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Abstract  

The public space is often perceived as more unsafe for women than for men and 

it is therefore a question of gender equality. Opinions differ on how the public 

space should be changed to improve women’s feelings of security. This case aims 

to discuss the possibility to change the physical environment to create a safer 

public space for women. This study is a case study focusing on the so called 

Stationstunneln located on Järnvägstorget in Umeå municipality. Stationstunneln 

was inaugurated in 2012 and had the aim to increase both women and men´s 

perceived safety in the public space. The tunnel has with its shape, lighting 

etcetera, aimed to increase security. This is as mentioned a gender issue and the 

topic is important to be able to continue the work for a more equal society.  

The result of this study is based on six semi-structured interviews and has a 

qualitative approach. The interviews were conducted with six female respondents 

who all have a relation to Stationstunneln in Umeå municipality. Three of the 

respondents also had a relation to the previous tunnel located on Järnvägstorget 

called Hagatunneln. The interviews have been analyzed through thematic 

analysis.  

The results of the study demonstrate that light and people in motion is the key 

factors in what makes the respondents feel safe in public spaces. All of the 

respondents agreed that Stationstunneln compared to Hagatunneln was seen as 

bright and had people in motion and that was some of the reasons why they felt 

safe in Stationstunneln. They also thought the place felt welcoming and safe when 

it comes to the trafic which also made them feel safe in and around the tunnel. 

However, many of the respondents said that they didn´t feel safe in and around 

the tunnel during the evenings because of the people occupying themself there at 

night. Overall, the respondents agreed that the design was important for their 

perceived safety in the public space.     

 

Keywords: Public space, safety, women, physical environment, tunnel, gender 

equality. 
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1. Inledning 

Att känna sig trygg i en stad när man går längs gatan eller tar sig hem efter en sen 

kväll bör nog för många anses som en självklarhet, trots det är 25 procent av 

kvinnorna jämfört med sju procent av männen inte trygga med att röra sig i alla 

delar av staden alla tider på dygnet (Hvitfeldt et al, 2016). Att känna otrygghet 

över att vistas i det offentliga rummet leder till fler problem då det hämmar 

människor från att förflytta sig fritt och eftersom fler kvinnor än män känner detta 

blir det en fråga om jämställdhet (Pain, 1997). Nio procent av den kvinnliga 

befolkningen väljer att inte gå ut i sitt bostadsområde om kvällarna på grund av 

att de känner sig otrygga (Hvitfeldt, et al. 2016). Kvinnor som känner sig otrygga 

i en stad väljer även oftare än män att gå omvägar eller rör sig i en snabbare 

hastighet i det offentliga rummet (Boverket, 2010a). Detta i sin tur resulterar i att 

kvinnor i större utsträckning  än män hindras på grund av sin otrygghet i att delta 

i sociala aktiviteter (ibid). Situationen är problematisk vilket har resulterat i att 

trygghetsperspektivet idag genomsyrar en del av den fysiska planeringen 

(Sandberg och Rönnblom, 2014), men problemet är trots det inte löst och mer kan 

göras för att förbättra situationen.  

Fler kommuner och myndigheter har ett trygghetsperspektiv i sin planering idag 

och arbetar ständigt med att utveckla sin planering för att förbättra situationen 

(Boverket, 2010b). Sveriges regering har fastställt sju övergripande nationella mål 

för åren 2016-2019. Ett av dessa mål är ”Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor 

och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.” (Umeå 

kommun, 2015a). Detta är något som även Umeå beaktar (Umeå kommun, 

2015a). År 2008 avsatte regeringen 10 miljoner kronor för att kommuner skulle 

kunna stärka tryggheten i till exempel stads- och tätortsmiljöerna ur ett 

jämställdhetsperspektiv (Boverket, 2009). En del av detta stöd fick Umeå 

kommun för att kunna utforma Stationstunneln på Järnvägstorget som invigdes år 

2012 och med detta ersätta den då befintliga tunneln vid namn Hagatunneln som 

ansågs otrygg för många och en trafikfara. 

Många kommuner angriper problemet med otrygghet genom att förbättra den 

fysiska miljön, detta görs bland annat genom förbättring av belysning, klippa ner 

buskar samt använda sig av trygghetsvandringar för att få medborgarnas 

perspektiv på vilka områden som upplevs otrygga (Sandberg och Rönnblom, 

2014). Många kommuner har även trygghetsperspektivet i åtanke redan vid 

nybyggnationer, till exempel med val av utformning av byggnaderna (ibid). 

Denna typ av arbete har dock ifrågasatts i studier då det inte anses lösa problemen 

långsiktigt (Koskila och Pain, 2000). Studier visar att det finns ett samband mellan 

ojämställdhet och varför kvinnor oftare än män känner sig otrygga i det offentliga 

rummet därför anses det att planerare i större grad bör ta hänsyn till komplexiteten 

i upplevelsen av rädsla. Med vetskapen om detta är det eventuellt inte möjligt att 
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skilja på individens upplevda rädsla och den faktiska säkerheten i planeringen för 

det offentliga rummet (ibid). 

Planering för social hållbarhet vilket trygghet faller under är viktig för att skapa 

en framtid där det offentliga rummet är tillgängligt för alla (Länsstyrelsen, 2010). 

God bebyggd miljö, som är ett av de svenska miljömålen, fokuserar på hållbar 

samhällsplanering (Miljömål, 2012). Detta kan i sin tur kopplas till denna studies 

syfte. I målet God bebyggd miljö förklaras det att den byggda miljön ska fylla 

människors och samhällets behov och att den ska medföra en bra livsmiljö och 

bidra till en hållbar utveckling (ibid).      

Denna studie är en fallstudie på Stationstunneln lokaliserad på Järnvägstorget i 

Umeå kommun. Stationstunneln var ett samarbeta mellan olika aktörer och 

myndigheter. Syftet med tunneln var främst att skapa en trafiksäker och trygg 

gång- och cykeltunnel för både män och kvinnor med tyngdpunkt på den upplevda 

tryggheten. Fokus har även legat vid estetiken och designen av tunneln, att med 

trygghet i åtanke forma tunneln för att främja för en tryggare miljö (Umeå 

kommun, 2016a).  

Det är därför intressant att studera huruvida det går att bygga bort otrygghet i det 

offentliga rummet. Eller om detta är ett problem som grundar sig i något mycket 

större som inte går att förändra med endast byggnader utan även måste förändras 

med förändrande beteenden.  

1.1 Syfte  

I denna studie är syftet att undersöka om det med den fysiska miljön är möjligt att 

planera bort otrygghet i det offentliga rummet och studien inriktar sig på 

Stationstunneln i Umeå stad. Fokus ligger på att undersöka om kvinnor bosatta i 

Umeå stad uppfattar området kring Stationstunneln som tryggare nu när tunneln 

funnits där i snart fyra år. Utifrån detta syfte ska följande frågeställningar 

besvaras; 

- Hur upplever kvinnor idag det offentliga rummet kring Järnvägstorget och 

Stationstunneln? 

- Upplever kvinnor Järnvägstorget idag som en tryggare miljö med 

Stationstunneln jämfört med Hagatunneln? 

- Går det med planering skapa en upplevd tryggare miljö genom att förändra 

den fysiska miljön i det otrygga området? 
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1.2 Avgränsningar 

Många människor upplever det offentliga rummet som otryggt. Denna studie har 

avgränsat sig till kvinnor då undersökningar visar att kvinnor upplever det 

offentliga rummet  som otryggt i större utsträckning än män (Hvitfeldt et al, 2016).  

Det finns även studier som visat att fler kvinnor än män väljer att inte vistas i det 

offentliga rummet vissa tider på dygnet etcetera (ibid). Det finns också en tanke 

om att om det planeras för en tryggare stad för kvinnor kommer även andra 

grupper, till exempel män känna sig trygga, då kvinnor generellt sett är den mest 

utsatta gruppen (ibid).  

1.3 Disposition   

Kapitel 1. I detta kapitel ges en introduktion till studien samt en presentation av 

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel 2. I denna del av uppsatsen beskrivs de mest centrala begreppen för 

studien och sedan redovisas en litteraturgenomgång av teorier kopplat till 

uppsatsens ämne. I litteraturgenomgången beskrivs olika teorier angående hur 

planering för trygghet i det offentliga rummet ska genomföras. Det finns studier 

som säger att otryggheten hos kvinnor grundar sig i ett större problem, bland annat 

ojämställdheten mellan könen. Det finns även studier som säger att det går med 

hjälp av estetik i  planeringen få bort otrygghet i det offentliga rummet med 

byggnader etcetera. Slutligen förklaras varför Umeå som stad är, på grund av dess 

historia intressant att studera i samband med trygghet i det offentliga rummet.  

Kapitel 3. I denna del av uppsatsen beskrivs metodvalet för studien samt 

analysstrategi, dessa är kopplade till studiens syfte. 

 

Kapitel 4. I kapitel 4 presenteras studieområdet Stationstunneln. Detta för att få 

en bredare förståelse om platsen och dess bakgrund. 

Kapitel 5. I resultatet presenteras de teman som tagits fram genom en tematisk 

analys i de kvalitativa intervjuerna. 5.1 besvarar de två första frågorna medan 5.2 

fokuserar på den tredje och sista frågan från frågeställningen.     

Kapitel 6. I denna del kommer en diskussion kopplat till resultatet att utföras. 

Resultatet kommer knytas ihop med delar från litteraturgenomgången och bli 

grunden för diskussionen. 
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2. Centrala begrepp och litteraturgenomgång  

Denna del av uppsatsen förklarar de mest förekommande begreppen i studien och 

vad dessa innebär. I litteraturgenomgången diskuteras de olika infallsvinklarna 

som finns angående trygghet i det offentliga rummet.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden i sitt liv (Nationalencyklopedin, 

2016). Begreppet jämställdhet är ett generellt begrepp som kan ha olika 

utgångspunkter beroende på i vilket ämne som den används. Inom 

samhällsplaneringen kan till exempel jämställhet benämnas som rätten att alla ska 

ha möjlighet att kunna röra sig fritt och utan oro i all stads- och tätortsmiljö oavsett 

kön (Boverket, 2010b).    

2.1.2 Trygghet och Otrygghet 

I denna studie används begreppen trygghet och otrygghet som begrepp för den 

upplevda trygghet eller otrygghet i det offentliga rummet. Fenomenet är i stor 

utsträckning subjektivt då människor upplever olika situationer som trygga eller 

otrygga. Trygghet i denna studie innefattar att kvinnor utan oro ska kunna röra sig 

fritt i staden alla tider på dygnet, att de inte behöver välja andra vägar på grund av 

att de är rädda för att något ska hända, etcetera. Tyngdpunkten i studien ligger 

alltså vid den upplevda tryggheten hos kvinnor och inte den faktiska säkerheten. 

Kvinnors upplevda trygghet innebär hur de känner sig när de rör sig i det 

offentliga rummet medan den faktiska säkerheten innebär hur stor sannolikhet det 

är att något kommer hända dem. Vad det är som kvinnor är rädda för kommer 

redovisas nere i litteraturgenomgången.     

