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Abstract 

The needs of women in society has since far back in time not been taken 
into account. Women have been largely housebound, which resulted in a 
city built for men still affecting women travel patterns and behavior in 
public space. Since women tend to use more public transport than men, 
and the fact that students often have a very limited financial situation 
and through this may depend more on the bus than others, it felt 
important to highlight this particular group.  
 
The purpose of this study is to examine how five young female students 
experience bus travel in Umeå, a medium-sized town in northern 
Sweden, and what may affect their behavior in these environments. 
 
The results discovered through interviews and a thematic-narrative 
analysis indicates that the human absence and presence is the most 
crucial factor in how women experience bus travel in Umeå. The presence 
of other people tends to make these women more comfortable in bus 
travel. Other influencing circumstances were the build environment, the 
connection they have to the city and the people in it, and the fact that the 
woman considered as the weaker sex throughout history. Despite these 
indications, it seemed like these young women experiencing security in 
bus travel in the city of Umeå. Instead of seeing bus travel as a barrier 
they must overcome to reach their destination, they see the bus as a 
comfortable opportunity. 
 
Keywords: City planning, public transportation, physical planning,      
                         mobility, female, place attachment 
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1 INLEDNING  

Många gånger reflekterar människor inte speciellt mycket över den miljö 
de rör sig i och hur den får dem att känna. De går till skolan eller arbetet, 
träffar vänner på stan över en fika, tar bussen till affären eller tar en 
promenad genom stadens parker. Staden myllrar av liv och rörelse. De 
reflekterar inte över hur miljön får dem att känna eftersom de inte 
upplever att de behöver det, tills mörkret lagt sig. Nu blir människor fullt 
medvetna om dess omgivning och människorna omkring dem, eller 
bristen på dem. Nu tittar sig många över axeln för att försäkra sig om att 
de inte är förföljda, vissa är måna om att ha sällskap och andra undviker 
vissa platser helt. Att ta en omväg förbi den folktomma skogsdungen eller 
att snabba på stegen för att snabbt komma hem är det troligtvis många 
som känner igen sig i. Med största sannolikhet är de flesta kvinnor.  
 
Kvinnor känner sig, i större utsträckning än män, rädda på offentliga 
platser (Umeå kommun 2015a). Kvinnor har andra behov än män då det 
kommer till upplevelsen av trygghet i de offentliga miljöerna (Loukaitou-
Sideris 2014; Pain 1991). Det är dock inte enbart den fysiska miljön som 
inverkar på deras upplevelser, även om det är i dessa rum som 
upplevelserna kvinnorna har ofta uppenbarar sig (Koskela och Pain 
2000). 
 
Kvinnan har länge genom historien setts som det svagare könet 
(Loukaitou-Sideris 2014). Detta är något som reproduceras än idag till 
exempel genom att kvinnor ofta blir varnade för att röra sig i vissa 
områden under kvällar och nätter. Att kvinnor är räddare än män i den 
fysiska miljön blir på något vis normaliserat, det är inget besynnerligt 
med det (Pain 1991). Kvinnan har länge varit bunden till hemmet och 
därför har staden och dess offentliga rum inte byggts för kvinnan. 
Hennes behov har inte tagits hänsyn till (Loukaitou-Sideris 2014). 
 
Genom att dessa offentliga miljöer skrämmer så blir kvinnans mobilitet 
och resmönster påverkat. Kvinnor har en tendens att identifiera 
potentiella faror och anpassa sig till dessa genom att välja bort vissa 
vägar som upplevs som skrämmande. Vissa kvinnor väljer att inte åka 
buss eller andra kollektiva transportsätt då dagen gått över till kväll på 
grund av rädslan för brott (Loukaitou-Sideris 2014). Att kunna 
mobilisera sig fritt och utan begränsningar i sin egen stad är alltså ingen 
självklarhet för alla invånare, även om det borde vara det.  
 
Våra städer blir allt större och arbetet med att skapa en trygg och säker 
stad för alla invånare är viktigt. Invånarna är inte en homogen grupp och 
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behoven är då också varierande. En aspekt som idag uppmärksammas i 
planeringen är just kvinnans behov (Umeå kommun 2014a). Detta är 
något som genom historien inte varit speciellt framträdande (Pain 1991). 
Genom att se staden ur en kvinnas perspektiv och ta dessa upplevelser i 
beaktning kan en säkrare och tryggare stad också skapas för andra 
grupper, alltså genom att planera för en mindre grupp människor kan 
fler gynnas.  
 
I likhet med många andra städer så har Umeå, en mellanstor studentstad 
i norra Sverige, tidigare planerats på ett sådant vis att utfallet blivit en 
funktionsuppdelad stad. Många stadsdelar har alltså endast haft en 
funktion, till exempel bostäder eller service (Umeå kommun 2016a). 
Detta kan generera att vissa områden upplevs som otrygga under vissa 
tider på dygnet. Med utgångspunkt i Umeå stad så eftersträvar denna 
studie till att åskådliggöra studerande unga kvinnors upplevelser kring 
bussåkandet, med trygghet i fokus.  

1.1 Bakgrund 

Umeå kommun är aktivt arbetande med att forma ett jämställt samhälle. 
En medvetenhet i planeringen finns kring de olika uppfattningar som 
kvinnor och män kan ha om de offentliga rummen (Umeå kommun 
2014a). Kvinnor upplever i större utsträckning en otrygghet i offentliga 
rum och detta, och det faktum att kvinnor åker mer kollektivt än vad män 
gör, beaktas i den planering som berör kollektivtrafiken (SIKA 2002, 
Umeå kommun 2015a). Gunnar Teglund (2016), som arbetar som 
gatuprojektchef vid Umeå kommun, förmedlar att Umeå kommun 
arbetar för att alla offentliga platser i staden ska planeras på ett sätt som 
gör de så öppna som möjligt och med god belysning. Han påpekar att just 
busshållplatser konstrueras med väderskydd i glas för att bidra till detta 
vilket sköts av Clear Channel, ett mediebolag. 

 
Liksom många andra städer så har Umeå tidigare planerats på ett sådant 
vis att staden blivit funktionsuppdelad. Olika områden i staden har alltså 
används till olika ändamål såsom bostäder i ett område och service i ett 
annat (Umeå kommun 2016a). Denna planering kan lätt göra att vissa 
områden upplevs otrygga under vissa tider på dygnet på grund av bristen 
på människor. Nu arbetar Umeå aktivt för att förtäta staden, på detta vis 
ska Umeå bli en mer levande stad under dygnets alla timmar och 
tillgången till kollektivtrafiken för invånarna ska vara så god som möjligt 
(Umeå kommun 2014b). Fram till år 2020 är Umeå kommuns 
målsättning att det kollektiva resandet ska ha fördubblats (Umeå 
kommun 2015a). I juni år 2015 införde dessutom Ultra, Umeås 
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lokaltrafik, realtid (Länstrafiken Västerbotten 2015). Realtid fungerar på 
det sättet att du har möjlighet att kolla då bussen faktiskt går, bussarna 
går ju inte alltid enligt tidtabell på grund av förseningar eller annat. 
Systemet fungerar idag inte helt och fullt men enligt Fredrik Forsell 
(2016), som arbetar som kollektivtrafikchef vid Umeå kommun, så 
arbetar Länstrafiken med att detta ska fungera och vid den tidpunkt det 
gör det kommer detta system också bli tillgängligt via Ultras mobilapp. 
 
Umeå universitet har en påtaglig inverkan på den relativt unga 
befolkningssammansättningen i staden (Umeå kommun 2016b). Dessa 
studenter har ofta en begränsad ekonomisk situation och blir då 
möjligtvis mer benägna än andra grupper att använda sig av bussarna i 
det vardagliga livet. Så, på grund av denna unga studerande befolkning, 
Umeå kommuns förhoppning om att öka det kollektiva resandet och 
omständigheterna kring kvinnors upplevelser i de offentliga rummen så 
är det av vikt att ta reda på hur dessa unga studerande kvinnor upplever 
bussåkandet i Umeå stad.    
 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur studerande unga 
kvinnor upplever att nyttja lokalbussarna inom Umeå stad. 
 
De frågeställningar som studien ämnar besvara är: 

 
 Hur upplever dessa unga kvinnor bussåkandet i Umeå stad med 

avseende på trygghet? 
 

 Vad är det som påverkar deras upplevelse av trygghet då de nyttjar 
lokalbussarna inom Umeå stad? 

2.1 Avgränsning 

Då analysen riktat in sig på unga kvinnliga studenter så har de som 
använder sig av busslinjerna 5 och 8, i vissa fall också linje 2, tillfrågats 
för intervju. Dessa linjer passerar bland annat Ålidhem och 
studentbostäderna på Tvistevägen (Växthuset som närmaste 
busshållplats) (se figur 1), två populära bostadsområden för studenter. 
Delar av Ålidhem har utökats just på grund av studenttillströmningen 
(Umeå kommun 2014c). Både Ålidhem och Tvistevägen har en 
förhållandevis ung befolkning (Umeå kommun 2016c). Många som bor 
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på denna del av Tvistevägen tar sig dit via en mindre gång- och cykelväg, 
Akademileden, som innesluts av skog (se figur 1).  
 
Dessa linjer passerar också Universum (Universitetets närmsta 
busshållplats) och universitetssjukhuset (se figur 1). Vid 
universitetssjukhuset finns en väl använd bussgata, öppen till sin 
utformning, där de flesta bussarna stannar och möjlighet till byten finns 
(Umeå kommun 2014d). I nära anslutning till dessa hållplatser finns då 
sjukhuset, en del bilparkeringar, en stor park och diverse skolbyggnader.  
 

 
Figur 1: Berörda busshållplatser och områden längst busslinjerna. De röda 
punkterna representerar busshållplatserna. Ungefärliga platser. 

Källa: Google maps 2016. Redigerad av författaren.  

