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Abstract 
This thesis is about women between 20-25 years and their insecureness when they 

moving around Lund in the evening hours. I analyzed at which specific places in 

Lund women felt insecure, if the women chose to take detours. The thesis also 

answers which physical aspects of the places that makes the women feel insecure and 

also how the municipality of Lund have worked and planned the city of Lund with the 

women’s insecurity in consideration.  

 

The method I chose were a poll that was sent out via Facebook. The participants in 

the poll put marker out on a general map over the city of Lund of places that they felt 

insecure when visiting or just passing by. As the main theory I use the feminist theory 

since this thesis focus was on women.  

 

The result of the thesis is that women feel insecure when they move around Lund in 

the evening. The main reason behind feeling insecure were the lack of lightning of the 

city and that is something that can be solve through urban planning. The other thing 

that was discovered was the fear of men. That is something that only can be solved 

through structural changes in society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: offentliga rummet, otrygghet, kvinnor, rörelsemönster, fysisk 

planering.  
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1 Inledning 
”[..] .en god stadsplanering ska värna om alla människor, oavsett kön, och detta 

är inte möjligt om man inte lyfter fram kvinnors och mäns ibland skilda 

upplevelser och erfarenheter av, och önskemål och krav på, den fysiska miljön” 

(Andersson, 2005:82).  

 

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så ökar den upplevda otryggheten bland 

kvinnor när de vistas i det urbana rummet under kvällstid. Nationella 

trygghetsundersökningar visar att 27 procent av de tillfrågade kvinnorna känner sig 

otrygga under kvällstid när de vistas utomhus, samtidigt visar undersökningen att 

majoriteten av det våld kvinnor utsätts för sker i hemmet (BRÅ, 2009).   

 

Den upplevda risken bland kvinnor att bli utsatta för sexuellt våld eller misshandel är 

högre än den faktiska risken att bli utsatt för sexuellt våld eller misshandel. Enligt 

statistik från BRÅ så upplevde 20 procent av de tillfrågade kvinnorna oro över att bli 

utsatta för misshandel på kvällstid när det endast var två procent av de tillfrågade 

kvinnorna som hade blivit utsatta för våld i det offentliga rummet. Kvinnor är mer 

oroade än män för att bli utsatt för brott. Bland männen är åtta procent oroliga för att 

bli utsatta för misshandel medan fyra procent har blivit misshandlade (BRÅ, 2009). 

Enligt denna statistik kan det anses omotiverat för kvinnor att känna sig otrygga när 

på kvällstid när de vistas utomhus. Media och olika TV- program där kvinnor 

avbildas som offer för männens våld är också en bidragande faktor till hur det 

offentliga rummet upplevs på kvällstid, men det är ett ämne som inte faller inom 

ramarna för denna uppsats. I denna uppsats studeras vad den upplevda otryggheten 

bland kvinnor i åldrarna 20-25 beror på. Som metod har en enkätundersökning och 

deltagande GIS valts ut.  

 

Kvinnor är inte en homogen grupp utan det finns skillnader i vilka erfarenheter en har, 

etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och ålder. Dessa är olika faktorer som spelar in 

på hur den upplevda otryggheten tar sig form. Med dessa olika faktorer i bakhuvudet 

har statistik från BRÅ visat att det trots allt är vilket kön människor identifierar sig 

med som har störst betydelse för den upplevda otryggheten (BRÅ, 2012). Att kvinnor 

upplever en större grad av otrygghet gör att den upplevda tillgången till det offentliga 

rummet kan begränsas. En konsekvens av detta blir att utnyttjandet av stadens rum 

blir ojämlikt mellan män och kvinnor. Ett exempel på detta lyfter geografen Birgitta 

Andersson (2001) fram när hon undersöker hur undersköterskor och sjuksköterskor 

anställda på sjukhuset i Malmö rör sig på kvällstid på arbetsplatsen och från 

arbetsplatsen till hemmet. De kvinnliga sköterskorna har oregelbundna arbetstider och 

måste då ta sig till och från arbetet även på kvällstid vilket de upplever som otryggt. 

Informanterna berättar att de tar till olika strategier för att likna män när de går hem 

ensamma, till exempel som att gömma håret eller att klä sig androgynt. Kvinnorna 

väljer att gå på gator där många bilar står parkerade så om en potentiell gärningsman 

närmar sig kan kvinnan slå på bilarna och gärningsmännen blir då iväg skrämda av 
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billarmen. Andra väljer helt enkelt bara att undvika vissa områden och då ta stora 

omvägar hem: ”De unga kvinnorna uppger också oftare att oron för brott [framför allt 

sexuellt relaterade brott] påverkar deras beteende så att de väljer att gå en annan väg, 

eller avstå från en aktivitet som en följd av oro att utsättas för brott.” (BRÅ, 2009). 

För att belysa varför de kvinnor som deltar i enkätundersökningen undviker vissa 

områden och om de tar till olika strategier liknande sköterskorna i Birgitta 

Anderssons studie (2001) kommer även fokusgruppsintervjuer att hållas.  

 

Tanken med det offentliga rummet är att det ska vara ett rum som är alla medborgare 

oavsett kön ska ha möjlighet att utnyttja. Att kvinnor i högre utsträckning än män 

upplever otrygghet i städer på kvällstid (BRÅ, 2009) är ett tecken på att staden inte 

upplevs tillgänglig på samma villkor för män och kvinnor. Det är ett resultat av att 

kvinnors erfarenheter och åsikter om staden genom historien inte har tagits till vara i 

samhällsplaneringen. Det finns skillnader i rörelsemönstren mellan män och kvinnor, 

men också skillnader i hur en specifik situation på samma plats upplevs, till exempel 

att ta en genväg hem även fast genvägen inte är lika väl upplyst som alternativa vägar. 

Samhällsplaneringen har länge dominerats av män och gör så än idag i många av de 

kommunala förvaltningarna, detta har självklart lett till att männen har låtit deras 

intressen spegla planeringen av vårt samhälle och att det inte har tagits hänsyn till 

skillnader i utnyttjandet av städerna beroende på om man är man eller kvinna. Att 

dessa skillnader inte har beaktas är inte ett tecken på att män är onda som vill 

upprätthålla dessa strukturer utan att de helt enkelt inte varit medvetna om dem innan 

(Boverket, 1996).    

 

Som nämnt i inledningen så påverkas vi av de rubriker vi ser på dagstidningarna, när 

kvinnor läser tidningsrubriker som ”Ung kvinna våldtagen i Botaniska trädgården” 

(Lundagård, 2014) blir påverkade (Andersson, 2001) och börjar undvika Botaniska 

trädgården och platser med liknande fysiska attribut på kvällstid. Kvinnor varnas 

redan som små flickor att undvika mörka platser, att aldrig gå hem ensam på kvällen 

och att inte prata med främmande män. Detta menar Listerborn (2000) leder till en 

rädsla för människor och platser som kvinnor tar med sig genom åren. Denna rädsla 

projiceras sedan vidare till nästa generation kvinnor genom deras mammor som inte 

vill att deras barn ska utsättas för fara. Att bli begränsad i sitt rörelsemönster redan i 

tidig ålder är problematiskt eftersom ”Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för 

alla, och att röra sig fritt och tryggt är en demokratisk rättighet för både kvinnor och 

män” (Andersson, 2005:83).  

1.1 Syfte och frågeställning 
Det finns behov av att visa på det ojämlika utnyttjandet av det urbana rummet i Lunds 

stad och särskilt vid kvällstid. Det är viktigt att inom området för samhällsplanering 

vara medveten om de maktförhållanden och strukturer som ligger bakom den 

ojämlika upplevda tillgången till stadens rum under hela dygnet i arbetandet mot en 

jämställd stadsmiljö.  
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Utifrån detta har jag valt att kartlägga vilka fysiska inslag i stadsmiljön som påverkar 

den upplevda otryggheten bland unga kvinnor som bor och rör sig i Lunds stad. Jag 

tänker också ge förslag på åtgärder, inom området för samhällsplanering, som kan 

minska den upplevda otryggheten. 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån tidsgeografi och feministiska teorier undersöka 

vilka fysiska inslag stadsmiljön som kan bidra till och minska otrygghet bland 

kvinnor under kvällstid i Lunds stad. Därför tänker jag i min uppsats försöka besvara 

följande frågeställningar: 

 

 Finns det en upplevd otrygghet hos kvinnor mellan åldern 20-25 i det 

offentliga rummet i Lunds stad på kvällstid? 

 Om det finns en upplevd otrygghet, på vilka platser upplever unga 

kvinnor otrygghet under kvällstid i Lunds stad?   

 Finns det platser som unga kvinnor delvis eller helt undviker i Lunds 

stad på grund av den upplevda otryggheten? 

 Vilka fysiska aspekter hos platserna påverkar känslan av otrygghet? 

 Vilka åtgärder inom området samhällsplanering har använts av Lunds 

kommun för att minska den upplevda otryggheten hos kvinnor på 

kvällstid i Lunds stad?  

1.1.1 Disposition 

I denna uppsats används feministiska teorier för att problematisera den upplevda 

ojämna upplevda tillgången till det offentliga rummet i Lunds stad på kvällstid.   

 

För att klargöra vilken definition av otrygghet jag studerar i uppsatsen beskriver jag 

detta i bakgrunden. I avsnitt tre, presenteras den feministiska teorin som ligger till 

grund för uppsatsen och även hur de kommunala förvaltningarna i Lund har förhållit 

sig till att integrera kvinnor i de olika planeringsnivåerna, 

 

I avsnitt fyra presenteras den metod som jag har valt att använda för att undersöka den 

upplevda otryggheten hos kvinnor i Lund och även det material som kommer 

användas som kontrast mot de feministiska teorierna i analysen. Kritik mot metod och 

material redogörs också för i detta avsnitt. 

 

I avsnitt fem presenteras empirin från enkätundersökningarna och 

fokusgruppsintervjun och de tre områden som har fått flest markeringar i kart- och 

enkätundersökningen presenteras. Denna empiri ligger sedan till grund för analysen i 

del sex av den upplevda otryggheten bland kvinnor i Lund på kvällstid.  

 

I avsnitt sex analyseras olika aspekter som påverkar den upplevda otryggheten på 

olika platser i Lund på kvällstid. Analyser om varför och vad de intervjuade 

kvinnorna upplever som otryggt på kvällstid i Lund presenteras också här. Även det 

sekundära materialet, översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen över Lunds 
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stad, analyseras och sätts i kontrast mot det primära materialet och de feministiska 

teorierna.  

 

I avsnitt sju besvaras frågeställningarna utifrån den teori och det material som 

presenterats ovan och därefter avslutas uppsatsen i avsnitt åtta med diskussion där 

resultaten diskuteras och förslag på ytterligare forskning diskuteras.  

1.1.2 Avgränsning 

Den geografiska avsedda platsen för undersökning är Lunds stad och inte endast de 

centrala delarna av Lund. Jag har gjort detta val eftersom jag anser att det redan är 

mycket fokus på de centrala delarna av staden i debatter och undersökningar om 

otrygga miljöer och jag anser att även de mer perifera delarna av staden är intressanta 

ur en otrygghetsaspekt. Den upplevda tryggheten ska stäcka sig från dörr till dörr när 

man rör sig till och från hemmet på kvällstid. Därför har jag som utgångspunkt valt att 

undersöka hela Lunds stad för att sedan begränsa mig till de tre områden som får mest 

markeringar i enkätfrågorna för att studera dessa områden noggrannare.  

 

En av anledningarna till att jag valt Lund som område är att staden är relativt 

outforskad ur ett otrygghetsperspektiv om Lund jämförs med andra svenska städer 

och speciellt Malmö. Att Lund ligger på nära avstånd från Malmö har gjort att Lund 

har hamnat i skymundan på grund av den uppmärksamhet Malmö stad har fått på 

grund av stadens sociala utmaningar. Jag har valt att avgränsa min undersökning till 

Lunds stad och inte omkringliggande tätorter eftersom tiden för uppsatsen inte räcker 

till detta.  