2.1.3 Offentliga rummet 

Offentliga rummet kan vara ett svårt begrepp att förstå, men i denna studie syftas 

begreppet till följande beskrivning. Offentliga rummet kan beskrivas som en plats 

som är öppen och tillgänglig för alla människor i en stad och där de inte behöver 

betala för att vistas, till exempel parker, gator, lekplatser, torg. Det är även en plats 

där människor spontant kan mötas och prata med varandra (Parkinson, 2012).  
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2.2 Litteraturgenomgång  

2.2.1 Trygghet  

Vad grundar sig kvinnors upplevda otrygghet på? Det finns studier som visar att 

människors sociala status påverkar deras upplevda trygghet, alltså beroende på en 

människans kön, hudfärg, inkomst och var de bor har de olika upplevelser av vad 

som är tryggt (Schweitzer et al, 1999). Detta i sin tur påverkar hur ofta eller hur 

vanligt det är att människor känner sig otrygga (ibid). Kvinnors rädsla för våld 

och överfall diskuteras ofta ur ett privat och offentligt sammanhang. Kvinnor 

utsätts i de allra flesta fallen för våld i hemmet, trots detta är en stor del kvinnor 

otrygga i det offentliga rummet (Pain, 1997). Sannolikheten att en kvinna ska bli 

överfallen i det offentliga rummet är mindre än mäns (ibid). Kvinnor är i stor 

utsträckning rädda för att utsättas för våldtäkt i det offentliga rummet, dock är 

sannolikheten att detta ska hända liten, då kvinnor oftare utsätts för detta i hemmet 

av någon närstående (ibid).  Detta innebär att kvinnors faktiska säkerhet är högre 

än mäns i det offentliga rummet, dock är kvinnors upplevda trygghet i det 

offentliga rummet mindre än mäns (Hvitfeldt, et al. 2016). Orsaken kan grunda 

sig i att till skillnad från män så är kvinnors otrygghet kopplat till det motsatta 

könet, vilket bland annat kopplas till de maktstrukturer som finns i samhället 

(Listerborn, 2002), samt att kvinnors rädsla är kopplat till att utsättas för sexuellt 

våld vilket män inte är rädda för i lika stor utsträckning (Pain, 1997; Stanko, 

1990). I sin tur leder detta till att en stor del av den kvinnliga befolkningen 

begränsar sin mobilitet på grund av att de känner sig otrygga i det offentliga 

rummet (Sandberg och Rönnblom, 2014).  

Idag finns det en utbredd diskussion angående vikten av säkrare städer speciellt 

för kvinnor (Sandberg och Rönnblom, 2014). Det krävs inte att många våldsbrott 

uppmärksammas i en stad eller att det är grova innan människor snabbt känner sig 

otrygga och undviker att röra sig i det offentliga rummet (Boverket, 2010a). Detta 

i sin tur kan leda till att gatorna upplevs otrygga för att det rör sig för lite 

människor (Jacobs, 1961). Jane Jacobs är en känd stadsbyggnadskritiker som 

kanske är mest känd för sin bok Den Amerikanska storstadens liv och förfall 

(1961), hon hävdade att gator och trottoarer är en av stadens viktigaste offentliga 

platser och att grunden för en välfungerande stad är att man känner sig trygg och 

säker bland främlingar. Upplevelsen av att människor är främlingar menar Jacobs 

(1961) är de som gör att staden uppfattas som otrygg. I stadsdelar där det finns en 

samhörighet finns det oftare en högre trygghetskänsla. 

Kvinnor är en heterogen grupp vilket innebär att deras åsikter om vad trygghet 

eller otrygghet är, är olika. Det är därför viktigt att förstå att synen på otrygghet 

även baseras på vilken del av världen du är i. Kvinnor i västvärlden upplever 

otrygghet på ett annat sätt än vad kvinnor i utvecklingsländer gör (Franck, 2012). 

Kvinnor i utvecklingsländer, i synnerhet de papperslösa söker sig till områden där 
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de inte syns medan kvinnor i västvärlden oftast känner sig trygga på platser med 

mycket människor och är otrygga där det finns lite människor (ibid).       

 

2.2.2 Planera och designa bort otrygghet 

Att främja kvinnors säkerhet har i dagens stadsplanering blivit en viktig fråga och 

teorier har uppkommit kring hur den fysiska planeringen kan bidra till att 

förebygga otrygghet i staden (Sandberg och Rönnblom, 2014). Ett antal studier 

visar att de flesta brott sker på specifika platser med vissa särskilda egenskaper 

vilket gör människor som utför brott mer benägen att utföra brottet på just den 

platsen(Abu-Orf, 2013; Dymén och Ceccato, 2012). Brott är i sin tur  en av 

anledningarna till att människor känner sig otrygga i det offentliga rummet (ibid). 

Därför menar vissa teoretiker att genom olika åtgärder i planeringen av det 

offentliga rummet går det att finna möjligheter för att åtgärda människors känsla 

av otrygghet (Danilović-Hristić, 2012). Detta görs bland annat genom att bygga 

om områden där handlingar som uppfattas otrygga inte längre kan förekomma 

(Danilović-Hristić, 2012; Dymén och Ceccato, 2012). Dessa förekomster kan till 

exempel vara att någon gömmer sig bakom ett hörn, men finns det inget hörn att 

gömma sig bakom, gömmer sig heller ingen där och platsen uppfattas tryggare 

(ibid). Platserna där detta kan förekomma är misskötta, isolerad, dåligt placerade 

och mörka områden. I dessa områden kan åtgärder vidtas genom renovering, men 

även ha trygghetsaspekter i åtanke i planeringen redan vid ny exploatering 

(Danilović-Hristić, 2012).  

Att öka kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet är möjligt att 

åstadkomma genom små enkla lösningar (Danilović-Hristić, 2012). Till exempel 

genom att skapa säkrare möjligheter för kvinnor att transportera sig i det offentliga 

rummet, exempelvis genom mer upplysta och bättre konstruerade cykelvägar men 

även genom att bygga om tågstationer så att dessa känns mer öppna och synliga 

(Whitzman, et al. 2014). Danilović-Hristić (2012) förklarar att det inte krävs 

någon större investering för staden för att skapa ett offentligt rum som upplevs 

tryggare utan det går att implementera i redan befintlig planering. Detta genom 

till exempel grönstrukturen i det offentliga rummet, bättre eller mer belysning, 

sanering av graffitti, plocka bort skräp och att detta sker kontinuerligt. 

Områden som har en genomtänkt utformning i sin planering har en större 

möjlighet att få människor att känna sig trygga, jämfört med områden som saknar 

detta (Danilović-Hristić, 2012). Med hjälp av formgivning och design i det 

offentliga rummet går det att skapa möten och interaktion mellan människor vilket 

i sin tur leder till mer människor i rörelse på platsen (ibid). Målet är även att uppnå 

områden som har en sysselsättning eller aktivitet 24 timmar om dygnet, såsom 

platser med en kombinerad sysselsättning av arbetsplatser, bostadsplatser och 

kommersiella affärer. Med detta skapas det en rörelse av människor under alla 

tider på dygnet (ibid). Detta förklarar även Jacobs (1961), att tryggheten i staden 
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fungerar som bäst där de flesta människorna rör sig vid alla tider på dygnet, då 

den bästa lösningen enligt henne är att använda invånarnas ögon som hjälp mot 

otrygghet.  

2.2.3 Trygghet i ett större perspektiv 

Orsaken till otrygghet i det offentliga rummet diskuteras ofta kring utformningen 

av byggnader (Listerborn, 2002) dock har problemet även visat sig ligga i platser 

där minst människor rör sig (Jacobs, 1961). Listerborn (2002) förklarar att 

kvinnors otrygghet ofta finns i åtanke i planeringen men sällan den underliggande 

orsaken till varför de känner sig otrygga. Som nämns ovan finns det teorier som 

säger att det går med design och estetik konstruera bort otrygghet i det offentliga 

rummet (Abu-Orf, 2013; Danilović-Hristić, 2012; Dymén och Ceccato, 2012; 

Whitzman, et al. 2014). Andra säger dock att otrygghet hos kvinnor i det 

offentliga rummet grundar sig i ett större socialt problem, där kvinnors rädsla för 

det offentliga rummet snarare är en process som växer fram under en längre tid 

och som grundar sig i egna erfarenheter hos kvinnorna men även från andra 

kvinnor (Koskela och Pain, 2000). Rädslan kan även grunda sig i omgivningens 

förväntan kring hur kvinnor ska vara i det offentliga rummet, till exempel att de 

inte ska gå själva hem på kvällen eller att de i allmänhet ska vara försiktiga 

(Sandberg, 2011).  

Planeringen av ett tryggare offentligt rum fokuserar ofta lösningarna kring hur 

estetik och förändring av den fysiska miljön kan skapa en tryggare miljö till 

exempel med mer gatubelysning och trimning av buskar (Sandberg och 

Rönnblom, 2014). Detta anser Listerborn (2002) inte är att se problemet på djupet. 

Den fysiska miljön behöver inte alls ha med varför kvinnor undviker en plats, det 

kan grunda sig i ryktet om platsen, dessa rykten kan det både finnas en sanning 

bakom men kan även vara något som det inte finns en grund bakom (Listerborn, 

2002).  

Enligt Koskela och Pain (2000) är förbättring av belysning ofta fördelaktigt för 

att öka trygghet i det offentliga rummet, dock fortsätts upplysta områden att 

undvikas, då rädslan kring det som kan hända en fortfarande sitter kvar trots bättre 

belysning. Detta grundas bland annat i maktstrukturerna i samhället (Sandberg 

och Rönnblom, 2014) Det uppfattas alltså ofta som att gatorna som är mörka är 

farliga och därför tros problemet lösas med bättre gatubelysning (Jacobs, 1961). 

Belysning är en viktig del av problemet kring otryggheten i det offentliga rummet 

men det är inte det enda problemet (Jacobs, 1961; Koskela och Pain, 2000). Jacobs 

(1961) hävdade att försöka lösa otryggheten i det offentliga rummet genom 

konstlade miljöer inte är en långsiktig lösning, då människor inte kan leva sitt liv 

i en konstlad miljö. 

Det finns även kvinnor som väljer att inte prata om deras upplevelser av trygghet 

eller otrygghet i det offentliga rummet (Listerborn, 2002). Många kvinnor 
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beskriver sig även som trygga i det offentliga rummet, detta trots att de går att se 

att de förändrar sitt rörelsemönster etcetera på grund av dessa faktorer (ibid). Detta 

beror till viss del på att dessa kvinnor inte själva berörts av någon större utsatthet 

men också på grund av att de inte vill identifiera sig som otrygga i det offentliga 

rummet eller associeras som offer för det (ibid). Otrygghet eller rädsla för att 

utsättas för någon typ av våld är inte enskilt ett kvinnoproblem men det som gör 

kvinnors situation speciell är att deras rädsla ofta är förenat med rädslan för det 

motsatta könet. Problemet med otrygghet i det offentliga rummet kan därför vara 

svårlöst med fysiska attribut då det är så starkt kopplat till en struktur i samhället 

och måste därför lösas med ändrade beteenden etcetera (ibid).      