 
Vasaplan och Renmarkstorget är de busstopp som är belägna i centrum 
(se figur 2). Vasaplan är en välbesökt plats för de flesta människor i 
Umeå kommun. Det är en stor transportnod som många passerar varje 
dag, även den öppen till sin utformning. Många vägar leder till och från 
Vasaplan. Runt Vasaplan finns diverse verksamheter såsom Folkets hus, 
Gallerian Utopia, en pub, Pressbyrån etc. (Umeå kommun 2016d). 
Vasaplan blev utpekat som en av Umeås ”hot spots” (Marklund 2011, s 
59) för misshandel år 2011. En del värdeord som kommit fram, ord som 
kopplas ihop med platsen, under en workshop inför Vasaplans 
kommande ombyggnation är “pulsåder”, “passage/spontana möten”, 
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“odefinierat/anonymt”, “mötesplats”, “slitet” och “blandning av 
funktioner och människor” (Umeå kommun 2014e, s 8). Renmarkstorget 
ligger även den centralt till men till skillnad från Vasaplan består denna 
enbart av en hållplats. Intill busshållplatsen Renmarkstorget ligger själva 
torget. Här är det ofta liv och rörelse då torget ligger i nära anslutning till 
Umeås shoppingstråk på Kungsgatan (Umeå kommun 2015b). Under 
kvällen och natten är det flera nattöppna pubar och klubbar här. 
Busslinjernas dragningar kan ses i bilaga 1 och 2.  
 

 
Figur 2: Berörda busshållplatser och områden längst busslinjerna. De röda 
punkterna representerar busshållplatserna. Ungefärliga platser. 

Källa: Google maps 2016. Redigerad av författaren. 

 
Detta är platser som dessa kvinnor, och troligtvis många andra studenter, 
kan tänkas röra sig på. Den avgränsning som gjorts har sedan formats 
efter de områden som deltagarna i denna studie belyst och diskuterat.  

 

3 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING 

Ett urval av tidigare forskning som genomförts kring kvinnors 
upplevelser i det offentliga rummet och kollektiva transportmedel, samt 
forskning kring hur den fysiska miljön kan påverka upplevelsen av 
trygghet, kommer här presenteras. Detta för att få en inblick i vad som 
tidigare kommit fram kring ämnet och genom detta se vad denna studie 
har gemensamt med denna tidigare forskning. Vissa forskare lägger 
fokus på bakomliggande orsaker kring kvinnors upplevelser medan 
andra i större utsträckning inriktar sig på den fysiskt uppbyggda miljön 
och hur teorier kring detta kan förklara människors upplevelse av 
trygghet i stort. Teorier kring platsanknytning tas här också upp för att 
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påvisa hur detta kan påverka upplevelsen av den fysiska miljön och 
därmed inverka på upplevelsen av trygghet.   

3.1 Kvinnors upplevelser i det offentliga rummet 

Att kvinnor är räddare än män på offentliga platser har det skrivits 
mycket om och Anastasia Loukaitou-Sideris (2014) tar upp just detta 
fenomen men med transporter och dess miljöer i fokus. Den rädsla som 
kvinnor känner påverkar deras mobilitet i det vardagliga livet och 
påverkar hur och var kvinnor väljer att röra sig (Ceccato 2013; 
Loukaitou-Sideris 2014). Kvinnor är alltså, till skillnad från män, mer 
begränsade i sina rörelsemönster. De är också mer selektiva i sina val av 
transportsätt då de på grund av rädsla för brott kan välja bort att till 
exempel gå eller cykla någonstans (Loukaitou-Sideris 2014). 

Kvinnor har andra behov än män vad gäller upplevelsen av trygghet i 
offentliga miljöer (Loukaitou-Sideris 2014; Pain 1991). Loukaitou-Sideris 
(2014) menar att kvinnor ser miljöer ur ett annat perspektiv än vad män 
gör. I artikeln tar hon upp vad det är för slags områden som skapar 
otrygghet hos många kvinnor och även vad dessa kvinnor skulle vilja 
förändra på dessa platser för att öka deras upplevelse av trygghet. 
Områden som för många kvinnor upplevdes obehagliga var instängda 
platser med få flyktmöjligheter och öppna tomma platser, här ger hon då 
som exempel en folktom busshållplats. Koskela och Pain (2000) har fått 
fram liknande resultat då de intervjuat kvinnor i två europeiska städer, 
Edinburgh och Helsingfors. Platser som skrämde dessa kvinnor var där 
det var mörkt, ödsligt, isolerat, många gömställen, tunnlar, skog, parker 
o.s.v. Loukaitou-Sideris (2014) belyser också kvinnans behov av bra ljus, 
ljus som inte endast belyser själva platsen utan gärna också området 
runtomkring, för att få bra sikt. De kvinnor hon talade med ville också att 
platsen skulle konstrueras på ett sådant vis att det var lätt att blicka ut 
över hela området. 
 
Att ha folk runt omkring sig är också önskvärt då det i sådana fall finns 
många övervakande ögon. Många vill alltså att busshållplatser placeras 
där det finns en jämn ström av människor (Loukaitou-Sideris 2014). 
Kvinnor önskar sig detta trots att dessa större noder i transportsystemen 
brukar dra till sig människor som har för avsikt att begå brott, de dras hit 
enligt Ceccato (2014) och ger förslaget att ficktjuvar enklare kan begå 
brott här. Vasaplan till exempel, som är den centrala noden i Umeå stads 
bussnät, pekades år 2011 ut som en av Umeås ”hot spots” (Marklund 
2011, s 59) för misshandel i innerstadsmiljön, en plats där många 
människor passerar. En undersökning som Ceccato (2013) gjorde i 
Stockholm visade att de tunnelbanestationer som människor upplevde 
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som mest trygga var placerade i områden som statistiskt sett ofta hade 
mindre brott. Hon menar att trygghetskänslan påverkas av den 
omgivning som till exempel en station är placerad i. 
 
Loukaitou-Sideris (2014) menar att kvinnor bland annat på grund av 
dessa fysiska miljöer kan begränsa sitt bussåkande genom att hellre åka 
buss på dagtid eller till och med att de kan välja att ta bilen eller en taxi 
istället, om ekonomin tillåter det. Deltagarna i hennes intervjuer skulle 
gärna se att det fanns människor som eskorterade dem till eller från 
hållplatsen under morgontimmarna och på kvällar, så de slapp gå 
ensamma och på så vis minska sin oro för att bli utsatt för något slags 
brott. Som ensam kvinna kan personen i fråga känna sig mer utsatt. I 
Loukaitou-Sideris (2014) studie beskrev en respondent att hon brukade 
byta vagn (i metron) om hon var den enda kvinnan där. 
 
Ceccato (2014) menar också att det är viktigt att ta “hela-resan-
perspektivet” (Ceccato 2014, s 129) i beaktning, alltså att hela resan ska 
vara trygg. Ifall hela resan upplevdes trygg skulle fler människor välja att 
åka kollektivtrafik. Hon antyder att detta förstås är svårt att genomföra 
men att vi kan få en förståelse kring kvinnors rädsla i de offentliga 
rummen genom att titta på teorier som inte endast handlar om 
kriminologi, utan också teorier inom till exempel geografi, psykologi och 
urban planering.  
 
Loukaitou-Sideris (2014) tar också upp att långa väntetider gör att 
många kvinnor upplever sig otrygga och att synen på 
övervakningskameror var blandad. Vissa var positiva till dem och hade 
känslan av att det skulle få människor att känna sig mindre ensamma på 
till exempel en busshållplats. Andra gillade inte att bli övervakade på 
detta sätt. Pålitlig information kring då bussen skulle gå efterfrågades. 
Ännu en aspekt i designen av dessa områden som togs upp av vissa av 
hennes respondenter var en önskan att bänkar skulle konstrueras med 
armstöd för att begränsa området för exempelvis hemlösa då dessa 
människor för många skapade en viss otrygghet på platsen. 

3.2 Kvinnors rädsla som social konstruktion 

Loukaitou-Sideris (2014) tar i sin artikel upp hur den historia som 
kvinnor bär på påverkar dess mobilitet än idag och beskriver då hur 
kvinnor sen långt tillbaka i tiden setts som det svagare könet. Hon menar 
då att rädslan är socialt konstruerad. Kvinnan har länge kopplats till 
hemmet och stadens offentliga rum är då byggda för män skriver hon, 
och detta påverkar kvinnors resmönster än idag. Även Pain (1991) 
belyser hur miljön historiskt sett är byggd för män och att en slags 
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kontroll över kvinnans rörelsemönster då skapats i det offentliga 
rummet. Den funktionsuppdelade staden lever kvar än idag även om vi 
idag arbetar för att förbättra detta, mycket genom förtätning. 
 
Pain (1991) menar liksom Loukaitou-Sideris (2014) att det är av vikt att 
studera den fysiska miljön. Pain belyser dock de bakomliggande 
orsakerna till kvinnans upplevelser i större utsträckning än diskussionen 
kring förändringar i den fysiska miljön. Hon menar att genom att enbart 
titta på problemet med kvinnors rädsla i det offentliga rummet 
geografiskt sett, var kvinnor känner sig otrygga, inte förklarar varför de 
känner sig otrygga. Trots att våld mot kvinnor oftast sker innanför 
hemmets egna dörrar så är kvinnor ändå oftare rädda ute i det offentliga 
för sexuellt våld (Pain 1991). Brottsförebyggande rådet (2016) redovisar 
också att våld mot kvinnor oftare sker i hemmet än på allmänna platser. 
Ofta är det just rädslan för sexuellt våld som påverka kvinnans beteende 
och rörelsemönster (Loukaitou-Sideris 2014; Pain 1991). Pain (1991) tar i 
sin artikel upp hur kvinnor får höra redan vid ung ålder hur de ska akta 
sig för vissa områden och så vidare, vilket följer med i livet. Det är 
således viktigt att förstå detta när det talas om kvinnans rädsla i det 
offentliga rummet. Det blir genom detta på något vis accepterat att 
kvinnan är svagare. Ojämställdheten och maktförhållandet mellan 
kvinnor och män som så länge funnits reproduceras i många aspekter. 
 
Sandberg och Tollefsen (2010) redovisar i sin narrativa studie kring 
kvinnors rädsla i det offentliga rummet runt tiden då en våldtäktsman, 
“Hagamannen” härjade i Umeå. I studien framkom det hur kvinnor är 
vana att tala om sin rädsla till skillnad från många män. Kvinnorna 
kunde tala om deras rädsla i det offentliga rummet ohindrat och utan att 
tveka. Det var normaliserat för dem. 
 
