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Trygghetsvandringen är kanske här för att stanna. Den har kanske många fler 
bottnar och betydelser än vi anade från början.

När jag på 1990-talet började ta med boende i några göteborgska förorter ut 
på vandringar i de nära miljöerna kunde jag aldrig i min vilda fantasi ana vart det 
skulle leda. Men jag hörde då att de flesta på ett eller annat sätt pratade om 
trygghet oavsett om de hade sitt ursprung i Sverige eller Kurdistan eller Somalia. 
Och jag började själv intressera mej för vilken betydelse den fysiska miljön har 
för hur trygg man känner sig.

Jag förstod också att det finns en magisk dimension i vandringen och samtalet. 
Man blir på gott humör! Det är kul att prata med andra om hur det ser ut, känns 
och fungerar där man bor.

Efter att den första lilla enkla manualen för trygghetsvandringar kom i tryck 
2002 har den omarbetats två gånger och spridits till hela Sverige och även till 
utlandet.

Det har under de senaste 6–7 åren gjorts många trygghetsvandringar i de 
flesta av Göteborgs stadsdelar och i många andra kommuner i Sverige. Konceptet 
har också kritiskt diskuterats i några vetenskapliga sammanhang. Det har dock 
inte gjorts någon utvärdering förrän Mia Andersson-Ek nappade på idén i sökandet 
efter ämne till sin magisteruppsats i kulturgeografi vid Göteborgs universitet 
våren 2008.

Demokrati- och genusaspekterna är kanske de mest centrala i trygghets-
vandringskonceptet och de teoretiska ramar som Mia använder sig av. Hon visar 
med hjälp av dessa att det är en bit kvar att gå tills trygghetsvandringskonceptet 
blir ett så inkluderande och demokratiskt redskap som det är tänkt från Tryggare 
och Mänskligare Göteborgs horisont.

Skriften ni håller i handen är en nerbantad version av Mias magisteruppsats. 
Skulle ni vilja läsa den som helhet är det bara att kontakta Tryggare och Mänsk-
ligare Göteborg. 

Det har varit ett stort nöje att vara bollplank åt Mia under hennes uppsatsarbete 
och sedan under omarbetningen. Det ger gott hopp åt framtiden med sådan klok-
skap och demokratisk insikt hos en ung människa. 

  Tack Karin Alsén, Ulrika Barkman, Lillvi Egerbladh, Siamac Fallah, Margareta 
Sjöholm, och Malin Uller för att ni ställt upp med er erfarenhet och tid för Mias 
arbete.

Gerd Cruse Sondén, 
arkitekt på Tryggare och Mänskligare Göteborg,
april 2009
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I februari 2008 fick jag en förfrågan från Gerd Cruse Sondén om att göra en mindre 
utvärdering av det arbete med trygghetsvandringar som sker runtom i Göteborg. 
För mig kändes det väldigt intressant att få studera ett koncept som på ett så 
konkret sätt kombinerar trivsel och trygghet i det egna närområdet med så svår-
definierade och abstrakta frågor som demokratiskt deltagande och tillgänglig heten 
till det offentliga rummet.

Tanken var från början att göra ett antal fallstudier över enskilda trygghets-
vandringar och intervjua deltagare och organisatörer. Men då inga trygghetsvand-
ringar var planerade i Göteborgs Stad under den aktuella perioden så fick pla-
nerna ändras. Istället valde jag att intervjua de ansvariga för trygghetsvandringar 
på ett antal stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Utvärderingen baseras därmed på 
erfarenheter och uppfattningar hos de enskilda tjänstekvinnor och -män som 
arbetar med att anordna trygghetsvandringar. 

Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida metoden Trygghets-
vandringar är ett fungerande demokratiskt instrument, det vill säja om det är ett 
forum för allmänheten att göra sin röst hörd och påverka utformningen av det offentliga 
rum där de rör sig mest. Huvudfrågeställningen blev därför följande: 
Fungerar trygghetsvandringar som ett demokratiskt instrument och i så fall hur? 
För att besvara detta formulerades tre frågeställningar som utvärderingen utgår 
ifrån:
1. Hur ser sammansättningen hos deltagarna ut och vilken relevans har detta för trygg-

hetsvandringarnas funktion?
2. Hur sker efterarbetet och hur sker återkopplingen till deltagarna?
3. Hur upplever de som anordnar trygghetsvandringar att trygghetsvandringarna fungerar 

som planeringsinstrument och lokaldemokratiskt instrument? Hur ser de på de demokra-
tiska vinsterna och svårigheterna med konceptet?

Jag valde att studera trygghetsvandringar i ljuset av två olika teoretiska infalls-
vinklar;

Den första infallsvinkeln är teorier och betänkanden om demokrati och deltagande, 
främst med koppling till planering, tillgänglighet och mötesplatser. Mer specifikt 
studeras här ett mindre antal av Statens offentliga utredningar (SOU) som skrivits 
om ämnet, främst då de två betänkanden som Demokratiutskottet respektive 
Demokratiutredningen publicerade 1996 och 2000.

Den andra teoretiska infallsvinkeln är den feministiska geografins, eller genus-
geografins, kritik av planering och utformandet av det offentliga rummet. Jag 
valde att studera just en feministisk kritik därför att den tar upp utestängande 
och osynliggörande av kvinnors, och även andra underpriviligierade gruppers, 
specifika erfarenheter och problem i relation till det offentliga rummet och den 
byggda miljön. Den feministiska kritiken, med förespråkare som stadsbyggnads-
forskarna Carina Listerborn och Tora Friberg, har även utgjort ett viktigt bidrag 
i utformandet av trygghetsvandringar som koncept och trygghetsarbetet i stort i 
Göteborgs kommun.

3
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Disposition
Syftet med detta kapitel är att redovisa den teoretiska grund utifrån vilken jag 
har tolkat och analyserat det intervjumaterial som utgör utvärderingens empi-
riska grund. I inledningen formulerade jag syftet med utvärderingen som ›att 
undersöka huruvida metoden Trygghetsvandringar är ett fungerande demokratiskt instru-
ment, det vill säga är det ett forum för allmänheten att göra sin röst hörd och påverka 
utformningen av det offentliga rum där de rör sig mest?‹ För att kunna studera detta 
behövs en förståelse för hur individer rör sig i, har tillgång till, och uppfattar det 
offentliga rummet. Dessutom krävs en förståelse av hur maktrelationer i rummet 
och mellan individer påverkar olika aktörers deltagande i en demokratisk process. 
För att kunna svara på frågan om hur trygghetsvandringar fungerar som demo-
kratiskt instrument krävs alltså en bred förståelse inom flera olika områden, och 
därmed berör också den teoretiska grunden i det här kapitlet en rad områden 
som är väsentliga för förståelsen och analysen av ämnet.

Den första delen finner vi under rubriken Demokrati- och deltagandeforsk-
ning. Här studeras några statliga demokratiutredningars syn på demokrati och 
uppfattade demokratiska risktendenser i samhället, och detta kopplas sedan till 
användningen av det offentliga rummet och vikten av möten och dialog mellan 
medborgare, administration och politiskt styre. 