Miljömålen syftar till att miljöproblemen i Sverige ska lösas och inte lämnas över 

till kommande generationer. De 16 miljömålen är riktmärke för detta arbete 

(Naturvårdsverket, 2016). God bebyggd miljö är ett av de Svenska miljömålen 

vilket bland annat innefattar hållbar samhällsplanering som innefattar att städer, 

tätorter och relationen mellan tätorter och lansbyggd ska planeras utifrån ett 

hållbart perspektiv inom sociala, ekonomiska och miljö- och hälsorelaterade 

frågor (Miljömål, 2012). Detta i sin tur kan ses som ett steg i rätt riktning mot att 

skapa en mer jämställd bebyggd miljö. I målet God bebyggd miljö förklaras det 

även att den byggda miljön ska fylla människors och samhällets behov och att den 

ska medföra en bra livsmiljö och bidra till en hållbar utveckling (Miljömål, 2012).      

2.2.4 Trygghetsproblematiken i Umeå 

Umeå kommun är särskilt intressant att studera ur ett trygghetsperspektiv i det 

offentliga rummet, då den så kallade Hagamannen mellan åren 1998 och 2006 

lamslog staden med flertal brutala överfall, våldtäkter och våldtäktsförsök mot 

kvinnor. Under hans tid blev kvinnors säkerhet en viktig och aktuell fråga och ett 

flertal åtgärder vidtogs för att öka invånarnas trygghetskänsla (Sandberg och 

Rönnblom, 2014). Att skapa en tryggare stad blev en fråga och ansvar för alla. 

Både män och kvinnor gavs instruktioner i hur de skulle uppföra sig i det 

offentliga rummet. Kvinnor skulle inte gå själva sent på kvällarna och män skulle 

försöka välja en annan väg om de mötte en ensam kvinna på kvällen för att inte 

få henne att känna sig otrygg (Sandberg, 2011). Människor i Umeå och då kanske 

specifikt kvinnor lärdes att se upp för Hagamannen vilket medförde att 

medborgarna i Umeå på grund av sitt obehag och otrygghet begränsade sin 

möjlighet att röra sig i det offentliga rummet (ibid). Hagamannen utmanade bilden 

av Umeå som en jämlik och säker stad i ett för omvärlden klassat som ett jämlikt 

och säkert land (Sandberg och Rönnblom, 2014). Därmed utmanades även 

känslorna av rädsla och säkerhet i staden. Vilket i sin tur kom att ha en stor 

inverkan på stadsrummet i Umeå, både när det gäller användandet av det 

offentliga rummet men även för planerandet av den (ibid).          

 

Enligt Sandberg (2011) sitter en stark otrygghetskänsla kvar i de som levde i 

Umeå under tiden för Hagamannen. Invånare i Umeå, specifikt kvinnor har 
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beteenden från tiden för Hagamannen kvar (Sandberg, 2011). Detta gör Umeå 

kommun intressant att studera då problematik kring otrygghet redan är hög och 

måste förbättras. 

  

Tunnlar speciellt uppfattas många gånger av människor som att vara extra otrygga 

och något som gärna undviks, detta kan bero på många saker bland annat dess 

utformning och avsaknad av ljus (Umeå kommun, 2016b). Kvinnor beskriver 

själva att tunnlar är platser där de känner sig som mest otrygga, även under 

dagarna när det är ljust ute (Koskela, 1999). Många kvinnor förklarar även att 

detta är platser det aktivt väljer att undvika på grund av de trånga utrymmena och 

att det finns mindre möjligheter att fly från dessa platser om situationen skulle 

kräva det (ibid). Tunnlar kan alltså på grund av dess utformning etcetera upplevas 

som otrygga.  

 

Umeå kommun har formulerat några lösningar på detta problem. För att undvika 

att tunnlar ska upplevas som otrygga ska det finnas möjlighet att se igenom den, 

att den färgsätts i ljusa färger etcetera (Umeå kommun, 2016b). Umeå kommun 

har sett över flera av sina gång- och cykeltunnlar ur just ett trygghetsperspektiv. 

Detta har resulterat i flera förändringar bland annat Stationstunneln men även att 

de har försökt undvika att i så stor utsträckning som möjligt bygga nya tunnlar 

(Umeå kommun, 2016b).  

Idag arbetar Umeå kommun genom olika visioner med att öka tryggheten i det 

offentliga rummet, de har bland annat i målsättningen ren och trygg kommun 

formulerat att genom en åtgärdsplan ska staden uppfattas som tryggare innan år 

2016 (Umeå kommun, 2016c). Åtgärdsplanen ska främja för ljusa, öppna 

områden vilket leder till att människor i större grad upplever ett område som 

tryggt samt att parker ska vara tillgängliga alla årstider. Med denna åtgärdsplan 

planerar kommunen att skapa en dialog med medborgarna, lokalisera och åtgärda 

otrygga platser, skapa naturliga mötesplatser och att cykel- och gångstråken ska 

uppfattas som en trygg väg hem (ibid). Kommunen har arbetat med bland annat 

trygghetsvandringar för att både öka den faktiska säkerheten men även den 

upplevda tryggheten i det offentliga rummet (ibid). Som nämnts innan har Sverige 

fastställt sju övergripande nationella mål för åren 2016-2019. Ett av dessa mål är 

”Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 

samhället såväl som sina egna liv.” (Umeå kommun, 2015a). Detta är även något 

som Umeå kommun formulerat att de har i beaktan i sin utformning av staden 

(Umeå kommun, 2015a).  
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

Studien som genomförts är en så kallad fallstudie och det innebär att fokus legat 

på ett specifikt fall eller fenomen (Denscombe, 2009), mer specifikt 

Stationstunneln och dess trygghetsaspekter. Anledningen till valet av 

Stationstunneln grundar sig i konstruktionen av tunneln med kopplingar till att 

skapa en upplevd tryggare miljö. Tunneln har fått runda kanter för att undvika att 

människor ska kunna gömma sig bakom hörnen, en ljusgrön färg, citat på 

väggarna samt ett ljudspel. Detta har gjorts för att aktivt öka människors 

upplevelda trygghet i tunneln. Detta ses som nyskapande och Stationstunneln fick 

även ekonomiskt stöd av Boverket av den anledningen att det var en pilotstudie 

som sedan andra städer ska kunna ta del av (Boverket, 2010c). Studieområdet blir 

därför intressant med tanke på syftet i studien. En av anledningarna till att välja 

en fallstudie är att det är mer realistiskt för en studie på tio veckor då fokus ligger 

på ett enskilt fall och situation (Denscombe, 2009).  

3.2 Metodval  

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts, detta för att forskningens syfte 

och frågeställningar utgår från respondenternas egna perspektiv. Kvalitativ metod 

innefattar oftast ord och bilder därför ansågs denna metod även fördelaktig då 

både intervjuer med intervjuguide samt kompletterande bilder använts. Fördelen 

med att komplettera intervjun med bilder var att de tre respondenter som aldrig 

sett den gamla tunneln kunde se hur den såg ut och reflektera över hur de kände 

kring den typen av tunnel. Även om de aldrig haft någon erfarenhet av 

Hagatunneln har de med stor sannolikhet haft erfarenheter av en liknande tunnel 

med den karaktäristiska designen med tydliga kantiga hörn i grå betong. Det var 

även fördelaktigt i intervjuerna med respondenterna som haft en relation till den 

gamla tunneln då jag som forskare märkte att när jag först ställde frågor kring 

Hagatunneln kom ganska osäkra svar men när jag sedan lade fram bilderna på den 

märktes det att respondenterna framkallade minnen och kom med ett mer bestämt 

svar. Bilderna användes även för att undvika  efterkonstruktioner och minnesfel 

som kan ske när människor ska jämföra något som funnits med något som finns 

idag.  

Avsikten med att använda kvalitativa intervjuer är för att kunna analysera 

respondenternas känsla och åsikter om trygghet och därför lämpas intervjuer med 

semistrukturerad karaktär bäst (Denscombe, 2009), intervjustrukturen ansågs 

även fånga nyanserna i respondenternas svar. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att en intervjuguide är gjord som innefattar teman för frågor samt 

ordningsföljd, detta medför att intervjun har möjlighet att vara anpassbar och 

respondenten har chans utveckla de svar och synpunkter som hon blir tillfrågad 



11 
 

samt kunna svara öppet, samtidigt som det ger utrymme till följdfrågor 

(Denscombe, 2009). Intervjuguiden har används i alla sex intervjusituationer, 

dock har varierande ordningsföljd skett beroende på respondentens svar detta är 

även förenligt med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011).  

3.3 Genomförande 

Denna studie började med en litteraturgenomgång. Insamlingen av litteratur har 

skett genom hjälpmedel så som Google scholar och Umeå universitets bilioteks 

söksida. Även litteratur från kurser i Samhällsplanerarprogrammet har varit 

användbara, bland annat Jane Jacobs bok Den Amerikanska storstadens liv och 

förfall (1961). Något som bör finnas i åtanke är att Jane Jacobs studie inte är en 

forskningsstudie utan hon skriver den ur en debattsynpunkt samt att studien är 

gjord på 1960-talet och i USA. Dock är hennes studie fortfarande relevant i vissa 

sammanhang och hennes arbete tas fortfarande upp i studier idag. I denna studie 

har hennes synpunkter tagits med för ett belysa att problemet funnits och 

diskuterats länge och samma diskussioner hålls idag, med många gånger liknande 

syn på lösningar.     

Arbetsgången fortsatte sedan med utformning av en intervjuguide (se bilaga 1) 

med efterföljande intervjuer av sex respondenter. Intervjuerna gjordes mellan 11 

och 18 april 2016 och skedde enskilt så att respondenten skulle känna sig bekväm 

med att uttrycka sina åsikter och känslor om trygghet i det offentliga rummet. 

Frågorna kan anses vara personliga på grund av att jag som forskare inte vet 

respondentens bakgrund och erfarenheter av trygghet i det offentliga rummet. 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte alla sex gånger och inleddes med 

allmänna frågor kring trygghet och otrygghet, för att sedan fördjupa sig på frågor 

som hör till studiens syfte och frågeställning. Intervjuerna varade mellan 15 och 

30 minuter. Tre intervjuer gjordes i klassrum på Umeå Universitet och tre 

intervjuer gjordes på fik i centrala Umeå. Intervjuguiden kompletterades även 

med bilder över Järnvägstorget för att respondenten skulle få en bild om vilket 

område jag syftade på samt bilder på den tidigare tunneln som fanns i området 

och även dagens tunnel (se bilaga 2). Anledningen till att inte intervjuerna gjordes 

vid platsen var för att jag ansåg att det skulle bli för rörigt och intervjupersonerna 

skulle eventuellt kunnat bli stressade och därför inte utvecklat sina svar. Detta då 

området kring och vid tunneln används som en genomfart och risken för att behöv 

flytta sig för cyklister eller fotgängare var stor.  Jag ville även ge respondenterna 

möjlighet att välja en plats som passade dem bäst så att jag inte upptog deras tid 

allt för mycket eller att de på grund av att jag valde plats inte kände att de hade 

tid för en intervju. Det finns fördelar med att vara på platsen som studeras men 

jag hoppas att med hjälp av bilderna som visades under intervjun att detta vägde 

upp det faktum att intervjun inte var vid platsen.  
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Alla respondenter blev tillfrågade och godkände att intervjun blev inspelad, 

inspelningen skedde med hjälp av mobiltelefon. Fördelen med att spela in 

intervjun är att jag som forskare inte behöver störa intervjuprocessen genom att 

göra noteringar utan jag kunde helt fokusera på vad respondenten sa vid 

intervjutillfället och på så sätt vara uppmärksam och ställa relevanta följdfrågor 

(Denscombe, 2009). Det är även fördelaktigt då jag som forskare uppmärksammar 

nya saker respondenten sa vid genomgång av det inspelade materialet, något som 

förmodligen inte skulle uppfattats vid endast genomgång av noteringar i 

anteckningsblocket samt mitt eget minne under analysen. Det inspelade materialet 

transkriberades sedan och analyserades genom en tematisk analysmodell. Efter 

transkriberingen raderades inspelningarna från telefonen men det transkriberade 

materialet sparades, för att säkra respondenternas anonymitet.       