Att “bygga bort rädslan” (Koskela och Pain 2000, s 269) i den fysiska 
miljön har kommit att bli en populär strategi. Dock menar Koskela och 
Pain (2000) att genom att förändra den fysiska miljön så nås inte 
problemet på djupet, anledningen till kvinnors rädsla ligger inte i den 
fysiska miljön. De sociala processer som frammanar dessa känslor hos 
kvinnor och den faktiskt byggda miljön kan inte undersökas separat då 
de faktiskt hör ihop. Rädslan i det fysiska offentliga rummet talas det 
mycket om, det är här kvinnors rädslor uppfattas och belyses, men 
problemet ligger inte här, det är inte det huvudsakliga problemet 
(Koskela och Pain 2000). Rönnblom och Sandberg (2015) belyser samma 
problematik då de intervjuat aktörer i Umeå kring deras arbete med 
jämställdhet. Här uppfattar de en frustration från dessa aktörer, att de 
vill gå på djupet med den ojämställdhet som råder mellan kvinnor och 
män men att det är svårt. Det mesta behandlas i det fysiska rummet 
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genom fysiska förändringar såsom att avlägsna höga buskage och sätta in 
bättre belysning. De menar också att Umeås arbete med kvinnors rädsla 
har ökat efter att våldtäktsmannen “Hagamannen” hemsökte Umeå stad. 
På grund av denna man blev kvinnor varnade för att gå ut själva och män 
eskorterade sina kvinnliga vänner hem, för att skydda dem. På ett vis 
undertrycker detta ännu mer att kvinnor är sårbara. 

3.3 Kontroll i den fysiska miljön 

Till skillnad från Pain och Koskela (2000) så menar Cisneros (1995), att 
en förändring i den fysiska miljön i allra högsta grad kan främja 
tryggheten i ett område. Detta kallas för att skapa ett “försvarbart 
område” (Cisneros 1995, s 5) och begreppet grundades av Oscar Newman 
under tidigt 1970-tal. Genom vissa fysiska förändringar i den byggda 
miljön så kan de boende där komma att känna ett visst ansvar för 
området och på så vis då också hålla ögonen öppna inför eventuella 
inkräktare. Genom detta blir kriminella handlingar på denna plats lättare 
att upptäcka vilket då minskar brotten och ökar tryggheten i området. 
Olika åtgärder som denna strategi föreslår är att till exempel ändra på 
gatustrukturen i ett område, området ska inte fungera som en passage för 
människor som inte bor där. Genom att blockera en utfart, kanske med 
ett staket eller liknande, så skulle flyktmöjligheterna för potentiella 
inkräktare begränsas och platsen skulle bli mindre attraktiv för 
kriminalitet. De boende i området skulle också i högre grad få mer 
översikt och inblick över vilka som bor i området och då också vilka som 
inte “hör dit”. Cisneros (1995) menar att detta är svårare i ett område där 
fler människor rör sig. Området blir alltså lättare att observera för de 
boende. Andra åtgärder som här förespråkas är att undanröja potentiella 
gömställen där inkräktare kan gömma sig och konstruera fönster på 
huset/husen på det vis att de boende överskådligt kan blicka ut över det 
närliggande området. 
 
Cisneros talar också om “the broken window” – teorin (Cisneros 1995, s 
15) som James Q. Wilson och George Kelling är upphovsmakare till. 
Denna påstår att ifall ett område börjar förfalla så känner de boende sig 
här inte lika ansvariga eller engagerade i att hålla ordning på området. 
Diverse bråkigheter förbises allt mer och de som bråkar tar sig mer och 
mer friheter, möjligtvis uttryckt i vandalisering. Detta gör de boende 
rädda samtidigt som det lockar andra människor, med en kriminell 
agenda, till området och otryggheten förstärks. Cisneros (1995) tror att 
det ligger något i detta och att teorin i sådana fall också skulle kunna 
användas åt det motsatta hållet, alltså att genom en god fysisk miljö 
stärka ansvarskänslan hos de boende i området och genom detta 
avskräcka brottsliga handlingar här. Tryggheten ska då öka.  
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Cisneros (1995) och andra förespråkare till “försvarbara områden” 
(Cisneros 1995, s 5)  vill inte hävda att en förändring i den fysiska miljön 
löser alla problem, liksom tidigare nämnda forskare inte utesluter att 
upplevelsen av trygghet kan främjas genom förändringar i den fysiska 
miljön. Även om Cisneros och andra ändå starkt tror på detta 
tillvägagångsätt för att lösa problem kring kriminalitet och trygghet så 
menar vissa att det huvudsakliga fokus borde ligga på de föreställningar 
som finns kring manligt och kvinnligt och som därmed skapar den 
rådande osäkerhet som då finns hos kvinnor. 
 
Medan Cisneros (1995) alltså vill begränsa förbipasserande så hävdar 
Jacobs (2005) att ett jämnt flöde av människor under alla tider på dygnet 
främjar tryggheten hos människor. En stadsdel ska alltså fylla mer än en 
funktion, det ska inte vara en funktionsuppdelad stad som kan generera 
sovande stadsdelar och därmed otrygga stadsdelar under vissa tider på 
dygnet. Det ska ständigt finnas en närvaro av människor som övervakar 
varandra och på detta vis ska trygghet skapas. Jacobs förespråkar kortare 
kvarter med tätare gathörn så att människor stöter på varandra oftare, 
fler möten skapas på detta vis. Ju mer vi möter varandra, ju mer litar vi 
på varandra menar hon. Längre kvarter utan denna gatustruktur tror 
Jacobs skulle skapa en slags isolering och ansvaret för människorna på 
resterande kvarter skulle försvinna. Både Jacobs (2005) och Cisneros 
(1995) förespråkar en slags kontroll, ett slags gemensamt ansvar men är 
inte helt överens hur detta skapas. 

3.4 Platsanknytning 

De flesta människor har en anknytning till diverse platser, en 
platsanknytning, och inte sällan till den plats där personen är bosatt 
(Hernández et al. 2007; Hernández och Hidalgo 2001). Westin 
(2012) beskriver denna anknytning som en emotionell koppling till 
platsen, till exempel till sin bostad eller ort. Det är vanligt att känna sig 
trygg och säker på denna plats och de som är födda här har en tendens 
att känna detta starkare än de som inte är det (Hernández et al. 2007). 
Vår bostad ger oss ofta en solid känsla av hemma men denna känsla rör 
också de sociala relationerna vi har (Terkenli 1995). En undersökning 
kring platsanknytning genomfördes av Hernández och Hidalgo (2001). 
Denna undersökning visade att den fysiska kopplingen var kraftigast till 
staden eller orten, i en jämförelse mellan staden/orten, grannskapet och 
hemmet. Den sociala anknytningen gav kraftigast utslag till bostaden. De 
är dock noga med att påpeka att de sociala anknytningarna överlag hade 
starkast inverkan på människornas anknytning till en plats. Terkenli 
(1995) hävdar att upplevelsen av hemma idag inte behöver vara direkt 
platsbunden men menar också att vi människor ofta känner oss hemma 
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med oss själva, att vi känner oss själva. Detta ställs då i motsats till “de 
andra”, de jag inte riktigt känner till. På detta vis skapas ett avstånd 
däremellan. Det fysiska fungerar på liknande vis där det som är närmast 
mig, personens närmiljö, är inom det område där jag kan ha en viss 
kontroll. Det är något som är välbekant och en känsla av hemma 
framkallas. Erfarenheter kring denna plats påverkar också denna känsla 
(Terkenli 1995). 

 

4 METOD 

Detta är en småskalig undersökning, som kvalitativa studier ofta 
associeras med. Resultatet är inte representativt för hela befolkningen 
men kan ändå säga något om unga kvinnliga studenters uppfattningar 
och upplevelser kring bussåkandet i Umeå stad (Denscombe 2009). 
Målgruppen valdes av den anledningen att kvinnor åker mer kollektivt än 
män. Studenter har dessutom en begränsad ekonomisk situation och blir 
då möjligtvis mer beroende av bussen än andra grupper. 

4.1 Urval och datainsamling 

I denna fallstudie har fem unga kvinnliga studenter intervjuats för att få 
en djupgående förståelse för hur dessa kvinnor upplever att nyttja Umeås 
lokalbussar. Kvinnorna studerar på Umeå universitet och är mellan 21-27 
år. En av deltagarna har bott nästan hela sitt liv i Umeå medan de andra 
bott här i några år. Deltagarna kommer både från större och mindre 
städer/orter än Umeå, en av deltagarna har innan flytten till Umeå bott 
på landsbygden.  
 
Studien baseras på individuella intervjuer som genomfördes under några 
veckor i månaderna april och maj 2016. Det är genom ett subjektivt 
urval, med inslag av snöbollsurval, som deltagarna valts ut (Denscombe 
2009). Dessa fem kvinnor antogs alltså ha relevant information för 
studiens syfte. De först utvalda deltagarna hänvisade sedan till andra 
potentiella kvinnor att intervjua under studiens gång.  
 
Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat vis där färdiga 
frågor som skulle behandlas funnits (se bilaga 3) samtidigt som 
upplägget varit öppen för andra diskussioner kring ämnet (Denscombe 
2009). Vissa avvikelser i frågorna har gjorts för att anpassas till 
intervjusituationen. Det övergripande syftet för studien har presenterats 
innan varje intervju. Intervjuerna och bandinspelningarna har skett i 
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samtycke och i enlighet med den forskningsetik som råder behandlades 
informationen i svaren på ett sådant vis att deltagarnas identitet inte 
avslöjas (Denscombe 2009). De genomförda intervjuerna har tagit plats 
på Umeå universitet eller caféer någonstans i Umeå stad, efter 
deltagarnas önskemål, allt för att deltagarna skulle känna sig så bekväma 
som möjligt i miljön. Varje intervju varade i ungefär 20 minuter.  
 
Som underlag för analysen har intervjuerna transkriberats. I 
transkriberingen framkommer inte pauser och dylikt i samtalen men 
däremot tveksamheter i form av ett flertal punkter då detta ansetts 
relevant men mestadels är intervjuerna ordagrant konstruerade. 
Materialet bearbetades repeterande för att få en ingående kännedom 
med det (Denscombe 2009).  

