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Sammanfattning 

Trygghet är en viktig del i individers livskvalitet. Ett otryggt samhälle präglas av splittring, 

utanförskap och en alienation från samhället, där individer upplever att ingen bryr sig och 

kanske till slut slutar bry sig själva. Stadsmiljön, hur staden är utformad och underhållen, är 

en viktig del i arbetet för ett tryggare samhälle. Syftet med denna studie är att med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt undersöka sambandet mellan upplevd stadsmiljö och upplevd 

trygghet i Stockholm. Fenomen som nedskräpning, klotter och bristande belysning tas upp, 

och i en separat del undersöks även eventuella upplevda problem med specifika sociala 

fenomen. Studien tar även upp könsskillnader. Definitionen på trygghet utgår från Putnam 

och Rothsteins olika diskussioner kring tillit, och Wilson och Kellings teori om broken 

windows används för att förstå stadsmiljöns påverkan. En enkätundersökning skickades till ett 

slumpmässigt urval respondenter i Stockholms stad, och 965 besvarade enkäter skickades in. 

Resultaten visar att det finns ett samband mellan stadsmiljö och upplevd trygghet, samt 

mellan upplevda problem med sociala fenomen och upplevd trygghet. Ju sämre en individ 

upplever stadsmiljön, eller ju större problem hen upplever med specifika sociala fenomen, 

desto lägre är den upplevda tryggheten. Resultaten visar även att det föreligger könsskillnader 

i den upplevda tryggheten, där kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet och rädsla för 

att gå ut ensamma. Resultaten går i linje med tidigare forskning. 

Nyckelord 
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Inledning 

”Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den 

potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. […] Utanförskapet måste 

motverkas och tryggheten i samhället behöver öka” (Kinberg Batra m.fl., 2015: 3) skriver 

Moderaterna i en riksdagsmotion. Även Socialdemokraterna skriver att ”Stockholm är en av 

världens vackraste städer, men för att även vara en plats där människor vill rota sig och låta 

sina barn växa upp behöver Stockholm bli en trygg storstad. Att känna sig säker där man bor 

och på väg till eller från hemmet borde vara en självklarhet” (Vestlund och Wasberg, 2013: 

2). 73 procent av Sveriges befolkning tror att antalet brott har ökat de senaste åren, var fjärde 

kvinna känner sig otrygg eller låter bli att gå ut på grund av otrygghet och en lika stor andel 

utlandsfödda bosatta i Stockholm uppger att de upplever otrygghet i samhället (Brå, 2016a: 

88-90). Trender och tendenser pekar på att tryggheten i samhället behöver öka. En utbredd 

otrygghet kan leda till splittring, utanförskap och bristande tillit.  

Upplevelsen av trygghet i ett samhälle är viktig och det finns många institutioner som arbetar 

för att individer ska kunna känna sig säkra i den miljö där de lever och bor. Polisen arbetar 

brottspreventivt, Socialförvaltningen erbjuder skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och 

politiker arbetar för rättssäkerheten. Sveriges kommuner och landstings arbete på detta 

område handlar om att förebygga och hantera kriser, brott och olyckor och Trafikkontoret i 

Stockholms stad arbetar med att få gator och torg att upplevas som trygga för de som bor och 

rör sig i huvudstaden. Klotter saneras, skräp plockas upp, trasiga bänkar lagas, buskage 

beskärs och lampor byts ut (Stockholms stad, 2015).  

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att ”[v]ar och en har, i 

egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet” (FN, 2008: 7). Att kunna känna sig 

trygg där en bor och lever är en rättighet som alla ska kunna ha och som är viktig att ta 

tillvara. Enligt mätningar från Brottsförebyggande rådet (Brå, 2016b) har Stockholm de 

senaste tio åren haft en större andel medborgare som upplever sig otrygga, i förhållande till 

riksgenomsnittet. I Stockholm är det också fler som uppger att otryggheten påverkar deras 

beteende och livskvalitet (ibid.). Därför är det viktigt att undersöka vad som gör att individer 

känner sig otrygga och få en indikation på vilket arbete som behövs för att öka tryggheten. Att 

boende i Stockholm generellt känner sig otrygga i större utsträckning än människor från andra 
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delar av Sverige kan få konsekvenser för medborgarna och deras livskvalitet. Uppsatsen 

begränsas därmed till att studera trygghet i Stockholms stadsmiljö.   

Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka stadsmiljö och upplevd trygghet i 

Stockholm. Tryggheten mäts utifrån flera olika faktorer som stadsmiljön innefattar, bland 

annat nedskräpning, belysning och klotter. Även ett flertal andra faktorer, som eventuellt 

störande grupper och individer, tas upp i relation till upplevd trygghet. Uppsatsen syftar även 

till att undersöka könsskillnader samt eventuella skillnader i upplevelsen mellan stadsmiljö 

och sociala faktorer i stadsmiljö. Frågeställningarna behandlar sambandet mellan stadsmiljön 

och den upplevda tryggheten i Stockholms olika stadsdelar, könsskillnader i sambandet 

mellan stadsmiljö och den upplevda tryggheten, och hur de eventuella sambanden ser ut.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning, samt 

definitioner av de begrepp som kommer att användas. Efter det kommer ett avsnitt om data 

och metod, där operationaliseringar av begreppen förklaras och en tydligare genomgång av 

hur studien har genomförts kan hittas. Resultatet och analysen presenteras sedan i ett separat 

avsnitt och uppsatsen avslutas med en diskussion, där resultatet kopplas till den tidigare 

forskningen. I det avslutande avsnittet hittas även reflektioner kring resultaten och förslag på 

eventuell vidare forskning. 
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Bakgrund 

Nedan följer en sammanställning av teori och tidigare forskning som relaterar till syftet och 

frågeställningarna. I avsnittet behandlas de begrepp som är relevanta för uppsatsen. Putnam 

och Rothsteins teorier används för att definiera trygghet utifrån begreppet tillit. För att bygga 

upp påståendet att stadsmiljö påverkar den upplevda tryggheten används Wilson och Kellings 

teori om broken windows. Avslutningsvis redovisas utgångspunkterna som utgör grunden för 

analyserna. 

Tillit och trygghet 

Tillit är en viktig del i upplevelsen av trygghet. Det är skillnaden på att kunna lita på andra, 

vare sig det är andra människor, institutioner eller organisationer, och behovet av att vara 

aktsam i interaktion med andra aktörer. ”Tillit har karaktär av att utlämna sig åt ’de andras’ 

handlande – den har en aspekt av osäkerhet och sårbarhet” (Blennberger, 2009: 21). Putnam 

(2000), som diskuterar tillitsbegreppet, menar att individer som litar på andra i högre 

utsträckning deltar i medborgerliga engagemang, som exempelvis välgörenhet, föreningsliv 

och politik. Han menar även att medborgaranda och tillit är ömsesidigt förstärkande, men att 

tillit är en viktig tillgång endast om den är motiverad, det bör handla om ömsesidighet snarare 

än godtrogenhet. Graden av tillit beror således på de sociala banden människor emellan; en 

aspekt av det sociala kapitalet (ibid.). Starka sociala band och medborgerligt engagemang är 

vanligare i småstäder än i stora städer, där det finns en högre grad av misstänksamhet 

gentemot andra. Den misstänksamhet och det misstroende som präglar storstäderna ger 

uttryck för förhållanden i miljön där storstädernas medborgare lever och vistas (ibid.). 

Stockholm som storstad bör alltså, enligt denna teori, kännetecknas av lägre tillit än stora 

delar av landet och alltså även en lägre grad av trygghet. 

Rothstein, som kritiserar Putnams teori, menar att tilliten snarare beror på den offentliga 

sektorns institutioner än på graden av socialt kapital. Fenomen som korruption, nepotism och 

mutor påverkar tilliten på ett negativt sätt, medan en god kommunikation mellan individer och 

välfärdsinstitutioner leder till högre tillit (Rothstein, 2002). Rothstein skiljer på två olika typer 

av tillit, den vertikala och den horisontella. Den vertikala tilliten är individers förtroende 

”uppåt”, alltså riktad mot olika samhällsinstitutioner, som exempelvis polis, regering eller 

kommun. Den horisontella tilliten är individers tillit till varandra (Rothstein, 2003: 317). 
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Individers tillit till myndigheter, de som har ansvar för att hålla stadsmiljön trygg, kan kallas 

vertikal. Den horisontella tilliten individer emellan tar sig uttryck i hur de upplever 

stadsmiljön och hur de rör sig i den, om det sker fritt eller begränsat. För att öka tilliten i ett 

samhälle behövs satsningar på de samhälleliga institutionerna snarare än nätverk och frivilliga 

organisationer, menar Rothstein (2002: 31). Det skulle alltså betyda att de som ansvarar för 

genomförandet av politiska beslut har ett stort ansvar när det gäller att öka gruppers 

upplevelse av trygghet i samhället. 