3.4 Analysstrategi  

I denna studie har analysmetoden tematisk analys använts för att det är en 

fördelaktig analysmetod att använda vid kvalitativ data (Bryman, 2011), vilket 

transkriberade intervjuer är. Jag som forskare ansåg även att teman skapade en 

lättförståelig och bra struktur när jag redovisade resultatet för studien. Studien har 

en induktiv utgångspunkt vilket betyder att studiens grund ligger i det egna 

transkriberade materialet som samlats in, där teman ur det materialet sedan 

analyseras. Detta innebär en noga genomläsning av materialet för att finna 

relevanta teman som respondenterna tar upp. Teman kan till exempel vara 

upprepningar och likheter i det som respondenterna säger (Bryman, 2011). Det 

transkriberade materialet studerades flera gånger och upprepningar, ämnen och 

ord som förekom i flera intervjuer kategoriserades för att sedan vara grunden för 

resultatet. Slutligen fanns det sju teman som var mest återkommande i materialet, 

dessa redovisas i resultatdelen.      

3.5 Metoddiskussion   

Något att ha i åtanke under en fallstudie är min närvaro i intervjuerna då det kan 

påverka respondenten i hur hon uppträder eller svarar, detta fenomen kallas 

intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär bland annat att respondenten kan 

ändra sina svar för att hon vill vara forskaren till lags. Eftersom studien är av 

känslig karaktär finns det en stor möjlighet till intervjuareffekt (Denscombe, 

2009). Intervjuareffekten fanns därför i beaktan vid intervjuerna och vid 

formulering av frågorna i intervjuguiden, för att till exempel undvika att lägga 

värderingar i frågorna. Dock handlade denna studie om kvinnors otrygghet i det 

offentliga rummet och eftersom jag som forskare själv är kvinna bör detta inte ha 

någon större inverkan på hur respondenten svarar då respondenten kan anse att 

jag uppfattar otrygghet likadant. Dock kan det även just på grund av detta vara 

anledningen till att svaret blir på ett sätt då respondenten kan tro att jag vill att hon 
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ska svara så eller att hon antar att jag redan vet vad hon menar och därför väljer 

respondenten att inte utveckla sitt svar (Denscombe, 2009).  

Intervjuerna med respondenterna gjordes inte på plats detta för att jag ansåg att 

området i och vid Stationstunneln var för stressigt och rörigt och vi hade behövt 

flytta på oss under intervjun på grund av förbipasserande. Platsen och 

Stationstunneln är  en genomfart. Det finns en nackdel med att inte vara på platsen 

som ska diskuteras,  detta då det är enklare för respondenterna att prata om tunneln 

på plats då de kan peka och visa för mig vad de menar och att deras känslor för 

platsen kan framkallas enklare. Jag ansåg dock att det var mer fördelaktigt att vi 

fick sitta ner i lugn och ro och att det istället visades bilder på tunneln för att 

komplettera det faktum att intervjun inte gjordes på plats.    

Det är vidare viktigt att förstå att det är svårt att jämföra något som fanns för flera 

år sen så som Hagatunneln, med något nytt som Stationstunneln, då människor 

som bes jämföra har stor risk för att efterkonstruera och kan ha glömt bort hur det 

var. Bilder har därför kompletterats till intervjuguiden för att undvika detta. Det 

är även problematiskt att endast tre av sex respondenter hade en erfarenhet till 

Hagatunneln, detta har dock försökts åtgärdas med bilder och att de tre som inte 

hade erfarenhet av Hagatunneln fick diskutera tunneln utifrån bilderna och 

jämföra Stationstunneln med andra tunnlar de haft erfarenhet av. Tanken är att 

trots att de inte haft en relation till Hagatunneln så har de en relation till liknande 

tunnlar med det karaktäristiska utseendet och kan därför jämföra Stationstunneln 

med andra tunnlar.   

3.6 Validitet, reflexivitet och etik 

Validiteten i studien måste ständigt kontrolleras för att bekräfta att studien kan 

anses trovärdig. I denna studie har först redan befintlig forskning inom ämnet 

studerats för att sedan anknyta detta till frågeställningen och syftet samt utfört en 

egen undersökning genom sex intervjuer. Denna kombination har gjorts för att 

validiteten i studien ska fastställas (Denscombe, 2009).  

Reflexiviteten i studien har funnits i åtanke under hela studien, då jag tänkt på min 

roll som forskare vid intervjutillfällena och även försökt undvika att lägga in egna 

värderingar i studien för att på så sätt även så gott det går undvika 

intervjuareffekten. Dock kan reflexiviteten i en studie alltid ifrågasättas speciellt 

i en samhällsforskning då jag som forskare aldrig kan placera mig utanför den 

sociala världen som jag vill studera (Denscombe, 2009), alltså kvinnors upplevda 

trygghet i det offentliga rummet. Detta bland annat då för att jag själv är kvinna.  

Frågorna formulerades med utgångspunkt från syfte, frågeställningar och 

litteraturgenomgången i de sex intervjuerna för att undvika att samla in material 

kopplat till respondentens personuppgifter, detta för att säkerställa etiken i 

studien. Respondenterna har även gjort ett eget val att delta i studien samt 
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informerats om att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Respondenterna 

har även anonymiserats och beskrivs endast i ålder, sysselsättning och om de i 

allmänhet upplever sig som trygga eller otrygga i det offentliga rummet, detta har 

gjorts för att det inte ska gå att läsa ut vem personen är. I studien har ingen 

information tagits bort på grund av att det inte stödjer trenden, vilket även stödjer 

reflexiviteten, validiteten och etiken av studien (Denscombe, 2009).      

3.7 Urval av respondenterna 

De första tre respondenterna fick jag kontakt med genom Facebook, detta har 

gjorts genom att lägga ut en förfrågan (se bilaga 3) i gruppen ”Umeås tipsgrupp” 

samt på min egna så kallade ”anslagstavla”. ”Umeås tipsgrupp” är en 

Facebookgrupp med 5651 medlemmar (18 april kl 09.30), i gruppen annonserar 

medlemmarna om olika sociala händelser och förfrågningar kopplat till Umeå. I 

dagens samhälle använder sig många av sociala medier bland annat Facebook, 

den genomsnittliga användaren har cirka 130 till 230 ”vänner” (Denscombe, 

2016). Att nå ut till många människor samtidigt blir därför snabbt och effektivt 

genom Facebook (ibid). Viktigt att ha i åtanke är att när Facebook använts nås 

inte alla kvinnor, då inte alla människor har tillgång till eller använder sig av 

sociala medier, det blir alltså ett bortfall. Dock är två av respondenterna personer 

som tagits kontakt med genom mina bekanta som ansåg att de passade in i studien, 

vilket kan ses som ett slags snöbollsurval (Denscombe, 2009). Med att kombinera 

dessa två urval är förhoppningen att en bredd av respondenter ska nås ut och med 

det en bredd av svar.        

3.8 Beskrivning av respondenterna  

Deltagarna i denna studie var mellan 22 och 41 år gamla och tre av respondenterna 

var förvärvsarbetande och de tre andra var studerande. Alla var boende i Umeå 

kommun vid intervjutillfället. Tre hade en relation till både Stationstunneln och 

Hagatunneln eftersom de bodde i Umeå när Hagatunneln fanns, de tre andra hade 

endast en relation till Stationstunneln.   

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna i studien. 

Respondentordning  Ålder Kön Sysselsättning  Beskriver sig själv som 

Respondent 1 41 år Kvinna Förvärvsarbetande Trygg i det offentliga rummet 

Respondent 2 22 år Kvinna Studerande Otrygg i det offentliga rummet 

Respondent 3 23 år Kvinna Studerande Relativt trygg i det offentliga rummet 

Respondent 4 30 år  Kvinna Studerande Trygg i det offentliga rummet 

Respondent 5 29 år Kvinna Förvärvsarbetande  Otrygg i det offentliga rummet 

Respondent 6  27 år  Kvinna Förvärvsarbetande  Relativt trygg i det offentliga rummet 
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4. Studieområde  

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 120 777 invånare, vilket gör 

kommunen till norra Sveriges mest befolkade. Umeå kommun är en växande stad 

och sedan Umeå universitet öppnade 1965 har befolkningen fördubblats. 

Invånarna i kommunen är unga och har i flera år legat under medelåldern för 

riksgenomsnittet (Umeå kommun, 2016d). Eftersom staden växer byggs det 

mycket både bostäder men även andra typer av byggnader.   

 

Figur 1. Illustration över Stationstunnelns lokalisering i förhållande till centrala Umeå, Stationstunneln är 

markerad med svart cirkel. Figur 1 visar även Hagatunnelns tidigare position i förhållande till vart 

Stationstunneln är idag, Hagatunneln är markerad med röd cirkel  (Källa: Google maps, 2016c samt omarbetning 

av författaren). 

Stationstunneln (se figur 2), även kallad Saras tankestråk efter den lokala 

författaren Sara Lidman, ligger vid Järnvägstorget i centrala Umeå (se figur 1) 

och är en gång- och cykeltunnel som har avsikt att vara både en funktionell och 

vacker plats med syfte att skapa en tryggare miljö (Umeå kommun, 2015b). 

Järnvägstorget ligger i centrala Umeå och området är byggt i en halvcirkel form 

(se bilaga 2). Platsen beskrivs som en knutpunkt mellan stadsdelen Haga och 

Centrala stan (Umeå kommun, 2015b). Vid platsen ligger även en busstation och 
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en järnvägsstation och målet är att platsen ska ge en positiv bild av Umeå, då detta 

många gånger är första platsen besökare ser när de anländer till staden (White, 

2016). Platsen har även en variation av affärer, restauranger etcetera.  

 

Figur 2. Stationstunneln idag sedd på väg ner i tunneln och i tunneln (Källa: Fotografi författaren). 

Stationstunnelns syfte enligt kommunen var att genom ett pilotfall arbeta 

strategiskt och metodutvecklande med tunnelmiljöer som inte endast Umeå 

kommun har nytta av utan även andra kommuner (Boverket, 2009). Då området 

med tunneln och resecentret kommer vara en knutpunkt både lokalt och regionalt 

är det viktigt att skapa en trygg fysisk miljö för både män och kvinnor 

(Länsstyrelsen Västerbotten, 2009). Stationstunneln utvecklades genom ett 

samarbete mellan bland annat Umeå kommun, arkitektbyrån White och 

Trafikverket (Umeå kommun, 2015b). I planbeskrivningen nämner kommunen att 

stor vikt har lagts vid tunnelns utformning och estetik (Umeå kommun, 2010), 

något som även Boverket styrker i sin förklaring över projekt som erhållit bidrag 

för att arbeta för ett jämställdare offentligt rum (Boverket, 2010). 