4.2 Analysmetod 

Då en narrativ analys genomförs vill forskaren inte endast titta på vad 
det är som sägs, i detta fall i intervjuerna, utan också hur och varför 
(Riessman 2008). Det gäller att tolka materialet och vara uppmärksam 
på hur deltagarna tolkar sig själva (Johansson 2005). I kvalitativ 
forskning är det av stor vikt att forskaren “läser mellan raderna” 
(Denscombe 2009, s 372) för att upptäcka relevanta betydelser som 
deltagaren kanske inte uttrycker i exakta ord (Denscombe 2009). 
Riessman (2008) menar att den narrativa analysen också kan 
kombineras med andra analysmetoder såsom till exempel tematisk 
analys där materialet kodas i kategorier. Det är en sådan tematisk-
narrativ analys som genomförts i denna studie (Riessman 2008).  
 
I Riessman (2008) ges några exempel på hur andra forskare gjort en 
tematisk-narrativ analys. I föreliggande studie har särskilt en studie 
av Garreth Williams (ibid, s 57) nyttjats som en förebild för 
analysförfarandet. Analysförfarandet har inte kopierats rakt av utan mer 
fungerat som en fingervisning och inspiration till den egna studien. Varje 
intervju har först analyserats var för sig där relevanta episoder från 
intervjuerna, utifrån syfte och frågeställningar, lyfts fram. Efter en 
jämförelse intervjuerna emellan har de teman som varit mest 
framträdande plockats ut och presenteras i resultatet, detta i likhet med 
hur Riessman (2008) beskriver det.  
 
För att kunna svara på de frågeställningar studien ämnar att besvara har 
det varit angeläget att studera både vad deltagarna säger och vad de 
uttrycker. Som tidigare nämnt,  sådant de kanske inte uttrycker i exakta 
ord. Av denna anledning är denna analysmetod av högsta relevans. I 
denna tematisk-narrativ analys tas alltså gemensamma teman upp och 
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den kontext, i vilket intervjun skapades, tas också hänsyn till (Riessman 
2008). 

4.3 Intervjuareffekten och reflexivitet 

Det är uppmärksammat att intervjuaren kan ha påverkat deltagarna i 
intervjuerna, den så kallade “intervjuareffekten” (Denscombe 2009, s 
244). Beroende på vem som utför intervjuerna och hur den intervjuade 
uppfattar denna person så kan detta få en inverkan på svaren. Då studien 
genomförts av en ung kvinna som intervjuat andra unga kvinnor fanns en 
föreställning att deltagarna skulle känna sig relativt bekväma då kön och 
ålder är två faktorer som kan påverka svaren (Denscombe 2009).  
 
De tidigare kunskaper som intervjuaren haft kan också ha påverkat 
studien även om en objektivitet och en neutral framtoning försökt 
framhållas. Vid samhällsforskning kan det vara problematiskt med denna 
reflexivitet, det kan vara svårt att vara helt objektiv. Det skall dock 
påpekas att i samband med kvalitativ forskning blir forskaren ofta själv 
inblandad i själva studien på ett eller annat vis då denne är närvarande 
och delaktig i samtalet (Denscombe 2009).  
 
Riessman (1993) hävdar att vi inte kan återtolka någon annans berättelse 
helt och fullt. Forskaren kan heller inte vara helt neutral i sin tolkning. 
Vad en person uppfattat kanske en annan inte skulle lagt märke till och 
vad är deltagaren till exempel bekväm i att berätta för just denna 
människa som intervjuar? Kanske hade en annan berättelse uppenbarats 
om intervjuaren varit någon annan. Berättelsen skapas i just denna 
interaktion och sammanhang. Vid transkriberingen som sedan görs så 
väljer ju denne själv hur transkriberingen ska ske, information kan här 
förloras. I sista skedet, då arbetet till exempel publiceras, så publiceras ju 
information som valts ut av forskaren och läsaren skapar sig en 
uppfattning utifrån detta.  Alltså, beroende på vem forskaren och 
deltagarna är kan kanske resultaten komma att se lite olika ut (Riessman 
1993). 

4.4 Validitet 

Då det är intervjusvar som används i denna studie kan det i vissa fall vara 
problematiskt med validiteten (Denscombe 2009; Riessman 2008). Det 
kan vara svårt för forskaren att veta ifall deltagaren är uppriktig 
(Denscombe 2009). Deltagaren kan ju också bli påverkad av intervjuaren 
och tidigare erfarenheter. Att testa validiteten i en sådan här studie då 
syftet är att fånga deltagarnas upplevelser, där inga uppfattningar 
egentligen är rätt eller fel, är svårt. Det finns inget säkert sätt att 
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inspektera validiteten på men det finns ändå en del hänvisningar att följa 
som att till exempel kolla efter framträdande teman som stämmer 
överens mellan intervjuerna och granska andra källor som är 
instämmande med det egna materialet, vilket är gjort i denna studie 
(ibid). 

4.5 Metoddiskussion 

Att få deltagarna att berätta, och inte endast ge korta svar på frågorna, 
har varit en utmaning. I vissa fall observerades det att deltagarna 
förväntade sig att de skulle ge korta svar, något som kämpats med genom 
hela processen. Att ställa frågorna på ett sådant vis att de uppmuntrade 
till att berätta blev lättare efterhand men fler intervjuer hade med fördel 
behövt utföras då det är en lärande process. Det är möjligt att 
intervjuerna hade gett ett bredare resultat och därmed en djupare analys 
ifall frågorna hade ställts på ett annorlunda sätt. Det neutrala 
förhållningssätt som anammandes i intervjuerna kunde möjligtvis med 
fördel ersättas mot ett mer aktivt deltagande i deltagarnas berättelser för 
att få ut så mycket som möjligt av deras upplevelser. I intervjuerna 
belyste de till exempel sällan områdena kring deras egna hem, då de gick 
till och från busshållplatsen, detta eftersom dessa troligtvis upplevdes 
ganska trygga. Här hade vidare frågor kanske kunnat generera varför de 
upplevde dessa platser på detta sätt.  
 
Då ämnet för studien är ett uppmärksammat ämne kan de aktuella 
diskussionerna kring det i deras omgivning också påverkat deltagarnas 
svar. Då de alla är studenter kan det också tänkas att de är mer eller 
mindre upplysta inom detta ämne, speciellt en av kvinnorna som läst 
genusstudier. Vid några tillfällen under intervjuerna lades det dessutom 
märke till att deltagarna gärna ville ge de svar som de förväntade sig att 
intervjuaren ville höra och att de ibland kämpade med detta. 
 
Kanske förklarade de sig inte fullt ut i sina svar just på grund av att jag, 
liksom dem, är en ung kvinna. Möjligtvis förväntade de sig då att jag 
skulle förstå dem även utan en djupgående förklaring och det är då 
möjligt att jag hade fått mer utlägg om vi inte tillhörde samma grupp. 
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5 RESULTAT  

Det insamlade materialet har analyserats genom en tematisk-narrativ 
analys där frågorna som diskuterats finns i en bilaga längst bak i 
uppsatsen (se bilaga 3). De teman som identifierades genom analysen är; 
mänsklig närvaro, kvinnans historia, den fysiska miljön och samhörighet. 
Dessa identifierades som betydande omständigheter för dessa kvinnors 
upplevelse av bussåkandet i Umeå stad. Dessa är inte markant 
separerade då dessa teman även påverkar och är beroende av varandra. 
Den fysiska miljön kan till exempel komma att upplevas olika beroende 
på mängden närvarande människor. Dessutom verkar upplevelsen av 
den fysiska miljön också ha en antydande koppling till den samhörighet, 
eller bristen på den, deltagarna upplever. Samhörighet verkar i sin tur ha 
en viss effekt på hur dessa kvinnor känner inför de människor som finns 
runt omkring dem. Den historia kvinnor bär på tar sig uttryck i den 
fysiska miljön och uttrycks olika starkt beroende på människorna som 
befinner sig i närheten. Kopplingarna mellan dessa teman är många 
vilket är angeläget att poängtera. De kommer dock i största möjliga mån 
att här behandlas separat. Det skall också påpekas att deltagarna alltid 
kopplade ihop diskussionen kring otrygghet med mörker, ingen av 
deltagarna utryckte någon som helst upplevelse av otrygghet under 
dagtid.  
 
I resultatet kommer diverse citat från deltagarna att representera olika 
erfarenheter och upplevelser som deltagarna haft, dessa kommer belysa 
likheter och skillnader mellan deltagarnas upplevelser. Då dessa är tagna 
ur den kontext som var har dessa hanterats med största varsamhet 
(Denscombe 2009). 
 
De flesta av deltagarna använde Umeås lokalbussar i genomsnitt 4-5 
gånger i veckan, ofta mer under vinterhalvåret. En deltagare använde sig 
av bussen betydligt mer sällan. Dessa resor ägde rum både dag- kvälls- 
och nattetid, med olika frekvens. 

5.1 Mänsklig närvaro 

Det som hade störst inverkan på dessa studerande unga kvinnors 
upplevelse av trygghet i Umeå i samband med bussåkandet var närvaron, 
eller bristen, på människor.  
 
De flesta berättade att då de rörde sig i områden som var folktomma 
längst den aktuella sträckan så upplevde de sig mer otrygga. De betonade 
också att en plats upplevdes trygg på grund av närvaron av människor. 
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Bristen på människor som kunde se dem, och i sådana fall också ingripa 
ifall det skulle hända något, verkade ha en betydande påverkan på 
upplevelsen av trygghet. 

 
“För det mesta åker jag till de här större hållplatserna och då är det ju 
andra folk där och det är det jag tänker är kriteriet för att, ja, det är 
ganska chill, det är andra ute. Och ofta om jag känner mig otrygg på en 

plats så är det frånvaron av andra människor (…)”. (Deltagare 1, 
kvinna 25 år) 

 
Ett gemensamt område deltagarna rörde sig på var Vasaplan. 
Upplevelserna kring Vasaplan var lite tvetydiga. Flertalet av deltagarna 
föredrog denna plats framför andra, kanske mer folktomma, platser just 
på grund av den frekventa närvaron av människor. Samtidigt som några 
av deltagarna berättade att de upplevde sig obekymrade på Vasaplan så 
fanns det också de som kände ett visst obehag av att vistas på denna plats 
under kvälls- och nattetid. Det som orsakade denna besvärande känsla, i 
vissa fall obehag, var närvaron av berusade människor. Dessa kan ofta 
ses som oberäkneliga och bidra till en känsla av otrivsel, som i detta fall 
är en mer passande beskrivning på de känslor och upplevelser deltagarna 
beskrev kring detta. En av deltagarna tog även upp denna besvärande 
känsla i samband med Renmarkstorget. 