 

Den grupp av människor jag har valt att undersöka är unga kvinnor som är mellan 20-

25 år. Motivet att välja denna grupp är att det är en grupp människor som rör sig 

mycket ute i städerna på kvällstid i förhållande till andra åldersgrupper men också för 

att Lund är en studentstad och att en majoritet av studenterna vid Lunds Universitet är 

unga kvinnor. Även tidigare forskning (Andersson, 2001) visar att unga kvinnor är 

den grupp som upplever sig mest otrygga och speciellt inför sexualiserat våld och 

sexuellt ofredande. I Lunds kommun bor det 8273 (SCB, 2014) kvinnor i åldrarna 20-

25, som det går att utläsa från befolkningspyramiden så finns det ett överskott på unga 

människor, både män och kvinnor (Figur 1.1, SCB 2013) i Lund och det är på grund 

av universitetet. Antalet unga kvinnor som bor i Lund kan beräknas vara mycket 

högre med tanke på att det inte är ovanligt att studenter vid Lunds Universitet inte 

alltid folkbokför sig i den stad de studerar i.  
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Figur 1.1, Befolkningspyramid över Lunds kommun, Källa: SCB 2013 

 

Som nämnt i inledningen kommer endast variabeln kön att studeras, alltså inte 

upplevd otrygghet relaterat till vilken etniskt bakgrund, sexuell läggning eller 

socioekonomisk tillhörighet informanterna har. Andersson (2005) diskuterar så är det 

vilket kön en människa har som har störst påverkan och den gemensamma nämnaren 

på hur otrygghet upplevs på kvällstid.  
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2 Bakgrund 

2.1 Definitioner av trygghet 
Det är problematiskt att mäta en människas upplevda känslor eftersom dessa skiljer 

sig mellan personer, känslan av otrygghet är med andra ord subjektiv och det finns 

också många olika definitioner på vad otrygghet innebär. En definition av trygghet 

används i resonemang kring trafikrummet, att personer känner sig trygga i att inte 

drabbas av trafikrelaterade olyckor: hastighetsbegränsningar, parkeringsytor och så 

vidare. Trygghet kan också vara att känna sig fri i sitt hem, vare sig man bor i Lund 

eller i Mogadishu: 

 

”Män och kvinnor lever ofta under olika livsvillkor och möts därför inte av 

samma hot, vare sig under fredstid eller vid krig och konflikt – exempelvis 

utsätts män oftast för våld på offentliga platser, medan kvinnor är mest utsatta i 

sitt eget hem. Men kvinnors och flickors säkerhetsbehov är sällan en fråga för 

internationell säkerhetspolitik.” (Kvinna till kvinna, 2015-05-01). 

 

Den definition av otrygghet jag kommer undersöka hos unga kvinnor i Lunds 

kommun i min uppsats är på lokal nivå och hur kvinnornas rörelsemönster på 

kvällstid anpassas efter den upplevda känslan av otrygghet: 

 

”Rädsla kan medföra att man ändrar sina vardagsrutiner för att undvika 

situationer som upplevs som obehagliga. Antingen undviker man vissa platser 

(den mörka parken), olika aktiviteter (gå på bio, åka buss) och aktiviteter vid 

olika tidpunkter (ta en kvällspromenad) eller i vissa sammanhang (vänta vid 

centralstationen en sen kväll)” (SKL, 2007:8).  
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3 Teori 
I denna uppsats används feministiska teorier tillsammans med tidsgeografi, att tiden 

på dygnet har en betydande roll för hur olika människor väljer att röra sig i det 

offentliga rummet.  

 

Feministiska teorier och tidsgeografi passar väl ihop i detta sammanhang på grund av 

att feministiska teorier sätter kvinnors erfarenheter i fokus och med hjälp av 

tidsgeografin analyseras kvinnors rörelsemönster.  

3.1 Feministisk teori  
Feministisk teori är en tvärvetenskaplig sociologisk teori med huvudsyfte att beskriva 

världen ur en kvinnas perspektiv. Teorin har följt samhällets utveckling av 

inkluderandet av kvinnor genom åren och är idag med feminismens framfart relevant 

för att förstå hur olika maktstrukturer påverkar kvinnors beteenden i det vardagliga 

livet (Lengermann & Niebrugge, 2009).  

 

Feministisk teori besvarar frågor som ”Hur upplever de [kvinnor] situationen [och] 

Vad betyder den för dem [kvinnorna]?” (Lengermann & Niebrugge, 2009:369). 

Feministiska teoretiker har genom tiden försökt göra den sociala världen en plats där 

män och kvinnor kan umgås och röra sig på ett jämlikt vis. Teorierna inom 

feministisk teori gällande könsskillnad, alltså att män och kvinnor är olika beroende 

på deras olika erfarenheter och beteenden, är en av de äldsta teorierna inom 

feministisk teori (Lengermann & Niebrugge, 2009). Att kvinnors och mäns 

erfarenheter och upplevelser genom livet påverkar deras beteenden i vardagen 

kommer utgöra grunden för uppsatsen om hur kvinnor upplever Lunds stad på 

kvällstid.  

3.1.1 Feministiska teorins framväxt 

Feministisk teori har egentligen funnits så länge kvinnor har underordnats, vilket är 

under större delen av den moderna tidräkningen på de flesta platser på jorden. Denna 

underordning resulterade i frågan: ”Och kvinnorna då?” (Lengermann & Niebrugge, 

2009:369). Även fast kvinnor alltid har varit mer eller mindre närvarande i alla 

sociala situationer genom tiderna har de haft en mer tillbakadragen roll som statister, 

antingen som döttrar, mödrar eller hustrur, medan männen har haft stått i centrum för 

alla de viktiga besluten.  

 

Den västerländska feminismen har sin formella startpunkt på mitten av 1600-talet i 

och med att det började publiceras feministiska protestverk, även om detta var den 

formella startpunkten så hade den informella kampen pågått sedan lång tid tillbaka. 

Skrivandet fortsatte genom tiden att ha en viktig plats i den feministiska kampen mot 

ett större inflytande i samhällets beslutsprocesser (Lengermann & Niebrugge, 2009).  
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Intresset för den feministiska kampen har inte följt en rak linje utan har pendlat 

mellan olika perioder av förändring, frigörelse, konservativa och bakåtsträvande 

krafter och ekonomiska nedgångar då andra frågor har fått högre prioritet. Det första 

steget i den politiska kampen för lika rättigheter och inflytande i Sverige var den 

kvinnliga rösträtten som röstades igenom år 1919 (Lengermann & Niebrugge, 

2009:372). Efter att ha fått denna grundläggande rättighet var nästa steg att få lika 

mycket inflytande över det sociala livet och politiken, de beslut som fattades av de 

manliga politikerna påverkade även kvinnliga medborgarna i lika hög grad 

(Lengermann & Niebrugge, 2009). I Sverige blev det under 1950-talet ett tillfälligt 

stopp i framväxten av den feministiska rörelsen, främst på grund av den ekonomiska 

stabiliteten som rådde i landet. Resultatet blev att kvinnorna återgick till sin ställning 

som hemmafruar. På 1960 tog den feministiska vågen fart igen (Friberg, 2005). Nu 

började även de dåvarande strukturella maktrelationerna mellan män och kvinnor 

synliggöras. I och med att kvinnorna började få allt mer och mer inflytande växte nya 

perspektiv av verkligheten fram. I och med dessa nya perspektiv reste sig en ny 

feministisk rörelse och feminismen fick fart igen. Den tredje vågen av feministiska 

rörelser är den som pågår nu och har pågått sedan 1990-talet och som utmanar de 

rådande normerna i både planeringen och i resten av samhället. Att utmana de 

rådande normerna väcker alltid känslor och motstånd hos människor, men trots det 

växande motståndet är feminismen större än någonsin (Lengermann & Niebrugge, 

2009).  

 

De tre grundläggande frågorna för den nutida feminismen är enligt Lengermann & 

Niebrugge är: ”Och kvinnorna då?”, ”Varför är det som det är?” och ”Hur kan vi 

förändra och förbättra den sociala världen för att göra den till en mer rättvis plats för 

alla människor” (Lengermann & Niebrugge, 2009:369–370). Det är dessa tre frågor 

som är bakomliggande för denna uppsats.   

3.1.2 Tidigare forskning om feministisk teori i samhällsplanering 

Begreppen rum och plats är centrala begrepp inom samhällsplanering, det finns 

motsättningar om dessa begrepp är könsneutrala eller inte. Som författarna till 

antologin Speglingar av rum (2005) problematiserar så är begreppen inte 

könsneutrala, utan speglar alltid någons uppfattning om hur en plats ska vara 

utformad vilket i sin tur speglar samma persons tidigare erfarenheter. Eftersom det 

tidigare har varit män som har styrt planeringen så har rummen speglat männens 

intressen. Traditionella kvinnliga rum har varit bostaden och närområdet kring 

bostaden (Larsson, 2005), även parker har traditionellt sett varit kvinnliga rum på 

dagen men som Forsberg (2005) skriver så kan de rum som är kvinnligt kodade på 

dagen bli manliga rum på kvällen. Andra traditionella manliga rum är pubar, speciellt 

sportpubar, bilvägar och städer i sig själva har länge betraktas som männen 

territorium (Forsberg, 2005).  

 

Det är viktigt att inom området för samhällsplanering vara medveten om vilka 

effekter dessa erfarenheter som ligger till grund till besluten för utformandet av det 
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offentliga rummet får: ”Den rumsliga utformningen tas ofta för given, samtidigt som 

den byggda miljön förmedlar, konstruerar och reproducerar maktrelationer” (Friberg 

m.fl., 2005:10). Kvinnor och män har olika livserfarenheter vilket gör att de uppfattar 

de offentliga rummen på olika sätt. I denna uppsats kommer jag med utgångspunkt i 

feministisk teori studera hur unga kvinnors erfarenheter ligger till grund för deras 

användning av det offentliga rummet under kvällstid i Lund och hur kvinnornas 

uppfattningar av detta rum kan bidra till en mindre grad av upplevd otrygghet.  

”Vi kvinnor retar upp oss på beslut som fattas av män- därför att vi tror att de har 

vägt in alla dessa självklara aspekter- och valt bort dem. I själva verket är det så 

att man inte ens har tänkt på dem” (Boverket, 1996:89).  

’Vita fläckar’ är en metafor som Friberg använder sig av när hon diskuterar brister 

som kvinnor har påvisat i trafikrummet och vem som har makt, oftast män, att 

förändra dessa brister. Begreppet vita fläckar en metafor som återspeglar när vita 

européer och nordamerikaner gav sig ut på upptäcktsresor och skulle fylla i alla de 

tomrum som fanns på världskartan (Friberg, 2005). Detta begrepp kan också tillämpas 

för att belysa unga kvinnors erfarenheter av upplevd otrygghet i det offentliga rummet 

under kvällstid. Kvinnornas beteende i att undvika vissa områden ses som en 

självklarhet för dem själva men som något avvikande och omotiverat av de som 

planerar och bygger dessa rum. ”Känns det annorlunda för en kvinna än en man att gå 

hem från en fest en sen kväll och ta genvägen genom en park”? ”Vem [vad] känner de 

sig hotade av […]”? (Friberg m.fl., 2005).  

3.2 Faktisk och upplevd risk  
Den faktiska risken att bli utsatt för brott när kvinnor rör sig i städer på kvällstid är 

lägre än den upplevda risken för att bli utsatta för brott. Kvinnor förhåller sig till en 

risk att bli utsatta för brott, de nästan räknar med det. Det går inte att urskilja endast 

på utseendet vem som är en potentiell gärningsman och vem som inte är det. Därför 

betraktas alla män som kvinnor möter på vägen hem sent en kväll som potentiella 

gärningsmän. Som nämnt i inledningen så sker majoriteten av allt våld mot kvinnor i 

hemmet, ändå är det rädslan inför den främmande mannen i det offentliga rummet 

som gör att promenaden hem på kvällen upplevs otrygg (Sandberg, 2011). Till 

bakgrund av denna information så är kvinnors rädsla omotiverad. Även geografen 

Birgitta Andersson (2005) skriver om detta fenomen, hon har gett det namnet 

Riskparadoxen. Denna paradox diskuteras i avsnitt 6.4. 