Arkitektbyrån White har deltagit i utformningen av Stationstunneln och dem 

förklarar att fokus har legat på trygghet och tillgänglighet. Betoningen ligger dock 

på trygghet i form av säkerhet mellan de olika trafikslagen som finns på platsen. 

I tunneln finns det bland annat en lång ljus vägg som också är Europas största 

ljuskonstverk, vilket bland annat ska få människor att ta sig ner i tunneln (White, 

2016).  
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Innan Stationstunneln fanns på Järnvägstorget fanns det en annan tunnel kallad 

Hagatunneln (se figur 1). Denna tunnel upplevdes mörk och på grund av dess 

utformning med en relativt brant sluttning ner i tunneln uppstod många olyckor 

där (Albinsson, 2013). Figur 3 nedan visar även att det var trångt mellan 

tunnelöppningen och vägen vilket även de orsakade olyckor och var en trafikfara. 

Det ansågs därför viktigt att förbättra flödet för de olika trafikslagen samt skapa 

en tryggare miljö på platsen (Umeå kommun, 2010). 

 

 

Figur 3. Hagatunneln inifrån och utifrån (Källa: Dayviwe, 2007 och Feson, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5. Resultat 

5.1 Kvinnors upplevelse av Järnvägstorget och Stationstunneln jämfört med 

Hagatunneln 

De sju teman som tagits fram ur den tematiska analysprocessen är ljust, människor 

i rörelse, området kvällstid, mörkt och trångt, välkomnande, trafiksäkerhet och 

mobilitet samt estetik i planering. Nedan redovisas dessa teman mer ingående. 

5.1.1 Ljust 

Alla respondenter ansåg att Järnvägstorget med Stationstunneln inkluderad 

upplevdes som ljus. De som hade haft kontakt med Hagatunneln ansåg även att 

området är mycket ljusare nu än innan, då Hagatunneln beskrevs som mörk och 

obehaglig. Många av respondenterna menade att mörka platser undvek de eller 

var platser de kände sig otrygga och upplevde ett starkt obehag på.  Ljussättningen 

var även det som majoriteten av respondenterna förklarade var något som det 

uppfattade som tryggt och att i områden med god belysning kände de sig trygga 

på även kvällstid.  

En av respondenterna poängterade även att hon under de ljusa tiderna av året inte 

hade några problem att röra sig alla tider på dygnet i det offentliga rummet. Hon 

menade alltså att ljuset påverkade de valen hon gjorde i det offentliga rummet, se 

citatet nedan. En annan respondent förklarade att Stationstunneln känns upplyst 

och att det känns nästan likadant att vara där på dagen som att vara där på kvällen.  

”Jo men det händer ju. Jag menar, är jag ute på krogen sent då tar jag inte 

cykeln och cyklar över Tegsbron direkt. Det gör jag inte utan då tar jag bussen 

hem och så hämtar jag cykeln en annan dag. Men  på sommaren är det ju ljust 

dygnet runt då händer det ju att jag cyklar hem. Men jag menar nu är det ju inte 

ljust dygnet runt då tar inte jag cykeln hem.” (Respondent 4.) 

Citatet ovan betonar vikten av ljus och att ljus hos de sex respondenterna innebar 

trygghet vilket alla respondenter även var överens om att Stationstunneln 

uppfattades som. Avsaknaden av ljus i det offentliga rummet var även det som 

gjorde att vissa respondenter gjorde andra val i sin vardag och begränsade sin 

rörelse i det offentliga rummet. Detta kan även kopplas samman med nästa tema 

angående människor i rörelse.    
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5.1.2 Människor i rörelse  

 

Ytterligare ett tema som kunde urskiljas från intervjuerna var att respondenterna 

var överens om att platser där mycket människor rörde sig på var platser där 

respondenterna kände sig trygga. Hälften av respondenterna poängterade dock att 

det självklart berodde på vilken typ av människor de mötte. En av de intervjuade 

förklarar hur hon tänker med att det beror på vilken typ av människor i citatet 

nedan.  

”Ja och sen tänker jag spontant alltid att sent på natten folk är fulla, fulla leder 

till aggressivitet alltså våld, det är så att man kopplar det och då kanske man 

ändå blir lite såhär, ja att man ska gå där som ensam tjej eller vad man ska 

säga, att man ändå tänker på det mer än vad man gör på dagen.” (Respondent 

3.) 

Vidare förklarar respondenten ovan att hon lägger ner mer planering och tanke 

bakom om vetskap finns att hon kommer möta människor som gör att hennes 

upplevelse i det offentliga rummet otryggt, till exempel menade hon att valet av 

färdmedel förändrades.  

Fyra av respondenterna kände sig otrygga på helgerna på grund av de människor 

som rör sig i det offentliga rummet. De menade samtidigt att de söker sig till 

platser med människor då de resonerar att om någonting skulle hända ser och hör 

andra människor dem. Av de sex kvinnor som deltog i denna studie var det endast 

en av dem som formulerade att hon speciellt tyckte det kändes otryggt när hon 

mötte män på vägen hem på kvällen. Betoningen hos de andra låg istället i 

människor i en större grupp, berusade eller ungdomar. Respondenterna var också 

överens om att Stationstunneln skapade rörelse av människor både i tunneln och 

på Järnvägstorget på grund av restaurangerna i området, busstationen och 

tågstationen. Detta menade de bidrog till att göra området tryggare än andra 

platser i Umeå. En av respondenterna menade också att det kändes som att fler 

människor valde den vägen hem på grund av Stationstunneln än vad de gjorde 

innan.      

Två av respondenterna nämnde att under tiden för Hagamannen fanns det en 

diskussion i staden gällande att trygghet var allas ansvar. Detta visades bland 

annat genom att föräldrar rörde sig mer ute i staden men även andra 

frivilligorganisationer som erbjöd att följa en hem. Detta ansåg respondenterna 

var bra men att det inte är lika vanligt idag. En av dem menade även att detta inte 

endast bör gälla föräldrar utan att alla medborgare bör göra ett aktivt val att röra 

sig mer i det offentliga rummet alla tider på dygnet. För att på så sätt hjälpa till att 

skapa en tryggare miljö. Hon diskuterade vidare att detta förmodligen var något 

som frivilligorganisationer tog ansvar för då, men som hon menade skulle kunna 
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utvecklas till ett kommunaltansvar idag. Hon ansåg det vara beklagligt att detta 

inte var lika vanligt idag och uppmuntrade att det skulle återupptas.  

5.1.3 Området kvällstid  

 

Tabell 2. Förklaring över hur respondenterna känner sig allmänt i det offentliga rummet samt hur de känner sig i 

och vid Stationstunneln. 

Respondentordning  Beskriver sig själv som Undvika eller inte undvika Stationstunneln kvällstid 

Respondent 1 Trygg i det offentliga rummet Undviker inte 

Respondent 2 Otrygg i det offentliga rummet Undviker  

Respondent 3 Relativt trygg i det offentliga rummet Undviker inte men känna en stark otrygghet vid platsen 

Respondent 4 Trygg i det offentliga rummet Undviker inte 

Respondent 5 Otrygg i det offentliga rummet Undviker inte men känna en stark otrygghet vid platsen 

Respondent 6  Relativt trygg i det offentliga rummet Undviker inte men känna en stark otrygghet vid platsen 

 

Två av sex respondenter menade att de inte skulle undvika Järnvägstorget och 

Stationstunneln kvällstid. De andra fyra svarade att de antingen skulle undvika 

eller att de skulle känna en otrygghet men ändå gå där. De två som svarade att de 

inte skulle undvika platsen eller känna sig otrygga beskrev sig generellt som 

trygga personer i det offentliga rummet. De svarade dock att de gjorde aktiva val 

på grund av att de kände sig otrygga till exempel med hur de tog sig hem på 

kvällarna. En av respondenterna menade att hon vissa tider på dygnet väljer andra 

vägar på grund av att hon känner sig otrygg vid Stationstunneln och 

Järnvägstorget. Hon ansåg sig dock vara otrygg överallt i det offentliga rummet 

under kvällstid. De tre andra respondenterna menade att de känner sig otrygga vid 

och i Stationstunneln och i det offentliga rummet under kvällstid, men att det inte 

hindrar dem från att ta den vägen. De känner sig dock obekväma eller otrygga 

under tiden och därför rör de sig hastigare och tittar sig över axeln. Två av de tre 

respondenter som svarade att de skulle undvika platsen vid Stationstunneln eller 

att det skulle gå där men känna ett obehag menade även att de spontant inte gick 

där för att de inte hade någon anledning till att röra sig i området kvällstid (se 

tabell 2).   

Respondenterna var överens om att det upplevdes som att många rörde sig i 

området vid och i Stationstunneln. Detta resulterade i att de kände sig trygga i 

området kring Järnvägstorget och i Stationstunneln. Fyra av sex respondenter 

menade dock att de inte var fullt bekväma med att röra sig någonstans i staden 

under kvällen och natten, det var inte generellt Stationstunneln och 

Järnvägstorget. Respondenterna menade dock att beroende på vilken kväll och 

vilka människor som rörde sig på platsen avgjorde om platsen för dem uppfattades 

trygg eller otrygg. En respondent uttryckte sig i frågan om hennes upplevda känsla 
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för trygghet berodde på vilken tid på dygnet som hon vistades i det offentliga 

rummet såhär.  

”Ja. Jo men det tror jag faktiskt att det spelar roll mer än själva platsen i sig 

liksom.” (Respondent 3.) 

En annan av de intervjuade förklarade varför hon undviker tunneln på kvällen på 

detta sätt 

”[…] Ungdomar och personer som är under 18 år kan vistas där för att det är 

under tak, man behöver inte vara ute om det regnar eller ja hänga någonstans 

så då kan det kännas otryggt att dem kan göra spratt med en eller ja man vet 

aldrig.” (Respondent 5.) 

Det finns en koppling mellan tryggheten i det offentliga rummet kvällstid med 

temat över människor i rörelse. Respondenterna menade att de människor de inte 

upplevde som trygga var människor som inte lämnade dem ifred eller som inte 

ville dem väl och respondenterna undvek gärna platser där dessa människor rörde 

sig. Dessa människor upplevde respondenterna rörde sig oftare under kvällen än 

dagen i det offentliga rummet.  

5.1.4 Mörkt och trångt 

Av de sex intervjuer som gjordes hade hälften en stark koppling till den gamla 

tunneln på Järnvägstorget som hette Hagatunneln, i denna del av resultatet 

kommer det vara tydligt om respondenten har eller inte har haft någon erfarenhet 

av Hagatunneln.  

Både de respondenter som kände till tunneln sen innan och de som aldrig sett den 

tidigare var överens om att den typen av design på en tunnel som Hagatunneln 

uppfattas som mörk. Respondenterna var även överens i frågan om vad som får 

dem att känna sig otrygga i det offentliga rummet, detta var mörka platser. Något 

som även var kopplat till platser där de kände sig otrygga och som även 

Hagatunneln uppfattades som, var trånga platser där de inte hade möjligheter att 

ta sig ifrån. En av intervjupersonerna uttryckte sig angående Hagatunneln på detta 

sätt. 