 
“Då (lördagskvällar eller natt) är det mer fulla människor och det är folk 
du inte riktigt vet, ja, man vet aldrig riktigt hur folk kan bete sig då. Men 
det är ju inte så att jag är rädd, men kan vara lite orolig. Ha lite extra 
koll på vilka som är runt omkring mig kanske”. (Deltagare 2, kvinna 21 
år) 

 
Deltagarna ville gärna ha folk runt omkring sig men vilka dessa 
människorna var och hur de betedde sig verkade spela en stor roll för 
upplevelsen av trygghet.  
 
Ingen av deltagarna planerade medvetet sina bussresor på ett sådant vis 
att de fick sällskap av någon de känner. Till följd av väl använda 
busslinjer, som deltagarna uttryckte att dessa linjer var, verkade 
deltagarna inte begränsade i sin mobilitet av denna anledning. Ingen av 
deltagarna upplevde sig heller speciellt otrygg ombord på själva bussen. 

 
“(...) det var ganska fullt i den här bussen då vi åkte hem, det kände som 
värsta kollektiva… verkligen kollektivtrafik. Vi var där tillsammans”. 
(Deltagare 1, kvinna 24 år) 

 
På frågan om varför deltagarna åkte buss svarade alla uteslutande att det 
var för att det var bekvämt på ett eller annat sätt. Efterhand kom det från 
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en deltagare upp att hon kunde välja att ta taxi ibland, på kvällen eller 
natten för att slippa stå och vänta på Vasaplan. Ett par av deltagarna 
uttryckte att de hellre tog buss än taxi på grund av ekonomin. Generellt 
väljer deltagarna inte bort bussen på grund av negativa upplevelser. En 
deltagare uttrycker att bussen är ett bra alternativ i jämförelse med andra 
transportsätt som gång och cykel. 

 
“Därför att man är mindre utsatt på en buss, det finns busschaufför, det 
finns förhoppningsvis människor på bussen också”. (Deltagare 4, kvinna 
23 år) 

 
Trots att vakande ögon ger en mer positiv upplevelse av en plats så 
verkar det inte som att kameraövervakning skulle påverka deltagarna 
avsevärt. Att förövaren blir sedd anses som positivt men känslan av 
utsatthet, att de är ensamma, verkar för den sakens skull inte minska.  

5.2 Kvinnans historia 

Under flera av intervjuerna kunde det anas att de unga kvinnorna var 
påverkade av den historia som hänger med kvinnorna in i samtiden och 
som tas med ut i de offentliga miljöerna. Att tala om sin rädsla var inget 
tabubelagd eller genant utan något som föll sig naturligt. De 
tveksamheter som stundtals framkom i vissa av intervjuerna verkade 
snarare tyda på att de upplevde sig ganska trygga i bussåkandet i Umeå 
stad, som om de försökte komma på under vilka förhållanden de sist 
upplevde sig otrygga.  
 
En kvinna kände behovet att uttrycka sitt kön då hon berättade om en 
rädsla hon hade. Ett par andra beskrev hotet de kände som en potentiell 
man. 
 

“Ja men just att man är ensam tjej och ska tänka på att inte gå nära 
skogspartier och då har det blivit liksom en vana att ser jag ett 
skogsparti då undviker jag gärna det”. (Deltagare 4, kvinna 23 år) 
 
“(...) någon gång har man väl suttit i en buss där det varit en annan 
person, gubbe eller något, då tycker jag det kan vara lite (ljud för 
obehagskänsla), men det är ju bara då för att han var creepy”. 
(Deltagare 3, kvinna 26 år) 

 
Rädslan för just sexuellt våld, som många kvinnor är rädda för, 
uttrycktes sällan bokstavligen i studien men då deltagarna i vissa fall 
benämnde svagheter och hot i samband med kön så kan detta tyda på att 
det är just detta som är en av farhågorna. Att de som kvinna ska bli utsatt 
för något slags sexuellt våld av en man. Ofta är det miljöerna i sig som 
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beskrivs, som till exempel en öde plats eller en skog, men då en specifik 
hotbild tas fram är den aldrig i skepnad av en kvinna. 
 
Just detta och det faktum att en av deltagarna specifikt talade om att hon 
blivit varnad att undvika vissa miljöer, såsom skogspartier, tyder på att 
maktförhållandet mellan kvinnor och män reproduceras genom tiden. 
Detta påverkar dessa kvinnors upplevelser på offentliga platser och 
därmed i samband med bussåkandet.  

5.3 Den fysiska miljön 

Olika fysiska miljöer som påverkade deltagarna negativt diskuterades, 
alltid med koppling till frånvaron av människor och närvaron av mörker. 
Miljöerna kunde påverka upplevelsen av bussåkandet i Umeå stad 
positivt eller negativt.  
 
Områden med mycket skog och buskage beskrevs som otrygga och då 
också ängslan att någon skulle gömma sig där, kanske dra in dem i 
skogen. Detta är då något de inte kan se och då heller inte kontrollera. 
Detta kunde i sin tur utläsas som ett hot för deltagarna på ett eller annat 
sätt. Detta beskrevs särskilt vid Tvistevägens gång- och cykelväg som går 
från den aktuella busshållplatsen till själva byggnaderna, Akademileden, 
en väg som upplevs som mörk och undangömd. Att inte se vad som 
befinner sig i mörkret, det okända, skrämde dem.  
 
Två av deltagarna i denna studie beskrev en otrygghetskänsla i och med 
tomma öppna ytor, på Vasaplan då den är lite befolkad och vid de 
parkeringar som återfinns mellan hållplatserna Umeå 
Universitetssjukhus och Universum. Dessa områden består inte av 
bostäder i någon stor utsträckning.  
 
Endast en av deltagarna sa rakt ut att områden med lite bostäder 
upplevdes otrygga. Denna kvinna syftade då på området vid 
universitetssjukhuset och Universitetet. Här beskrev hon då de öppna 
parkeringsytorna som ett orosmoment. 
 

“(...) en sak jag brukar undvika och som jag tycker är lite obehagligt, det 
är om jag till exempel skulle gå mellan universitetssjukhuset (hållplats) 
och, om det är på nattetid då vill säga, Växthuset (hållplats). Det är lite 
så här, ganska mörkt, inte så mycket personer som vistas kvällstid, 
nattetid, vardag (...) är det inge folk där så är det ganska obehagligt 
egentligen (…) det är inte så många som bor där”. (Deltagare 4, kvinna 
23 år) 
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I och med att den otrygghet de upplevde på olika platser ofta 
förknippades med mörker och frånvaron av människor så kan detta 
påvisa att en funktionsuppdelad stad såsom Umeå hade inverkan på 
kvinnornas upplevelse av platser. Trots att många nämnde att Vasaplan 
ofta var befolkat var det en deltagare som belyste detta fenomen även 
här. 
 

“(...) och sen är det ju också på Vasaplan, det är mycket som är stängt så 
om det skulle hända något kan du ju inte springa in någonstans heller”. 
(Deltagare 2, kvinna 21 år) 

 
Många upplevde dock att Vasaplan var en ganska trygg plats på grund av, 
som tidigare nämnt, närvaron av människor. Trots skrämmande miljöer 
så var dessa övervakande ögon ändå viktigast för deras upplevelse. 
Miljöerna begränsade inte bussåkandet. Detta stärks också av det faktum 
att deltagarna tyckte att införandet av realtid skulle vara bekvämt. Den 
möjlighet som realtiden medför, att slippa stå vid en obehaglig 
busshållplats onödigt länge, var inget de reflekterade över. Dock hade 
vissa miljöer en negativ inverkan på upplevelsen.  

5.4 Samhörighet 

Samtliga deltagare i studien kände sig ganska tillfreds med den lokala 
bussmiljön som Umeå kommun erbjuder men skillnader dem emellan 
kunde identifieras. En antydan till att det var känslan av samhörighet till 
stad och invånare som påverkade detta identifierades.  
 
Två av deltagarna uttryckte en tydlig upplevelse av trygghet. En av 
kvinnorna hade bott hela sitt liv i Umeå. Trots bristande underlag, med 
syftning till studiens storlek, är detta fall intressant att ta upp av den 
anledningen att denna kvinna upplevde sig, i en jämförelse med de 
andra, väldigt trygg i Umeås lokala bussnät och offentliga rum. Denna 
kvinna tog upp det stora sociala nätverket hon hade i Umeå och 
förklarade att detta fick henne att bli tryggare.  
 

“Ja men jag är nog en person som känner att jag har nätverk runt 
omkring mig så jag kan alltid ringa någon om jag känner att något är 
obekvämt, på bussen till exempel för att den här personen åker och 
verkar lite konstig eller det är väldigt ödsligt här, jag orkar inte stå och 
vänta. Då kan jag alltid ringa någon eller liksom att det finns andra 
möjligheter (...)”. (Deltagare 1, kvinna 24) 
 

Deltagare 1 verkade ha en förankring till Umeå som ingen av de andra 
deltagarna egentligen hade. Denna kvinna hade andra människor runt 
omkring sig, om än inte alltid i ren fysisk form, som hon förlitade sig på. 
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Hon uttryckte att hon upplevde sig trygg i hela Umeå medan många av 
de andra ändå uttryckte en viss oro i samband med vissa platser, vilket 
svagt indikerar att den sociala anknytningen är särskilt viktig. Då hon 
bott länge i Umeå är det rimligt att anta att hon har fler sociala kontakter 
än de andra. Denna kvinna verkar genom detta känna en samhörighet till 
Umeå och dess invånare de andra till viss del saknar. Den andra 
deltagaren som stack ut genom att uttrycka en minimal otrygghetskänsla 
var inte född i Umeå, denna unga kvinna var också den deltagaren som 
använde sig av bussen allra minst samt nästan alltid åkte tillsammans 
med någon annan. Hon uttryckte sällan någon oro kring bussåkandet. 
 