För att förstå hur olika gruppers tillgång till rummet ser ut är det väsentligt 
att se hur tillgängligt och tryggt rummet uppfattas av individer inom gruppen. 
Andra hälften av detta kapitel belyser därför hur olika gruppers tillgång till det 
offentliga rummet begränsas av ekonomiska och sociala faktorer såsom resurs-
tillgång och maktordningar. I analyser av gruppers tillgång ligger här fokus på 
frågor om kön och genus.

Men innan vi ger oss in på teorier om demokrati och tillgång till rummet så 
vill jag inleda med att redovisa de utgångspunkter som ligger till grund för utvärde-
ringen.

Teoretisk och ideologisk utgångspunkt 
Utgångspunkten för utvärderingen är att tillgång till det offentliga rummet1 är en 
rättighet för varje individ, och ansvaret för tillgängligheten ligger såväl på individer 
i samhället som på organisationer, företag, stat och kommun samt andra aktörer. 
Det är dock rimligt att anta att stat och kommun i egenskap av det allmännas 
representant har det övervägande ansvaret för att skydda individens rättigheter. 

En annan utgångspunkt är att en trygg miljö gynnar en demokratisk utveckling. 
Människor som känner sig trygga har lättare att ta kontakt med andra människor 

1 Med ›offentligt rum‹ menar jag i den här skriften mycket förenklat platser inom tätt bebyggt 
område som allmänheten har fritt tillträde till och som inte kräver konsumtion hos den en-
skilda individen. Huvudsakligen gäller detta utomhusmiljöer men även offentliga bygg-
nader samt köpcentra och gallerior kan ingå.

runt omkring sig och är inte rädda att säga ifrån när de tycker saker är fel. På så 
sätt blir en stad som folk känner sig trygga i också mer faktiskt trygg eftersom 
den sociala interaktionen och kontrollen blir större. Jag tror inte att man kan 
överskatta vikten av att folk känner trygghet i sin vardag eller mängden aspekter 
en sådan trygghet påverkar.

Analysen av tillgång till det offentliga rummet utgår i den här skriften från ett 
intersektionellt maktperspektiv. Intersektionalitet är en akademisk inriktning och 
ett analysverktyg som förenklat kan säjas utgå från att individer och identiteter 
skapas i skärningspunkten mellan alla de maktordningar som individen medvetet 
eller omedvetet behöver förhålla sig till. Ett intersektionellt förhållningssätt inne-
bär alltså att man inte ser olika diskrimineringsgrunder som skilda företeelser 
som kan isoleras från varandra utan som komplexa samband som interagerar med 
varandra och på så vis skapar olika effekter hos olika individer. I det offentliga 
rummet är dessa maktordningar ständigt närvarande, i platsers fysiska utformning, 
i de individer som nyttjar rummet och i de egna föreställningar som begränsar 
och bestämmer våra rörelser. Att använda sig av en intersektionell analys för att 
förstå makt och identitet kan därför hjälpa oss att arbeta med de begränsningar 
som personer upplever i det offentliga rummet. Här kan det också vara värt att 
nämna att analysen baseras på en övertygelse om att ingen borde diskrimineras 
på grund av kön, etnicitet, ålder, socialgrupp, funktionalitet eller sexuell oriente-
ring. Det kan anses vara en självklarhet, men tyvärr är det sällan så självklart som 
man skulle kunna önska. 

Klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättningar, ålder, språk och åtskilliga andra 
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diskrimineringsgrunder är alltså en viktig del i förståelsen av individens tillgång 
till, och utnyttjande av, det offentliga rummet. Som det ser ut idag är individers 
möjlighet att förflytta sig inom staden beroende av en mängd faktorer som ofta 
påverkas direkt av de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Sådana faktorer 
kan vara ekonomiska medel, fysisk hälsa och frihet, och dessa faktorer måste 
begrundas i alla beslut som rör förflyttningsmöjligheter.

Under många år har stadsplanering ansetts vara könsneutral mark, men på 
senare år har man från officiellt håll börjat uppmärksamma att vad som tidigare 
ansågs vara generella res- och rörelsemönster i hög grad var, och är, manliga res- 
och rörelsemönster2. Det offentliga rummet har alltså utformats utifrån mannen 
som norm3, och kvinnors rörelsemönster och erfarenheter har inte beaktats. Fort-
farande utformas mycket av stadsrummet och samhällets trafiklösningar med 
mannen som norm, bland annat i och med att beräkningar av restidsvinster, eko-
nomisk lönsamhet och trafiksäkerhet tenderar att prioritera biltrafik framför 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tidsvinster för kollektivtrafikanter värderas 
också lägre än biltrafikanters i nyttokalkyler4.

Män och kvinnor har som grupper skilda resmönster, något som jag kommer att 
återkomma till senare i skriften. En effekt av kvinnors res- och rörelsemönster är 
att de är mer beroende av att röra sig i offentliga miljöer än män, och de påverkas 
därför mer av stadens planering i form av trygga och otrygga miljöer.

Demokrati- och deltagandeforskning
Forskning och teoribildningar kring demokrati och medborgardeltagande har 
funnits i alla fall sedan antiken, och forskningsfältet har attraherat en stor del av 
världens mest hyllade forskare och filosofer. Istället för att försöka skissera ens en 
grund forsknings- och idéöversikt över hela ämnet har jag dock valt att fokusera 
på ett antal SOU som tar upp frågan om medborgerligt deltagande i relation till 
den fysiska planeringen och det offentliga rummet. Främst studeras här det 
betänkande som Demokratiutredningen publicerade 2000, som skisserar det 
demokratiska läget i Sverige och som belyser brister och rekommenderar fokus 
för fortsatt demokratiarbete. Utöver detta betänkande kommer jag även delvis 
att hänvisa till andra utredningar som har känts relevanta för ämnet. 

2 Se bl a Listerborn i ›Trygg stad‹ (2002) eller ›Om rätten att slippa skyddas‹ (2000) alternativt 
red. Schough (2002) ›Svensk kulturgeografi och feminism‹ för diskussion om mannen som 
norm i stadsplaneringen.

3 ›Mannen som norm‹ är ett vedertaget begrepp inom genusforskning och definieras som 
den vita, borgerliga, heterosexuella, medelålders mannen som utgångspunkt för att gene-
ralisera människan. Se bland annat de Beauvoirs diskussion om mannen som norm och 
kvinnan som ›den andra‹ i ›Det andra könet‹ 1949.

4 För diskussion runt nyttokalkylers inverkan på kvinnors resmöjligheter se bland annat 
Boverket (1996) ›Hela samhället‹ och Listerborn (2000) ›Om rätten att slippa skyddas‹.