”Men också, den går ju så att man inte såg igenom tunneln. Utan man gick in i 

den och då var det som att man, nu är jag här nere, ingen ser mig från det hållet 

och ingen ser mig från det hållet jag är som mitt emellan, lite så kändes den 

tunneln så att ja man var lite otrygg, om man ska jämföra med tunneln som är 

mot stadshuset den är ju lite bredare och lite öppnare det känns nästan som att 
där är man lite tryggare.” (Respondent 5.) 
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Just detta med att andra människor ska kunna se en och att respondenten inte vill 

känna sig trängd var återkommande. Detta menade respondenterna i sin tur att 

Stationstunneln bidrog med, då Stationstunneln idag upplevdes som ljusare och 

öppnare samt att många av respondenterna poängterade att de uppskattade att de 

hade möjlighet att ta sig upp ur tunneln när de väl var nere i den, via de två 

uppgångarna i mitten. En av respondenterna som inte haft en relation till 

Hagatunneln, förklarade fördelen med Stationstunneln i citatet nedan. 

”[…] jag vet inte hur det var här (Pekar längre in i tunneln på Hagatunneln) 

men jag tycker det är bra att man liksom kan gå upp här (Pekar på bilden på 

Stationstunneln där man kan gå upp mitt i tunneln) också det är liksom inte bara 

en lång tunnel man måste ta sig igenom utan blir man rädd så kan man gå upp 

där också, det är en trygghet också.” (Respondent 2.) 

Tre av respondenterna menade dock att något bör göras åt uppgångarna i 

Stationstunneln mot Haga då dessa till skillnad från resten av tunneln har tydliga 

hörn (se figur 4) och att det är enkelt för en person att gömma sig bakom ett av 

dessa hörn. En av respondenterna föreslog speglar vid hörnen för att undvika 

detta. Detta är ytterligare en koppling till att respondenterna kände sig otrygga när 

det var trångt och att respondenterna hade lagt märke till och kunde jämför 

skillnaden mellan tydliga och otydliga hörn.   

 

Figur 4. Inne i Stationstunneln. På vänstersida vid hissen går det att se kanten som de tre respondenterna syftade 

på (Källa: Fotografi författaren). 
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5.1.5 Välkomnande  

 

Ett återkommande tema hos respondenterna var att Stationstunneln uppfattades 

som mer välkommande eller inbjudande medan Hagatunneln som var på platsen 

innan uppfattades som obehaglig att gå in i.  

Hagatunneln uppfattades av tre av respondenterna som brant och att de kastades 

in i tunneln utan att veta vad som fanns där nere. Dessa tre var de tre som hade en 

relation till tunneln. De menade att Stationstunneln med sin rundade form, att den 

har en lätt sluttning ner mot tunneln med en stor öppning och att det tydligt går att 

se i god tid vad som finns nere i tunneln känns mer välkomnande. Betoningen låg 

även i belysningen, att Hagatunneln inte uppfattades lika välkomnande som 

Stationstunneln på grund av belysningen. En av respondenterna uttryckte när hon 

såg på bilder över Hagatunnel och Stationstunneln att trots att det går att se på 

bilden (se bilaga 2) över Hagatunneln att det är dag och klarblå himmel så syns 

inte detta ner i själva tunneln där det är helt mörkt.  

” Ja absolut. Alltså det är ju, jag vet inte om det är något man kan förklara men 

när man ser en sådan (Pekar på bilden på Hagatunneln) så känns det kanske 

inte så välkomnande eller tryggt eller trevligt eller så. När man ser den här 

(Pekar på bilden över Stationstunneln) som är upplyst och ja men lite finare 

målningar så känns det ju liksom mer tryggt ändå.” (Respondent 2.) 

Välkomnande eller välkommen skulle kunna anses vara en övergripande 

beskrivning av vad kvinnorna i studien ville känna sig i det offentliga rummet för 

att känna trygghet, då just det lilla extra i design och att det gick att se att det fanns 

en tanke bakom fick dem att känna sig trygga. Att se att det försökts göra något 

åt problemet med otrygghet menade även majoriteten av respondenterna var 

uppskattat. Det kan antas att detta även fick respondenterna att känna sig just 

välkomnad då de såg att något var gjort i syfte att skapa en tryggare miljö för dem.  

En av respondenterna förklarade att hon känner att staden eller kommunen 

verkligen försökt göra något med problemet med otrygghet genom byggnationen 

av Stationstunneln och detta gör att hon känner sig sedd.  

5.1.6 Trafiksäkert och mobilitet 

Ett tema som stack ut var trafiksäkerhet, så till vida att alla sex respondenter på 

något sätt talade om trafiksäkerhet vid frågor om trygghet och otrygghet. Att 

kunna röra sig fritt i det offentliga rummet och att kunna välja vilket transportsätt 

de ville var en viktig fråga kopplat till deras upplevda trygghet. 

Fyra av sex respondenter poängterade att de ansåg att Stationstunneln hade ett 

bättre flöde och kändes mer trafiksäkert än Hagatunneln, detta gjordes även 

tydligt med trafiksepareringen i Stationstunneln. Att kunna röra sig obehindrat 
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och att kunna ta sig mellan platser med flera olika transportsätt var även det något 

som var viktigt för att respondenterna skulle känna sig trygga. Att inte begränsas 

i sin mobilitet. Det går även att se ett samband mellan trafiksäkerhet, fri sikt och 

öppna ytor till respondenternas trygghetskänsla, då dessa attribut tillsammans var 

en plats kvinnorna i studien upplevde som allra tryggast och där de helst rörde sig. 

En av de intervjuade beskriver skillnaden mellan Hagatunneln och 

Stationstunneln i citatet nedan. 

” […] otryggt på det sättet att man inte  har […] fri sikt och sen så minns jag, 

jag minns som sagt inte om det var så mycket separering med gång och cykel 

inne i tunneln (Hagatunneln) det kanske det var, för det är dom väldigt duktiga 

med i den här nya (Stationstunneln) i alla fall minns jag och det är ändå bra för 

trafiksäkerhet och så.” (Respondent 3.) 

Att respondenterna kunde röra sig fritt i och runt Stationstunneln och inte 

begränsas på något sätt av deras upplevda trygghet, det vill säga även inom andra 

typer av säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor är viktiga för helhetskänslan för 

kvinnorna i studien. Mobilitet är i sin tur väsentligt för att kvinnor ska vilja röra 

sig i det offentliga rummet och delta i till exempel sociala aktiviteter. En 

uppfattning från respondenternas svar är att deras rörelse i det offentliga rummet 

ofta kopplas till en viss typ av förplanering, många av dem uttryckte att de kunde 

välja ett transportsätt till platsen men ett annat hem. Det uttrycktes att när de visste 

att till exempel en aktivitet skulle vara på andra sida staden var de mer motvilliga 

att delta, medan om aktiviteten var på andra sidan gatan kändes det mer trygga att 

ta sig till platsen och med det delta i aktiviteten. Vid och med Stationstunneln 

finns det möjligheter att välja transportsätt och därmed delta och ha närmre till 

aktiviteterna.   

”Spontant så känner jag inte att om det är en fest på jag vet inte Haga,  att jag 

inte tänker att jag inte åker dit för att jag, inte skulle våga det, jag känner inte 

så extremt, men det kanske är mer så att man känner att om jag ska väst på stan 

så kanske man känner såhär, ja de är lördag kväll jaha ska jag cykla eller ska 

man kanske åka buss för det kanske känns bättre att åka buss eller ja man vet ju 

inte heller om det är säkrare eller inte. Det känns som man tänker lite mer runt 

omkring.” (Respondent 3.) 

En av respondenterna lade vikt vid att själv ha möjlighet att välja transportsätt. 

Att hon kände sig otrygg när hon hamnade på en plats där hon inte har möjlighet 

att ta sig ifrån med till exempel kollektivtrafik utan måste ta cykeln eller gå, 

Stationstunneln och området runtomkring upplevs därför som trygg för henne då 

trafiksäkerheten är hög vilken möjliggör för respondenterna att välja både cykel 

och gång samt närheten till kollektivtrafiken. Att ha möjlighet att förbereda sig 

inför att gå eller cykla upplevdes även det som en viktig faktor till om det 

offentliga rummet upplevs otryggt eller ej.  
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Tre av sex respondenter menade att platser de inte kände till upplevdes som 

otrygga då de till exempel inte ville åka vilse, detta kan antas vara kopplat till att 

inte behöva vistas för länge ute i det offentliga rummet. Endast en respondent 

menade att om hon inte hade möjlighet att välja transportsätt eller om hon på något 

vis begränsades i sin mobilitet gjorde att hon valde att inte ta sig ut alls medan de 

fem andra beskrev att de går ut men att de under hela tiden känner ett obehag och 

otrygga. Detta specifikt på kvällarna och då kopplat till människor som rör sig i 

det offentliga rummet.     

5.1.7 Estetiken i planering  

På frågan om respondenterna ansåg att estetiken av Stationstunneln hade någon 

betydelse för hur de kände för området var alla respondenter överens om att 

estetiken hade en stor inverkan på deras upplevda trygghet. Respondenterna var 

överens om ett tema och det var gällande den ljusgröna färgen, att den hade en 

stor inverkan på dem. Många av dem ansåg att mycket av den fysiska miljön i 

städerna var i grå betong och att detta ofta uppfattades som mörkt vilket får dem 

att känna sig otrygga. Just valet av den ljusgröna färgen skapar även en ljusare 

miljö, detta går i sin tur att koppla till temat ljust. I citatet nedan betonar 

respondenten hur viktigt hon anser färgen vara och att det i sin tur resulterar i att 

ett område känns mer trevligt vilket gör att individer vill stanna på platsen och 

känner sig mer välkomnad vilket förklaras i temat över.      

”[…] jag tycker det är klockrent att dom gjort det just i den färgen och att det är 

färg […]att det blir lite mer gemytlig och trevlig känsla och man känner att här 

kan jag komma och jag kan stanna här, jag kan gå vidare om jag vill, alltså att 

man känner sig lite mer välkommen.” (Respondent 3) 

Citaten på väggen togs upp av tre av sex respondenter, och två av dem sa att det 

skapade en trevlig stämning. En av de intervjuade beskrev att när hon gick igenom 

tunneln tog hon en god stund på sig att läsa alla texter. En annan respondent 

menade på att det lockade till sig människor och kanske då mest turister och 

pensionärer vilket i sin tur fick henne att känna sig tryggare att ta sig genom 

tunneln, detta visar ett samband kopplat till temat om människor i rörelse och 

vilken typ av människor som de möter. Den tredje personen ansåg att texterna på 

väggen inte gav henne någon större trygghetskänsla och hon inte alls reflekterade 

över dem. Hon tog dock upp detta själv när hon förklarade om estetiken hade 

någon betydelse för henne, vilket betyder att hon eventuellt har reflekterat över 

dem. Det är eventuellt inte något hon kopplar till trygghet men som ger en 

helhetsbild och i sin tur skapar en upplevd trygghet. De andra tre respondenterna 

nämnde inte citaten alls under intervjun eller vid frågor om estetiken.    