Trygghet kan definieras och mätas på ett flertal olika sätt. Begreppet omfattar både tillit och 

säkerhet, men även en avsaknad av rädsla, oro och risk (Heber, 2005). I individens upplevelse 

av trygghet och otrygghet räknas alltså flera aspekter in, vilket gör det problematiskt att 

definiera. Det är både ett objektivt och subjektivt begrepp, dels en individs faktiska utsatthet 

för brott, dels i vilken grad individen ifråga upplever trygghet. Det är den subjektiva 

upplevelsen av trygghet som mäts i den här studien. Trygghet kan vara både en generell och 

ospecifik känsla eller en upplevelse kopplad till ett konkret fenomen (Torstensson Levander, 

2007). I denna studie kopplas upplevelsen av trygghet till stadsmiljön och specifika fenomen i 

den. Otrygghet kan antas vara motsatsen till trygghet, alltså en brist på tillit och säkerhet samt 

upplevda känslor av rädsla och oro (Heber, 2005).  

Män och kvinnor 

En viktig politisk målsättning är att alla grupper som lever och bor i en stad ska uppleva 

trygghet. Stockholms stad är inget undantag och många aktörer arbetar för att staden ska 

upplevas som trygg för alla, oavsett kön, ålder eller ursprung (Stockholms stad, 2013). Den 

nationella trygghetsundersökningen från 2015 genomförd av Brottsförebyggande rådet visar 

att var fjärde kvinna i Sverige känner sig otrygg eller låter bli att gå ut på grund av otrygghet. 

Männens siffra låg på 7 procent (Brå, 2016a: 88). Tidigare forskning, både nationell och 

internationell, har även visat att kvinnor i större utsträckning än män känner sig otrygga i 

stadsmiljön (Bromley m.fl., 2000; Listerborn, 2002; Loewen m.fl., 1993). En studie kring 

belysning och trygghet visade även att män bedömde trygghet i större utsträckning utifrån hur 

ljust det var, medan kvinnors otrygghet inte handlade om detta (Loewen m.fl., 1993: 329). 

Annan forskning visar att det finns en maktrelation mellan könen som påverkar hur 

stadsmiljön uppfattas (Listerborn, 2002); att män i större utsträckning har inflytande och makt 

att påverka stadsmiljön till sin fördel och att kvinnor exkluderas eller hämmas. Valentine 

(1989: 389) menar däremot att kvinnors mer frekventa upplevelse av otrygghet helt enkelt 
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beror på en rädsla för män. Att kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet kan tolkas 

som ett samhällsproblem, som visar på en ojämlikhet i stadsmiljön och en skillnad i inflytande 

över den.  

Skillnader i trygghet 

Det finns andra faktorer som spelar in när trygghet i stadsmiljön ska mätas. Bromley m.fl. 

(2000) har i en studie visat att olika grupper av medborgare upplever olika mycket, och olika 

former av, otrygghet. Inte bara kön spelar roll, utan även bland annat ålder, etnicitet och 

vilken stadsdel individen i fråga är bosatt i. Exempelvis rapporterar äldre generellt sett högre 

otrygghet än yngre, även om de i mindre utsträckning utsätts för brott (Wilson och Kelling, 

1982: 3). Den nationella trygghetsundersökningen från år 2015 visar även att utrikesfödda 

personer oftare upplever otrygghet, i jämförelse med inrikes födda personer med minst en 

inrikes född förälder. Nästan en fjärdedel av de utrikesfödda svarade att de upplevde 

otrygghet, siffran låg endast på 13 procent av de inrikes födda (Brå, 2016a: 90). Störst andel 

utrikesfödda i Stockholm finns i Rinkeby-Kista samt Skärholmen, och minst andel finns på 

Södermalm (Stockholms stad, 2014). Skillnader finns även mellan sammanboende och 

ensamstående, där ensamstående i större utsträckning upplever otrygghet (Brå, 2016a: 90). 

Mellan individer med endast förgymnasial och gymnasial utbildning och de med 

eftergymnasial utbildning föreligger på samma sätt skillnader, där de som har endast 

förgymnasial eller gymnasial utbildning upplever mer otrygghet (Brå, 2016a: 90). Störst andel 

boende med eftergymnasial utbildning hittas på Östermalm, medan minst andel boende med 

eftergymnasial utbildning finns i Rinkeby-Kista och Skärholmen (Stockholms stad, 2014). 

Heber (2005) har även i en studie visat att inkomst har ett samband med trygghet och att 

låginkomsttagare i större utsträckning upplever otrygghet än höginkomsttagare. I Stockholm 

är medelinkomsten lägst i Rinkeby-Kista och Skärholmen (Stockholms stad, 2014). De 

ovannämnda variablerna är självfallet inte oberoende av varandra, ofta samvarierar 

exempelvis inkomst och utbildningsnivå. De skiftande upplevelserna av trygghet är ett 

bekymmer, då målet är att alla, oavsett, ska känna sig trygga i Stockholm (Stockholms stad, 

2013).  
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Trasiga fönster 

Wilson och Kelling (1982) utvecklade i början på 1980-talet en teori som kallas ”Fixing 

Broken Windows”. Teorin har tillämpats praktiskt för att vända utvecklingen i nedgångna 

städer och stadsdelar (Listerborn, 2002: 113) och har inspirerat, och likställs ofta med, den 

nolltolerans som användes i exempelvis New York för att få bort kriminalitet och otrygghet 

(Greene, 1999: 173). I alla områden, fina som nedgångna, kan det räcka med ett trasigt fönster 

för att kriminalitet och otrygghet ska sprida sig (Wilson och Kelling, 1982). Ett trasigt fönster 

som inte lagas signalerar att ingen bryr sig, vilket i sin tur kan leda till att resten av fönstren 

också tas sönder (ibid.: 2). Detta gäller inte bara fönster, utan all slags vandalism eller 

nedskräpning i ett område. Även annars laglydiga medborgare kan dras med i vågen och göra 

saker de annars inte skulle tänka sig att göra när hänsynen och hövligheten som vanligtvis 

visas tas över av känslan av att ”ingen bryr sig” (ibid.). Exempelvis kan det uppfattas som 

enklare att slänga skräp på en redan nedskräpad trottoar, än att slänga det på en ren och städad 

gata. Om en vägg redan är nedklottrad är det kanske mer naturligt att klottra där, än på en 

nymålad vägg. Detta beteende kan, enligt Wilson och Kelling (1982: 3), leda till bristande 

kontroll i samhället och ett område kan förvandlas till en skrämmande och otrevlig 

”vildmark” för de boende. 