Demokratiutredningens syn på demokrati och deltagande
Det statliga demokratibetänkandet baseras på en deltagardemokrati med deliberativa 
kvaliteter. Demokratiutredningen konstaterar att deltagardemokratin betonar att 
individen är en social varelse som utvecklas och formas i relation till omvärlden. 
För att en individ skall kunna utveckla sin potential krävs då att hon skall »leva 
i gemenskap med andra i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma intressen«5. 
Hon bör vidare garanteras deltagande i den gemensamma politiska praktiken där 
medborgarna tillsammans tolkar och omtolkar vad som är rätt och gott. I en del-
tagardemokrati är det snarare plikt än rättighet att delta i den politiska processen, 
och en långtgående decentralisering förespråkas. Om medborgarna inte bryr sig 
om och deltar aktivt i politiken, så beror detta på att de »saknar verkliga möjlig-
heter att påverka, att de delegerat bort sin makt«.6 

I den deliberativa demokratiteorin »betonas argumentationens och samtalets 
fundamentala betydelse för demokratin«.7 Demokratin är därför i behov av 
»offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas«.8 Det 
deliberativa demokratiidealets viktigaste beståndsdel är det rationella samtalet. 
Christer Karlsson, en av författarna till boken Demokratins Mekanismer, konsta-
terar att det deliberativa demokratiidealet förespråkar:

 »[…]vikten av den process där individuella preferenser bildas.[…]  Det är 
därmed det goda samtalet, snarare än förhandlingen eller omröstningen, som 
står i centrum för intresset.«9

Demokratiutredningen fastslår i sitt betänkande att även om den representativa 
demokratin utgör stommen i det demokratiska systemet, så bör medborgarna 
garanteras deltagande i det demokratiska beslutsfattandet för en gemensam 
tolkning eller omtolkning av vad som är önskvärt, rätt och riktigt.10 Utredningen 
konstaterar att medborgardeltagandet bör öka och föreslår ett antal åtgärder för 
att detta skall kunna åstadkommas.11 En stor del av åtgärderna syftar till att skapa 
mötesplatser och dialog mellan medborgare såväl som mellan medborgare och 
politiker/tjänstemän. 

Utredarna konstaterar även att ett hinder för ett reellt demokratiskt medborgar-
deltagande är den avsevärda politiska ojämlikheten i Sverige. De förespråkar där-
för olika konkreta åtgärder för att uppväga denna ojämlikhet, till exempel stöd 

5 SOU 2000:1 ›En uthållig demokrati! – politik för folkstyrelse på 2000-talet‹ s 22

6 Ibid. s 22

7 Ibid. s 22

8 Ibid. s 23

9 Karlsson i red. Gilljam m.fl. (2003) ›Demokratins mekanismer‹ s 214

10 SOU 2000:1 s 29 f

11 Ibid. s 243 f
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för att gynna marginaliserade gruppers politiska deltagande. Den långsiktiga 
strategin för deltagandet är att minska de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
till en nivå där de inte påverkar den politiska jämlikheten.12

Systemtilltro och självtilltro
Medborgarnas politiska tilltro, det vill säga om de uppfattar det som möjligt att 
påverka politiskt beslutsfattande, kan delas upp i två delfrågor; Dels om man tror 
att det politiska systemet är öppet för utifrån kommande krav – systemtilltro – dels 
om man själv anser sig besitta förmåga att påverka i relation till andra medborgare 
– självtilltro.13 Demokratiutredningen konstaterar att misstron mot det politiska 
systemet inte har ökat under 90-talet, snarare tvärtom. Trots en minskning i del-
tagandet i det »direkt politiska livet« så förefaller medborgarnas samhällsengage-
mang faktiskt att öka. 14 Dock, konstaterar utredningen, är den politiska tilltron 
ändå en orsak till oro då tilltron fortfarande ligger på en tämligen låg nivå. Dess-
utom är den allmänna självtilltron låg och det finns en stor skillnad mellan olika 
gruppers tilltro, både till systemet och till den egna påverkansmöjligheten. 

Maktojämnhet och utanförskap
Det finns många idéer och åsikter kring hur politiken bör utformas. Att jämlikhet 
har en central roll i en demokrati är dock en allmänt utbredd uppfattning. Nor-
men är att alla bör behandlas lika och det är inte vem som säger något som ska ha 
betydelse, utan vad som sägs. Alla ska ha rätt att få yttra sig, även om de som 
lyssnar är av en annan åsikt.15 Strävan efter politisk jämlikhet används dock ofta 
som ett argument mot ett ökat medborgardeltagande eftersom det ofta är de 
redan resursstarka grupperna som får det största inflytandet när politiska processer 
öppnas upp för allmänhetens inflytande.16

Man talar ofta om jämlikhet i tillgång och jämlikhet i utfall. Utfallet ska genom-
föras lika vem det än avser. En jämlik tillgång är jämlika förutsättningar. Detta 
kan till exempel handla om jämlika kontakter med politiker, jämlik tillgång till 
kunskap, och avsaknad av diskriminering på grund av grupptillhörighet. 

Demokratiutredningens betänkande lyfter fram ojämlikheten i Sverige som 
ett av de största hoten mot demokratin. Det är då inte bara en socioekonomisk 

12 Henecke, B (2006) ›Plan & protest – En sociologisk studie av kontroverser, demokrati och 
makt i den fysiska planeringen‹ 

13 SOU 2000:1 s 211

14 SOU 2000:1 s 214

15 Sanne i red. Premfors, Roth (2004) ›Deliberativ demokrati‹  s 121

16 Nilsson (2005) ›Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, kom-
plexitet och konsekvenser‹ s 17

ojämlikhet som utestänger individer från den politiska arenan, även om inkomst 
och utbildningsgrad spelar en betydande roll. Demokratiutredningens betänkande 
noterar till exempel att kvinnor och män fortfarande inte har samma möjligheter 
att agera på olika nivåer i samhället varför jämställdhetsarbetet måste fortsätta 
med oförminskad kraft. Vidare lyfter den fram tre grupper som den ser särskild 
anledning att oroa sig för – ungdomar, invandrade och långtidsarbetslösa. Dessa 
grupper är exkluderade eller marginaliserade inte bara på grund av sin resurs-
svaghet utan även på grund av andra faktorer som gör att de inte har möjlighet 
eller incitament att delta i det politiska livet på jämlika villkor.  Detsamma kan 
gälla för skilda språknormer inom svenskan, där vissa sätt att uttrycka sig premieras 
framför andra. En annan faktor är sociala kontaktnät – en person som till exempel 
på grund av långtidssjukdom eller arbetslöshet inte har självklar tillgång till sociala 
sammanhang blir lätt passiviserad och dess självtilltro minskar. 

När det gäller ungdomar konstaterar utredningen att:

»[…] deras politiska intresse inte kanaliseras genom de etablerade politiska 
strukturerna, utan sker i stället ofta i andra former, t.ex. nyare sociala rörelser 
och i subkulturer. Det är angeläget att de etablerade organen bejakar det 
engagemang som ungdomar visar och skapar möjligheter till dialog.«17

17  SOU 2000:1 s 243–244
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Ännu mer oroande anser utredningen att situationen är för personer med utländsk 
bakgrund och långtidsarbetslösa. De skriver:

»Personer med utländsk bakgrund, i synnerhet de med utomeuropeisk bak-
grund, och arbetslösa, i synnerhet de långtidsarbetslösa, är 1990-talets stora 
förlorare avseende politisk mobilisering.

Dessa båda grupper har genomgående ett lägre deltagande och en lägre del-
aktighet än befolkningen i övrigt. Under 1990-talet har dessutom gapet till 
övriga ökat dramatiskt. Idag finns ett utbrett utanförskap hos dessa grupper. 
På sikt kan detta komma att betyda att vi får en betydande andel medborgare 
som är permanent utanför det politiska beslutsfattandet. Från demokratisk 
synpunkt är en sådan utveckling oacceptabel.