Ljudet i tunneln nämnde hälften av respondenter och endast kortfattat. De nämnde 

det som trevligt men inget som ökade deras upplevda trygghet i tunneln. Dock vid 
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frågan gällande designen och estetiken av tunneln i förhållande till deras upplevda 

trygghet, menade alla att mycket förmodligen var undermedvetet. Att inte endast 

ett specifikt attribut i tunneln skapade trygghet utan det var helheten. En av de tre 

kvinnorna som pratade om ljudet i tunneln sa 

”Att det händer lite i tunneln med ljud etcetera. Förvillar nog många att slappna 

av mera också så att man kan känna sig tryggare”(Respondent 1.) 

Formen var även något de sex respondenterna diskuterade kring angående 

designen. De ansåg att formen på Stationstunneln var tryggare än Hagatunnelns. 

Respondenterna nämnde att på grund av Stationstunnelns runda kanter och att den 

är så bred gjorde att de kände sig trygga, även möjligheten att ta sig ut ur tunneln 

i mitten gav fyra av sex respondenter en ökad trygghetskänsla. Detta är i sin tur 

kopplat till temat om mörkt och trångt, då speciellt trångt.  

5.2 Fysiska miljöns påverkan på den upplevda tryggheten i det offentliga 

rummet  

Respondenterna i denna studie var alla överens om att en av anledningarna till 

deras otrygghet i det offentliga rummet var kopplat till att människor som på något 

sätt ville dem illa eller att de skulle utsätta dem för någon typ av trakasserier, 

därför undveks vissa platser på kvällen. Respondenterna var även överens om att 

en av anledningarna till att Stationstunneln uppfattades som trygg var på grund av 

dess utformning. I Stationstunneln ansåg respondenterna till exempel att de hade 

uppsikt över hela platsen och att de kunde via uppgångar inne i tunneln ta sig ut 

om situationen krävde det. I större delen av Stationstunneln fanns även runda hörn 

vilket försäkrade respondenterna att ingen kunde gömma sig bakom där eller att 

något oväntat kunde ske. Generellt gick det att utläsa från respondenternas svar 

att den fysiska miljön hade en stor påverkan på deras upplevda trygghet då 

framförallt formen, färgvalet och belysningen av byggnader. Mycket av deras 

upplevda rädsla var dock kopplat till, till exempel individer vilket har mer med 

sociala konstruktioner att göra än fysiska miljön.  

Respondenterna förklarade även att de upplevde att det rörde sig mycket 

människor i området vid Järnvägstorget och Stationstunneln på grund av de olika 

affärerna och att busstationen och järnvägsstationen fanns där, vilket upplevdes 

tryggt för dem. Eftersom sysselsättning eller aktiviteterna kring Stationstunneln 

och Järnvägstorget har olika öppettider alltså kombinerad sysselsättning finns det 

en aktivitet på platsen  24 timmar om dygnet. Med detta skapas en rörelse av 

människor under alla tider på dygnet. Denna observation belyser vikten av att det 

kan vara fördelaktigt att planera stadens fysiska miljöer med platser där 

sysselsättningar är kombinerade alltså bostäder, affärer och arbetsplatser 

tillsammans.   
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Affärer etcetera kring Järnvägstorget och Stationstunneln fanns dock redan i stor 

utsträckning när Hagatunneln fanns på platsen, men respondenterna 

uppmärksammade eventuellt inte dessa på samma sätt då, eftersom platsen i viss 

utsträckning undveks på grund av Hagatunneln. Vidare kan detta även bero på att 

alla attribut tillsammans skapar en helhetsbild av att vara ett tryggt område och 

därför uppmärksammas det mer nu från respondenterna. Respondenterna menade 

själva att de tror att mycket av deras upplevde trygghet är undermedvetet och att 

det grundas av aspekter i staden som de inte själva är medvetna om.    
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6. Diskussion  

6.1 Planera bort otrygghet ur det offentliga rummet  

Diskussioner kring om det är möjligt att planera bort otrygghet ur det offentliga 

rummet har i litteraturgenomgången lagts fram. Studier har som nämnts visat på 

att platsen och brott har ett samband alltså till exempel byggnader med mörka 

hörn skapar förutsättningar för kriminella att utföra sina handlingar där. Olika 

typer av brott i sin tur är något som gör människor otrygga (Abu-Orf, 2013). 

Respondenterna i denna studie var alla överens om att platser där vissa typer av 

människor fanns undvek de. Dessa typer av människor var sådana som enligt 

respondenterna inte ville dem väl eller inte lät dem vara ifred, vissa platser 

undveks därför speciellt på kvällen och natten när antalet människor i allmänhet 

är mindre. Detta då respondenterna även menade att de sökte sig till platser där 

det fanns mycket människor så att någon kunde höra och se dem.  

Respondenterna var även överens om att en av anledningarna till att 

Stationstunneln uppfattades som trygg var på grund av dess utformning. De hade 

till skillnad från i Hagatunneln uppsikt över hela platsen och att de kunde via 

uppgångar inne i tunneln ta sig ut. Formen på tunneln gjorde även den en stor 

skillnad för trygghetskänslan i Stationstunneln då formen försäkrade 

respondenterna att ingen kunde gömma sig bakom något hörn. Detta kan i sin tur 

visa samband med teorier angående att det går att planera bort otrygghet med 

aktiva val i till exempel formgivningen av byggnader (Danilović-Hristić, 2012), 

upplysta cykelvägar och tågstationer (Whitzman, et al. 2014) eller som i detta fall 

en genomtänkt Stationstunnel.  

En slutsats är att på grund av Stationstunnelns utformning är människor inte lika 

benägna att välja den platsen för att till exempel utföra kriminella handlingar 

vilket i sin tur får människor att uppleva platsen som trygg. Detta i sin tur 

resulterar i att många rör sig i området för att den har ett rykte av att vara tryggt, 

vilket skapar en rörelse av människor och det ökar den upplevda tryggheten. Detta 

stödjer även Listerborns (2002) teori gällande vikten av ryktet av platsen och att 

platser med människor i rörelse skapar trygghet (Listerborn, 2002; Jacobs, 1961). 

Dock måste det finnas i åtanke att när en plats omformas och det som uppfattas 

otryggt förvinner därifrån, flyttas detta många gånger istället till andra platser i 

staden.     

Byggnaders utseende och människors upplevda trygghet anses därför ha ett 

samband. Hagatunneln som fanns vid Järnvägstorget tidigare upplevdes inte som 

trygg av respondenterna på grund av dess mörka, kantiga utseende vilket 

Stationstunneln gör med sina runda kanter, ljusa väggar och andra attribut som 

skapar en harmonisk miljö. Båda är en tunnel men med helt olika utseende och 
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form. Studier visar att områden som har en genomtänkt utformning i sin planering 

har en större möjlighet att få människor att känna sig tryggare än områden som 

inte är det (Danilović-Hristić, 2012). Detta går även att urskiljas i denna studie då 

ett av temana i resultatet var välkomnande, att Hagatunneln var mindre 

välkomnande än Stationstunneln och att respondenterna menade att på platser där 

det fanns fin estetik och design bakom kände de sig mer trygga på.  

Respondenterna menade även att det rörde sig mycket människor i området vid 

Järnvägstorget och Stationstunneln på grund av de olika affärerna och att 

busstationen och järnvägsstationen fanns där, vilket upplevdes tryggt för dem. 

Detta går även det i linje med Danilović-Hristić (2012) teori gällande att målet är 

att uppnå platser som har en sysselsättning eller aktivitet 24 timmar om dygnet 

alltså platser med en kombinerad sysselsättning.  

6.2 Trygghet kopplat till social hållbarhet 

Det kan vidare diskuteras vad det är kvinnor är rädda för. Respondenterna i denna 

studie menade att det som låg bakom deras otrygghet i det offentliga rummet var 

kopplat till vissa typer av människor. Dessa människor beskrevs som berusade, 

män och ungdomar. Generellt menade respondenterna att de kände sig otrygga 

med människor runt sig som intervjupersonerna upplevde inte ville dem väl. Dock 

visar studier (Listerborn, 2002; Jacobs, 1961) att platser med mycket människor 

är platser som uppfattas trygga. Detta säger även alla respondenter i studien men 

tonvikten låg på vilken typ av människor.  

Fyra av sex respondenter nämnde Hagamannen och rädslan kring honom, detta är 

kanske för många inte något förvånansvärt när diskussioner kring trygghet i det 

offentliga rummet och Umeå kommun diskuteras. Dock kan det anses 

problematiskt att kvinnor i Umeå fortfarande känner ett starkt obehag och 

otrygghet kopplat till honom och det som hände under den tiden. Detta belyser att 

kvinnor otrygghet i det offentliga rummet är starkt kopplat till att bli utsatta för 

sexuellt våld, vilket i sin tur stödjer Pains (1997) och Stankos (1990) studier. 

Sexuellt våld är i sin tur är det som gör att kvinnor i större utsträckning än män är 

otrygga i det offentliga rummet (Pain, 1997; Stanko, 1990). Det i sin tur kan 

kopplas tillbaka till Listerborns (2002) teori gällande platsens rykte, i detta fall är 

det Umeås rykte och koppling till Hagamannen. Med detta konstaterande klarlagt 

betonas ytterligare vikten av att arbetet med trygghet i det offentliga rummet ur 

ett mer socialt hållbart perspektiv och då inte endast med fokus på de fysiska 

byggnaderna. Detta eftersom rädslan för en människa inte går att förändra med 

formen på en byggnad utan med att förändra den sociala konstruktionen och 

ojämställdheten i samhället. Med detta menas inte att trygghetsaspekter vid 

byggnationer inte ska finnas i åtanke då denna studie trots allt visar att den fysiska 
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miljön har en stor inverkan på människors upplevda trygghet, det är dock inte 

endast där fokus ska ligga.              

Det var endast två av respondenterna som hade bott i Umeå under tiden för 

Hagamannen, trots detta pratade fyra av sex respondenter om honom. Det kan 

anses att Stationstunneln till viss del har förbättrat stadens rykte, eller med tiden 

kommer kunna göra det. Av den anledningen att tunneln med sin estetik skapat 

en mötesplats som uppfattas trygg. Platsen har omformats från en otrygg tunnel 

till en tunnel som uppfattas trygg. Problemet är komplext då tryggheten och 

otryggheten hos respondenterna var starkt kopplad till individer. Otryggheten 

bakom respondenterna var alltså knutna till människor och inte lika mycket 

byggnader vilket gör frågan till ett socialt problem. Detta är något som 

förändringar av byggnader kanske inte kan förändra utan är möjligt genom 

förändrat beteende men även med nationella och kommunala mål som främjar för 

en dialog angående trygghet i det offentliga rummet för alla. Dock är det 

eventuellt möjligt att med en kombination av utformning av byggnader och 

förändrandet av beteende skapa platser i staden som uppfattas som tryggare. Detta 

då både människor och byggnader skapar platsen och inte en av dessa attribut.    