Övergivna byggnader, barn som inte längre lyssnar på sina föräldrar, ogräs, ungdomar som 

samlas i gäng, bråk och offentlig berusning är bara en del av de tecken som stadens förfall kan 

ta. Barnfamiljer flyttar ut ur området, obundna singlar flyttar in, antalet tiggare stiger, fönster 

tas sönder och stadens förfall leder till utbredd otrygghet (ibid.). Medborgare stannar inne, 

anpassar sitt beteende och undviker vissa områden (Kelling och Coles, 1996: 20). Oberoende 

av hur många brott som faktiskt har inträffat på platsen verkar oordning och ohövlighet vara 

de främsta anledningarna till upplevd otrygghet (Wilson och Kelling, 1982: 3). Företeelser 

som i sig är ofarliga, så som graffitti, nedskräpning och offentlig berusning, blir därmed 

viktiga att beakta. Ibland kan de till och med ses som viktigare för individers livskvalitet och 

trygghet än faktiska brott (Kelling och Coles, 1996: 31). Företeelserna påminner individerna 

som ser och lever i miljön att den är okontrollerad och att vem som helst kan göra vad som 

helst med den (Wilson och Kelling, 1982: 3-4). De annars ofarliga företeelserna kan behöva 

beaktas direkt när de sker, och ”[…] the connection between one broken window and a 

thousand broken windows” (ibid.: 6) är en anledning till varför det är viktigt att undersöka 

sambandet mellan stadsmiljö och trygghet.   
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Stadsmiljön   

Tidigare forskning har kunnat påvisa att stadsmiljön och staden påverkar de boendes upplevda 

trygghet (Berglund, 2005; Loewen m.fl., 1993; Nasar och Fisher, 1993). En studie av Nasar 

och Fisher (1993) visar att otrygghet och rädsla samvarierar med både den sociala och den 

fysiska stadsmiljön. Om den sociala miljön uppfattas som osäker och otrevlig, på grund av 

exempelvis öppet narkotikamissbruk, prostitution eller tiggeri, kan detta leda till en ökad 

rädsla för att bli utsatt för brott. Brister i den fysiska miljön, som nedskräpning, graffitti och 

vandalism, blir ett uttryck för sociala missförhållanden och leder därmed till ökad rädsla 

(Nasar och Fisher, 1993: 189). Berglund (2005) menar att trygghetsdiskursen idag till stor del 

handlar om oro för våldsbrott och skadegörelse, och att planering kring exempelvis barns 

skolväg och äldres säkerhet i trafiken kommer i skymundan. I och med det har modern 

planering, exempelvis gångtunnlar och gångvägar, vänts till en nackdel. Gångtunnlar upplevs 

som obehagliga att gå i och parkvägar upplevs som otrygga genvägar. Modern planering för 

en trafiksäker miljö för barn och äldre bör kombineras med planering som tar hänsyn till oro 

för brott och otrygghet (ibid.) Även Loewen, Steel och Suedfeld (1993: 330) menar att för god 

stadsplanering krävs att den fysiska miljön i en stad tar hänsyn till upplevd trygghet, såväl 

som till ekonomi och tillgänglighet. Oc och Tiesdell (1997) tar fram exempel på hur en stad 

kan förändras så att den kan upplevas som trygg för invånarna. De menar att så kallade 

”rädslogeneratorer” kan designas bort för att höja upplevelsen av trygghet i en stad och att 

både bra design och ett bra underhåll av staden är kritiska faktorer. De lyfter fram exempelvis 

belysning, avspärrningar, borttagning av graffitti och upplockning av skräp som viktiga 

insatser för att en stad ska upplevas som trygg. De diskuterar även företeelser som täta 

buskage, gångtunnlar och trånga utrymmen, som ofta upplevs som otrygga (Loewen m.fl., 

1993; Oc och Tiesdell, 1997). 

Nedskräpning och graffitti 

I Stockholms stad finns cirka 11 000 papperskorgar, för att minska skräpet på gatorna, och 

varje år saneras cirka 85 000 kvadratmeter klotter (Stockholms stad, 2015). Nedskräpning, 

vandalisering och graffitti är några faktorer att ta hänsyn till när otrygghet i en stad mäts. De 

ses ofta som tecken på förfall eller brist på skötsel och omsorg, att ingen bryr sig om 

stadsmiljön, vilket i sin tur kan upplevas som otryggt (Herbert, 1993: 45). Det kan även 

uppfattas som att det förekommer oordning eller utbredd kriminalitet i området (Bromley 
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m.fl., 2000; Heber, 2005), vilket ju påverkar den upplevda tryggheten negativt. Ofta bedömer 

individer huruvida ett område är farligt eller inte baserat på ordningen som råder (Wilson och 

Kelling, 1982) och en studie av Thomas och Bromley (2000: 1424) visar att företeelser som 

bland annat nedskräpning och klotter numera blir allt vanligare i städers periferi, i jämförelse 

med tidigare förhållanden. Arbete med att minska företeelser som nedskräpning och graffitti 

är därmed centralt för att öka tryggheten i stadsmiljön. 

Mörker och avskildhet 

Bristfällig belysning och sikt kan öka upplevelsen av otrygghet (Bromley m.fl., 2000; Herbert 

och Davidson, 1994; Loewen m.fl., 1993; Nasar och Fisher, 1993; Pain, 2000). I Stockholms 

stad finns 150 000 lampor som lyser cirka 4 000 timmar om året, vilket är nästan hälften av 

alla timmar på ett år, och ett viktigt syfte med gatubelysningen är att öka tryggheten 

(Stockholms stad, 2016b). Gatubelysningen finns längs gator och vägar, samt i parker och på 

torg. Fokus ligger till stor del på att belysa park- och gångvägar i ytterstaden, med syfte att 

öka tryggheten för de individer som rör sig i områdena (ibid.) Forskning har visat att mörka 

och avskilda platser ökar rädslan och att en förbättring av kvaliteten på belysningen ökar 

upplevelsen av trygghet (Bromley m.fl., 2000; Pain, 2000). Både att kunna se och bli sedd av 

sin omgivning har en inverkan på upplevelsen av trygghet. Därför ökar även blockeringar och 

potentiella gömställen upplevelsen av otrygghet (Nasar och Fisher, 1993: 190). Exempel på 

sådana blockeringar kan vara byggarbetsplatser, buskage och parkerade bilar. Möjligheten för 

en tänkt gärningsperson att gömma sig på sådana ställen kan få individer att känna sig otrygga 

och rädda för risken att utsättas för brott. Herbert och Davidsons studie (1994) visar dock att 

belysning även kan öka upplevelsen av otrygghet, då nedskräpning och vandalism syns 

tydligare och det blir lättare att uppleva miljön som smutsig eller trasig.  

Bland människor 

På Stockholms stads hemsida står det att ”[s]taden tillhör oss alla och nästan alla platser 

utomhus i Stockholms stad där allmänheten kan röra sig är offentlig plats: trottoaren, torget 

och parken” (Stockholms stad, 2016a). Bruket av de offentliga platserna på ett störande eller 

avvikande sätt kan leda till ökad upplevd otrygghet. Forskning visar att specifika grupper, 

exempelvis ungdomsgäng eller alkoholpåverkade personer, har en negativ inverkan på 

tryggheten i stadsmiljön (Heber, 2005; Herbert och Davidson, 1994; Thomas och Bromley, 

2000). Platser som associeras med alkohol- eller drogpåverkade personer, så som 
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restaurangstråk och pubmiljöer, upplevs ofta som osäkra och kan väcka en rädsla för brott 

(Bromley m.fl., 2000; Heber, 2005). Detta gäller specifikt offentliga platser där unga 

personer, oftast män, samlas i grupp. Även Wilson och Kellings (1982: 1) teori om broken 

windows framhåller att människor till stor del är rädda för att behöva interagera med 

oberäkneliga individer, beskrivna som psykiskt sjuka, prostituerade eller 

narkotikamissbrukare. Även tiggeri och eventuellt framfusiga tiggare är en källa till otrygghet 

och rädsla för brott (ibid.). De faktorer som rör andra människor i stadsmiljön är därför 

viktiga att undersöka.  

Utgångspunkter 

Utifrån ovanstående teorier och tidigare forskning kan det härledas att stadsmiljö har ett 

samband med upplevd trygghet och att en dåligt underhållen stadsmiljö kan leda till 

otrygghet, vilket i sin tur kan resultera i medborgares försämrade livskvalitet. Uppsatsen utgår 

därmed från antagandet att en sämre upplevd stadsmiljö leder till lägre upplevd trygghet. Det 

är även detta samband som kommer att testas i uppsatsen. Det antas också, baserat på den 

tidigare forskning som presenterades ovan, att det finns en könsskillnad i hur tryggheten 

upplevs, och att män upplever mer trygghet än kvinnor. 

 

Data och metod 

Nedan följer ett avsnitt om data och metod. Det kommer att täcka datainsamling, 

bortfallsanalyser, operationaliseringar, en beskrivning av variablerna som används i 

modellerna, en beskrivning av vald metod och avslutningsvis etiska överväganden samt en 

kritisk reflektion av den egna forskarrollen. 