3.3 Tidsgeografi 
Tidsgeografin används i denna uppsats som inspiration och komplement till den 

feministiska teorin genom att belysa problematiken mellan kvinnors rörelsemönster 

och tid på dygnet. När människor rör sig i det offentliga rummet tar de både tid och 

rum i anspråk. Med detta menas att människor förflyttar sig mellan olika platser på 

olika tidpunkter på dygnet. Exempel på sådana platser är bostad, arbetsplats, 

mataffärer, dagis och kvällsnöjen. Dessa förflyttningar är viktigt för att få det sociala 

livet och vardagslivet att fungera.  Alla medborgare har dock inte lika möjligheter att 
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röra sig mellan olika punkter i staden. Kvinnor upplever det mer problematiskt att 

vistas utomhus på kvällstid i det offentliga rummet och upplever otrygghet när de rör 

sig mellan olika platser. Detta tar sig uttryck i att vissa områden undviks, men även att 

kvinnor ibland väljer att avstå från aktiviteter för att de bedömer att risken att råka ut 

för sexuellt relaterade brott är för hög (Friberg, 1999).  

 

Anledningen till att kvinnor drar sig för att vistas i olika områden på kvällstid menar 

Friberg beror på att det offentliga rummet inte är anpassat för kvinnor, detta beror på 

det lilla inflytandet kvinnor har haft över att påverka planeringen. Kvinnor och män 

har olika erfarenheter av det offentliga rummet vilket betyder att kvinnor ställer andra 

krav på rummet och dess utformning än vad män gör (Friberg, 1999). Ett exempel på 

detta är kravet på trygga cykel- och gångstråk som kvinnor använder sig av till större 

del i förhållande till män. Att cykla hem på kvällstid är ett snabbare och tryggare sätt 

än att gå, men kunskapen om vad kvinnor upplever som otryggt längs med 

cykelbanorna saknades länge inom planeringen (Friberg, 1999).   

 

Friberg skriver om olika typer av begränsningar, ett exempel är 

kapacitetsrestriktioner (Friberg, 1999:54) som en anledning till att kvinnor blir 

begränsade i sina rörelsemönster på kvällstid. Kapacitetsrestriktioner innebär att 

anledningen bakom kvinnors begränsningar är på grund av de biologiska egenskaper 

hos kvinnorna och de begränsningar som redskapen kvinnorna använder har (Friberg, 

1999). Självklart är det inte endast de medärvda biologiska egenskaperna som spelar 

in kvinnors rörelsemönster utan även de normer som samhället har skapat har 

betydelse. Att lägga ett könsteoretiskt perspektiv på mäns och kvinnors 

rörelsemönster är viktigt för att belysa de skillnader som finns i människors 

rörelsemönster beroende på vilket kön man har.  

3.4 Kvinnors inflytande i planering ur ett historiskt perspektiv 
Enligt Plan- och Bygglagen, hädanefter PBL, så ska planeringen ”ta hänsyn till 

människors behov och intressen” (Larsson, 2005:211). 

 

 ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 

och en god och långsiktigt hållbar levnadsmiljö […]” (1kap. 1 § första stycket, 

Plan- och bygglagen (2010:900) PBL) .    

 

För att människors olika behov ska kunna beaktas bör människors olika erfarenheter 

och egenskaper lyftas fram. Kvinnor har genom historien varit underlägsna männen 

och är det fortfarande idag i viss utsträckning, även om det inte är jämförbart med hur 

det såg ut för hundra år sedan. Det var först i slutet av 1970-talet som sambandet 

mellan kön och rum kom på agendan i samband med konferensen Bygga och bo på 

kvinnors villkor. Då bildades även föreningen Kvinnors byggforum bildades (Larsson, 

2005) som hade som huvudsyfte att lyfta fram kvinnors långt bortglömda erfarenheter 

av det offentliga rummet. Uppsala kommun publicerade senare skriften Checka listan 
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från 2001 (Kvinnor i transportpolitiken, 2015) som sammanställdes av kommunens 

jämställdhetskommitté men berörde inte frågan på vilken nivå i planeringen 

kvinnornas erfarenheter skulle tas upp.  

 

I 1987 års PBL nämndes ordet jämlik som innebar jämställdhet mellan kvinnor och 

män, vilket var ett steg på vägen mot problematiseringen av kön och rum där 

Boverket fick en betydande roll. I skriften Hela samhället – om jämställdhet i fysisk 

planering och miljö (Boverket, 1996) kopplas kvinnor ihop med det lokala. Det lokala 

innebar att kvinnors erfarenheter av det vardagliga livet togs upp i den fördjupade 

översiktsplanen. Några år senare hade det Svenska kommunförbundet sammanställt 

Ojämställdhetens miljöer, i rapporten tas även kvinnors resmönster till och från 

arbetet med och trygghetskänslan. Kvinnors erfarenheter sträcker sig nu längre än 

vägen från husdörren till mataffären (Larsson, 2005).  

 

Nu började kvinnorna ta allt mer plats i planeringen men ändå hade 

jämställdhetsfrågorna haft svårt att få en framträdande roll i den fysiska planeringen. 

Den fysiska planeringen hade främst dominerats av tekniska, ekonomiska och 

estetiska aspekter och av de manliga erfarenheterna av städerna. Tas inte sambandet 

mellan kön, kvinnors och mäns olika erfarenhetsvärldar upp riskerar planering på alla 

nivåer att stänga ut människor från olika delar av det offentliga rummet, vilket skulle 

fortsätta reproducera kvinnors underordnande i planering, i stadslivet och i det 

vardagliga livet (Larsson, 2005).  

3.4.1 Kvinnors inflytande på planeringen i Lund 

Alla städer har som mål att ha ett rikt och levande stadsliv och för att detta ska 

åstadkommas måste medborgarna känna sig trygga när de vistas utomhus. Om 

kvinnor inte är delaktiga i planeringen av det offentliga rummet finns det stor risk för 

att deras erfarenheter glöms av, vilket skapar en könssegregerad stad. Därför är det 

viktigt att kvinnor är delaktiga i den fysiska planeringen av städer som traditionellt 

har dominerats av män eftersom det blir mer komplicerat att rätta till misstagen när de 

väl är på plats (Boverket, 1996).  

 

De tekniska förvaltningarna klassas som traditionella ”hårda” förvaltningar och har 

därmed länge varit männens huvudområde i samhällsplaneringen (Boverket, 1996). 

På den tekniska förvaltningen i Lunds kommun finns det 70 tillsvidareanställda varav 

45 av dessa är kvinnor vilket gör att kvinnorna är en majoritet av de anställda 

(Öhrström, 2015). Hur fördelningen mellan män och kvinnor har sett ut på den 

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun har varierat mellan åren. Därför har 

kommunen satt upp mål och åtgärder för att öka och bibehålla den jämställda 

fördelningen på förvaltningen: 

 MÅL: 

- Vid varje tillfälle skall Tekniska förvaltningen rekrytera så att en balanserad 

könsfördelning erhålls. 
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 ÅTGÄRDER: 

- Beskrivningen av såväl arbetsuppgifter som kvalifikationskrav i 

förvaltningens platsannonser ska utformas så att både män och kvinnor blir 

intresserade att söka de lediga tjänsterna. 

- Förvaltningen skall sträva efter att både män och kvinnor blir kallade vid 

uttagning till anställningsintervjuer. 

- Vid anställningsintervjuer ska förvaltningen om möjligt representeras av såväl 

män som kvinnor. 

- Kvinnor och män skall anställas på samma villkor. Vid likvärdiga meriter 

skall det underrepresenterade könet prioriteras. (Öhrström, 2015).  

 

Institutionella feministiska teoretiker hävdar att den könssegregerade staden idag är 

en konsekvens av de historiska roller män och kvinnor har haft inom samhällets olika 

institutioner (Lengermann & Niebrugge, 2009). Ovan nämnda mål och åtgärder är en 

god förutsättning för att kvinnors erfarenheter ska tas hänsyn till i planeringen redan 

från den första början. Dessa mål betyder att Lunds kommun har bra grundläggande 

förutsättningar för att ha ett jämställt utnyttjande av det offentliga rummet, men som 

senare diskuteras i uppsatsen är det inte endast en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen som har betydelse för hur planeringen utformas.  

 

Tekniska nämnden i Lunds kommun består av elva ledamöter och elva ersättare. 

Bland ledamöterna så har partierna en jämställd fördelning mellan män och kvinnor: 

fem kvinnor respektive sex män. Bland ersättarna är det däremot en mer snedställd 

fördelning, åtta män och endast tre kvinnor (Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, 

2015). Jag menar inte att män inte kan vara medvetna om kvinnors upplevda 

otrygghet till en viss grad eller att män inte upplever otrygghet på kvällstid. Att anta 

att planeringen blir mer jämställd enbart för att majoriteten av de anställda är kvinnor 

är ett förenklat antagande, kvinnor kan ha skolats in i manliga planeringsnormer 

(Boverket, 1996). 

 

Män har styrt planeringen länge och haft makten att utforma sitt eget rum, den 

funktionsuppdelade staden gynnar främst män, det tidigare härskande 

planeringsparadigmet kring bilen som fordon och den funktionsuppdelade staden har 

gynnat främst män. Detta är strukturer som än idag präglar våra städer vilket är en 

bidragande faktor till att kvinnor har svårigheter med att få sina vardagsliv att fungera 

smidigt (Listerborn, 2000). 
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4 Metod och material 
I uppsatsen använder jag mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag 

använder mig av deltagande GIS där jag samlar in kvantifierbar data, till exempel hur 

många kvinnor som upplever otrygghet i Lund på kvällstid, för att få en överblick av 

och om unga kvinnors upplevda otrygghet. Därefter använder jag mig av 

fokusgruppsintervjuer för att få tillgång till mer djupgående, kvalitativ information.  

4.1 Deltagande GIS 
Jag använder mig av Deltagande GIS, public participation geographic informations 

systems
1
 som metod för att samla in information om unga kvinnors rörelsemönster 

under kvällstid.  

“Public participation geographic information systems (PPGIS) pertains to the use 

of geographic information systems (GIS) to broaden public involvement in 

policymaking as well as to the value of GIS to promote the goals of 

nongovernmental organizations, grassroots groups, and community-based 

organizations” (Sieber, 2006:491).  

Till kostundersökningen har jag skapat en onlinekarta och dela ut URL-länken i ett 

dokument med tillhörande enkät frågor via sociala medier. Kartan har ett redigerbart 

lager där informanterna kan markera med två olika färger vilka områden de känner sig 

otrygga vid och vilka områden de undviker på kvällstid. Det finns instruktioner i 

början av enkäten till informanterna hur de ska gå tillväga för att placera ut 

kartmarkeringarna.  

 

Länken till karta är tillgänglig i ett Google Form dokument tillsammans med guiden 

till kartan och de tillhörande enkätfrågorna. De resultat som samlas in från 

enkätundersökningen sammanställs automatiskt i Google Sheets och redovisas senare 

i avsnittet om redovisningen av den insamlade empirin.  

 

4.1.1 Enkätundersökning 

I samband med kartundersökningen använder jag mig av enkätundersökning med 

både flersvars-frågor och frågor där informanterna formulerar sina svar. Motiveringen 

bakom varför jag har valt enkätundersökningar som grund för uppsatsen är att det är 

ett effektivt sätt att samla in informatorn från människor som befinner sig på olika 

platser (Denscombe, 2009). Enkätundersökningen skickas ut via sociala medier och 

framför allt på Facebook.  Sociala medier är en växande plattform för spridning av 

                                                 

1
 Deltagande GIS är ett arbetssätt att engagera och få in åsikter från medborgarna genom att 

tillexempel publicera digitala kartor där medborgarna själva får markera ut olika platser 

beroende på vad som undersöks. Att använda sig av deltagande GIS är en bra metod för att 

öka deltagandet och intresset bland medborgarna och även för att överbygga den elitiska 

gräns som ibland upplevs mellan medborgare och beslutsfattare (Sieber, 2006). Även om det 

fortfarande är planeraren som har makten över vilka resultat som ska synas, tolkningen av 

resultaten och vilka åsikter som tas hänsyn till.  
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information och Facebook är en sida som är välanvänd av den grupp kvinnor som står 

i fokus i uppsatsen. Enkätundersökningen kräver att informanterna har tillgång till 

internet och datorvana (Denscombe, 2009), detta ser jag inte som potentiella hinder 

för min undersökningsgrupp som använder sig mycket av datorer och andra 

applikationer med internetanslutning.  