God bebyggd miljö är ett av dessa mål som främjar för social hållbarhet och med 

Stationstunneln som exempel uppnås det målet till viss del. I målet God bebyggd 

miljö förklaras det att den byggda miljön ska fylla människors och samhällets 

behov och att den ska bidra till en bra livsmiljö och till en hållbar utveckling med 

bland annat fokus på sociala frågor (Miljömål, 2012). Eftersom respondenterna i 

denna studie uppfattar Stationstunneln som en tryggare miljö jämfört med 

Hagatunneln och många andra platser i staden, samt att platsen har en tydlig 

utgångspunkt i att främja för en tryggare miljö för alla, alltså social hållbarhet 

anses tunneln bidra till att uppnå miljömålet God bebyggd miljö.  

Dock är det svårt att förändra en hel stads fysiska miljö för att införliva trygghet i 

det offentliga rummet. Byggnationer som Stationstunneln kan dock bidra till 

inspiration vid andra byggnationer. Till exempel att i så stor utsträckning det går 

forma byggnader utan tydliga hörn och även skapa till exempel parkeringshus 

med flera vägar ut. Det är även viktigt att fortsätta arbetet med att diskutera de 

strukturer som finns i samhället och varför fler kvinnor än män upplever det 

offentliga rummet som otryggt. Detta beskrev även studien som Koskela och Pain 

(2000) gjorde där kvinnor fick frågan om förbättrad belysning i vissa områden 

skulle förbättra situationen och de svarade ja men att de fortfarande skulle känna 

sig otrygga i viss mån. Detta menade även kvinnorna i denna studie att till 

exempel belysning skulle vara en generell förbättring i staden men att de 

fortfarande skulle vara otrygga i samma område. Koskela och Pains (2000) studie 

visar på likväl som denna studie att förbättring av den fysiska miljön är fördelaktig 

för att förbättra upplevelsen av ett tryggare offentligt rum men det får inte ses som 

den enda lösningen utan arbete måste fortsätta för att skapa ett jämställdare 
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samhälle och med det, offentligt rum. Detta kan ske genom förändrat beteende 

som förändras genom kontinuerliga mål och visioner, till exempel arbeta mer med 

nationella målet God bebyggd miljö. Två av respondenterna i denna studie 

menade även att fler bör ta ansvar för att det offentliga rummet ska upplevas som 

tryggt. De menade att fler var ute i det offentliga rummet kvällstid under 

Hagamannens tid. Detta för att alla såg det som sitt ansvar att säkra kvinnors 

trygghet i det offentliga rummet (Sandberg och Rönnblom, 2014) detta bör på 

något sätt arbetas vidare med då respondenterna saknade detta. Vidare kan det 

anses att ansvaret ska finnas på både män och kvinnor att det offentliga rummet 

upplevs tryggt och riktlinjer ska inte endast ges till ett av könen.   

6.4 Vidare studier 

I vidare studier skulle det vara intressant att fortsätta studera andra områden i både 

Umeå och andra platser i Sverige där byggnationer med ett trygghetsperspektiv 

skapats och jämföra dessa. Umeå stad har även andra tunnlar som också togs upp 

av respondenterna vilka skulle vara intressanta att komplettera till denna studie. 

Att undersöka hur män upplever trygghet i det offentliga rummet skulle även det 

vara intressant. Trafiksäkerhet och att respondenterna kände sig välkomna i det 

offentliga rummet anser jag är två faktorer som vore intressanta att studera vidare 

som kommit fram ur denna studie. Dessa är intressanta eftersom det är två faktorer 

som inte är självklara i tidigare studier angående trygghet för kvinnor i det 

offentliga rummet.  
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7. Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Det offentliga rummet uppfattas oftare otryggt för kvinnor än män och det blir 

därför en jämställdhetsfråga. Det finns olika åsikter om hur det offentliga rummet 

ska förbättras för att kvinnor ska uppleva det som tryggt. Denna studie syftar till 

att diskutera möjligheterna att med den fysiska miljön skapa ett tryggare offentligt 

rum för kvinnor. Denna studie är en fallstudie kring Stationstunneln på 

Järnvägstorget i Umeå kommun som invigdes år 2012. Syfte med tunneln är att 

öka både kvinnor och mäns upplevda trygghet i det offentliga rummet. Tunneln 

har med dess form, ljussättning med mera syftat till att öka tryggheten. Detta är 

som nämnts en jämställdhetsfråga och ämnet är därför viktigt för det fortsatta 

arbetet med ett jämställdare samhälle. 

Resultatet av studien visar att ljus och människor i rörelse är de viktigaste 

faktorerna i varför respondenterna kände sig trygg i det offentliga rummet. 

Respondenterna var överens om att Stationstunneln jämfört med Hagatunneln 

uppfattades som just ljus och hade människor i rörelse och det var några av 

anledningarna till att de kände sig trygg på platsen. De uppfattade även platsen 

som välkomnande och trafiksäker vilket fick dem att känna sig tryggare. Många 

av respondenterna menade dock att de kände ett obehag på platsen kvällstid bland 

annat på grund av människorna som kunde röra sig där då. Överlag var 

respondenterna överens om att estetiken var viktigt för deras trygghetskänsla i det 

offentliga rummet. 

I denna studie ansåg alla respondenter att området kring Järnvägstorget och själva 

Stationstunneln upplevs som tryggt, dock menade majoriteten av respondenterna 

att det fanns tider på dygnet eller situationer som gjorde att platsen inte upplevdes 

som trygg och i vissa fall undveks. Betoningen låg ofta vid att det var otryggt på 

kvällen eller när människor som upplevdes otrygga rörde sig i området. På grund 

av detta bör det arbetas vidare med lösningar för att  även platsen ska upplevas 

som trygg på kvällen och natten. Respondenterna betonade att ljusa miljöer 

uppfattades som trygga och att sommarkvällar upplevdes som tryggare på grund 

av ljuset. Med denna vetskap skulle detta kunna arbetas in mer i planeringen av 

den fysiska miljön i staden. Generellt skulle det kunna anses att Stationstunneln 

uppnått sitt egna mål om att skapa en trygg miljö för både män och kvinnor dock 

inte alltid, detta bör därför arbetas vidare med genom till exempel natt- 

kvällsvandingar för att öka en rörelse av människor i område.     

Av de tre respondenter som hade haft en relation till den gamla Hagatunneln 

menade alla att Stationstunneln med sin form, ljusa färg och belysning skapat en 

tryggare miljö jämfört med tidigare. Dessa respondenter menade att Hagatunneln 

var otrygg på grund av sin form, dåliga belysning samt dåliga trafiksäkerhet. De 

tre som inte haft någon erfarenhet av Hagatunneln utan som fick prata generellt 
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om den typen av tunnlar menade att de mycket hellre gick in i Stationstunneln än 

en tunnel som Hagatunneln. Detta för att Stationstunneln uppfattades som 

öppnare, det fanns en så kallad ”flyktväg” i mitten av tunneln och att det är ljusare 

så att det känns som att de ser och andra ser det som sker i tunneln. Därför anses 

det att Stationstunneln skapat en tryggare miljö för kvinnor att röra sig i det 

offentliga rummet kring Järnvägstorget jämfört med vad Hagatunneln gjorde.   

Denna studie anses visa på att det går att planera för en tryggare miljö genom att 

förändra den fysiska miljön i ett område som upplevts som otryggt. Detta dock 

endast till viss del då samhällsstrukturer så som ojämställdhet inte förändras för 

att en tunnel med attribut som ska upplevas trygga byggs. Det är heller inte möjligt 

att förändra en hel stads fysiska miljö då problemet snarare flyttas till andra 

platser, därför blir inte det offentliga rummet helt tryggt heller. Denna studie anses 

lyft fram att kombinationer mellan att lägga in mer trygghet i planering av den 

fysiska miljön samt arbeta med socialt hållbara mål kan vara lösningen till att 

kvinnor upplever det offentliga rummet som tryggt.  

Trots att detta är en fallstudie är förhoppningen att lärdomar ska tas och kunna 

implementeras på liknande platser och situationer i andra delar av Sverige, samt 

skapa en större kunskap om den fysiska miljön kopplat till trygghet för kvinnor i 

det offentliga rummet. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguide som användes vid alla sex intervjuer.   

Frågor 

Inledande frågor (mer övergripande för att öppna upp intervjun) 

Namn?  

Ålder? 

Sysselsättning? 

Vad får dig att känna dig trygg? 

När känner du dig otrygg?  

Vad innebär trygghet för dig? 

Känner du dig trygg i Umeå? 

 Känner du att din känsla för otrygghet hämmar dig i ditt liv? 

Mer djupgående frågor 

Vilken typ av relation har du till området kring Järnvägstorget? (Här visar jag en 

karta/plankartan över Järnvägstorget där även Stationstunneln syns) 

Finns det tider på dygnet som du väljer att undvika Järnvägstorget?  

 Ifall ja, varför? 

Vilka känslor känner du kring platsen? Trygg/otrygg? Mörk/ljus? Mycket folk/lite 

folk? Etc.  

Vad vet du om Stationstunneln även kallad Sara Lidman tunneln? (Bild på 

Stationstunneln som jag visar)  

Minns du hur det var innan Stationstunneln fanns vid Järnvägstorget? (Visar här 

bilder på hur det såg ut innan) 

Hur tyckte du platsen vid Järnvägstorget var innan Stationstunneln fanns där? 

Trygg/otrygg? Mörk/ljus? Mycket folk/lite folk? Etc. (Visar även här bilder på 

hur det såg ut innan) 

Har Stationstunneln förändrat platsen? Isf positivt eller negativt? 



39 
 

Tycker du designen av området har stor påverkan på din känsla? Positivt? 

Negativt? 

 Om ja, det känns tryggare: Är det på grund av att det känns fräschare eller 

på grund av att designen men ljusväggen, rundade kanter, öppenheten etc? 

 Om nej, det känns inte tryggare: Tror du att det går att designa bort 

otrygghet eller skulle du fortfarande känna dig otrygg om de utvecklade 

designen mer?   

Tycker du kommunen kan förbättra området ännu mer än hur området är idag? 

Fysiskt med byggnaderna eller behövs någonting annat förändras för att göra 

området bättre eller är det bra som det är? Kanske något som lockar dit mer folk? 

Känner du att du får vara delaktig att förändra staden? 

Anser du att Umeå kommun arbetar för att förbättra tryggheten i staden? 
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Bilaga 2 

Bilder som visades för respondenterna under intervjun.  

 

(Google maps, 2016a) 

(Feson, 2005) 
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(Google maps, 2016b) 

 

(Umeå kommun, 2015b) 
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Bilaga 3 

Förfrågning som lades ut på Facebook gruppen ”Umeås tipsgrupp” samt min 

personliga ”anslagstavla”.  

Hej!  

Jag heter Sara Larsson och läser min sista termin på samhällsplanerarprogrammet. 

Just nu har jag påbörjat min c-uppsats som är en avslutande del i min 

kandidatexamen. Det jag vill studera är kvinnors otrygghet i det offentliga rummet 

och framförallt fokusera på området kring Stationstunneln vid Järnvägstorget, 

därför söker jag kvinnor i alla åldrar som skulle vilja ställa upp att bli intervjuade 

inom ämnet, det tar cirka en timme och jag bjuder på fika. Jag söker främst 

kvinnor som antingen bor kring området, arbetar däromkring eller kvinnor som 

ofta rör sig i området. Skriv ett inlägg till mig om ni skulle vilja ställa upp. 

Tack på förhand!  

 