Datainsamling 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har en kvantitativ tvärsnittsundersökning baserat 

på ett obundet slumpmässigt urval, ett så kallat OSU, genomförts. Ett OSU bygger på att varje 

individ i en population har samma möjlighet att inkluderas i urvalet, vilket resulterar i att data 

lättare kan generaliseras till populationen (Bryman, 2008; Krzanowski, 2007). 
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Datainsamlingen genomfördes i samarbete med Trafikkontoret, Stockholms stad, inom ramen 

för den trygghetsundersökning som Trafikkontoret initierat under våren 2016. I 

inledningsfasen utarbetades av författaren i samarbete med Trafikkontoret en webbenkät 

gällande den upplevda tryggheten i Stockholm, vars mål var att samla in kvantitativa data som 

senare skulle kunna analyseras. Sedan genomfördes en kortare pilotstudie av författaren för att 

testa enkätfrågorna och åtgärda eventuella fel och möjligheter till missuppfattningar. Genom 

ett bekvämlighetsurval inkluderades cirka 20 personer i pilotstudien, varav sju svarade på 

enkäten och gav sina åsikter. De individer som deltog i pilotstudien inkluderades inte i den 

huvudsakliga studien. Urvalet till studien erhölls genom SPAR, Statens personadressregister, 

och bestod av 4 600 personer, mellan 18 och 84 år, bosatta i Stockholms kommun. Den lägre 

åldersgränsen på 18 år sattes av juridiska skäl, och den övre gränsen sattes på grund av att 

individer över 84 år ses som mindre benägna att besvara en webbenkät. Hanteringen av 

urvalet sköttes av Trafikkontoret. Webbenkäten publicerades via en extern aktör, 

Enkätfabriken, vilket begränsade författarens kontroll över datainsamlingen under tiden den 

pågick. Ett informationsbrev skickades inledningsvis ut med en inbjudan till deltagande i en 

webbenkät och följdes efter tio dagar av ett påminnelsebrev. Datainsamlingen pågick mellan 

den 29 februari och den 4 april 2016 och sammanlagt svarade 965 personer på enkäten. Datan 

skickades obearbetad från Enkätfabriken och all datahantering sköttes av författaren.  

Bortfall 

Av de 4 600 individer som ingick i urvalet bodde 21 inte i Stockholms kommun, vilket 

resulterade i att endast 4 579 brev skickades ut. Av dessa kom 63 stycken tillbaka, då 

respondenterna inte gick att få tag på. Det var alltså 4 516 individer som utgjorde det 

slutgiltiga urvalet och 965 respondenter som svarade på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 

21,4 procent. En låg svarsfrekvens är vanligt vid enkäter, specifikt webbaserade enkäter (se 

t.ex. Couper och Miller, 2008). Eftersom svarsfrekvensen i undersökningen var låg kan det 

ifrågasättas huruvida stickprovet var representativt för populationen, alltså invånarna i 

Stockholms kommun. För att kontrollera detta genomfördes en bortfallsanalys där ett antal 

variabler jämfördes med officiell befolkningsstatistik från år 2014 och 2015. I 

undersökningens urval ingår endast individer mellan 18 och 84 års ålder, medan den officiella 

statistiken innefattar individer i alla åldrar. Detta bör tas hänsyn till i jämförelsen mellan 

stickprovet och populationen. 



 11 

Medelåldern i stickprovet är 49 år, medan det i populationen är 39 år (SCB, 2016a). Det finns 

alltså en överrepresentation av äldre i stickprovet. Enligt befolkningsstatistiken från SCB 

(2016b) är det i Stockholms kommun cirka 49,3 procent män och 50,7 procent kvinnor. 

Respondenterna i stickprovet består av 47,8 procent män och 52,2 procent kvinnor. 

Könsfördelningen är således både jämn och representativ. Arbetslösheten i Stockholm låg år 

2015 på 3 procent (Stockholms stad, 2016c), och 2,7 procent av respondenterna har angett att 

de är arbetssökande. 56,9 procent av Stockholms befolkning har eftergymnasial utbildning 

(ibid.), medan det bland respondenterna är 66,3 procent som har angett att de har någon form 

av eftergymnasial utbildning. Det finns alltså en liten överrepresentation av högt utbildade 

bland respondenterna. Statistik gällande Stockholms stadsdelar har inhämtats från Stockholms 

stad och gäller 2014. Jämförelsen utgår från stadsdelsförvaltningar och följaktligen har vissa 

stadsdelar slagits ihop med varandra. Vissa stadsdelar har en viss underrepresentation bland 

respondenterna. Skärholmen, där 3,9 procent av Stockholms befolkning bor (Stockholms stad, 

2016c), utgör endast 1,7 procent i undersökningen. I Rinkeby-Kista bor 5,4 procent av 

Stockholms befolkning (ibid.), men i undersökningen utgör stadsdelen endast 2,3 procent av 

respondenterna. Även Hässelby-Vällingby, Skarpnäck och Farsta är något 

underrepresenterade i undersökningen. Den största överrepresentationen gäller Södermalm, 

där 13,9 procent av Stockholms befolkning bor (ibid.), och som utgör 18,4 procent av 

respondenterna. Även Kungsholmen, Östermalm och Hägersten-Liljeholmen är något 

överrepresenterade i undersökningen. Svarsfrekvensen från respondenterna var förhållandevis 

representativ för invånarna i respektive stadsdel. Då fördelningen av respondenterna är snarlik 

befolkningsstatistiken kan antagandet att stickprovet är rimligt representativt göras, samt att 

det inte föreligger något avgörande systematiskt bortfall. Ett antagande kan även göras att 

otrygga i större utsträckning har svarat på enkäten än trygga, eftersom temat på studien – 

trygghet – i större utsträckning kan tänkas engagera otrygga.  

Det interna bortfallet, alltså då respondenter väljer att inte svara på en eller flera frågor, låg 

mellan 4,7 procent och 10,8 procent i datamaterialet. Det relativt höga interna bortfallet kan 

bero på problem med enkäten, då respondenter vid flera tillfällen hörde av sig med bekymmer 

kring ifyllandet av enkäten. Alla frågor i enkäten var även frivilliga, vilket kan leda till lägre 

svarsfrekvens. Det interna bortfallet för varje variabel anges i anslutning till beskrivningen av 

variablerna i avsnittet om operationaliseringar nedan samt i en frekvenstabell i samband med 

presentationen av resultatet. 
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Validitet och reliabilitet 

En mängd olika faktorer kan påverka validiteten och reliabiliteten i en undersökning. 

Reliabiliteten handlar om pålitligheten hos ett mått på ett visst begrepp och en möjlig 

konsekvens av bristande reliabilitet är att resultaten skiljer sig vid en upprepad undersökning 

(Trost, 2007: 64). Validiteten handlar om huruvida ett mått på ett visst begrepp verkligen 

mäter det måttet är avsett att mäta (ibid.: 66). Det stora externa bortfallet på 3 551 individer 

får konsekvenser för både validiteten och reliabiliteten, då det föreligger stor risk att resultatet 

skiljer sig vid en upprepad undersökning och att det ger upphov till skevheter i materialet som 

gör att det som avsetts mätas inte mäts. Graden av extern validitet beror på resultatens 

generaliserbarhet, vilket bland annat avgörs genom urval. I det här fallet har ett representativt 

OSU använts, vilket minskar risken för skevhet orsakad av den mänskliga faktorn 

(Krzanowski, 2007: 29). Men då svarsfrekvensen låg på endast 21,4 procent kan 

generaliserbarheten ändå tänkas bli bristande. 

Det finns en risk att enkätfrågorna missuppfattas och eventuellt inte mäter det de är avsedda 

att mäta. Det är möjligt att respondenter tolkar upplevd trygghet på olika sätt. Då vissa svarar 

utifrån hur de upplever trygghet på dagen, kanske andra svarar utifrån hur de känner på 

kvällen och natten. Validiteten påverkas, då det finns en risk för att frågorna inte tolkas på 

samma sätt i studien eller i en eventuell upprepad undersökning. Det föreligger även en viss 

risk för att respondenter ska ha svarat på enkäten för att göra en poäng, då många av frågorna 

och fenomenen är omdiskuterade i media. Ett antal respondenter har lämnat kommentarer 

samt hört av sig via mail för att betona specifika fenomen och många har lämnat önskemål om 

att Trafikkontoret i Stockholms stad ska arbeta på ett visst sätt. Har respondenterna svarat på 

frågorna kring trygghet och stadsmiljö för att göra en viss poäng kan detta även påverka både 

reliabiliteten och validiteten, då det föreligger en risk att svaren visar en skev bild av 

sambanden. Det går dock inte att kontrollera för, utan det är något som får tas i beaktande när 

resultatet presenteras. 
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Operationalisering 

Nedan följer en redogörelse för variablerna som använts i analyserna. 