“(...) jag åker sällan buss ensam utan åker alltid med någon. Det är 
kanske därför också” (som hon inte undviker någon plats). (Deltagare 5, 
kvinna 27 år) 

 
Något som uppmärksammades var att upplevelsen kring vissa specifika 
platser tycktes frammana nästan uteslutande positiva upplevelser för alla 
deltagare, och detta då oberoende av hur området till exempel såg ut. 
Dessa specifika platser var området kring deras egna hem. Vid det egna 
hemmet diskuterades knappt de fysiska aspekterna, denna plats 
upplevdes trygg oavsett.  
 
En av deltagarna nämnde att ju närmre hemmet bussen hon åkte med 
kom, desto tryggare upplevde hon sig. De flesta deltagarna hade, från 
deras bostad sett, relativt nära till närmsta busshållplats. Detta är något 
Umeå kommun eftersträvar vilket kan ha kommit att påverka 
upplevelsen positivt då färre miljöer måste passeras för att komma till 
busshållplatsen eller hem till dörren. Kvinnorna uttryckte alltså sällan 
oroskänslor kring platsen de bodde på. Det fanns dock ett undantag, 
gång- och cykelvägen Akademileden intill Tvistevägen, här verkar den 
oönskade miljön väga tyngre.  

 
“(...) det är som lite skog och där på kvällen tycker jag det är lite 
obehagligt. Men samtidigt är det ju bara studenter där (...)”. (Deltagare 
3, kvinna 26) 

 
Deltagare 3 ville nästan påminna sig själv om att de boende där till 
största del var studenter, och att hon ju då borde uppleva trygghet på 
denna plats. Den fysiska miljön tog här dock överhanden och hade en 
negativ inverkan på hennes upplevelse av trygghet.  
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6 DISKUSSION 

Det är många omständigheter som påverkar deltagarnas upplevelser i 
bussåkandet i Umeå stad med avseende på trygghet. Grunden till 
upplevelserna är komplexa och de teman som belysts påverkar också 
varandra. Att förklara upplevelsen av trygghet enbart genom den fysiska 
miljön, där otrygghet ofta visar sig, ger ingen heltäckande bild av 
verkligheten. Denna del av uppsatsen syftar till att diskutera varför de 
teman, som presenterats i resultatet, kan tänkas påverka dessa 
studerande unga kvinnors upplevelser i bussåkandet i Umeå stad. 

  
Kvinnans historia verkar vara en orsak till de deltagande kvinnornas 
beteende i bussåkandet, även om de i många fall inte är medvetna om att 
de uttrycker detta. Själva resmönstret förändras inte avsevärt på grund 
av detta men upplevelserna kvinnorna har i olika miljöer och situationer i 
och med bussåkandet påverkas då de ofta verkar se sig själv som ett 
svagare kön i jämförelse med mannen. Denna uppfattning finns med 
dem då de talar om sin rädsla i de offentliga rummen och bussåkandet i 
Umeå stad. 
 
Kring en del frågor som behandlades i intervjuerna så har deltagarna 
velat uttrycka att de varit just kvinna så att deras oro på något vis skall 
tas på allvar och för att skapa en förståelse oss emellan under intervjun. I 
likhet med Sandberg och Tollefsens (2010) studie så var det inga 
konstigheter för dem att tala om deras rädsla vilket tyder på att det är 
normaliserat för dem. Genom att uttrycka sitt kön skulle hennes rädsla 
bli självklar och inte ifrågasatt på något vis. De gånger de uttrycker en 
specifik hotbild så är det en man och aldrig en kvinna. Även om de sällan 
uttrycker att det är just sexuellt våld de rädslas, som Loukaitou-Sideris 
(2014) och Pain (1991) menar att kvinnor påverkas av, så tyder 
uppfattningen de har om sig själva och den hotbild de ibland beskriver på 
detta. Makten män haft över kvinnor genom historien finns kvar och 
reproduceras, precis som Loukaitou-Sideris (2014) och Pain (1991) 
beskriver det. Den reproduceras bland annat genom att de ibland blir 
varnade att vistas på vissa ställen då det är mörkt ute och på detta vis får 
denna uppfattning om sig själva, att de är svagare. Att se sig själv som det 
svagare könet påverkar upplevelsen av bussåkandet negativt. Troligtvis 
är de ängsliga för att möjligtvis inte kunna försvara sig mot en man.  
 
En plats med mycket människor drar till sig kriminalitet  (Ceccato 2014). 
Trots detta är det på platser med andra människor som dessa unga 
kvinnor föredrar att befinna sig på i och med bussåkandet i Umeå stad. 
Deltagarna dras till platser med mycket människor trots att risken för 
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brott då egentligen ökar. Det är då troligt att det är så på grund av 
rädslan för sexuellt våld i andra ödsligare miljöer, där det inte finns 
andra människor som kan ingripa. Oron för sexuellt våld är så pass 
påtaglig.  

 
Vasaplan, som år 2011 blev utpekat som en av Umeås ”hot spots” för 
misshandel (Marklund 2011, s 59) är en sådan plats, en plats deltagarna 
föredrog framför andra mer folktomma platser och en plats de gärna 
diskuterade. Just på grund av den frekventa närvaron av människor så 
upplever deltagarna sig ganska trygga här. Det är dessa övervakande 
ögon som får människor att uppleva sig tryggare hävdar Jacobs (2005). 
Detta bekräftas alltså av deltagarna i denna studie och många vill att 
busshållplatser placeras där närvaron av människor är hög, i likhet med 
Loukaitou-Sideris (2014) undersökningar. Närvaron av människor ges 
intrycket av att vara den främsta beståndsdelen till deltagarnas positiva 
upplevelse till bussåkandet i Umeå stad, oavsett miljö. 
 
De busslinjer som deltagarna använder verkar vara välanvända, många 
människor utnyttjar dem. Kanske är detta en anledning till att de sällan 
planerar sina resor så att de får sällskap av någon de känner. Det är 
redan mycket människor på bussen vilket medför att denna planering 
inte är nödvändig. I motsats till Loukaitou-Sideris (2014) studie så 
upplever dessa unga studerande kvinnor inte att de behöver detta 
sällskap. Studien undersöker inte alternativen gå eller cykla så varför 
dessa transportsätt i vissa fall väljs eller inte väljs kan inte besvaras här 
men anledningen till valet av buss verkar i alla fall främst vara att det går 
snabbt och är bekvämt. Det skulle dock kunna vara att det upplevs 
tryggare än alternativen en del gånger, just på grund av att andra 
människor då är närvarande vilket kanske inte är fallet i alla miljöer då 
de går eller cyklar. Även en relativt folktom buss har ju alltid en 
busschaufför, du är aldrig helt ensam.  
 
Att bli sedd genom en övervakningskamera verkade inte generera någon 
speciell trygghet till deltagarna. Det är den fysiska närvaron av andra 
människor som påverkar dem positivt, just där och då. Att människor 
kan ingripa ifall något skulle inträffa verkar vara det viktigaste. För att 
återgå till platsen Vasaplan så är detta ett kriterium som denna plats ofta 
uppfyller eftersom det ofta befinner sig mycket människor här. 
  
Vasaplan kom, som tidigare nämnt ofta upp till diskussion i intervjuerna, 
men inte alltid i en positiv bemärkelse. Berusade människor lyftes fram, i 
samband med platsen Vasaplan, som olustiga inslag i deras upplevelse. 
Detta ligger nog till grund för det faktum att alkohol kan få människor att 



23 
 

agera på ett sådant vis de inte skulle göra vid ett nyktert tillstånd, de blir 
mer oförutsägbara. Trots att deltagarna gärna befinner sig på en plats 
med mycket människor i och med bussåkandet i Umeå stad så är det 
också av betydelse vilka dessa människor är. De är mer eller mindre 
bekväma med människor beroende på hur de uppfattar dem.  
 
Terkenli (1995) hävdar ju att vi människor ofta känner oss hemma med 
oss själva och att detta ställs i motsats till “de andra”, de jag inte riktigt är 
bekant med. Berusade människor kan upplevas som olustiga enligt 
många av deltagarna i denna studie. Kanske kan dessa människor då 
vara ”de andra” i detta sammanhang?  
 
Det faktum att deltagarna uttryckte få negativa upplevelser kring deras 
bostad styrker tidigare studier, att människor har en tendens att uppleva 
sig trygga hemma, och som i detta fall, grannskapet. De som är uppvuxna 
i staden/orten har en tendens att känna denna platsanknytning starkare 
(Hernández et al. 2007). Trots att de flesta kvinnor i studien inte 
ursprungligen kommer från Umeå så kan det hända att det finns ett 
samband med den platsanknytning som kan påverka upplevelsen av 
trygghet hos människor. Både den fysiska och sociala platsanknytningen 
skulle här ha kunnat påverka det aktuella utfallet. Hemma är en plats 
som känns igen, som personen i fråga känner till och en plats att känna 
sig trygg på. Genom att deltagarna känner till hur en viss plats ser ut kan 
de komma att uppleva sig tryggare till skillnad från ett område som 
personen sällan eller aldrig besökt, de är bekväma med den fysiska 
miljön. Människors anknytning till en plats påverkas dock generellt mest 
utav de sociala kontakterna de har enligt Hernández och Hidalgo (2001). 
De områden som de unga kvinnliga studenterna är bosatta på befolkas 
till stor del av just studenter och det är möjligt att de deltagare som 
flyttat till Umeå för att just studera mestadels har studenter i sin 
umgängeskrets också. Kanske finns då en viss samhörighet dem emellan, 
mellan deltagarna och de andra studenterna som bor inom samma 
område. Trots att de inte känner alla inom området. De känner sig själva 
och känner sig bekväma med sig själva som Terkenli (1995) beskriver det, 
och då de vet att de har något gemensamt med dessa människor så 
kanske känslan av “de andra” suddas ut en aning. De känner till viss del 
igen sig i dessa människor och upplever i och med det en större trygghet 
gentemot dem till skillnad mot människorna på Vasaplan, och kanske då 
inte endast de människor som är berusade. Några av Loukaitou-Sideris 
(2014) respondenter ville att området skulle begränsas för hemlösa 
eftersom de fick dem att uppleva sig otrygga. Personer som människor är 
obekväma med på ett eller annat sätt blir ”de andra”. Många av 
deltagarna i denna studie vill gärna ha lite extra uppsikt över vilka som 
befinner sig omkring dem på hållplatserna vid Vasaplan och 
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Renmarkstorget. Detta även om de inte känner sig rädda. Dessa 
människor representerar då “de andra”, det okända, något de inte har 
kontroll över. På Vasaplan rör sig många människor just eftersom det är 
en stor nod i Umeå stads busstrafik. Kanske känner då deltagarna 
mindre samhörighet med dem och en viss osäkerhet uppkommer. Som 
tidigare nämnt, vilka människor som finns i omgivningen verkar påverka 
deltagarnas upplevelser. 
 