 

I enkätundersökningen använder jag mig av både öppna och fasta frågor eftersom de 

olika frågorna kräver olika typer av svar (Denscombe, 2009). Vissa av frågorna 

kräver mer öppna svar och då ser jag det som en fördel att använda mig av generella 

frågor. De två frågorna som anses vara mest känsliga har jag valt att ha sist i 

ordningen på grund av att det ökar sannolikheten för informanten att fullfölja enkäten 

än om de två frågorna hade placerats i början av formuläret (Denscombe, 2009). 

Exempel på känsliga frågor är om de själva eller personer i deras närhet har varit 

utsatta för brott.  

4.2 Fokusgrupper 
Att använda sig av enkäter är en bra grund för att få en övergripande kunskap om 

materialet, men för att få tillgång till mer djupare information, genomförs även 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna begränsas till tre personer för att få en smidig 

diskussion där alla deltagare kan få möjlighet till att göra sin röst hörd. Åldern på 

deltagarna i fokusgruppsintervjuerna skiftar mellan 20-25 för att få med ett så stort 

åldersspann och olika erfarenheter som möjligt. Platsen för intervjuerna sker på 

universitetsområdet eftersom det endast är studenter som är närvarande vid intervjun. 

Det är viktigt att tänka på val av intervjuplats beroende på intervjudeltagarna så att de 

känner sig bekväma och att platsen inte begränsar berättandet (Denscombe, 2009). 

Därför valdes universitetsområdet ut eftersom det är en miljö där studenterna vistas 

dagligen.  

4.3 Kritisk reflektion av metod  
I och med att denna uppsats endast lägger fokus på kvinnor i åldrarna 20-25 och jag 

sprider enkätundersökningen via sociala medier så finns risken att jag exkluderar 

kvinnor som bor i Lund men som inte är studenter. Detta på grund av att min 

bekantskapskrets främst består av studenter och att studenter antagligen har 

annorlunda rörelsemönster i Lund än vad kvinnor som inte är studenter har. Det 

positiva med sociala medier är dock att mina kontakter på Facebook har möjlighet att 

sprida enkätundersökningen vidare till människor som inte studerar vid universitet 

och på så sätt få en större bredd i svarsfrekvensen. Ytterligare en kritik som är 

vanligtvis brukar riktas mot enkätundersökningar är att informanterna känner sig 

begränsade när de ska besvara frågorna på grund av bristen på svarsalternativ när det 

endast finns några få förutbestämda svarsalternativ (Denscombe, 2009).  
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Att använda sig av fokusgrupper är en fördel för att få tillgång till mer kvalitativ 

information och djupgående diskussioner och bakomliggande orsaker till varför 

informanterna upplever en otrygghet.  Diskussionerna kan med fördel leda fram till att 

informanterna själva upptäcker bakomliggande orsaker till deras egna beteenden, men 

en effekt kan också vara att de granskar och läser in beteenden i dem själva som de 

inte har, alltså att informanterna övertolkar sig själva. Det kan också vara så att 

informanterna känner sig hämmade (Denscombe, 2009) av diskussionen som förs, att 

informanterna då inte vågar peka ut platser och föra diskussioner kring sin upplevda 

otrygghet.  

4.4 Material 
De sekundära källorna som används i uppsatsen är bland annat översiktsplanen för 

Lunds kommun från 2005. Översiktsplanen används för att få en överblick över hur 

planeringen ser ut i kommunen. Genom att använda översiktsplanen i uppsatsen får 

jag också kunskap om hur kommunen behandlar begreppet otrygghet och vilka 

potentiella planeringsstrategier kommunen har använt sig av för att minska den 

upplevda otryggheten bland kvinnor. Det material som jag sätter i kontrast mot mina 

primärkällor är sekundärt material från Lunds kommun, bland annat översiktsplanen 

från 2010 och den fördjupade översiktsplanen från 2005. Den fördjupade 

översiktsplanen baseras på den förra översiktsplanen från 1998 vilket kan verka lite 

förlegat, men på grund av att ingen ny fördjupad översiktsplan har gjorts över Lunds 

stad använder jag den som finns. Den fördjupade översiktsplanen är användbar för 

denna uppsats eftersom den går närmare in på planeringen av Lunds stad och vilka 

planeringsstrategier som har används för just Lund.   

 

På Lunds kommuns hemsida fanns även en rapport som behandlade trygghet i Lunds 

stad, Tryggare Lund (2008) och en rapport som behandlade belysningsaspekten, 

Ljusplan för Lunds stadskärna respektive Stadsparken (2013). Dessa två rapporter 

behandlar viktiga områden som tillhör uppsatsen så även dessa rapporter kommer 

inkluderas i uppsatsen vid analysen av hur Lunds kommun har arbetat mot att planera 

en trygg stad.  

4.5 Analysmetod 
I uppsatsen använder jag mig av en induktiv analysmetod, alltså att jag samlar in den 

information som är relevant för uppsatsen och den som inte är relevant väljs bort. 

Därefter analyseras den insamlade informationen och en slutsats dras avslutningsvis 

(Alvesson & Sköldberg, 2014:54).  
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5 Redovisning av empiri 
Här redovisas den insamlade empirin som jag har fått in från kart- och 

enkätundersökningen samt från fokusgruppsintervjun. De områden som har fått mest 

markeringar i kartundersökningen presenteras och vävs samman med citat från 

fokusgruppsintervjuerna också en bild på onlinekartan redovisas.  

5.1  Onlinekartan 
I denna karta sammanställs alla resultat från de platser som kvinnorna mellan 20-25 år 

markerade där de upplevde otrygghet på kvällstid i Lunds stad. Det som är synligt på 

kartan är att det är främst de västra och centrala delarna av Lund som har fått 

markeringar, de norra och östra delarna av Lund sticker ut då de inte har fått lika 

många markeringar. Att de östa delarna av Lund inte har fått lika många markeringar 

som de övriga delarna kan ha en förklaring i att enkätundersökningen inte har nått ut 

till studenter och övriga kvinnor som bor eller rör sig mycket i de västra delarna av 

Lund men också för att det helt enkelt inte rör sig många människor i de östra delarna 

av staden om de inte är bosatta i just de delarna.  
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Figur 5.1, Översiktskarta över Lunds stad.  

5.2 Otrygga platser i Lund 
Som det går att utläsa från kartan, figur 5.1, så är Stadsparken den plats som sticker ut 

mest i förhållande till andra delar av Lund. Därefter är markeringarna utspridda, men 

ett tydligt tecken går att utläsa vid markeringarna vid cykelvägarna.  
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5.2.1 Stadsparken 

 
Figur 5.2, Bild över Stadsparken.  

 

I kartundersökningen var det stadsparken som fick mest markeringar och blir därmed 

den plats där flest kvinnor upplever otrygghet på kvällstid och speciellt stigen mitt i 

parken. Faktorerna som inverkar på den upplevda otryggheten i Stadsparken är dålig 

belysning och mycket buskage. ”Ja alltså, stadsparken undviker jag nog. Alltså jag cyklar 

nog hellre runt om eller går runt om. Det är ganska dåligt upplyst och det är mörkt och väldigt 

mycket träd och buskar och så.” (Kvinna 1).  



 22 

 

Stadsparken befinner sig nu i en förändringsprocess mot en mer hållbar och attraktiv 

park. I programmet för Stadsparkens renovering (Lunds Kommun, 2009) har 

kommunen som mål att skapa en trygg miljö även på kvällstid, men frågan är om en 

upplevd trygghet i parker är något som kan åstadkommas med hjälp av 

belysningsstrategier. Kvinnorna i enkätundersökningen upplevde otrygghet på grund 

av det var dålig belysning och mycket buskage på platsen och det scenario kvinnorna 

var rädda för var våldtäkt eller andra sexuellt relaterade brott.  

 

Hur goda och ambitiösa tankar man har som planerare kommer det alltid finnas 

områden där det inte kommer vara någon större rörelse av människor på kvällstid och 

en typ av sådana områden är parker. Parker är en klassisk plats som kvinnor varnas 

för redan i tidig ålder på grund av de ovan nämnda bidragande aspekterna till den 

upplevda otryggheten och beteendet följer med även genom vuxenlivet. Frågan är 

dock om en förbättring av enbart de fysiska aspekterna i Stadsparken kan bidra den en 

minskad känsla av otrygghet om otryggheten i grund och botten är att kvinnor känner 

otrygghet inför män? 

5.2.2 Centrala Lund 

 
Figur 5.3, Bild över Bantorget, Botulfsplatsen och Lundagård.  
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I de centrala delarna av Lund var det tre platser som fick markeringar: Bantorget, 

Lundagård och Botulfsplatsen, se Figur 5.3. De tre platserna har den gemensamma 

faktorn att de upplevs som otrygga av kvinnorna och att den aspekt som gör platsen 

mest otrygg är fulla människor och speciellt fulla män:  

”Jag undviker gärna såhär Botulfsplatsen eller såhära McDonalds på Stortorget. 

[…] Ja, det är mycket fulla människor, i alla fall på kvällstid på helger. Även om 

det är mycket människor som rör sig så känns det ändå lite obehaglig stämning. 

Amen ja att fulla människor, ja man vet ju aldrig riktigt vad fulla människor 

gör.” (Kvinna 1 & 2).  

De centrala delarna av städerna är delar som vanligtvis inte upplevs otrygga av 

kvinnor eftersom det finns olika typer av belysning och inte lika mycket ovårdat 

buskage som utanför centrum. Detta visar sig tydligt i att det inte är de fysiska 

aspekterna som upplevs otrygga utan det är människorna: ”[…] i de mer centrala 

delarna, där är det människorna som är det läskiga medans längre ut där är det 

belysning och sådant som gör att det är läskigt.” (Kvinna 1).  

5.2.3 Västra Lund 

Västra Lund består främst av bostadsområden av olika karaktär, det vill säga, både 

villor, hyresrätter och bostadsrätter. Med tanke på att de västra delarna främst består 

av bostadsområden och det inte rör sig många människor i området på kvällstid blir 

området tomt på kvällen.   
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Figur 5.4, Bild över de västra delarna av Lunds stad.  

 

Platser som upplevs som otrygga i Västra Lund är bland annat cykelvägar med 

mycket buskage i närheten och andra gröna ytor samt cykel- och gångtunnlar under 

stora bilvägar.  ”[…] man måste ju ändå ta sig hem och ibland är man lite för lat för 

att ta omvägen. Då får man vara rädd samtidigt som man cyklar jättefort.” (Kvinna 2).  

Kvinnorna gör också skillnad på olika transportmedel, kvinnorna uppger att de känner 

sig mindre utsatta om de använder sig av cykel och tar vägar där de upplever mer 

otrygghet om de går.   

”Jag tror att det hade varit skillnad på om jag hade gått. Ja, hade jag gått hade jag 

gjort ett mer aktivt val och valt vägar som är mer upplysta, när jag cyklar så tar 

jag nog mer de kortaste. […] Man känner sig inte lika utsatt heller.” (Kvinna 2).  

”Ja det är ju skillnad på att gå och cykla och ta bussen. När man går så tar det ju 

så mycket längre tid och då är det ju klart man blir mer rädd. […] Sitter man på 

en cykel då går det ju ändå så pass fort att man liksom inte hinner tänka på 

omgivningen lika mycket och blir inte rädd för ett löv som rör sig eller 

så.”(Kvinna 1).   

5.2.4 Norra Lund 

Området kring Norra Fäladen och S:t Hans Backar fick flest markeringar i de Norra 

delarna av Lund. Magistratsvägen är en väg med mycket biltrafik och med cykel- och 

gångvägar på båda sidorna, på ena sidan finns det bostadshus och på andra sidan 
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bensinstationer och mataffärer på den andra sidan. Magistratsvägen saknar säkra 

övergångar för cykel- och gångtrafikanter att ta sig över från ena sidan till den andra 

och på den ena och med tanke på den stora och tunga trafik som mataffärerna och 

bensinstationerna bidrar med är det är en stor säkerhetsrisk att korsa vägen. 

 
Figur 5.5, Bild över de norra delarna av Lunds stad. 

 

Även i de norra delarna av Lund är det cykel- och gångvägar som omges av 

vegetation och cykel- och gångtunnlar som har fått markeringar och även St. Hans 

Backar. St. Hans Backar ett naturområde som består av stora aktivitetsytor men som 

inte har så mycket belysning och mycket vegetation av olika slag som bidrar och 

skapar otrygghet.   