Beroendevariabel 

Den beroendevariabel som använts i denna uppsats är upplevd trygghet, där tryggheten i de 

respektive stadsdelarna och tryggheten i Stockholm har mätts separat. Trygghet mättes med 

två frågor, där respondenten ombads uppskatta hur trygg hen känner sig i sin stadsdel 

respektive Stockholm generellt. Respondenten fick besvara genom att välja ett alternativ i en 

skala mellan 1 och 10, där 1 var ”inte alls trygg” och 10 ”mycket trygg”. Det interna bortfallet 

för frågan kring trygghet i stadsdel var 8,1 procent, medan det interna bortfallet för trygghet i 

Stockholm låg på 8,7 procent.  

Två frågor kring huruvida respondenten känner sig rädd när hen går ensam utomhus, en 

gällande stadsdelen respondenten bor i, den andra gällande Stockholm generellt, ställdes. 

Svarsalternativen var ”nej”, ”ja, i viss mån”, ”ja, ganska ofta”, ”ja, alltid” och ”jag går aldrig 

ensam”. För att underlätta tolkningen togs svarsalternativet ”jag går aldrig ensam” bort i 

kodningsprocessen i de båda variablerna, endast 0,9 respektive 1,5 procent av respondenterna 

hade valt det svarsalternativet. Av dessa variabler skapades två dummyvariabler, en gällande 

stadsdelarna och en gällande Stockholm, där referenskategorin var ”nej” och övriga 

svarsalternativ fick värdet 1, alltså ”ja”. Det interna bortfallet var 7,9 respektive 8,8 procent. 

För att få en överblick över rädslan för att gå ensam slogs dessa två dummyvariabler ihop, 

vilket resulterade i att variabeln kunde anta tre olika värden, ”nej/nej”, ”ja/nej” och ”ja/ja”. 

För att underlätta tolkningen togs värdet ”ja/nej” bort och kodades som bortfall. 

Dummyvariabeln användes sedan i analysen av könsskillnader. 

Av de variabler som mäter trygghet skapades ett index. Reliabiliteten testades med måttet 

Cronbach’s Alpha och fick värdet 0,892, vilket indikerar hög reliabilitet och att måttet är 

tillförlitligt. Indexet normerades och sträcker sig mellan 0 och 1, där ett högre värde innebär 

en högre grad av trygghet. Indexets interna bortfall var 11,3 procent.   

Oberoende variabler 

Stadsmiljön mättes genom ett antal frågor angående hur respondenten upplevde miljön först i 

den stadsdel där hen bor, sedan i Stockholm generellt. Den generella stadsmiljön mättes 
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genom frågan ”Upplever du att det finns några problem med följande fenomen i din 

stadsdel/Stockholm generellt?”, där fenomen som exempelvis klotter, nedskräpning, trasiga 

gatstenar och brända bilar togs upp. Svarsalternativen gick från ”Nej” (värdet 1) till ”Ja, i stor 

utsträckning” (värdet 4). Det interna bortfallet varierade mellan 5,0 och 10,8 procent och var 

generellt högre på frågorna om Stockholm. För att kunna göra en tolkning av den 

sammanfattade upplevda stadsmiljön skapades ett index utifrån både stadsdelarna och 

Stockholm. Reliabilitetstestet visade ett Cronbach’s Alpha på 0,912, vilket indikerar en hög 

reliabilitet. Två frågor ställdes även om fenomen som exempelvis berusade personer, 

narkotikamissbrukare och tiggeri, en om stadsdelarna och en om Stockholm generellt, med 

samma svarsalternativ. Det interna bortfallet varierade mellan 5,2 och 10,5 procent. En 

tolkning av den sammanfattade upplevda problematiken med dessa fenomen önskades, och 

med ett Cronbach’s Alpha på 0,823 skapades ett index. Respondenterna ombads även att ange 

huruvida det fanns någon specifik plats i deras stadsdel eller i Stockholm där fenomenen var 

speciellt problematiska.  

Bakgrundsvariabler var ”ålder”, ”mobilitet”, ”hushåll” och ”kön”. Ålder mättes genom att 

respondenterna själva fick fylla i sin nuvarande ålder. Åldern varierar mellan 18 och 84, och 

det interna bortfallet var 0,3 procent. Mobilitet mäter hur ofta respondenten rör sig utanför sin 

egen stadsdel och svarsalternativen varierade mellan ”Aldrig” och ”Varje dag”. Det interna 

bortfallet var 8,7 procent. Frågan kring respondentens hushållssammansättning hade endast 

två svarsalternativ; ”gift/sambo” och ”ensamstående”. ”Gift/sambo” användes som 

referenskategori och det interna bortfallet var 2,0 procent. Kön mättes genom frågan ”Vad 

definierar du dig som?” och hade tre svarsalternativ, varav ett var ”Annat/vill ej uppge”. Då 

endast 0,4 procent av respondenterna valde det alternativet tilldelades det inget värde. 

Variabeln kodades som en dummy med alternativen ”Kvinna” (värdet 1) och ”Man” 

(referenskategori). Det interna bortfallet var sammanlagt 0,5 procent. 

Metod 

Analyserna av materialet genomfördes med statistikprogrammet SPSS. Som metod för 

analyserna valdes linjär regressionsanalys, eftersom den beroende variabeln, upplevd 

trygghet, är kontinuerlig. Inledningsvis genomfördes univariata analyser, för att kontrollera 

det interna bortfallet och eventuella skevheter i materialet. Alla extremvärden och internt 

bortfall kodades som missing values i SPSS. Sedan genomfördes bivariata analyser med 

trygghetsindexet som beroende variabel, för att kontrollera för den eventuella påverkan de 
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oberoende variablerna hade på den beroende. Slutligen genomfördes multivariata analyser, 

där samtliga relevanta variabler inkluderades och konstanthölls för. 

För att upptäcka eventuella fel i materialet och kontrollera att det var tillförlitligt genomfördes 

lämpliga åtgärder för att kontrollera för dessa. Problem med heteroskedasticitet och outliers 

förelåg inte, vilket kontrollerades för genom scatterplots. För att undersöka huruvida 

multikollinearitet existerade i materialet genomfördes ett korrelationstest, vilket inte 

indikerade något multikollinearitetsproblem. Ålder misstänktes ha ett kurvlinjärt samband 

med upplevd trygghet, då både yngre och äldre åldrar kan innebära större utsatthet (Brå, 

2016a). Det testades genom att kvadrera åldersvariabeln och ingen kurvlinjäritet kunde 

upptäckas. Interaktion misstänktes mellan den upplevda stadsmiljön och upplevda problem 

med sociala fenomen i stadsmiljön, då det är två variabler som inte helt går att skilja från 

varandra och kan tänkas påverka varandra. En interaktionsvariabel lades till och då den var 

statistiskt signifikant indikerade det att det förelåg en interaktionseffekt. Variablerna testades 

därefter i separata analyser.  

Etik 

Under genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2016) fyra etikkrav tagits i beaktande. 

Etikkraven består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna blev informerade 

om deras roll i studien, vad enkäten syftade undersöka, att deltagande var helt frivilligt och 

hur data skulle behandlas samt av vem. Detta uppfylldes genom utskicket av 

informationsbrevet och påminnelsebrevet. Respondenternas medverkan var helt frivillig och 

de gavs även möjlighet att inte svara på vissa frågor eller att avbryta enkäten, vilket uppfyllde 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna var anonyma 

och helt oidentifierbara, då inga personuppgifter samlades in. Data har enbart använts för det 

angivna syftet och behandlats enbart av behöriga, vilket är ett uppfyllande av nyttjandekravet. 

Respondenterna gavs även möjlighet att ta del av resultatet när studien var avslutad och gavs 

kontaktinformation till ansvariga de kunde vända sig till vid frågor.  