Vi anser därför att det måste till extraordinära ansträngningar för att öka den 
etniska integrationen.«18

Förutsättningar för medborgerligt deltagande i offentlig planering
Samrådsprocessen inom Plan- och bygglagen (PBL) har varit föremål för en hel 
del studier runt medborgerligt inflytande över den offentliga planeringen. I slut-
betänkandet från PBL-kommittén från 2005, SOU 2005:77 ›Får jag lov?‹, kon-
stateras att:

»Medborgarnas medverkan är viktig, dels för att beslut som har tillkommit 
utan att allmänheten har getts möjligheter att medverka i beslutsprocessen 
ofta får svårt att bli allmänt accepterade, dels för att allmänhetens medverkan 
är nödvändig för att garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. 
[…] Olika grupper har dock framfört att de inte får komma till tals i tillräcklig 
utsträckning och att detta bl.a. leder till att vissa väsentliga samhällskrav inte 
uppfylls. Till följd av detta riskerar man att få åtgärda fel i ett sent skede och till 
en högre kostnad än om kraven kunnat tillgodoses i tidigare skeden, ibland 
redan vid ritbordet.«19

Även de båda demokratibetänkandena konstaterar att den samrådsprocess som 
krävs i PBL är en viktig faktor för att öka medborgarnas inflytande över det 
offentliga rummets utformning och att skapa upplevelse av medbestämmande 
och systemtilltro. Dock, konstaterar de, är denna samrådsprocess inte fullt till-
räcklig utan behöver kompletteras och förstärkas för att utgöra det viktiga demo-
kratiska instrument som den kan vara. En sådan komplettering kan till exempel 
vara olika typer av mötesarenor mellan medborgare och beslutsfattare. Liknande 
resonemang har framförts även av andra utredningar av PBLs utformning och 
tillämpning. I en studie av deltagande och kontroverser inom fysisk planering 

18  SOU 2000:1 s 243–244

19 SOU 2005:77 ›Får jag lov? Om planering och byggande‹

från 200620 kommenterar författaren att PBL har en struktur och uppbyggnad 
som förstärker konventionella roller och genomsyras av en tilltro till en rationell 
planeringsfilosofi, något som även konstateras i Demokratiutvecklingskommitténs 
betänkande från 199621. Både demokratiutvecklings-kommittén och en SOU 
från Boverket 199622 förespråkar en proaktiv roll för medborgarna och konstaterar 
att en utvidgad dialog skulle behöva komma till stånd mellan planerare, politiker 
och medborgare.

Trygghetsvandringar skulle kunna vara ett medel för att skapa en sådan 
utvidgad dialog, men detta förutsätter att vandringarna sker på ett tidigt stadium 
i planeringsprocessen och att olika ansträngningar sker för att överbrygga hinder 
för ett demokratiskt deltagande. 

Offentliga arenor och dialog
Båda demokratibetänkandena lyfter fram möjligheten till dialog och mötesplatser 
i det offentliga rummet som en viktig demokratisk arena och något som bör vara 
ett fokus i fortsatt demokratiarbete. I SOU 2000:1 ›En uthållig demokrati‹ kon-
stateras att:

»Våra resultat visar att fler offentliga rum för politiska samtal måste öppnas. I 
takt med globaliseringen skapar exempelvis den ökade förhandlingspolitiken 
bristande möjligheter för medborgarna att få insyn och utkräva ansvar. Det 
gäller att låta fler medborgargrupper än vissa resursstarka lobbare bli delaktiga 
när regelverk utformas på allt fler nivåer.«23

Och författarna fortsätter:

»Vi vill samtidigt hejda en elitdemokratisk utveckling där politikerstyret fått 
ersätta medborgarstyrelsen och där den demokratiska aktiviteten koncentrerats 
till valdagen. Alla medborgare bör ges möjligheter att delta i breda diskussioner 
också före beslut och mellan valen. Vår mening är att den politiska jämlikheten 
inte kan uppnås utan att alla medborgare har tillgång till sådana platser och 
jämlika förutsättningar att ta tillvara dessa möjligheter.«24

För att det offentliga rummet skall fungera som demokratisk arena krävs, som 
författarna konstaterar, en jämlik tillgång och nyttjande av rummet. Uppdelande 
på grund av kön eller könsuttryck, ålder, etnicitet, funktionsnedsättningar och 

20 Henecke (2006) ›Plan & protest – En sociologisk studie av kontroverser, demokrati och 
makt i den fysiska planeringen‹

21 SOU 1996:162 ›På medborgarnas villkor – en demokratisk infrastruktur‹

22 Berntsson, V (red.) (1996) ›Hela samhället: Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och 
byggd miljö‹ Boverkets rapport 1996:4, Karlskrona

23 SOU 2000:1 s 242

24  Ibid. s 243
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sexualitet skapar ett segregerat offentligt rum och riskerar att leda till utestäng-
ande och ›vi och dem‹-skapande som utgör ett stort hot mot en demokratisk 
utveckling. Som vi kommer att se längre fram i detta kapitel ansluter sig Demo-
kratiutredningarna här till samma resonemang som förs av feministiska och inter-
sektionella geografer och arkitekter. Det finns alltså en konsensus bland dessa 
aktörer om att skillnaderna i tillgänglighet för olika grupper är ett djupgående 
demokratiskt problem som behöver betydande insatser för att lösas. För att skapa 
ett offentligt rum, och därmed en offentlig arena för möten och samtal, som är 
tillgänglig för alla, behöver vi alltså se till de maktordningar som utestänger och 
begränsar individers tillgång. I detta arbete vill jag hävda att en intersektionell 
maktanalys är ett av de främsta verktygen. 

Trygghetsvandringar har här en möjlig dubbel funktion. De kan i sig utgöra 
förhållandevis jämlika och tillgängliga offentliga arenor för dialog förutsatt att de 
anordnas på ett sätt som tar hänsyn till och motverkar repressiva maktordningar. 
Därmed kan trygghetsvandringarna i sig vara just ett sådant demokratiskt rum 
där den efterfrågade dialogen och interaktionen sker under former som gynnar 
tillgängligheten och utbytet. Dessutom kan trygghetsvandringar fungera som ett 
instrument för att skapa en förståelse hos planerare och politiker för olika gruppers 
nyttjande och upplevelse av det offentliga rummet, vilket i sin tur kan ge förut-
sättningar för skapandet av rum som öppnar för mer demokratiskt nyttjande. 
Trygghetsvandringarna, återigen förutsatt att de sköts på ett medvetet sätt, kan 
på så sätt medverka till att utforma ett offentligt rum som är inbjudande och 
tillgängligt för alla.

För vem görs det offentliga rummet?
I inledningen till den här skriften hävdade jag att tillgång till stadens offentliga 
rum är en grundläggande demokratisk rättighet och att som sådan borde det vara 
stadens uppgift att säkra tillgången till det offentliga rummet för medborgarna. 
För att kunna göra detta behöver vi studera de begränsningar som finns för indi-
viders rörelsefrihet. Vilka hinder finns det för att alla skall kunna röra sig på gator 
och torg, i parker och handelscentrum, på lika villkor?