5.3 Kvinnors anpassningsstrategier 
Som det går att utläsa från figur 5.6 och 5.7 så är det en majoritet av informanterna 

som delvis undviker de platser och rum som upplevs otrygga och 25 procent av 

informanterna som helt undviker dessa områden. Det som också framgår av de 

insamlande svaren är att det är en betydande större andel av kvinnorna som upplever 

otrygghet i Lund på kvällstid än de som faktiskt har blivit utsatta för någon typ av 

brott på kvällstid eller som känner en person i sin omgivning som blivit utsatt för 

brott.  

 

Figur 5.7 visar att när platser upplevs otrygga blir en konskevs av detta att kvinnorna 

tar alternativa vägar för att inte riskera att bli utsatta för brott och de miljöer som de 

inte känner sig trygga i. I alla de fall som kvinnorna uppgav att de undvek helt eller 

delvis vissa platser resulterade det i en omväg. En kvinna skriver också som svar att 

”jag tar inga ovägar [så!]. Jag tar alltid vägar där jag vet att folk rör sig kvällstid.”. 

Detta är ytterligare en typ av anpassningsstrategi och kan tolkas som en typ av 

undvikande, att man aktivt gör ett val att inte vistas på platser som upplevs otrygga 

och därför upplever man inte otrygghet på kvällen i Lund.   
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Att informanterna upplever vissa platser som otrygga hindrar dem inte alltid från att 

faktiskt vistas i och röra sig i samma områden: 

”Dels så går det ju inte att undvika varje gång man känner att det är obehagligt 

att vara någonstans så går det ju inte att undvika det för man måste ju komma 

hem till exempel. Statistiskt sett så är det ju ganska liten risk att någonting riktigt 

allvarligt händer.” (Kvinna 2).  

Citatet visar att även om kvinnor upplever otrygghet utsätter sig de för de scenarion 

som upplevs otrygga. Kvinnorna intalar sig själva att den faktiska risken för att bli 

utsatt för brott är liten. Att den faktiska risken är mindre än den upplevda risken att de 

skulle bli utsatta för brott finner kvinnorna bevis i statistik, men det beror på hur 

insatta kvinnorna är i ämnet.  

 

 
Figur 5.6, Relationen mellan upplevd otrygghet och rädsla för brott, Lisa Stolt. 

 

  
Figur 5.7, Undvikandet av platser på grund av upplevd otrygghet, Lisa Stolt. 
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6 Analys av den upplevda otryggheten  

”Det går aldrig att skapa en stad som är trygg till hundra procent. Trygghet får 

inte heller tendera att endast handla om kontroll och bevakning. En tryggare stad 

måste bygga på att fler vill vistas i det offentliga stadsrummet och det innebär en 

stad som lockar människor med olika intressen och livsstilar. Trygghet behöver 

inte innebära ordning och reda, skarp belysning och nedhuggna buskar. Trygghet 

i staden kan aldrig bäras upp av poliser och vakter, de kan endast behandla 

symptomen. Istället kan man [samhällsplanerare] eftersträva trygghet genom 

medborgarnas vilja att använda sin stad, mycket och ofta.” (Listerborn, 2000:13).  

Detta citat är hämtat från Carina Listerborns handbok Tryggare stad (2000) och 

hänvisas också till i Lunds kommuns rapport Tryggare Lund (2008). Citatet är 

problematiskt eftersom att det bygger på att det offentliga rummet ska kännas tryggt 

på kvällstid eftersom det rör sig mycket människor i området. Det problematiska blir 

då när medborgarna känner sig otrygga och inte vill vistas i det offentliga rummet på 

kvällstid. Den upplevda otrygghetskänslan kan relateras med flera olika 

otrygghetsaspekter, till exempel dålig belysning och mycket buskage. I detta avsnitt 

analyseras om och hur Lunds kommun har arbetat med dessa olika aspekter utifrån 

feministiska teorier och tidsgeografi för att minska den upplevda otryggheten bland 

kvinnor i Lunds stad på kvällstid. 

6.1 Det könskodade rummet 
I denna uppsats analyseras gruppen kvinnor mellan åldrarna 20-25 utifrån deras 

upplevda otrygghet i Lund på kvällstid eftersom det är den grupp som är mest utsatta 

för sexuellt relaterade brott. Enligt statistik från SCB (2014) så är den vanligaste 

platsen en allmän plats av en okänd förövare, därför är det viktigt att till största 

möjlighet forma det offentliga rummet så att de hinder som gör att kvinnor känner sig 

otrygga försvinner. Det som informanterna upplevde som det vanligaste scenariot att 

känna sig otrygg över var våldtäkt, överfall och sexuella trakasserier, den 

gemensamma faktorn är män.  

 

Att det som kvinnorna känner mest obehag och upplever mest otrygghet inför är män 

och situationer som kan skapas av män betyder att det är män som har makten över 

det offentliga rummet. Detta resulterar i att kvinnor i högre grad upplever otrygghet i 

det offentliga rummet även om det främst är män som, vilket nämns tidigare, blir 

utsatta för våld. Detta har skapats genom att männen har haft, och i viss mån 

fortfarande har den bestämmande rollen inom samhällsplaneringen och majoriteten av 

andra maktpositioner i samhället, vilket har lett till att planeringen har gynnat 

männens intressen och att det endast är männens erfarenheter av staden som har tagits 

hänsyn till (Boverket, 1996).  

 

Parken Lundagård ligger i de centrala delarna av Lund och i närheten av två populära 

pubar: Ariman, Herkules och numera även Shotluckan. Dessa uteställen gör att 

Lundagård blir en genomfartsled för både folk som ska till pubarna men också för 
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människor som ska hem åt det hållet. Som nämnt ovan visar enkätundersökningarna 

att det främst är män och brott som relaterade är till män som kvinnor känner sig 

otrygga inför och pubarna har varit och är i viss utsträckning fortfarande främst 

manliga rum (Friberg, 1999). Parken upplevdes som otrygg av kvinnorna och främsta 

anledningen var fulla män: ”Jag skulle ju säga att det är män som är den största 

otrygghetsfaktorn, fulla män. Så ja, fulla män gör det hela lite värre.” (Kvinna 2).  

 
Figur 6.1, Bild över Botulfsplatsen. 

 

Botulfsplatsen är den stora knutpunkten för stadsbussarna och därför ett område där 

många människor rör sig på kvällstid. Busshållplatserna är viktiga att de upplevs 

trygga om den befintliga kollektivtrafiken ska utnyttjas och bli ett tryggt 

transportmedel hem. Botulfsplatsen är väl belyst men upplevs otrygg på grund av att 

den ligger i centrum och på kvällstid rör det sig många alkoholpåverkade människor i 

området. I en situation när kvinnor står och väntar på bussen hem efter en kväll ute på 

nationer, klubbar eller pubar kan de uppleva otrygghet inför potentiella män som tar 

sig friheten att tafsa när de går förbi, ropar sexistiska saker eller andra sexuella 

trakasserier. I denna situation finns det inte så mycket att åtgärda angående de fysiska 

aspekterna utan det är på den samhälleliga och sociala delen av problemet som det 

krävs åtgärder på. Att kvinnor upplever otrygghet på kvällstid inför män har att göra 

med att kvinnor har varit och i viss mån fortfarande känner sig underlägsna män i 

andra delar av livet, både ur sociala och ekonomiska aspekter. 

6.2 Tid och rum 

”Förhållningsätten kan också bottna i personliga upplevelser av en specifik plats. 

Känslan av otrygghet på offentliga platser hindrar uppenbarligen kvinnor från att 

obehindrat röra sig i det offentliga rummet. Parker och grönområden, områden 

med dålig belysning eller ensligt benägna, även tunnelbanestationer, bedöms 

vara platser som bör undvikas efter mörkrets inbrott. Detta kan tyckas paradoxalt 

eftersom hemmet fortfarande är den farligaste platsen för kvinnor. Det är där 

flest övergrepp mot kvinnor sker enligt brottsstatistiken.”   (Friberg, 1999:47).  
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Kvinnorna som deltog i min enkätundersökning visade tydliga tecken på att känna sig 

begränsade i sina rörelsemönster i Lund på kvällstid. Majoriteten av kvinnorna uppger 

att den upplevda otryggheten gör att de väljer att undvika vissa områden delvis eller 

helt, se figur 5.7. Resultatet av enkätundersökningen visar också att alla gånger då 

informanterna undviker platser som upplevs otrygga resulterar undvikandet i en 

omväg istället för att ta den snabbaste vägen till målet.   

 

Att kvinnor undviker vissa områden på grund av den upplevda otryggheten innebär att 

kvinnorna inte känner att de har kontroll över situationen och rummet (Friberg, 1999). 

En del av orsaken till att kvinnor upplever otrygghet i staden kan förklaras med att 

kvinnor har varit underordnande män genom historien, alltså att kvinnor inte har haft 

något inflytande över planeringen och därmed inte kunnat lyfta fram sina erfarenheter 

och intressen (Friberg, 1999) och detta har fått konsekvenser i dagens samhälle 

genom att det har skapat ett offentligt rum som inte alla upplever sig ha tillgång till.  

 

Som har diskuterats tidigare så är de geografiska rummen och platserna könskodade 

och det speglar vem som har haft störst inflytande över planeringen av våra 

samhällen.  Vilka platser som är kvinnligt och manligt kodade varierar beroende på 

tid på dygnet, rum som på dagen är kvinnligt könskodade, som bostadsområdet och 

närområdet kring bostaden (Larsson, 2005), upplevs av kvinnorna på kvällen som 

manligt kodade på grund av otrygghetsaspekter som belysning och mycket buskage.  

     

Enligt de nationella trygghetsundersökningar som BRÅ utför varje år visar dem att 

det är gruppen kvinnor mellan åldrarna 20-24 som upplever mest otrygghet i 

samhället (BRÅ, 2009). Resultatet av BRÅ:s undersökningar speglar även resultatet i 

enkätundersökningen som genomfördes i denna uppsats som visar det att en stor 

majoritet av kvinnorna mellan 20-25 upplevde otrygghet i Lund på kvällstid. En 

liknande mätning som gjordes år 2015, alltså sex år senare, visar att det endast var en 

liten grupp, tre procent, av informanterna som uppgav att den upplevda känslan av 

otrygghet påverkade deras vardagsliv till den grad att informanterna valde att undvika 

vissa områden och att undvikandet resulterade i en omväg (BRÅ, 2015:9).   

 

Endast några få av kvinnorna uppgav att de inte upplevde någon otrygghet i Lund på 

kvällstid men att de samtidigt undvek vissa områden delvis eller helt. Med detta 

menas att så länge kvinnorna inte vistas på de platser som skapar och bidrar till den 

upplevda otryggheten upplever de sig inte otrygga. Att aktivt undvika att vistas på 

områden som upplevs otrygga är problematiskt och kontraproduktivt eftersom det inte 

bidrar till något annat än att öka tryggheten för stunden, men långsiktigt bidrar 

beteendet till att desto fler platser som upplevs otrygga, desto mindre blir tillgången 

till det offentliga rummet.  

6.3 Otrygghetsaspekter 
Den subjektiva känslan av otrygghet kan variera mycket mellan olika kvinnor 

eftersom alla har olika erfarenheter med sig i sina liv. Som nämndes i inledningen kan 
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faktorer som etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk tillhörighet spela in i hur 

kvinnor upplever otrygghet på kvällstid. Kön är däremot den störst betydande faktorn 

och det är därför det endast är den faktorn som undersöks i uppsatsen. En kvinna kan 

uppleva ett öppet och väl upplyst torg som tryggt på grund av en bra överblickhet 

medan en annan kvinna upplever det som ödsligt och otryggt. Som Listerborn (2000) 

skriver så går det aldrig att göra en stad ett hundra procent säker, men i yrkesrollen 

som samhällsplanerare ska man alltid vara lyhörd, och samtidigt kritisk mot 

medborgarnas åsikter om planeringen av det offentliga rummet.  

 

Det är främst städers centrala delar som hamnar i fokus i debatter om vad som gör en 

stad otrygg, men städerna är mer än bara sitt centrum, även om stadskärnan är det 

område där flest människor rör sig både på kvällstid och på dagen. Kvinnor rör sig 

generellt över större ytor i städerna genom att de utför fler delärenden på samma 

huvudresa vilket gör att kvinnornas utnyttjande av det offentliga rummet skiljer sig 

från männens och att då också upplevelserna av det offentliga rummet skiljer sig åt. 