Som forskare är det alltid möjligt att, medvetet eller omedvetet, påverka undersökningsfältet 

och respondenterna. I en kvantitativ studie baserad på webbenkäter är kontakten mellan 

respondenten och forskaren minimal och risken för sådan påverkan minskar (Bryman, 2008: 

229). Författaren, precis som alla samhällsmedlemmar, besitter en viss förförståelse kring 
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trygghet och stadsmiljö. Förförståelse kan färga studien och hur den genomförs (Krzanowski, 

2007: 29). En viktig aspekt i arbetet med uppsatsen har varit att reflektera kring den egna 

förförståelsen och eventuella värderingar som kan påverka exempelvis utformning av 

enkätfrågor och tolkningar av resultat. Risken för att förförståelsen ska färga studien minskar 

även i samband med att handledare och uppdragsgivare granskar uppsatsen.  

Resultat och analys 

Nedan kommer resultatet från undersökningen att redogöras. Analyserna har delats upp så att 

variabeln som mäter stadsmiljö och variabeln som mäter eventuella upplevda problem med 

vissa sociala faktorer i stadsmiljön behandlas separat, detta på grund av interaktionseffekter 

som uppkom. Könsskillnader behandlas under en egen rubrik, men bygger till stor del på de 

resultat som visas i tabell 2 och 3. R2-värdena, alltså hur stor andel av variansen i den 

beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna (Draper och Smith, 1998: 33), 

presenteras i tabellerna. Adjusted R2, som vanligtvis används när analysen innehåller ett stort 

antal variabler, valdes bort då värdena inte signifikant skiljde sig från de vanliga R2-värdena. 

Variablerna presenteras i ett inledande deskriptivt avsnitt. En frekvenstabell över variablerna 

som används i analyserna presenteras nedan. I tabellen ingår det totala antalet svarande (n), 

det interna bortfallet i antal och, i relevanta fall, medelvärdet för variabeln. Alla variabler 

rörande trygghet, stadsmiljö och sociala fenomen är index som kan anta värden mellan 0 och 

1. En tydligare beskrivning av kodningen och eventuella bortfallsanalyser återfinns under 

avsnittet om data och metod. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Deskriptiva analyser 

Tabell 1. Frekvenstabell. 

Variabel n Internt bortfall Medelvärde 

Kön 960 5 -  

Ålder 962 3 49 

Hushåll 946 19 - 

Mobilitet 888 77 - 

Rädsla för att gå 

ensam 

703 262 - 

Upplevd trygghet 856 109 0,734 

Upplevd stadsmiljö 692 273 0,313 

Sociala fenomen 717 248 0,373 

Totalt 965 - - 
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Figur 1. Trygghet i olika stadsdelar, samt könsskillnader.

 

 

Figur 1 visar hur tryggheten fördelar sig i stadsdelarna. Generellt är den upplevda tryggheten 

hög, den ligger i de flesta stadsdelar på värden mellan cirka 0,6 och 0,9 på en skala mellan 0 

och 1. Lägst upplevd trygghet kan ses i Tensta, Rinkeby och Kista. Högst upplevd trygghet 

kan hittas på Norrmalm, Södermalm och i Liljeholmen. Annars är skillnaderna i den upplevda 

tryggheten mellan stadsdelarna relativt liten. I stort sett alla stadsdelar uppvisar 

könsskillnader, med undantag för Rinkeby där inga kvinnor har svarat. Endast i Tensta och 

Årsta upplever kvinnor mer trygghet än män, i övriga stadsdelar uppvisar kvinnor lägre 

upplevd trygghet. I Vällingby, Kista och Liljeholmen är könsskillnaderna stora. 
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Trygghet i stadsmiljö 

Tabell 2. Linjär regressionsanalys med normerat index på upplevd 

trygghet som beroende variabel. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Upplevd stadsmiljö – 0,619*** – 0,598*** – 0,598*** – 0,615*** 

Kön 

(Ref.kat. man) 

 – 0,078*** – 0,077*** – 0,075*** 

Mobilitet   0,012 0,020** 

Ålder    0,002*** 

Hushåll 

(Ref.kat. gift/sambo) 

   – 0,014 

Konstant 0,923** 0,958** 0,907** 0,799** 

R2 0,261 0,294 0,294 0,314 

Signifikansnivå: * = p < 0,05 ** = p< 0,01 *** = p< 0,001 

I tabell 2 redovisas sambandet mellan den upplevda stadsmiljön och upplevd trygghet. I den 

upplevda stadsmiljön ingår fenomen som exempelvis klotter, nedskräpning, mörka områden 

och nedslitna tunnlar. I den första modellen görs en bivariat analys på upplevd stadsmiljö och 

upplevd trygget. I modell 2 läggs kön till och i den tredje modellen konstanthålls även för hur 

ofta respondenten rör sig utanför sin egen stadsdel. I den fjärde och sista modellen läggs 

bakgrundsvariablerna ålder och huruvida en respondent är gift/sambo till.  

Resultatet av den första modellen visar att den upplevda stadsmiljön har ett starkt negativt 

samband med upplevd trygghet. Sambandet visar att ju större problem respondenten upplever 

i stadsmiljön är desto lägre är den upplevda tryggheten. Sambandet är även statistiskt 

signifikant 99,9-procentsnivån, vilket innebär ett tydligt signifikant resultat. R2-värdet, alltså 

andelen förklarad varians i den beroende variabeln av den oberoende, är 26,1 procent.  

Det starka negativa sambandet mellan upplevd trygghet och upplevd stadsmiljö kvarstår i den 

andra modellen. Regressionskoefficienten för ”kön” visar att kvinnor i genomsnitt upplever 
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mindre trygghet än män, och värdet är statistiskt signifikant på 99,9-procentsnivån. I den 

andra modellen har den förklarade variansen ökat till 29,4 procent, vilket innebär att kön är en 

stor del av den förklarade variansen i upplevd trygghet.  

I den tredje modellen presenteras sambandet mellan upplevd trygghet och upplevelse av 

stadsmiljö, kön och hur mycket respondenten rör sig utanför sin stadsdel. Den upplevda 

stadsmiljön behåller sitt starka, negativa samband och sin signifikans. Kön är i den tredje 

modellen fortfarande statistiskt signifikant och pekar på att kvinnor i genomsnitt upplever 

mindre trygghet än män, även om sambandet är svagt. Modellen indikerar även att 

respondenter som rör sig oftare utanför sin egen stadsdel, i genomsnitt upplever högre 

trygghet. Detta samband är dock inte statistiskt signifikant. Den förklarade variansen i 

upplevd trygghet är oförändrad, vilket innebär att den tillagda faktorn inte tillförde någon 

förklarad varians. 

I den fjärde modellen läggs även bakgrundsvariablerna ”ålder” och ”hushåll”, alltså huruvida 

en respondent är gift/sambo eller inte, till och konstanthålls för. Sambandet mellan upplevd 

trygghet och upplevd stadsmiljö behöll ett starkt, negativt värde och regressionskoefficienten 

för kön var i stort sett oförändrad. Hur ofta respondenten rör sig utanför sin stadsdel har ett 

svagt positivt samband med upplevd trygghet, vilket visar på att ju mer respondenten rör sig 

utanför sin stadsdel desto större upplevd trygghet. Modellen visade att ålder har ett statistiskt 

signifikant samband med upplevd trygghet, och att respondenter med högre ålder i genomsnitt 

upplever större trygghet. Sambandet är dock svagt. Hushållsvariabeln indikerar att 

ensamstående individer i genomsnitt upplever mindre trygghet än gifta och sambos, men 

värdet är inte statistiskt signifikant. Den förklarade variansen uppgår till 31,4 procent. 
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Trygghet bland människor 

Tabell 3. Linjär regressionsanalys med normerat index på upplevd 

trygghet som beroende variabel. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Sociala fenomen – 0,596*** – 0,577*** – 0,580*** – 0,573*** 

Kön 

(Ref.kat. man) 

 – 0,077*** – 0,075*** – 0,075*** 

Mobilitet   0,012 0,016* 

Ålder    0,001** 

Hushåll 

(Ref.kat. gift/sambo) 

   – 0,023 

Konstant 0,941** 0,973** 0,925** 0,867 

R2 0,294 0,329 0,334 0,342 

Signifikansnivå: * = p < 0,05 ** = p< 0,01 *** = p< 0,001 

I tabell 3 redovisas sambandet mellan upplevd trygghet och eventuella upplevda problem med 

vissa sociala fenomen, och graden av dessa. Dessa fenomen kan vara exempelvis stökiga 

ungdomsgäng, narkotikamissbruk på offentlig plats och tiggeri. I likhet med tabell 2 

presenteras inledningsvis en bivariat analys, här på upplevda problem med sociala fenomen 

och upplevd trygghet. I modell 2 läggs kön till och i den tredje modellen adderas även hur 

ofta respondenten rör sig utanför sin egen stadsdel. Avslutningsvis, i modell 4, läggs 

bakgrundsvariablerna ålder och huruvida respondenten är gift/sambo till. 