Grundförutsättningen för att kunna finnas i och nyttja det offentliga rummet är 
att vi kan ta oss utanför det egna hemmet, och oftast även utanför hemmets omedel-
bara närhet. För att kunna göra detta finns vissa hinder som måste överbryggas;

För det första måste vi vara fysiskt kapabla att förflytta oss, det vill säga inte 
hindras av funktionsnedsättning eller avsaknad av förflyttningsmedel. Dessutom 
måste vi se förflyttningen utanför hemmet som tillräckligt säker för att vi skall 
våga lämna den uppfattade tryggheten inom hemmets väggar. Och sist men inte 
minst måste vi ha tid och frihet att röra oss från hemmet, det vill säga inte hindras 
av ansvar för vårdtagare, tidsbrist eller fysiskt tvång. 

I alla dessa hänseenden kan man se betydande skillnader i rörelsefrihet mellan 
olika grupper i samhället på grund av skillnad i arbetsfördelning, tillgång till 
resurser och personlig frihet.

Kanske tydligast kan vi se skillnader mellan kvinnor som grupp och män som 
grupp, men skillnaderna finns även om vi ser till sådant som ålder, inkomstnivåer, 
etnicitet, funktionsnedsättningar, utbildningsnivå, och så vidare. 

Individer har alltså skilda möjligheter, och behov av, att förflytta sig och därmed 
skilda rörelsemönster i det offentliga rummet. Som ett exempel kan man se att 

till de mer regelbundna gång- och cykeltrafikanterna hör kvinnor, äldre, barn och 
ungdomar25. Dessa är med andra ord utsatta för effekterna av biltrafiken i högre 
grad än andra. Dessa grupper har också erfarenheter av trafikrummet som är viktigt 
att ta med i planeringen av det offentliga rummet.   

25 Se bl a diskussion i Listerborn (2000) ›Om rätten att slippa skyddas‹ samt statistik från Riks-
RVU presenterad i bl a SIKA (2002) ›Jämställda transporter? Så reser kvinnor och män‹ 

Gruppindelningar och generaliseringar
Det är problematiskt att generalisera kön på det sättet som man tvingas 
till vid studier av kvinnors och mäns förhållande till varandra eller sin 
omgivning. När jag talar om ›kvinnor‹ respektive ›män‹ i texten så menar 
jag kvinnor som grupp och män som grupp, därmed är det självklart inte 
sagt att den enskilda individens erfarenheter och uppfattningar stämmer 
överens med denna bild av könen. Det är även väsentligt att påpeka att 
utgångspunkten för denna text är att skillnader mellan kön inte är något 
biologiskt betingat utan en effekt av den dikotoma könsuppdelningen 
som produceras i samhället. Skillnader inom gruppen och kritik mot en 
dikotom könsuppdelning bör dock inte leda till att man blir rädd för att 
tala om att det finns specifika kvinnliga respektive manliga erfarenheter 
som en effekt av vår kultur. Det finns ett massivt forskningsunderlag som 
bekräftar att vi behandlar, och behandlas, olika på grund av kön. Att då tro 
att detta inte skulle skapa specifika gruppbestämda erfarenheter vore 
minst sagt naivt. 

Särhållandet när det gäller andra kategoriseringar än kön är sällan lika 
starkt som det mellan män och kvinnor, vilket innebär att det är mer dif-
fust vilka som räknas till medlemmar av gruppen. Men eftersom det finns 
en maktordning som underordnar personer på grund av klass, etnicitet, 
funktionalitet och sexuell orientering så finns det även här en erfarenhet 
som blir gruppspecifik och som är viktig att synliggöra.
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Rädsla och trygghet som en aspekt av tillgången till det offentliga 
rummet
För att förstå olika gruppers tillgång till det offentliga rummet, och därmed till stora 
delar av den demokratiska arenan, är det väsentligt att se att känslan av utsatthet 
och rädslan för brott och kränkningar utgör ett hinder för många människors 
nyttjande. De flesta människor upplever obehag i vissa situationer i det offentliga 
rummet, men vissa grupper är mer utsatta eller känner sig mer otrygga än andra. 
De trygghetsundersökningar som genomförts i Sverige sedan sjuttiotalet har 
entydigt visat på att kvinnor är mer otrygga än män är, detta trots att statistiken 
ofta pekar på att kvinnor ofta statistiskt sett löper mindre risk än män för att råka 
ut för våld i det offentliga rummet. Äldre kvinnor är de som är mest rädda för brott 
när de rör sig ute och yngre män är minst rädda samtidigt som brottsstatistiken 
pekar ut yngre män som mest våldsutsatta i det offentliga rummet och äldre kvinnor 
som minst våldsutsatta. Detta fenomen har kommit att kallas rädslo paradoxen, 
det vill säja underförstått att kvinnor är onödigt rädda. Det höjs dock fler och fler 
röster mot en sådan förenkling. Bland andra kulturgeograferna Carina Listerborn 
och Birgitta Andersson menar att bilden inte visar på att kvinnor är obefogat 
rädda utan på att statistiken inte redovisar alla faktorer som är relevanta för att förstå 
rädslan. I samhällets studier av otrygghet och rädsla för brott har man mer och 
mer kommit att uppmärksamma det stora mörkertalet när det gäller integritets-
kränkande brott som våld, hot och trakasserier, och att mörkertalet är än högre 
när det gäller sexuella kränkningar och i fall där förövaren är en närstående. Efter-
som en överväldigande majoritet av sexuella kränkningar begås mot kvinnor och 
kvinnor i högre utsträckning än män är utsatta för våld från närstående så bör 
alltså anmälningsstatistik användas med stor försiktighet i studiet av kvinnors 
situation. Som vi skall se längre fram är det inte heller bara de faktiska brott som 
begås mot den enskilda kvinnan som formar kvinnors otrygghet i det offentliga 
rummet, det finns ett våldskontinuum som placerar alla enskilda kränkningar och 
övergrepp mot kvinnor i en struktur som alla kvinnor tvingas förhålla sig till.26 

Studiet av rädsla bör därför istället fokusera på rädslan som en indikator på 
den strukturella utsatthet som vissa grupper lider av. Denna utsatthet består till 
en del av den faktiska risk för kränkningar som individer ur vissa grupper är utsatta 
för, till en del av uppfattningen om risken samt tilltron till den egna förmågan att 
avvärja eller hantera kränkningar. Ett sådant synsätt gör att det inte är relevant 
att tala om huruvida vissa grupper, till exempel kvinnor eller individer med funk-
tionsnedsättningar, upplever en otrygghet som inte motsvaras av deras utsatthet i 
brottsstatistiken. Istället bör man titta på den upplevda tryggheten hos individer 
och erkänna att en otrygghet alltid är en reaktion på någonting som individer upplevt 
eller upplever i sin vardag.

26 Se s 23 för ytterligare förklaring av våldskontinuum samt se t ex Andersson (2005) ›Risk 
– om kvinnors erfarenhet och fysisk planering‹ och Listerborn (2000) ›Om rätten att slippa 
skyddas‹ samt (2002) ›Trygg stad‹ för vidare diskussion och definiering.