Deltagaren som bott i Umeå i nästan hela sitt liv och uttryckte starkt att 
hon upplevde sig trygg har möjligtvis fler sociala kontakter än just 
studenter än de andra kvinnliga studenterna i denna studie. Detta skulle 
kunna vara en anledning till att hon upplever sig tryggare än många av de 
andra deltagarna på Vasaplan och andra områden och med människorna 
som rör sig där. Hernández et al. (2007) påstår att en platsanknytning 
blir starkare ju längre tid en person bott på en plats och denna kvinna 
skulle då ha den starkaste fysiska och sociala platsanknytningen till 
staden. Detta skulle kunna förklara hennes trygghetskänsla och 
upplevelse av ett fritt rörelsemönster i Umeå stad. 
 
Den andra deltagaren som stack ut i trygghetsaspekten hade som tidigare 
nämnt inte bott i Umeå stad lika länge men uttryckte en väldigt liten 
antydan till oro kring bussåkandet. Denna deltagare åkte dock betydligt 
mindre buss och hade i princip alltid sällskap med någon då hon väl 
gjorde det, en möjlig förklaring till utfallet. 
 
Den fysiska miljön kring deras bostad är svår att här ta upp till 
diskussion då de själva ej belyser dessa platser som orosmoment, just 
kanske på grund av denna platsanknytning. Universitetssjukhusets och 
Universums hållplats nämns heller inte mycket i intervjuerna, möjligtvis 
av samma anledning. Kanske rör sig deltagarna mycket här på grund av 
närheten till universitetet och på detta vis knyter an till platsen. Det kan 
också vara så att det är områden de mestadels besöker under dagtid, 
under dagtid upplevs alla områden tryggare. Trots allt är det ju mindre 
öppna verksamheter här än vad det är kring Umeå Centrum under 
kvällen. Kanske åker de sällan buss till dessa platser heller eftersom alla 
deltagare bor relativt nära området.  
 
De flesta av deltagarna besöker Vasaplan relativt kontinuerligt och det 
kan då tyckas att denna plats med tiden skulle ha potentialen att 
upplevas ungefär lika trygg som närområdet vid hemmet. Terkenli (1995) 
menar också att erfarenheter påverkar upplevelsen av en plats. Kanske 
har deltagarna observerat oroligheter på Vasaplan tidigare, relaterat till 
alkohol. Detta är inte otroligt då Vasaplan år 2011 utsågs till en av Umeås 
“hot spots” för misshandel (Marklund 2011, s 59) och att platsen ligger i 
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anslutning till många av Umeås krogar och uteställen. Den emotionella 
kopplingen som dessa personer har till platsen har i sådana fall 
möjligtvis färgats av deras upplevelser. De potentiella händelser de i 
sådana fall observerat är inget som kom upp i intervjuerna. Anledningen 
till detta skulle kunna vara att det är händelser som inte påverkat dem på 
det vis att de blivit rädda, och inte känner att de behöver belysa, utan mer 
att de påverkat deras bild av Vasaplan och indirekt deras upplevelser av 
platsen.  

 
En plats som deltagarna upplevde som skrämmande var Akademileden, 
gång- och cykelvägen intill Tvistevägen. Denna plats låg i nära anslutning 
till några av studenternas hem vilket tidigare syftat till en trygg 
upplevelse. Upplevelsen av den fysiskt byggda miljön påverkas av den 
platsanknytning deltagarna har, och därmed upplevelsen av trygghet. 
Trots detta överväger den oönskade fysiska miljön upplevelsen av 
trygghet på denna plats, den fysiska miljön påverkar dem starkare än 
deras platsanknytning här. En av deltagarna påvisade detta tydligt i 
intervjun då hon menade att hon ju borde känna sig trygg på 
Akademileden eftersom det mest bodde studenter där omkring. 
Upplevelsen av trygghet var trots detta frånvarande.  

 
De fysiska miljöer som deltagarna upplever som obehagliga, såsom skog, 
områden med mycket skrymslen där människor kan gömma sig och 
öppna tomma områden, stämmer till stor del överens med den tidigare 
forskning som tas upp i denna studie (Loukaitou-Sideris 2014; Koskela 
och Pain 2000). Akademileden omsluts av skog. Detta verkar vara den 
enda fysiska miljö som väger tyngre än deltagarnas platsanknytning, 
mycket möjligt av den anledningen att det är den miljö som erbjuder 
många gömställen. Då de inte vet vad som gömmer sig inom området 
verkar deltagarna uppleva en slags brist på kontroll. Här är det svårt att 
få en överblick över området, någon som Loukaitou-Sideris (2014) 
undersökning tyder på att kvinnor önskar sig. Här ska det tilläggas att 
alla de miljöer som tidigare forskning, som belyses i denna studie, 
behandlar kanske inte deltagarna stött på längst den aktuella sträckan i 
Umeå stad. Det är alltså möjligt att fler utformningar av den fysiska 
miljön påverkar deltagarna mer än platsanknytningen de har.  
 
Tomma öppna områden erbjuder en bra överblick. Dessa områden 
upplevs ändå som otrygga (Loukaitou-Sideris 2014). Ett par av 
deltagarna i denna studie styrker detta då de nämner detta i förhållande 
till området Vasaplan och området mellan hållplatserna Umeå 
Universitetssjukhus och Universum, än om det sistnämnda området inte 
behandlas i så stor omfattning. Dessa områden är relativt öppna till sin 
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utformning. Deltagarna går inte speciellt djupgående in på varför de 
känner som de gör men kanske att dessa miljöer skapar en känsla av 
utsatthet de gånger de är folktomma. Du kan själv inte observera många 
människor runt omkring dig men kanske finns en oro att de lätt kan 
observera dig just på grund av den fysiska strukturen. Detta resulterar i 
en brist på kontroll, samma upplevelse som trängre områden gav.  
 
Att tala om den fysiska miljön separerat från närvaron av människor är 
svårt. Detta på grund av att den fysiska strukturen kan bidra till att 
området är befolkat eller inte. En återvändsgränd till exempel, en sådan 
finner få människor en anledning att ofta besöka. Den fysiska strukturen 
kan också påverka hur vi förhåller oss till människorna omkring oss, i 
alla fall enligt Cisneros (1995) och Jacobs (2005).  
 
Jacobs (2005) förespråkar tätare kvarter för att människor ska mötas 
oftare. På detta vis ska tillit och gemenskap skapas och medföra att vi 
känner ett visst ansvar över människorna som befinner sig där. Hon 
menar också att en plats med flera funktioner skapar ett jämt flöde av 
människor, vilket ökar tryggheten. 
 
Kanske kan det vara så att Vasaplans utformning gör att människorna 
som rör sig där blir för anonyma inför varandra? På grund av närvaron 
av människor upplevs platsen till största del som trygg, men det är också 
i förhållande till denna plats som deltagarnas obehag diskuteras. Kanske 
kan det vara av denna anledning som deltagarna delvis uttrycker oro 
kopplat till denna plats och gärna inte står här och väntar på bussen på 
kvällen och natten? Andra är anonyma för dig, du är anonym för dem och 
därmed inte deras ansvar ifall något händer dig. Vasaplan definieras som 
en slags mötesplats i och med de värdeord som togs fram (Umeå 
kommun 2014e, s 8), men kanske är platsen ändå för öppen för att skapa 
gemenskap och tillit för alla människor som rör sig där? Den fysiska 
utformningen skapar anonymitet och förstärker därmed upplevelsen av 
otrygghet. 
 
Cisneros (1995) hävdar att den fysiska miljön borde utformas på ett 
sådant vis att flödet av människor begränsas, att översikten av 
människorna på området då skulle bli bättre och på längre sikt skulle då 
kriminaliteten sjunka och tryggheten öka. Det kanske ligger något i även 
detta. Vasaplan skulle omöjligt fungera ifall människoflödet begränsades, 
platsen är ju till för dessa människor, men i en fiktiv version skulle 
kanske de människor som då nyttjade platsen uppleva sig tryggare då de 
skulle ha mer koll på vilka som rörde sig där och därmed känna ett större 
ansvar? Värdeorden “blandning av funktioner och människor”, 
“passage/spontana möten”, “odefinierat/anonymt” (Umeå kommun 
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2014e, s 8) och deltagarnas uppfattning om människorna på denna plats 
som ”de andra” skulle kunna tyda på det. Många rör sig här, dagligen 
passerar många människor platsen och det är anonymt, du vet inte vilka 
du har runt om dig. Du har ingen kontroll och känner då inget ansvar 
över rummet eller människorna i det. Det är inget “försvarbart område” 
(Cisneros 1995, s 5).  

 
I Cisneros (1995) mening fungerar området för mycket som en passage. 
Förvisso talar Cisneros om detta mer kopplat till bostaden men borde ju 
ge samma utfall på ett område som Vasaplan? Även om Cisneros (1995) 
har en poäng i sitt resonemang så är närvaron av människor det tema 
som påverkar deltagarnas upplevelse av trygghet allra mest. Att begränsa 
människoflödet vore därför något som skulle påverka människors 
upplevelse av trygghet negativt. En plats med många människor som 
upplever sig anonyma inför varandra föredras framför folktomma 
platser. Även om platsen i Jacobs (2005) mening är för öppen, vilket 
skulle kunna vara fallet, så uppfyller den andra kriterier som hon menar 
skapar trygghet. Platsens funktioner genererar ett, i alla fall någorlunda, 
jämt flöde av människor under stora delar av dygnet vilket deltagarna 
verkar uppskatta. Vasaplan har dessutom många alternativa vägar till 
och från platsen att tillgå, vilket tidigare forskning menar stärker 
upplevelsen av trygghet (Loukaitou-Sideris 2014). 
 