Belysning, trånga utrymmen, trafikseparering och vilken typ av bebyggelse som finns 

i olika stadsdelar speglar in på den upplevda tryggheten ur ett kvinnligt perspektiv och 

detta är faktorer som analyseras närmare nedan.  

6.3.1 Belysning  

”Platser som är flitigt besökta dagtid kan upplevas som otrygga under kvällar och 

nätter” (Lunds kommun, 2013:5) och belysning kan hjälpa till att göra så att platser 

upplevs som mindre otrygga för kvinnor. Det är positivt sett ur en otrygghetsaspekt 

att Lunds kommun belyser mörker som en potentiell bidragande och skapande faktor 

till en upplevd otrygghet men problematiskt, när inget nämns om skillnaden mellan 

mäns och kvinnors upplevda otrygghet i det offentliga rummet. Majoriteten av 

kvinnorna i enkätundersökningen uppger bristande belysning som en bidragande och 

skapade faktor till den upplevda otryggheten i Lund på kvällstid. Tekniska 

förvaltningen har arbetat med just belysningsaspekten och till och med tagit fram en 

plan som behandlar just stadsparken (Lunds kommun, 2013), men frågan är om 

människor kommer att vistas mer i parken eller att gå igenom den på kvällstid om 

belysningen åtgärdas och varieras? Vegetationen i parkerna är också en bidragande 

faktor till den upplevda otryggheten, otryggheten inför vegetationen kan minskas 

genom att belysa den på mer varierande vis än vad som görs idag, men den kvarstår 

fortfarande som en stor bidragande faktor till att skapa otrygghet.  

 

Som diskuterats innan är de offentliga rummen i staden könskodade (Friberg, 2005), 

det vill säga att det finns rum i staden som kvinnor använder i större utsträckning än 

män. I tidigare forskning om mäns och kvinnors rörelsemönster så visar resultatet att 

kvinnor använder sig i större utsträckning av kollektivtrafik än män (Jalakas & 

Larsson 2008) och även mer av cykel- och gångstråk (SCB, 2012). Ur ett feministiskt 

teoretiskt synsätt som går ut på att se världen ur en kvinnas perspektiv (Lengermann 

& Niebrugge, 2009) betyder det att kvinnors erfarenheter av att cykla genom Lund på 
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kvällstid är viktiga att lyfta fram och att satsningarna på trygga gång- och cykelstråk 

och även busshållplatser är viktigt:  

”Jag tycker det är smart så som dom har gjort vid cykelbanan vid Kristallen. Där 

har dom ju satt belysning i marken, det tyckte jag faktiskt var jättebra. Då blir 

det ljus från det hållet istället, alltså underifrån istället för ovanifrån så det blir en 

annan sorts belysning. Det tyckte jag var ganska smart för nu har jag cyklat där 

några gånger på kvällen och det blir upplyst på ett annat sätt.” (Kvinna 1).   

Som nämnt tidigare så kan ljus kan både hjälpa och skapa känslor av otrygghet, att 

cykelvägen är väl upplyst kan både göra att man känner sig trygg och otrygg beroende 

på hur ljussättningen är anlagd. Om det är för mycket ljus riktat mot endast 

cykelbanan men inget mot områdena kring banan kan det i vissa fall göra att cyklisten 

känner sig utsatt eftersom det är för mycket ljus på cyklisten men att cyklisten då inte 

ser omgivningen. Om inte belysningen är korrekt kan det vara svårt att se om de 

människor man möter på trottoaren eller cykelbanan är hotfull eller inte, om man 

upplever någon form av otrygghet så resulterar det i att man helst undviker områden 

vilket får som konsekvens att vissa delar av städer undviks (Listerborn, 2000).  

 

Informanterna lyfter fram den varierande belysningen som finns i de centrala delarna 

av Lund som en bidragande faktor till att de centrala delarna inte upplevs lika otrygga. 

I de centrala delarna bidrar belysningen från affärernas skyltfönster med betryggande 

ljus på kvällstid, även spotlights som är installerade på marken på Mårtenstorget är 

också en typ av belysning som uppskattas och belysningen av husfasader och 

belysningen även entréer som har sin ingång mot gatan upplevs också positivt ur en 

otrygghetsaspekt. Denna varierande belysning menar de är den stora skillnaden 

mellan de centrala delarna av Lund och stadsdelarna utanför: 

”Det finns ju mycket mer av bara en belysning, bara gatlyktor. Medan i stan är 

det ju mer så här belysning från fönster som ger ett mer större ljus på något sätt.” 

(Kvinna 2).  

”Jag tycker att det är jättestor skillnad på centrala Lund och hemma hos mig. Det 

är ju jättemycket mer upplyst. […] Och belysningen också, det är ju inte lika 

mycket lampor och om det är en lampa som är sönder utanför stan så känns det 

inte som att dom är lika snabba på att byta ut den liksom.” (Kvinna 1).  

Det är viktigt ur en trygghetsaspekt att känna sig trygg vid ens förflyttningar i staden 

på kvällstid och denna upplevda trygghet ska sträcka sig från dörr till dörr, vilket 

betyder att det är viktigt att även se till behovet av belysning utanför Lunds stadskärna 

som är ett av undersökningsområdena i Ljusplanen (Lunds kommun, 2013). Kvinnor 

rör sig generellt i större områden i städerna än män. De utför fler ärenden på samma 

resa, till exempel: på vägen hem från jobbet åker kvinnorna och handlar mat till 

kvällen och därefter vidare till dagis eller skolan för att hämta barnen innan de är 

tillräckligt gamla för att gå hem på egen hand. Män tar sig generellt från hemmet, till 

arbetet och ibland stannar de till i mataffären på vägen hem från arbetet (Friberg, 

1999).  
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Om kollektivtrafiken ska användas på kvällstid krävs det att dessa väntplatser upplevs 

trygga, både ur ett belysningsperspektiv men också att det är enkelt att orientera sig på 

platsen: att bussarna är i trafik på kvällstid, att bussarna avgår enligt tidtabellen och 

att området omkring väntplatsen inte skapar en känsla av otrygghet.   Området längs 

med centralstationen och Bangatan i Lund upplevs som trygga under kvällstid (Lunds 

kommun, 2013) vilket är positivt, men än en gång problematiseras det inte ur ett 

könsperspektiv, vilket vill säga att det i texten inte redovisas om det finns någon 

skillnad i svarsfrekvensen mellan män och kvinnor.  

6.3.2 Buskage 

Vilken typ av buskage och hur mycket buskage det finns i närheten av cykel-och 

gångstråken är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Trots att buskage är en viktig aspekt 

sett ur ett otrygghetsperspektiv så är det också viktigt att ta hänsyn till att 

grönstrukturen i städerna inte ser allt för tillrättalagd ut för, detta för att skapa den 

kontrasten mot de hårda och väl planerade byggnaderna i staden (Listerborn, 2000). 

Buskage som har placerats nära cykelbanor upplevs som otrygga på grund av att 

kvinnorna inte ser om det är någon som gömmer sig bakom buskarna. Denna kunskap 

har man inom Lunds kommun tagit till vara på: ”Buskar ska om möjligt inte planteras 

närmare än fem meter från viktiga gång- och cykelstråk” (Lunds kommun, 2008:11).  

Även vilken höjd på buskaget har betydelse för den upplevda tryggheten, men som 

Listerborn (2000) skriver så löser inte nedhuggna buskar allt och det är viktigt att lösa 

bakgrunden till varför kvinnor upplever otrygghet på kvällstid samtidigt som de 

fysiska aspekterna tas hänsyn till.  

 

I de centrala delarna av Lund är inte buskaget lika påtagligt som utanför centrum där 

det inte är lika noga planerat med vilken buske som ska vara på vilken plats och 

vilken form träden ska klippas i, grönstrukturen tillåts vara mer vild och naturlig. I 

likhet med att belysning av olika slag som går sönder utanför centrum behövs 

åtgärdas snabbare så behöver grönstrukturen utanför de centrala delarna av Lund 

ägnas mer åtanke och uppmärksamhet än vad det görs idag:  

”Den cykelvägen jag cyklar hem, där är jättemycket träd och så. Dom kanske 

hade behövts klippas nu på sommaren för det blir dålig sikt och jag liksom, det 

skymmer en sväng för mig så jag kan ju inte se om det kommer någon från det 

hållet och då kan det bli att man krockar eller vad som helst” (Kvinna 1).  

6.3.3 Trafikseparering 

Att separera biltrafik ifrån cykel- och gångvägar är en bra strategi utifrån ett 

trafiksäkerhetsperspektiv för att förebygga risken för trafikolyckor. Även gångtunnlar 

ses positivt utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv för att minska gång- och 

cykeltrafikanternas utsatthet för bil- och kollektivtrafiken (Trafikverket, 2012), men 

ur ett otrygghetsperspektiv är trafikseparering mindre positivt.  
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Alla kvinnor i undersökningen uppger att deras främsta transportmedel på kvällstid är 

kollektivtrafik, cykel eller gång. Därför är det viktigt att analysera cykel- och 

gångvägarnas valmöjligheter och hinder i form av gångtunnlar. 

 

Gångtunnlar markerades av kvinnorna i enkätundersökningen som otrygga platser på 

kvällstid eftersom de är mörka, trånga och om tunnlarna svänger hindrar det sikten 

både framåt och bakåt, vilket resulterar i att blir svårt att hålla uppsikt över vilka 

personer som rör sig i tunnlarna (Listerborn, 2000). Att gångtunnlarna upplevs som 

otrygga kan i vissa fall ha som konsekvens att cyklister väljer att cykla bland 

biltrafiken och därmed utsätta sig för en annan typ av fara, den fara som det innebär 

att cykla tillsammans med biltrafik utan lysen på cykeln. Därmed finns det potential 

att råka ut för en trafikolycka istället eftersom vissa vägar inte är anpassade efter 

cyklister.  

 

Att gångtunnlarna upplevs som otrygga på grund av de trånga utrymmena eller den 

skymda sikten har ofta som konsekvens att dessa undviks (Lunds kommun, 2008) och 

då om möjligt väljer att gå omvägar på grund av att det känns säkrare. Hur små eller 

stora dessa omvägar är har egentligen ingen betydelse utan det är det faktum att 

kvinnorna känner att de behöver ta en omväg för att undvika potentiell fara som är 

problematiskt. Som figur 5.7 visar så tvekar inte kvinnorna att ta omvägar för att 

undvika platser som upplevs otrygga.   

 

Att fler kvinnor inte använder bil som främsta transportmedel på kvällstid har också 

sin förklaring i åldern i den grupp kvinnor som svarade på enkätundersökningen. De 

flesta av dessa kvinnor är studenter och har därför andra prioriteringar än att äga en 

privatbil. Hade en äldre undersökningsgrupp valts ut så hade resultatet av 

transportmedel antagligen sett annorlunda ut.   

 

En tunnel som har många av attributen som bidrar och skapar en känsla av otrygghet: 

svängig, skymmande buskage och ödslig är tunneln som går under järnvägen vid 

Åkerlund & Rausingsväg mot Nordanväg. Tunneln behövs eftersom det är den ena av 

två vägar mot bostadsområdet Klostergården om man inte cyklar vid Ringvägen. Att 

färdas via gång- och cykelstråken via Ringvägen är säkrare utifrån en trygghetsaspekt: 

mer belysning och att gång-och cykelbanan är längs med bilvägen och områden med 

villabebyggelse.  
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Figur 6.2, Bild över cykel- och gångtunneln vid Åkerlund & Rausingsväg. 

 

Lunds kommun är väl medvetna om problematiken med den upplevda otryggheten i 

gångtunnlarna i Lunds stad och har ett projekt där kommunen åtgärdar fem gång- och 

cykeltunnlar per år. De åtgärder som kommunen gör är att ta bort onödigt 

omkringliggande buskage i syfte att göra tunnlarna ljusare och öppnare, tar bort 

klotter från tunnlarna och i vissa fall även installerar belysning (Lunds kommun, 

2008). Att rensa bort buskage vid nedgångarna vid tunneln vid Åkerlund & 

Rausingsväg hade varit en åtgärd för att öka tryggheten i närområdet kring tunneln. 

