i otrygga situationer kan ha negativa inverkningar på partnerns oro.  

Slutligen så visar studien på att det finns tydliga aspekter som visar på 

könsnormativa roller och beteenden i männens relationer, men att det även 

framkommit undantag för regeln i olika aspekter. Till exempel så är det 

mönsterbrytande för män att prata om sin egna otrygghet och mer 

könsnormativt för män att känna oro gentemot närstående kvinnor.  

 

7.1  Egna reflektioner 

 

Förhoppningsvis så har denna studie i slutändan medfört en vidare insikt i hur 

män tänker kring trygghetsfrågor i dagens samhälle och eventuellt kunna ligga 

till grund för vidare forskning eller nya studier på andra geografiska platser.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: intervjuguide som nyttjades under alla intervjuer 

Intervjuguide 

Vilka teman ska intervjuerna belysa: 

• Hur män spontant känner/tänker kring sin egna otrygghet. 

• Hur män känner/tänker kring sin potential som ”hotbild” gentemot 

okända kvinnor i det offentliga. Dvs. hur uppfattar män sin närvaro i 

offentliga rum och om det kan påverka otrygghet hos okända kvinnor de 

möter i offentliga rum.  

• Existerar det en oro för männens närstående kvinnor? Finns det tids- 

och/eller geografiska faktorer som kan påverka oron gentemot 

närstående kvinnor? 

• Ändras männens beteende gentemot närstående kvinnor i vissa 

situationer eller i vissa geografiska områden? Använder sig män av olika 

strategier för att ”beskydda” närstående kvinnor? 

 