I den första modellen presenteras sambandet mellan upplevd trygghet och graden av upplevda 

problem med sociala fenomen i stadsmiljön. Sambandet är starkt och negativt, vilket indikerar 

att ju större upplevda problem med de sociala fenomenen, desto lägre upplevd trygghet. 

Sambandet är statistiskt signifikant på 99,9-procentsnivån. Den förklarade variansen i den 

beroende variabeln av den oberoende är 29,4 procent. 



 22 

Kön läggs till i den andra modellen. Det visar, precis som tabell 2, på ett svagt, negativt 

samband, statistiskt signifikant på 99,9-procentsnivån. Kvinnor upplever alltså, enligt 

analysen, i genomsnitt lägre trygghet än män. Regressionskoefficienten för sociala fenomen 

har minskat något, vilket kan tyda på att kön förklarar en del av den variation som först verkar 

förklaras av upplevda problem med sociala fenomen. Den totala andelen förklarade varians 

ökar något till 32,9 procent. 

I den tredje modellen finns minimala förändringar i regressionskoefficienterna för sociala 

fenomen och kön. Hur ofta respondenten rör sig utanför sin egen stadsdel har ett positivt 

samband med upplevd trygghet. Det antyder att ju mer en individ rör sig utanför sin egen 

stadsdel desto större upplevelse av trygghet, men värdet är inte statistiskt signifikant. Den 

förklarade variansen är 33,4 procent. 

I den fjärde, och sista, modellen läggs även ålder och huruvida respondenten är gift/sambo 

eller inte till. Resultatet visar fortfarande på ett starkt negativt samband mellan upplevd 

trygghet och upplevda problem med sociala fenomen. Regressionskoefficienten för kön har 

inte förändrats sedan den föregående modellen. Hur ofta respondenten rör sig utanför sin egen 

stadsdel har fortfarande ett positivt samband och är nu statistiskt signifikant. Ålder har även 

ett svagt positivt samband med upplevd trygghet, vilket indikerar att ju högre ålder desto 

högre upplevd trygghet. Huruvida respondenten är ensamstående eller inte har ett negativt 

samband med upplevd trygghet, men är inte statistiskt signifikant. Den totala andelen 

förklarad varians är nu 34,2 procent. 
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Könsskillnader 

Tabell 4. Korstabell: kön och rädsla för att gå ensam. 

 Rädd Inte rädd Totalt 

Man 103 

29,2 % 

250 

70,8 % 

353 

100,0 % 

Kvinna 214 

61,5 % 

134 

38,5 % 

348 

100,0 % 

Totalt 317 

45,2 % 

384 

54,8 % 

701 

100,0 % 

 

Tabell 4 visar på en tydlig könsskillnad i rädsla för att gå ut ensam på offentliga platser. På 

frågan ”känner du dig rädd när du går ut ensam” har 61,5 procent av kvinnorna svarat ja. 

Endast 29,2 procent av männen svarade ja på den frågan, vilket innebär att det är nästan en 

dubbelt så stor andel kvinnor som känner sig rädda när de går ensamma i jämförelse med 

män. Sambandet är statistiskt signifikant på 99,9-procentsnivån.  

Även de multivariata regressionsanalyserna i tabell 2 och 3 visar på ett negativt, om än svagt, 

samband mellan kön och upplevd trygghet. I båda tabellerna minskar även de andra 

regressionskoefficienterna när kön läggs till i analysen, vilken indikerar att en signifikant del 

av variansen förklaras av kön. Detta stärks av att R2-värdena ökar markant när kön adderas. 

Görs en bivariat analys med upplevd trygghet som beroende variabel och kön (med man som 

referenskategori) som enda oberoende variabel med hjälp av linjär regressionsanalys 

resulterar det i ett negativt samband. Kvinnor upplever i genomsnitt mindre trygghet än män. 

Sambandet är statistiskt signifikant och andelen förklarad varians i den beroende variabeln, 

upplevd trygghet, av den oberoende variabeln, kön, är 22,9 procent. 
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Diskussion 

Resultaten går i linje med den tidigare forskning som finns om trygghet och stadsmiljö, och 

visar att det finns ett starkt samband mellan upplevd trygghet och upplevd stadsmiljö. Ju 

sämre en individ upplever miljön kring sig, desto mindre trygg upplever hen sig. Stadsmiljön 

innefattar bland annat nedskräpning, klotter, trasiga parkbänkar och liknande, och kan alltså 

sägas bidra till otryggheten. Resultaten visar även att det finns ett starkt samband mellan 

upplevd trygghet och upplevda problem med vissa sociala fenomen i stadsmiljön. Sociala 

fenomen innefattar exempelvis ungdomsgäng, narkotikamissbruk och tiggeri. Ju större 

problem en individ upplever att det finns med dessa fenomen, desto mindre upplever hen sig 

som trygg. I linje med tidigare studier visar även resultaten från analysen av könsskillnader att 

det finns en skillnad i upplevd trygghet. Kvinnor uppvisar både lägre upplevd trygghet och en 

större rädsla när de går ute på offentliga platser ensamma. 

Som tidigare nämnts går resultaten i linje med den teori och tidigare forskning som 

presenterats i uppsatsen. I teorin om broken windows tas specifikt vandalism och 

nedskräpning upp som exempel på fenomen som signalerar att ingen bryr sig och ökar 

känslan av otrygghet för medborgarna i en stad eller stadsdel (Wilson och Kelling, 1982: 3). 

Nedskräpning, klotter, vandalism, bristande belysning och brända bilar är bara några exempel 

på de fenomen som ingår i stadsmiljövariabeln i analyserna, som ju visar sig påverka den 

upplevda tryggheten negativt. Precis som den här aktuella studiens resultat, visar tidigare 

forskning på att dessa fenomen kan skapa känslor av otrygghet (se t.ex. Loewen m.fl., 1993; 

Oc och Tiesdell, 1997; Pain, 2000; Thomas och Bromley, 2000). Även respondenterna, som i 

slutet av enkäten fick skriva några rader om de ville, skriver kommentarer som går i linje med 

den tidigare forskningen. ”En vacker offentlig miljö bidrar till en trygg miljö för mig”, skriver 

en respondent och en annan kommenterar att ”stadsmiljön har försämrats avsevärt det senaste 

året, ökad nedskräpning, klotter. Upplevda incidenter, även dagtid, har bidragit till en minskad 

trygghet”. Många respondenter uppgav även att de inte längre känner sig ”hemma” i 

Stockholm och uttryckte missnöje över polisens kontroll i deras stadsdelar. Wilson och 

Kelling (1982: 3) talar just om den bristande kontroll som uppstår när vandalism och 

nedskräpning får bli en del av samhället och hur otryggheten kan grunda sig i en känsla av 

främlingskap i sitt eget område.  
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Den okontrollerade miljö som Wilson och Kelling (1982) talar om beror inte endast på hur 

den fysiska miljön ser ut, utan även vilka som rör sig i och påverkar den. Resultaten visar att 

de så kallade sociala fenomenen, bland annat narkotikamissbruk, ungdomsgäng och tiggeri, 

påverkar den upplevda tryggheten negativt. Det går i linje med den tidigare forskningen, som 

menar att platser som kopplas ihop med offentlig berusning, stora ungdomsgäng eller 

individer som klassas som oberäkneliga ofta upplevs som otrygga och obehagliga (se t.ex. 