Även om buskaget kring tunneln rensas bort alternativt klippa ner buskar, ligger 

tunneln fortfarande på en plats där området runtomkring är ödsligt på kvällstid, vilket 

också bidrar till en känsla av otrygghet.  

 

Frågan är vem tryggheten skapas för? Exemplet med klotter och graffiti är framförallt 

en ungdomskultur och att radera den från samhället leder till att de unga medborgarna 

inte känner tillhörighet till samhället och därmed känner sig otrygga. En annan 

strategi har varit att sätta upp övervakningskameror, att använda 

övervakningskameror som ett steg mot en minskad känsla av otrygghet och kan i 

vissa fall även öka känslan av otrygghet på grund av att kamerorna ger ett intryck av 

att platsen är osäker men att inga åtgärder har gjorts för att minska den upplevda 

otryggheten.  

 

Det är möjligt att separera trafiken på ett sätt för att åstadkomma säkerhet ur både 

trafiksäkerhetsperspektiv och ur trygghetsperspektiv. En strategi är att tydligt markera 

på gatorna vilka delar som tillhör bilar och vilka som tillhör cyklister och att ha 

förhöjda cykel- och gångstråk på varje sida av vägen vilket är vanligast i Lund. Detta 

gör dessutom att kvinnor kan byta till den andra sidan av vägen om de skulle uppleva 

en förhöjd grad av otrygghet.  
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Lund blev utsedd till årets cykelstad år 2014 av Cykelfrämjandets kommunvelometer 

(Lunds kommun, 2014) och har arbetat mycket med att främja säkra cykelvägar. Efter 

en granskning av kommundokumenten och informanternas berättelser och 

markeringar är det tydligt att kommunen främst satsat på trygghet ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv och inte ur en otrygghetsaspekt. Cykelvägarna i sig kan 

upplevas trygga men omgivningarna runtomkring upplevs av informanterna som 

otrygga.  

6.3.4 Bebyggelsetyp 

Byggnader bestämmer våra rörelsemönster i städerna och därför är det viktigt att 

planerare i alla planeringsnivåer är medvetna om vilka känslor nybyggnationer ger 

upphov till, men också hur gamla byggnader kan rustas upp för att minska den 

upplevda otryggheten på kvällstid i Lund.   

 

Att göra förändringar i Lund är ett känsligt ämne som i många andra städer, men 

speciellt på grund av den historiska stadskärna med tillhörande historiska byggnader 

som Lund har. Många av byggnaderna i de centrala delarna av Lund har anor som 

sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet och två procent av byggnaderna står kvar 

sedan innan 1800-talet (Lunds kommun, 2005:14). Motståndet som skulle uppstå om 

kommunen skulle göra förändringar i de gamla delarna av Lund skulle bli enormt. Det 

kan jämföras med uppståndelsen och motståndet som har växt fram med planeringen 

av den nya spårvägen och det motstånd som skulle uppstå om en husfasad skulle 

göras om.  Lunds stadskärna präglas av smala gator (Lunds kommun, 2005) vilket 

skapar en högre grad av otrygghet hos kvinnor eftersom det inte finns ett lika stort 

utrymme att välja om man skulle vilja ta en alternativ väg. Att bredda dessa gator till 

förmån för att öka den upplevda tryggheten hos kvinnor är däremot otänkbart, även 

om målet är att skapa en så trygg stad som möjligt är det viktigt att inte låta städernas 

identitet försvinna i processen.  

 

Det är sedan länge bevisat att det förra planeringsparadigmet med funktionsdelning 

mellan arbete, skola, jobb och nöjen har skapat tomma och livlösa stadsdelar på 

kvällstid där det endast fanns kontorsbyggnader och på dagen bostadskvarter. Mycket 

tidigare forskning har visat att tomma och livlösa stadsdelar skapar en upplevd 

otrygghet hos människor, även homogena områden skapar otrygghet. Men även 

vilken typ av bostäder det finns i kvarteren har stor betydelse för den upplevda 

otryggheten i ett område, om det låg eller hög bebyggelse och om det är hyres- eller 

bostadsrätter eller villaområden.  

 

Entréer mot gatan eller inne på innergården bidrar också till den upplevda otryggheten 

och här spelar även belysningen vid husentréer in vilket kan skapa en ökad känsla av 

trygghet längs med stora vägstråk.   

 

Lunds stadskärna är ett bra exempel på en funktionsblandad stadsdel: kaféer med 

uteserveringar på sommaren, nöjesliv på kvällen, affärsverksamheter, bostadshus och 
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skolor. Denna blandning leder till ett rikt stadsliv även på kvällstid, vilket är alla 

städers mål. Att folk rör sig i städerna på kvällstid är också en bidragande faktor till 

en ökad trygghet (Lunds kommun, ÖP, 2010). Men för vem är detta en trygghet för? 

Kvinnor känner sig både trygga och otrygga när det är mycket folk i rörelse, men som 

kvinna finns det en större risk att bli utsatt för till exempel sexuella trakasserier eller 

sexuellt relaterad misshandel på kvällstid när människor är alkoholpåverkade. 

Lösningen för att minska den upplevda otryggheten är inte så enkel som att säga att 

mer människor i rörelse på kvällstid minskar den upplevda otryggheten. Som en av 

kvinnorna som deltog i gruppintervjuerna sa så var det främst människor som skapade 

otryggheten i de centrala delarna av staden på kvällstid och speciellt när de är 

alkoholpåverkade   

 

Utanför de centrala delarna av Lund är funktionsblandningen inte lika bra, områdena 

består av antingen villor, komplex med hyresrätter eller industriverksamhetsområden. 

Industriverksamhet behöver vara en bit utanför staden på grund av det avstånd som 

behövs vid eventuella olyckor. Industriområdena är ofta övergivna på kvällstid vilket 

lämnar stora öppna parkeringsplatser och områden med stängsel och taggtråd runt 

byggnaderna bidrar till en känsla av otrygghet.  

6.4 Riskparadoxen 
Birgitta Andersson (2005) skriver om bakgrunden till kvinnors omotiverade otrygghet 

för att vistas utomhus i städer på kvällstid. Andersson skriver att om man jämför med 

brottsstatistik så sker fortfarande majoriteten av övergreppen mot kvinnor i hemmet 

och att det egentligen bör vara en större andel män som upplever otrygghet på 

kvällstid i städer eftersom de enligt statistiken har en större tendens att bli utsatta för 

brott. Detta fenomen kallar Andersson för riskparadoxen, alltså att kvinnor är mer 

otrygga inför att bli utsatta för brott utomhus än att bli utsatta för samma brott i sitt 

eget hem.  

 

Anderssons analys och begrepp stämmer även in i min statistik som visar tydliga 

resultat, se figur 5.6 och 5.7, på att det är fler kvinnor som upplever otrygghet än 

antalet kvinnor som faktiskt har blivit utsatta för brott. Det är också en stor del av 

kvinnorna som förhåller sig till risken om att bli utsatta för brott genom att ta till olika 

anpassningsstrategier, till exempel att använda cykel som färdmedel på kvällstid för 

att det går snabbare, eller att ta omvägar för att undvika områden och platser som 

upplevs otrygga på grund av bristande belysning eller att det finns för mycket buskage 

på platsen.  

 

Att kvinnor tar till olika strategier för att anpassa sig till de rådande normerna och 

planeringsparadigmen för planeringen av dagens städer är problematiskt eftersom de 

strukturer och maktrelationerna som uppstår av dåtidens och dagens planering 

behöver synliggöras. Det beteende kvinnorna har i ungdomen tar de med sig i vuxen 

ålder och sedan sprider vidare till familj och vänner, därför är det viktigt att 

synliggöra vilka signaler och strukturer polis och resten av samhället för vidare till 
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kvinnor som rör sig i det offentliga rummet. Ett exempel är från tidigare i sommar 

(Sveriges Radio, 2015) när en 21-årig flicka hittades död efter en joggingtur i 

Upplands Väsby. Polisen gick ut med uppmaningen att inte springa ute ensam, att inte 

springa med musik i hörlurarna när man springer ensam på ödsliga platser eller i 

skogen. Detta är ytterligare tecken på att visa för kvinnor att det finns något eller 

någon att känna sig otrygg inför. Liknande exempel beskriver Sandberg (2011) i 

avhandlingen Fear of violence and gendered power relations: Responses to threat in 

public space in Sweden. Sandberg beskriver en situation där en kvinna går hem ensam 

från en busshållplats och en polisbil börjar följa efter henne och som sedan kör iväg 

när kvinnan kliver in genom ytterdörren till sin lägenhet. Situationen utspelar sig i 

Umeå under den tiden då Hagamannen var verksam. Att polisen väljer att köra efter 

kvinnan är antagligen bara välmenande och för att se att kvinnan kommer trygg och 

säker hem. För kvinnan upplevs situationen dock annorlunda. Hon upplever den som 

att det finns något hon borde känna sig otrygg inför och att hon behöver bli skyddad 

(Sandberg, 2011). Det är också ett tydligt tecken på att begränsa kvinnors 

rörelsemönster i det offentliga rummet och samtidigt som den upplevda risken hos 

kvinnor ökar och de börjar se sig själva som svaga och offer.  

 

Detta för att alla medborgare oavsett kön kan ta del av stadens offentliga rum på lika 

villkor, vilket är en avgörande del i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. Stadens 

medborgare ska inte behöva anpassa sig efter staden, staden ska anpassas efter 

medborgarnas behov.      
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7 Slutsatser 

”Den fysiska miljön är i sig inte orsak till att kvinnor förhåller sig till en risk att 

drabbas av mäns våld (som en kvinna sa- ”det är ju inte precis buskarna som 

överfaller en”) och det går inte att förändra könsmaktstrukturen med hjälp av 

fysisk planering. Däremot går det att utforma fysiska miljöer som upplevs 

mindre otrygga” (Andersson, 2005:82).  

7.1 Kvinnors upplevda otrygghet i Lund 
Uppsatsens frågeställningar gick ut på att undersöka om det fanns en upplevd 

otrygghetskänsla mellan kvinnor i åldrarna 20-25 i Lunds stad, vilka platser som 

upplevdes otrygga och om den upplevda otryggheten hade som resultat att dessa 

platser undveks.   

 

Som det går att utläsa från figur 5.6 så upplevde ungefär hälften av informanterna 

otrygghet i Lund på kvällstid. Den gemensamma faktorn bland kvinnornas svar bland 

vilket det värsta scenariot som de upplevde otryggt var sexuellt relaterade brott. Detta 

trots att majoriteten av kvinnorna inte själva hade blivit utsatta eller att ingen i 

kvinnornas närhet hade blivit utsatt för brott. Detta stryker Anderssons (2001) tes som 

visar att när kvinnor blir utsatta för sexuellt relaterad brottslighet så drabbas kvinnor 

som en kollektivgrupp.  

 

De platser som upplevdes som otrygga var olika områden i centrala Lund, Västra 

Lund och även Norra Lund. Den plats som fick flest träffar var Stadsparken, vilket 

inte var förvånade eftersom parker är ett klassiskt område som kvinnor varnas för att 

gå igenom på kvällstid. I övriga delar av centrala Lund var det främst Botulfsplatsen, 

Lundagård och Bantorget som upplevs otrygga på kvällstid, de främsta anledningarna 

till detta var dålig belysning, alkoholpåverkade män och att platserna upplevs som 

ödsliga på kvällen. Västra Lund upplevs som otryggt på grund av att området är ett 

mer präglat bostadsområde utan mycket affärsverksamhet och andra kvällsaktiviteter 

vilket bidrar till färre människor i rörelse på kvällstid. Det finns även skillnader i vad 

som upplevs som otryggt, i de centrala delarna är det främst människor som utgör 

bakgrunden till otrygghet och speciellt fulla män. I stadsdelarna utanför centrum är 

det främst dålig belysning, ödsliga platser och olika former av grönstrukturer som 

upplevs otrygga.  Som figur 5.7 visar så leder dessa faktorer till att kvinnorna tar 

omvägar i Lund. Detta visar att det finns brister i det offentliga rummet och det 

resulterar i att den upplevda tillgången till det offentliga rummet minskar. 