Det är viktigt att påpeka att rädsla inte med nödvändighet är ett problem, 
rädsla är ofta en logisk följd av en farofylld situation och kan vara en livsviktig 
instinkt. Dock är det ett problem när rädslan hämmar och begränsar. Om rädslan 
dessutom är ett resultat av offerstämpling och inlärd misstro till sin egen förmåga 
snarare än ett resultat av faktiska hotfulla situationer, så innebär rädslan en 
begränsning av ens liv och möjligheter. Sådan rädsla kan användas som ett sätt 
att passivisera och begränsa hela gruppers deltagande i samhällslivet och blir då 
ett starkt maktmedel. 

I Danmark har man arbetat med trygghet och säkerhet sedan sjuttiotalet, och 
i den danska modellen uppmärksammas vikten av en levande stadskärna för att 
skapa trygghet. En levande stadskärna innebär att ett brett spektrum av män-
niskor rör sig i centrum vid nästan alla dygnets timmar. Förutsättningarna för att 
uppnå det är många olika verksamheter som lockar folk vid olika tider på dygnet 
samt en upplevelse av stadsrummet som trevligt och inbjudande att vistas i.27 Ju 
fler människor ur olika samhällsgrupper som rör sig i ett område, desto tryggare 
uppfattas området generellt sett vara. Och ett tryggt område är inbjudande att 
vistas i. På så sätt etableras en ›god cirkel‹ där ett område som uppfattas som 
tryggt och trivsamt lockar till sig rörelse vid olika tider på dygnet och därmed blir 
än mer tryggt att vistas i. 

Men hur skapar man då denna initiala trivsel och trygghet som får folk att 
vilja röra sig i stadsrummet? Arkitekter och stadsplanerare har under de senaste 
årtiondena i allt större utsträckning studerat hur den fysiska utformningen av 

27 Bo Grönlund: Trygga gatu- och stadsrum – Inlägg på Sydplandagen i Lund 7 november 
2001.
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rummet påverkar trivsel och trygghet. En av dessa är arkitekten Bo Grönlund, 
som menar att för att arbeta med brottsprevention och trygghetsskapande så 
måste man ta hänsyn till de urbana kvaliteterna. Han delar in dessa kvaliteter i 
tre villkor: Den trivsamma staden, den trygga staden och den spännande staden, och 
menar att den sistnämnda ofta glöms bort i stadsplanering och brottsprevention. 
Ett stadsrum skall bjuda på möjligheter och kreativa uttryck för att vara spännande 
och intressant, och i en alltför ordnad miljö riskerar man att tappa dessa kvaliteter. 

Kvinnors tillgång till det offentliga rummet
Den feministiska forskningen kring kropp och rum har kommit med betydande 
bidrag till förståelsen av olika gruppers tillgång till, och nyttjande av, det offent-
liga rummet. Den har sedan 70-talet allt tydligare visat att den fysiska planering 
som ansågs spegla neutrala värden och mönster, istället speglade – och tillgodo-
såg – manliga värden och mönster. 

Traditionellt fokuserar den feministiska forskningen på kvinnors erfarenhet 
och nyttjande, men dess studier av över- och underordning och normer är även 
relevanta för andra maktrelationer mellan grupper och individer. Med ett ökat 
intresse för intersektionalitetsperspektiv har dessutom andra maktordningar än 
kön kommit att inkluderas explicit i den feministiska forskningen.

Som framhållits tidigare har olika grupper olika stor tillgång till det offentliga 
rummet, och den skillnad som till största del har varit fokus för undersökningar 
är den mellan könen. Kvinnor deltidsarbetar eller dubbelarbetar28 i betydligt större 
utsträckning än män och kvinnorna är fortfarande de som har huvudansvaret för 
hushåll och barn i de flesta heterosexuella familjebildningar.29 Detta begränsar 
deras tillgång till det offentliga rummet genom tidsbrist och ansvar för vårdtagare. 
Ansvaret för hem och vårdtagare innebär även att kvinnor i större utsträckning än 
män har komplexa resmönster med flera delmål under samma resa30. Det kan till 
exempel handla om att hämta barn på dagis/skola eller handla på vägen hem från 
jobbet, vilket ställer högre krav på flexibilitet och pålitlighet i transportsystemet. 
Kvinnor har dessutom mindre ekonomiska resurser31 än män. Trots att jämställd-
hetsdebatten i Sverige under många år har haft fokus på löneskillnader så är 

28 Statistiska centralbyrån (SCB) www.scb.se 2007-11-14

29 red. Schough (2002) ›Svensk kulturgeografi och feminism : rötter och rörelser i en rumslig 
disciplin‹ 

30 Se bl a diskussion i Andersson (2005) ›Risk – om kvinnors erfarenhet och fysisk planering‹ 
samt statistik från Riks-RVU presenterad i bl a SIKA (2002) ›Jämställda transporter? Så 
reser kvinnor och män‹ 

31 red. Schough (2002) ›Svensk kulturgeografi och feminism: rötter och rörelser i en rumslig 
disciplin‹ samt SCBs inkomststatistikför 2008.

skillnaderna i lön mellan män och kvinnor fortfarande markanta32, både om man 
ser yrke för yrke och framför allt om man jämför kvinnor som grupp med män 
som grupp.33 Dessa skillnader i ekonomiska resurser begränsar kvinnors val av 
transportmedel. De använder bilen betydligt mindre än män och väljer i större 
utsträckning att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik.34 Sist men inte minst 
visar, som nämndes ovan, flera attitydundersökningar35 under de senaste tre 
decennierna att kvinnor generellt sett känner större rädsla och otrygghet än sina 
manliga landsmän inför att vistas utanför hemmet, vilket starkt begränsar kvin-
nors rörlighet. Sammanlagt har alltså kvinnor mindre pengar att röra sig med, 
samtidigt som de gör mer komplexa, och fler korta, resor för hushållsbehov 
(handling, hämta/lämna barn vid dagis/skola/träning och så vidare) och har min-
dre tillgång till bil. Kvinnors res- och rörelsemönster gör därmed att de är mer 
beroende av att röra sig i offentliga miljöer än män, och de påverkas därför mer 
av stadens planering i form av trygga och otrygga miljöer. Dessutom upplever 
kvinnor otrygghet i det offentliga rummet på ett sätt som män inte gör, vilket 
kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.

Kvinnors utsatthet – att situeras som offer
De allra flesta kvinnor har vid något, men oftast flera, tillfällen blivit utsatta för 
sexuella eller sexistiska övergrepp i betydelsen fysisk, visuell eller verbal upplevelse 
som tolkas som kränkande, hotfull, degraderande eller som berövar henne kontroll 
över situationen. Det kan handla om allt från oönskad objektifiering, mobbning 
eller utestängande som straff för ›fel‹ klädstil eller utseende, via kränkande tillrop, 
antastande och i värsta fall våldtäktsförsök eller våldtäkt. Utöver den kränkning 
som varje enskild kvinna råkar ut för så blir hon även genom media och berättelser 
ständigt påmind om de kränkningar som sker mot kvinnor världen över och som 
hon alltid riskerar att drabbas av. Det innebär att även om den enskilda kvinnan inte 
har blivit utsatt för kränkningar som hon anser vara grova så lever hon ständigt med 
medvetenheten om att hon när som helst kan bli fokus för sådana kränkningar. 
Det är just på grund av sitt kön som hon är fokus för detta våld. Detta att kränk-
ningar på grund av kön sker överallt om än på olika nivåer samt att kvinnor stän-
digt påverkas av och förhåller sig till kränkningar mot andra kvinnor är det som 
kallas våldskontinuumet.