Ett annat av värdeorden som togs fram för Vasaplan var “slitet” (Umeå 
kommun 2014e, s 8). Om människor uppfattar Vasaplan som slitet skulle 
de enligt Cisneros och “the broken window” - teorin (Cisneros 1995, s 15) 
inte heller känna ansvar för området och diverse bråkigheter skulle öka, 
och som tidigare nämnt var ju Vasaplan en av Umeå innerstads “hot 
spots” år 2011. Deltagarna nämner aldrig Vasaplans estetik på något vis 
men kanske att estetiken ändå är en underliggande faktor till att de delvis 
och stundtals känner sig osäkra på denna plats.  
 
Något som skall tas hänsyn till är att Umeå är en mellanstor stad och 
tidigare studier som i denna uppsats tagits upp har ofta genomförts i 
större städer såsom Stockholm och Edinburgh. Troligtvis bidrar 
storleken på staden till att deltagarna faktiskt upplever sig förhållandevis 
trygga i bussåkandet i Umeå stad. Trots detta, och att en småskalig studie 
som denna inte kan generalisera resultatet till en hel befolkning, så kan 
det ge en bild av hur denna grupp upplever bussåkandet i en stad och vad 
det faktiskt är som påverkar dem. Storleken på staden Umeå gör också 
att invånarna inte är lika beroende av kollektiva färdmedel, många 
sträckor kan med fördel färdas gående eller med cykel. En buss och dess 
hållplatser har också en betydligt öppnare miljö än exempelvis en 
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tunnelbana med tillhörande stationer, som i många fall finns i större 
städer, exempelvis Stockholm. Detta eftersom en buss inte färdas under 
jord. Då deltagarna i denna studie aldrig diskuterade hållplatsernas 
utformning på något vis, utan mer omständigheterna runt omkring 
dessa, så ger troligtvis vindskydden resenärerna en känsla av att de är 
sedda. Då de är gjorda i glas är de öppna och transparenta (Teglund 
2016). På en buss finns dessutom alltid en busschaufför.  En förtätning 
pågår ju också i Umeå stad (Umeå kommun 2014b). Detta kommer 
troligtvis stärka denna positiva upplevelse som deltagarna har. Den 
funktionsuppdelning som idag genererar stundtals folktomma områden, 
som visa deltagare i denna studie belyst, är inte önskade (Umeå kommun 
2016a). Genom en förtätning kommer troligen fler människor röra sig 
och använda Umeås bussar på samma område.  

 
Sandberg och Rönnblom (2015) uppfattade en viss frustration från 
aktörer i Umeå kring deras jämställdhetsarbete, att det är problematiskt 
att hitta avgörande lösningar. Det är förståeligt då den rädsla kvinnor 
ofta känner är djupt rotad sedan länge. Men en liten tröst kan vara att 
den fysiska miljön, där denna rädsla visar sig, ändå verkar ha en stor 
inverkan på deltagarnas upplevelser och den fysiska miljön kan 
människor förändra. Att rädslan kvinnor känner påverkar deras 
mobilitet och påverkar hur och var de väljer att röra sig (Ceccato 2013; 
Loukaitou-Sideris 2014) stämmer till viss del för dessa kvinnor i Umeå 
stad. Den är dock inte speciellt avgörande för var de väljer att röra sig, 
utan snarare hur de rör sig i förhållande till de miljöer de rör sig i och hur 
de förhåller sig till människorna runt omkring. Kvinnorna i studien 
begränsar inte sitt bussåkande men kan vara extra vaksamma vid 
skrämmande miljöer och människor. 

6.1 Slutsats 

Dessa unga studerande kvinnor upplever sig mestadels trygga i 
bussåkandet i Umeå stad, dag som natt, och väljer sällan bort bussen på 
grund av negativa upplevelser. Trots att dessa studerande unga kvinnors 
resmönster inte verkar påverkas avsevärt av de negativa upplevelser de 
ändå belyser, om än det inte borde få påverkas alls, så är de inte helt 
obegränsade. Deras beteende påverkas.  
 
Deltagarna upplever sig obekväma och otrygga i vissa områden längst 
den aktuella sträckan vilket påverkar hur de rör sig och hur de förhåller 
sig till människor runt omkring dem. Den tidigare forskning som i denna 
uppsats lyfts fram har alla relevanta aspekter som skulle kunna förklara 
dessa unga studerande kvinnors upplevelser i bussåkande i Umeå stad. 
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Just bristen på människor uttrycktes som det mest centrala motivet till 
de upplevelser deltagarna beskriver. De blir dock påverkade, positivt eller 
negativt,  beroende på hur de uppfattar dessa människor. Den fysiska 
miljö som tidigare studier pekat ut som skrämmande för kvinnor, till 
exempel skog, områden med många gömställen och tomma öppna 
områden, stämmer till stor del överens med deltagarnas upplevelser i 
denna studie, om än inte i lika stor utsträckning. Tendenser till att 
platsanknytning påverkar upplevelsen av trygghet har också 
uppmärksammats. Den sociala och fysiska platsanknytningen påverkar 
upplevelsen av trygghet i en positiv bemärkelse. De upplevelser 
kvinnorna diskuterar har också en klar koppling till den socialt 
konstruerade rädsla som kvinnor bär med sig, där de i och med denna 
upplever sig själva som det svagare könet, vilket förstärker upplevelsen 
av otrygghet. 
 
Ceccato (2014) hävdar att fler skulle välja att åka kollektivt istället för till 
exempel bil om människor upplevde sig trygga med detta, från dörr till 
dörr. I Umeå stad skulle verkar det snarare vara så att fler människor 
skulle välja att cykla eller gå ifall miljöerna längst hela transportsträckan 
ansågs trygg, i alla fall unga kvinnliga studenter. Bussåkandet ses som en 
möjlighet och inte som en olustig barriär som måste övervinnas för att ta 
sig till sin destination. Deras ekonomiska situation stärker nog denna 
upplevelse. Med en sämre ekonomi blir buss ett bra alternativ till taxi de 
gånger upplevelsen av otrygghet hindrar dem från att gå eller cykla.   
 
Det som kan förklara kvinnornas upplevelser är en komplex samverkan 
mellan olika områden där inget utesluter det andra i likhet med det 
Ceccato (2014) menar att teorier från olika ämnen måste behandlas för 
att få en förståelse för detta fenomen. Kvinnans historia påverkar kvinnor 
än idag. En god fysisk planering kan inte ändra på detta, dock kan det till 
viss del avhjälpa kvinnors negativa upplevelser i stadens offentliga rum 
och kollektiva åkande.  

6.2 Vidare studier 

Det skulle vara intressant att gå vidare med denna studie genom att 
djupare diskutera de områden där deltagarna är bosatta i Umeå för att se 
vad mer som påverkade dem positivt på dessa platser. För att lättare se 
ett mönster huruvida platsanknytning påverkar dessa unga kvinnors 
upplevelser kring bussåkandet i Umeå stad så hade det varit givande att 
inkludera fler kvinnor som bott i Umeå en längre tid. Fler inflyttade 
kvinnor hade också kunnat ge ett underlag för att undersöka ifall storlek 
på tidigare bostadsort påverkar. Platserna de bott på innan flytten till 
Umeå, var både större och mindre än Umeå. En av de unga kvinnorna 
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hade innan flytten till Umeå bott ute på landet där mobiliteten var 
begränsad av få bussturer och relativt långt till stadens centrum. I en 
jämförelse mellan denna kvinnas erfarenheter kring Umeå och de andra 
som bott i större städer innan flytten till Umeå så var det ingenting som 
tydde på att denna kvinna var mer otrygg än de andra. En upptäckt som 
kanske hade kunnat förväntas. Genom ett bredare underlag är det 
möjligt att detta mönster hade kunnat urskiljas. 
 
Eftersom Ceccato (2013) i en undersökning genomförd i Stockholm 
belyste att hållplatser som var placerade i områden med statistiskt sett 
mindre brott skulle det också vara av vikt för denna studie att titta på de 
omkringliggande områdena i större utsträckning. ”Hot spots” (Marklund 
2011, s 59) i Umeå innerstad nämns i och med Vasaplan men det skulle 
vara intressant att studera om andra miljöer utanför denna area 
utmärker sig särskilt, och i sådana fall hur de påverka upplevelserna för 
deltagarna. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att undersöka om 
människor upplever Vasaplan som slitet eller ej, då detta inte kom upp i 
dessa intervjuer. Detta för att se huruvida “the broken window” – teorin 
(Cisneros 1995, s 15) kan överensstämma med upplevelserna kring denna 
plats.  
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BILAGA 1: Linjekarta Umeå tätort 

Källa: Länstrafiken Västerbotten 2016 
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BILAGA 2: Nattbusskarta Umeå tätort 

Källa: Länstrafiken Västerbotten 2016 
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BILAGA 3: Intervjufrågor 

 Ålder? 
 Hur länge har du bott i Umeå? 
 Har du bott i olika stadsdelar i Umeå? I sådana fall vilka? 
 Var har du bott innan du flyttade till Umeå? 

 

 Använder du dig av bussarna i Umeå för att transportera dig inom Umeå? 
 

 Hur ofta åker du buss? 
 

 Varför åker du buss?  
 

 Känner du att du är beroende av bussarna i Umeå för att ta dig till olika 
platser?  

 
 Under vilka tider på dygnet använder du bussen mest? 

 
 Då du använder den kvällstid och nattetid, hur känner du då inför detta? 

(Berätta om någon gång du kände…?) 
 

 Finns det några platser du inte tycker om att vistas på längst dessa linjer? Från 
dörr till destination. (Kan du berätta varför..?)  

 
 Finns det några platser du undviker längst dessa linjer? Till exempel under 

vissa tider på dygnet. (Varför/varför inte?) 
 

 Om du känner dig osäker/otrygg på en plats längst dessa linjer, vad hade 
kunnat göras på platsen för att det skulle kännas bättre tror du? 

 
 Planerar du dina bussresor så att du till exempel ska kunna åka tillsammans 

med en kompis? 
 

 Vad tror du att du är rädd för? Varför känner du dig sårbar/utsatt? 
 

 Händer det att du väljer bort att ta bussen ibland? (Varför, varför inte?) 
 

 Kan du välja bort buss och ta taxi ibland? (Varför/varför inte?) 
 

 Tror du att övervakningskameror skulle påverka din trygghetskänsla? 
 

 Hur känner du dig ombord på bussen? (Varför?) 
 

 Umeå Ultra har ju ett nytt system där man ska kunna se avgångstiden i realtid, 
vad tror du om detta?  

 