Heber, 2005; Herbert och Davidson, 1994; Thomas och Bromley, 2000). Många respondenter 

uttryckte åsikter kring upplevda problem med vissa sociala fenomen, vilket resulterade i att 

det fick ta en större plats i studien än tänkt från början. Ett antal respondenter hörde även av 

sig via mail och ville diskutera frågan mer. Resultatet visade att sambandet mellan upplevda 

problem med sociala fenomen och upplevd trygghet är starkt, vilket indikerar en relevans att 

ta upp frågan. En respondent skriver att det finns ”mycket ungdomsgäng som gör att 

tryggheten har försämrats rejält sista tiden. Tiggarna skapar också en miljö som påverkar mitt 

välbefinnande och skapar en otrygg miljö. På det hela taget känns det mycket mer otryggt i 

Stockholm nu än för 5 år sedan” och en annan uttrycker att ”det enda som gör att jag 

potentiellt känner mig otrygg i Stockholm är narkotikamissbrukare”. En stor andel av 

respondenterna lyfter tiggerifrågan, vilken ju har varit omdiskuterad i media, och menar att 

tiggeri på gatorna till stor del bidrar till en känsla av otrygghet i stadsmiljön. Det går i linje 

med exempelvis teorin om broken windows, som lyfter företeelsen tiggeri som ett viktigt 

tecken på bristande kontroll i ett samhälle, som sedan leder till utbredd otrygghet för 

medborgarna (Wilson och Kelling, 1982: 3). 

Resultaten visar att nästan två tredjedelar av kvinnorna som svarat på enkäten är rädda för att 

gå ut ensamma. Endast en tredjedel av männen har svarat samma sak. Även om båda siffrorna 

är höga finns en tydlig könsskillnad att ta i beaktande. Kvinnor upplever i större utsträckning 

otrygghet än män, vilket även överensstämmer med en stor del av den tidigare forskningen (se 

t.ex. Bromley m.fl., 2000; Listerborn, 2002; Loewen m.fl., 1993). En respondent talar om att 

otryggheten i samhället ökar på grund av ”den mer hotfulla stämningen som pojkar och unga 

män står för”. Det kan tolkas som att könsskillnaden skulle kunna komma ur en ojämn 

fördelning av inflytande och makt (se t.ex. Listerborn, 2002), där ”pojkar och unga män” är de 

som innehar makten att bestämma hur stämningen i ett samhälle ska upplevas. Ett annat 

tydligt exempel från respondenternas egna kommentarer på att det även finns en upplevd 

könsskillnad i tryggheten är en respondent som menar att ”tryggheten i Stockholm för 

framförallt tjejer har förvärrats oerhört mycket de senaste åren. Det är starkt obehagligt att 
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vara ute själv, både dag och kvällstid”. Trygghet handlar ju ofta inte om endast en aspekt och 

att kvinnor upplever stadsmiljön annorlunda än män är inte den enda anledningen till varför 

kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet. En annan möjlig anledning till 

könsskillnaden kan vara kvinnors rädsla för utsatthet, helt enkelt deras rädsla för män 

(Valentine 1989: 389). En respondent lämnar kommentaren att ”otryggheten är nog mer 

kopplad till män än till mörka buskage”. En rädsla för män, eller utsatthet, kan dock hänga 

ihop med en rädsla för exempelvis mörka buskage. Risken för utsatthet kan tänkas öka då det 

finns potentiella gömställen för eventuella gärningsmän, vilket då även kan ha en påverkan på 

den upplevda tryggheten (se t.ex. Nasar och Fisher, 1993). 

En diskussion som kan föras kring de flesta undersökningar är riktningen på kausaliteten. 

Denna studie är inget undantag (se t.ex. Hinkle och Weisburd, 2008). Den utgår från att 

upplevd stadsmiljö, där eventuella upplevda problem med sociala fenomen räknas in, har en 

påverkan på upplevd trygghet. Det föreligger en viss risk att sambandet går i en annan 

riktning. Individer som upplever otrygghet, eller lägre trygghet, kanske är mer benägna att 

lägga märke till problem och brister i stadsmiljön. Möjligtvis upplevs stadsmiljön som sämre 

av de som redan upplever otrygghet, fastän otryggheten kanske har en annan källa. Utifrån de 

teorier och den tidigare forskning som valdes för studien bestämdes det att en viss riktning 

skulle undersökas mer ingående och utifrån uppsatsens tids- och storleksmässiga 

begränsningar avgränsades studien till det. Vad som undersöks är även respondenternas 

upplevelse, både av stadsmiljön och av tryggheten. Det blir därmed en subjektiv bild av 

sambandet som presenteras, vilket öppnar upp för risken att respondenter tolkar olika och att 

resultaten blir svårtolkade. Samtidigt argumenterar Wilson och Kelling (1982) för att det är 

just medborgarens upplevelse av stadsmiljön som spelar roll för en stad eller stadsdels förfall 

och utbredningen av otrygghet. Upplever en medborgare ett område som skräpigt, klottrigt 

eller trasigt, blir det lättare för den individen att själv skräpa ned, klottra eller vandalisera. På 

så sätt sprids stadens förfall och otryggheten breder ut sig (Wilson och Kelling, 1982). 

En aspekt som inte tas upp i studien är vilken tid på dygnet otryggheten är störst. ”Känner 

ingen otrygghet dagtid, men kvällar och nätter vill jag inte vara ute själv” skriver en 

respondent, och många andra lämnar liknande kommentarer. Bristande belysning och mörka 

områden tas upp som en del av eventuella problem i stadsmiljön, men ibland handlar det 

kanske inte endast om mörkret i sig. Det handlar ibland kanske snarare om fenomen som är 

vanligare under kvälls- och nattetid. Restaurangstråk och pubmiljöer upplevs ofta som osäkra 

och otrygga (se t.ex. Bromley m.fl., 2000), och dessa miljöer är ofta mer aktiva och befolkade 
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under de senare timmarna på dygnet. Inte bara trygghet, utan även stadsmiljö, kan upplevas 

annorlunda på dagen och på natten. Stockholms stads gator och torg rengörs och städas främst 

på nätterna (Stockholms stad, 2015). Det är därför rimligt att anta att gatorna upplevs som mer 

skräpiga och smutsiga på kvällarna. För att få en tydligare bild av otryggheten kan det vara 

givande att även ta det i beaktande när frågorna ställs till respondenterna. Det är även 

fruktsamt att dela upp begreppet ”stadsmiljö” i de delar som det består av. Det finns en 

möjlighet att nedskräpning, bristande belysning och brända bilar har olika påverkan på den 

upplevda tryggheten. Bristande belysning kan exempelvis öka rädslan för utsatthet, medan 

nedskräpning och brända bilar blir ett tecken på sociala missförhållanden (Nasar och Fisher, 

1993). Inom ramen för denna studie har stadsmiljö slagits ihop till ett samlat begrepp, men för 

en mer djuplodande analys krävs med stor sannolikhet separata analyser. 

Framtida forskning 

För framtida forskning är det viktigt med en tydlig definition på begreppet trygghet. Många 

tidigare studier saknar en tydlig definition av begreppet, och även denna uppsats utgår från 

olika, och en sammanslagning av flera, definitioner. För att underlätta framtida forskning 

inom trygghetsområdet krävs en gedigen och vedertagen begreppsdefinition. Då många 

respondenter tog kontakt med författaren angående upplevda problem med sociala fenomen, 

främst tiggeri, hade mer forskning kring detta varit intressant. Det verkar vara ett ämne som 

engagerar många och där den tidigare forskningen är till synes bristande och i många fall 

politiskt influerad. När det gäller specifikt stadsmiljö hade en mer djupgående jämförelse 

mellan de olika stadsdelarna varit intressant, för att undersöka huruvida det finns någon 

skillnad i upplevelserna av stadsmiljö och trygghet. Då hade det funnits en möjlighet att 

undersöka huruvida de faktorer som skiljer stadsdelarna åt, exempelvis medelinkomst och 

utbildningsnivå, spelar roll i hur stadsmiljö och trygghet upplevs, eller om det främst beror på 

vart individen i fråga är bosatt. En jämförande analys med huvudstäder i andra länder kunde 

vara intressant, då Sverige jämförelsevis ofta sägs ha ovanligt hög grad av trygghet. 
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