32 Enligt den senaste statistiken från SCB har dessutom utjämningen mellan mäns och kvin-
nors löner stagnerat och ligger sedan några år relativt konstant på en nivå där kvinnor har 
72–80% av männens löner.

33 SCB (2008) Women and men in Sweden

34 Boverket (1996) ›Hela samhället‹ 

35 Se bl a BRÅ; ›Svenska folket om brott och brottsförebyggande åtgärder‹ (1997), ›Rädslan 
för brott‹ (1991) samt den senaste nationella trygghetsundersökningen NTU 2008 från 
BRÅ (rapp 2009:2).
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Attitydundersökningar36 visar att sexuellt våld upplevs som betydligt grövre 
och mer kränkande än andra typer av våldsbrott, och därmed är hotet om sådant 
våld också mer skrämmande och avskräckande än andra hot. Dessutom kan för-
övaren mycket väl vara en ensam person, medan övriga våldsbrott upplevs som 
mer troliga när det gäller gäng37. Detta gör att en kvinna inte på håll kan avgöra 
om den mörka figuren en bit bort på vägen är ett potentiellt hot eller bara en 
annan flanör. Inte ens på nära håll går det att avgöra om mannen som passerar en 
på gatan utgör ett hot. Alla okända män blir potentiella våldtäktsmän och alla 
kvinnor blir potentiella offer. 

36 Se bl a BRÅ (1991) ›Rädslan för brott‹ samt sammanfattningar i Andersson (2005) ›Risk – 
om kvinnors erfarenhet och fysisk planering‹ och Listerborn (2002) ›Trygg Stad‹

37 Se bl a Andersson (2005) ›Risk – om kvinnors erfarenhet och fysisk planering‹

Till denna reella risksituation och det ansvar som kvinnor förväntas ta läggs 
ytterligare aspekter som förstorar rädslan för övergrepp. Kvinnor uppfostras till att 
bli svaga, tillmötesgående och i behov av skydd – kort sagt offer – och denna bild 
förstärks ständigt genom olika typer av medier. Genom uppmärksammandet av 
sexualiserat våld mot kvinnor i nyhetskanaler i TV och tidningar förmedlas bilden 
av staden som otrygg för kvinnor och det har skrivits spaltmeter om hur kvinnor 
bör uppföra sig i det offentliga rummet för att undgå att utsättas för övergrepp. I 
filmer, TV-serier och böcker är våldtäkter ett vanligt dramaturgiskt grepp och 
kvinnor tenderar att framställas som svaga, hjälplösa och utsatta.38 Carina Listerborn 
konstaterar att:

»Rädslan för sexuella övergrepp framstår som en del av vad det innebär att 
växa upp i vår kultur«39 

På så sätt vidmakthålls offerstämplingen, och offeransvaret, för gruppen kvinnor 
förhållandevis oemotsagt samtidigt som enstaka försök att lägga ett förövaransvar 
på gruppen män möts med massivt motstånd.40

Feministisk forskning om kvinnors erfarenheter och dess relevans 
för förståelsen av andra grupper
Ovan har vi sett hur kvinnor som grupp bär på en särskild utsatthet i det offent-
liga rummet. Feministisk forskning, bland annat inom kulturgeografiämnet, har 
studerat detta fenomen och diskuterat hur en sådan utsatthet reproduceras och 
upprätthålls samt hur lösningar skulle kunna se ut. Men som nämnts tidigare är 
kvinnor inte den enda gruppen som är utsatta och känner sig otrygga i det offent-
liga rummet. Olika grupper upplever skilda typer av utsatthet utifrån bland annat 
ålder, etnicitet, sexualitet, funktionalitet och könsuttryck, och olika individer befin-
ner sig i skilda skärningspunkter mellan maktordningarna och drabbas på så vis 
olika. Samma sak gäller för skillnader i resurser och restriktioner som påverkar 
tillgången till det offentliga rummet för olika grupper. Trots att andra maktord-
ningar än kön (och till viss del sexualitet och könsuttryck) inte har varit fokus för 
den feministiska forskningen, så kan denna ändå bidra med mycket förståelse 
även kring andra underpriviligierade eller utsatta grupper genom dess omfattande 
studie av maktrelationer och förtrycksmekanismer. Som jag nämnde tidigare så 
har ett ökat intresse för intersektionalitetsperspektiv även gjort att andra makt-
ordningar än kön, och de olika skärningspunkter där maktordningarna möts, 
kommit att inkluderas explicit i den feministiska forskningen. 

38 Se bl a Listerborn (2000) ›Tryggare stad – kan man förändra rädslans platser‹

39 Listerborn (2000) ›Om rätten att slippa skyddas‹ s 38

40 Detta kunde bl a observeras i diskussionen i media i samband med den s k ›Hagamannen‹ 
i Umeå 1998–2000 samt 2005 och den mediala debatten som följde på Gudrun Schymans 
kontroversiella förslag på ›mansskatt‹ i oktober 2004.
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4

trygghets-
vandringar

Att förstå de aspekter av kvinnors upplevelse som diskuterats ovan ger alltså 
en god grund för att förstå även andra gruppers tillgång till, och upplevelse av, 
det offentliga rummet. Den underordning som kvinnor sorteras in i är inte 
väsensskild från andra typer av maktordningar, ›vi‹ och ›dem‹- skapandet41 som 
kvinnor utsätts för är samma olikskapande process som används i bland annat 
rasistisk praktik. Samtidigt har gruppen kvinnor specifika erfarenheter som inte 
med nödvändighet är applicerbara på andra grupper. Den könsmaktsordning och 
objektifiering som sätter kvinnor i ett utsatt läge motsvaras inte direkt av andra 
gruppers utsatthet. Därför används forskning om kvinnors utsatthet som en 
grund att bygga på för att förstå även andra gruppers utsatthet, men ger inte en 
direkt förståelse av andra grupper. Samtidigt är det viktigt att påpeka att gruppen 
kvinnor faktiskt omfattar halva befolkningen och det som utestänger och begränsar 
kvinnor är därför inte ett problem som kan behandlas som något särintresse eller 
petitess utan något som rimligen borde röra alla.

Detta avslutar den teoretiska delen av skriften. I nästa kapitel kommer det 
nu att ges en kort introduktion av konceptet trygghetsvandringar innan jag i 
kapitel 3 övergår till att applicera tankarna från teoridelen på de intervjuer som 
jag genomfört med ansvariga i de olika stadsdelsförvaltningarna. 