 

Med tanke på att den bakomliggande faktorn för kvinnors upplevda otrygghet på 

kvällstid var kvinnornas rädsla för män så kan den upplevda otrygghetskänslan inte 

endast lösas med omgjorda fysiska rum. Det krävs också förändringar på det 

samhälleliga planet, att kvinnor blir jämställda med män i det vardagliga livet: lika 

lön för samma arbete och mer inflytande i samhällets olika myndigheter så 

kvinnornas skilda erfarenheter från mäns får tillfälle att lyftas fram.  Jag hävdar att det 
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är denna fortsatta hierarki som gör att kvinnor känner sig otrygga i det offentliga 

rummet från början vilket fortsätter att reproducera de maktstrukturer som finns i 

resten av samhället och det är först när strukturerna synliggörs och åtgärdas som 

förändring kan åstadkommas.  

 

Därmed har uppsatsen givit svar på den sista av de tre avslutande frågorna i avsnitt 

3.2.1, ”Hur kan vi förändra och förbättra den sociala världen för att göra den till en 

mer rättvis plats för alla människor?” (Lengermann & Niebrugge, 2009:369–370). 

7.2 Den fysiska planeringens roll 

”På kort sikt är situationella åtgärder (belysning, lås, planering och utformning 

av bostäder, parker, gångvägar etc.) mest verkningsfulla. Men det behövs också 

sociala förändringar som inriktar sig på att förbättra kvinnors totala situation.” 

(Boverket, 1996:182).  

Som uppsatsen har visat så kan inte den upplevda otryggheten minskas endast med 

hjälp av fysiska åtgärder utan planeringen måste också samarbeta med andra 

myndigheter för att minska otryggheten. Men som citatet ovan visar finns det saker 

inom den fysiska planeringen som är möjliga att genomföra. Att belysningen var 

dålig, buskage där potentiella förövare kan gömma sig och skymmande sikt som 

bidrog till den upplevda otryggheten. Att prioritera att minska den upplevda 

otryggheten i områden utanför stadskärnan genom att bättre underhålla belysning och 

buskage är något som kommunen behöver förbättra. Även ödsliga och folktomma 

platser skapade otrygga miljöer.  

 

För att förebygga den upplevda otryggheten kan de kommunala förvaltningarna 

underhålla lamporna längsmed cykel- och gångstråk för att underlätta för cyklister 

och gångtrafikanter att transportera sig på kvällstid. Detta till grund av att 

enkätundersökningen visade att kvinnorna främst använde sig av cykel- och gångstråk 

på kvällstid för att transportera sig. Ytterligare en aspekt ur ett trygghetsperspektiv är 

att inte separera olika trafikslag från varandra, utan att istället bygga cykel- och 

gångstråk vid sidan av bilvägen. Detta skulle medföra en minskad känsla av upplevd 

otrygghet på grund av att cyklisterna upplever en högre grad av trygghet genom att 

vistas med andra trafikanter.  

 

Belysningen i Stadsparken är något som kan förbättras, både genom en ökad och mer 

varierad belysning. Samtidigt måste de kommunala förvaltningarna se till att de 

lampor som är trasiga åtgärdas snabbare eftersom trasiga lampor kan ge intrycket av 

att vissa delar av parken inte ses efter och tas om hand till samma grad som resten av 

Stadsparken vilket leder till att dessa platser inte används och parken blir mer ödslig 

än vad parken normalt är på kvällstid. 



 40 

7.3 Strategier för att minska den upplevda otryggheten i Lund 
Lunds kommun har lyckats bra med att få in kvinnor i planeringsammanhang och 

speciellt bra i de traditionella mansdominerande förvaltningarna. En av anledningarna 

till detta är på grund av att kommunen har haft som mål att ha en jämn könsfördelning 

mellan sina anställda och aktivt jobbat för att nå detta mål. Att det finns en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor i de olika förvaltningarna och planeringsnivåerna 

är en bra grundförutsättning för att det ojämna utnyttjandet av det offentliga rummet 

ska lyftas fram, men då behövs det också att lyfts fram och att problemet tas på allvar 

och inte ses som någonting som kan skjutas på medan ett annat område anses 

viktigare. Om inte de bakomliggande strukturerna och maktförhållanden i staden 

synliggörs så kommer strukturerna fortsätta reproduceras och kvinnors upplevda 

tillgång till det offentliga rummet kommer fortsätta minska.  

 

Varken i översiktsplanen för Lunds kommun (2010) eller den fördjupade 

översiktsplanen för Lunds stad (2005) diskuteras skillnader i otrygghet mellan män 

och kvinnor och hur kvinnors erfarenheter ska tas till vara i planeringen. ”Att ta 

hänsyn till olika gruppers behov, underlätta vardagslivet, främja social samvaro samt 

skapa en säker och trygg miljö, ingår i den fysiska planeringen” (Lunds kommun, 

2010:5). Den andra grundläggande frågan för nutidens feminism, ”Varför är det som 

det är?” (Lengermann & Niebrugge, 2009:369–370) besvaras. Att skapa ett offentligt 

rum som är tillgängligt för alla medborgare är ett mål inom samhällsplanering och då 

är det viktigt att ta hänsyn till medborgarnas åsikter så att planeringen inte riskerar att 

bli elitistisk och distanseras från medborgarna och då är deltagande GIS en bra metod 

för att uppnå detta mål.  Deltagande GIS är en väl fungerande metod att sätta kvinnors 

erfarenheter i centrum och den första frågan: ”Och kvinnorna då?” (Lengermann & 

Niebrugge, 2009:369–370) är besvarad.  

 

Könsuppdelad statistik har heller inte hittats i något av de övriga 

kommundokumenten, vilket är en brist om kommunen ska skapa en trygg stad för 

både män och kvinnor och det inte framgår vem som upplever vad.     
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8 Diskussion 
Tekniska förvaltningen i Lunds kommun har som nämnt i avsnitt 3.2.1 ett mål om en 

jämn könsdelning på den tekniska förvaltningen och har olika strategier för att nå 

målet. Men som nämnt innan räcker det inte endast med att ha en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor på arbetsplatserna, till exempel de tekniska förvaltningarna, 

för att det ska ske ett skifte i de tankebanor som i mångt och mycket präglar 

planeringen idag. Om inte de strukturer som har präglat och fortfarande präglar 

samhällsplaneringen och som främst gynnar män synliggörs, till exempel ett fortsatt 

prioriterande av biltrafiken eller fel sorts belysning på olika platser, blir de kvinnliga 

planerarna institutionaliserade i samma tankar som har varit dominerade och 

dominerar i viss grad inom samhällsplaneringen. Denna typ av strukturer kan liknas 

via polisväsendet i USA och det stora dödandet av rasifierade amerikaner i 

förhållande till vita amerikaner. Polisväsendet i USA har länge präglats av strukturell 

rasism där många rasifierade amerikaner hoppades på stora förändringar när Barack 

Obama år 2009 blev USA:s första rasifierade president. Även poliskåren i många 

delar av USA har bytts ut nyligen eller består till en viss del av rasifierade amerikaner 

men trots detta så fortsätter det stora dödandet av rasifierade amerikaner i förhållande 

till vita. Anledningen är att de svarta polismännen skolas in i samma tänkande som de 

vita polismännen. Med detta exempel menas inte att den amerikanske poliskåren är 

öppet rasistiska utan att den amerikanska poliskåren inte är medvetna om vilka 

konsekvenser deras arbetssätt får.  Detta visar det viktiga i att synliggöra strukturer så 

att förändringar kan ske inom olika institutioner, såväl polismyndigheten i USA som 

kommunala förvaltningar i Lunds kommun.  

 

Som nämnt innan så är inte städernas rum och platser inte könsneutrala även om det 

har varit det dominerande paradigmet inom samhällsplanering i många år. Det är först 

nu, de senaste tio åren som ämnet kön och genus har börjat diskuteras inom 

planeringen. För att betydelsen av att problematisera olika människors tillgång till 

städernas offentliga rum ska lyftas fram så är det av största vikt att de som arbetar 

med planeringsfrågor är medvetna om denna problematik. För att skapa en bredare 

kunskapsbas kring kön och genus behöver detta belysas redan i utbildningarna vid 

universiteten och inte bara vid två föreläsningstillfällen.  

 

Som Listerborn (2000) skriver så går det inte att göra en stad helt trygg och en stad 

förlorar sin karaktär, spontanitet och urbana känsla.  Det är en skör balansgång mellan 

en allt för tillrättalagd stad med välformade buskage och en trygg stad.  

8.1 Förslag på ytterligare forskning  
Att studera kvinnors otrygghet på kvällstid har blivit mer och mer uppmärksammat, 

dels av Friberg och Andersson men också i de flesta planeringsnivåer. I denna uppsats 

har bara skillnader mellan det biologiska könet beaktas men som det har nämnts så 

har även skillnader i etnicitet, religiös tillhörighet, civilstånd, sexuell läggning och 

socioekonomisk tillhörighet betydelse på hur staden upplevs på kvällstid. Dessa är 
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faktorer som också bör tas i akt när en upplevd otrygghet studeras men som inte fick 

plats inom ramen för denna uppsats. Att fortsätta forskningen angående vilka 

strategier kvinnor använder för att minska den upplevda otryggheten och vilka 

signaler resten av samhället förmedlar till kvinnorna.  
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Figur 5.1, Översiktskarta över Lund, Basemap från Copyright © 1995–2015 Esri. 

Figur 5.2, Bild över Stadsparken, Basemap från Copyright © 1995–2015 Esri. 

Figur 5.3, Bild över Bantorget, Botulfsplatsen och Lundagård, Basemap från 

Copyright © 1995–2015 Esri. 

Figur 5.4, Bild över de västra delarna av Lunds stad, Basemap från Copyright © 

1995–2015 Esri. 

Figur 5.5, Bild över de norra delarna av Lunds stad, Basemap från Copyright © 

1995–2015 Esri. 

Figur 5.6, Relationen mellan upplevd otrygghet och rädsla för brott, Lisa Stolt. 

Figur 5.7, Undvikandet av platser på grund av upplevd otrygghet, Lisa Stolt. 

 

Figur 6.1, Bild över Botulfsplatsen, Basemap från Copyright © 1995–2015 Esri. 
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Figur 6.2, Bild över cykel- och gångtunneln vid Åkerlund & Rausingsväg, Basemap 

från Copyright © 1995–2015 Esri. 

10  Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Enkätfrågor  

 Bor du i eller utanför Lunds stad? (I Lunds stad, Utanför Lunds stad). 

 Om du bor utanför Lunds stad, besöker du Lunds stad på kvällstid? (Ja, Nej).  

 Vilket transportmedel (till exempel gång- och cykelväg, taxi, buss) använder 

du dig främst av på kvällstid? 

 Upplever du otrygghet i Lunds stad på kvällstid? (Ja eller Nej).  

 Hur otrygg känner du dig på en skala 1-5? Där 1= inte otrygg och 5= mycket 

otrygg. (1, 2, 3, 4, 5).  

 Undviker du delvis eller helt vissa platser på grund av en upplevd otrygghet? 

(Undviker delvis, Undviker helt, Undviker inte alls).  

 Resulterar undvikandet i en omväg? (Ja, Nej).  

 Vilka fysiska aspekter (till exempel belysning, nedskräpning, skymmande 

sikt) på platsen är det som skapar eller bidrar till en känsla av otrygghet? 

 Om du upplever otrygghet i Lund på kvällstid vilka scenarion är du rädd för 

ska inträffa? 

 Har det hänt att du någonsin blivit utsatt för brott under kvällstid? (Ja, Nej). 

 Har någon i din närhet blivit utsatt för brott under kvällstid? (Ja, Nej).  

 

10.2  Bilaga 2, Referenskarta 
http://keg-

undervisning.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bf535b19fbb1438c

89da946dfec8b96e  

 

10.3  Bilaga 3, Guide till onlinekartan 
Detta är en guide till hur användningen av onlinekartan ska gå till: 

1. Klicka på URL- länken. 

2. Det går att zooma in på kartan. Zooma in på plats eller platserna som du 

upplever som otrygga på kvällstid. 

3. Längst upp i högra hörnet finns en symbol som heter ”Markör”. Klicka på 

symbolen. 

4. Nu kommer det upp en pop-up ruta med en röd stjärna. Klicka på den röda 

stjärnan och sätt ut den på den plats eller platserna som du upplever otryggt på 

kvällstid.  

5. Markeringen sparas automatiskt. Stäng fönstret genom att klicka på krysset i 

det högra hörnet och fortsätt med enkätfrågorna.  
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