41 Teorier kring skapandet av ett ›vi‹ och ›de andra‹ är grundläggande i forskning om makt 
och hierarkier. Det är t ex från idén om ett sådant olikskapande som kvinnan benämns 
som ›den andra‹ i de Beauvoirs (1949) ›Det andra könet‹.
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Konceptet växer fram 
På 90-talet arbetade Gerd Cruse Sondén, en av grundarna till konceptet trygghets-
vandringar, i en konsultgrupp för de kommunala bostadsföretagen i Göteborg inför 
omvandlingen av Gårdsten, Hjällbo och så småningom Bergsjön. Hon insåg snart 
att det var svårt att få del av de boendes förståelse och upplevelse av området enbart 
genom samtal, och började istället ta promenader med boende och övriga aktiva 
i området för att förstå dess karaktär och problem. Några år senare anställdes hon 
i den nystartade kansligruppen till Göteborgs brottsförebyggande råd, Tryggare 
och Mänskligare Göteborg, som bland annat arbetar med frågor om trygghet och 
trivsel. Genom arbetet kom hon i kontakt med Eva Holm på stadsbyggnads kontoret 
och Karin Alsén på SDF Tynnered, som arbetade med trygghetsfrågor i Tynnered, 
och idén om trygghetsvandringar tog form. Det här var år 2001, och något år senare 
var den första manualen för trygghetsvandringar färdig och spreds inom Göteborgs 
förvaltningar. Snart kom den även att spridas utanför Göteborgs, och till och med 
Sveriges gränser, och med spridningen kom även en del mindre nöjda reaktioner 
på manualens utformning, särskilt från de kommunala förvaltningar som hade 
ansvar för de efterfrågade åtgärderna. Efter lite omarbetning släpptes en ny 
manual, och spridningen fortsatte över landet. Olika aktörer och förvaltningar 
utvecklade sina egna varianter av trygghetsvandringar och användningen skif-
tade från aktör till aktör.

År 2005 anordnade Tryggare och Mänskligare Göteborg och nationella Brotts-
förebyggande rådet tillsammans en nationell konferens om trygghetsvandringar, 
där 240 personer som på olika sätt arbetar med trygghetsskapande och brottsföre-
byggande åtgärder deltog. På talarlistan stod poliser, folkhälsosamordnare, pla-
nerare och forskare som alla bidrog med sina tankar och erfarenheter om trygg-
hetsvandringar som koncept. Efter konferensen omarbetades manualen ännu en 
gång av en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda kommunala 
förvaltningar och »Steg för steg för ett tryggare Göteborg« kom 2007.

Under våren 2008 gav även Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) ut en idéskrift 
om trygghetsvandringar där de tar upp vinster och problem, samt redogör för ett 
antal olika sätt att arbeta med konceptet.

Både i konferensrapporten från 2006 och i BRÅs skrift från 2008 exemplifieras 
hur trygghetsvandringar kan varieras på olika sätt för att passa specifika ändamål. 
Olika aktörer och områden har utvecklat sina egna former för trygghetsvandringar 
och det handlar om allt från virtuella vandringar till skolvandringar och tema-
vandringar med fokus som tillgänglighet, belysning, mötesplatser eller natur-
områden.

Tanken bakom
Gerd Cruse Sondén betonar att trygghetsvandringar inte bara är ett sätt att ändra 
den fysiska utformningen av ett område. Även själva mötet, både mellan sakägare 
och förvaltning å ena sidan och brukare och brukare emellan å andra sidan, är 

viktigt för att öka tryggheten och känslan av att få komma till tals och lyssnas på. 

Manualen går steg för steg igenom hur en vandring kan genomföras. Det 
handlar om vilka som bör kontaktas och bjudas in, vilka andra förberedelser som 
behövs, vad man bör informera om innan vandringen och hur man för protokoll 
och kontaktar sakägare efteråt. Förberedelserna är viktiga och får inte försummas, 
annars riskerar hela vandringen att bli meningslös eller till och med motverka sitt 
syfte. En vandring som till exempel inte kan ta tillvara medborgarnas synpunkter 
kan leda till en minskad tilltro till medborgerligt engagemang eller dialog med 
förvaltningar, poängterar Cruse Sondén.

Trygghetsvandringar utgår ifrån att de fysiska och sociala perspektiven förut-
sätter varandra och samspelar. Den fysiska miljön står aldrig för sig själv utan 
reproduceras ständigt i samspel med de individer och aktiviteter som utspelar sig 
i området. Inte heller är de sociala aktiviteterna eller erfarenheterna oberoende 
av det fysiska rum i vilket de utspelas och skapas. För att arbeta med trygghets-
frågor är detta en grundläggande insikt menar förespråkarna.

Trygghetsvandringar utgår också från allas rätt till det offentliga rummet  – att 
ingen individ eller grupp skall utestängas. Det är därför viktigt att man även ser 
till hemlösas och andra underpriviligierade gruppers erfarenheter och behov. Det 
offentliga rummet är inte till enbart för de röst- och resursstarka.

Genom att titta på hur sociala rum och mötesplatser skapas och upprätthålls 
på platsen kan man bidra till en ökad integration och ökad känsla av tillhörighet 
i området. Fler mötesplatser och offentliga ögon bidrar till en ökad social kontroll 
av de aktiviteter som sker i området. Men ökad social kontroll är bara till gagn för 
demokratiskt nyttjande av det offentliga rummet om den inte utestänger vissa 
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grupper eller aktiviteter. Därför bör trygghetsvandringar även vara ett forum för 
olika grupper att mötas och föra dialog runt stadsrummets användning och sam-
talet bör styras mot en respekt för allas lika tillgång och rätt till nyttjande. 

En fördel med trygghetsvandringar, konstaterar BRÅ i sin skrift, är att mötet 
mellan förvaltning och medborgare kan verka som ett pedagogiskt instrument 
för medborgare att förstå hur en kommun eller stad fungerar. Om de boende får 
större förståelse för hur förvaltning och politisk ledning fungerar så får de också 
större möjligheter att framföra synpunkter och driva frågor. 42

42 Om inte annat anges så kommer informationen i detta stycke från BRÅs skrift om trygg-
hetsvandringar (2008)

Problem och kritik
Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro Universitet och huvudsekreterare 
i demokratiutredningen, var en av talarna på den nationella konferensen 2005.43 
Han menar att trygghetsvandringar visserligen kan vara ett sätt att demokratisera 
viktiga frågor som berör den enskilde medborgaren på det lokala planet. Men 
han tycker också att trygghetsvandringar riskerar att leka med våra medborgar-
identiteter genom att en ömsesidig dialog om småsaker kan leda oss bort från de 
stora frågorna och göra ansvarsfördelningen svårtydd. En sådan snuttifiering kan 
ge illusionen av att det inte finns motstridiga intressen eller åsiktsskillnader om vart vi 
vill i samhället. Om inte ansvaret är tydligt och man tillåter öppna konflikter mellan 
olika intressen så är det svårt att ställa någon till svars. Trygghetsvandringarna kan 
då också användas som ett alltför enkelt sätt att utvärdera välfärdsstaten utan att 
de stora frågorna, visionerna och konflikterna tas upp.

Men Amnå konstaterar ändå att trygghetsvandringar kan vara intressanta att 
använda ur demokratisynpunkt då de blir en arena för mänskliga möten över 
grupperingar och avgränsningar. Ju fler möten vi får med människor som inte är 
som vi själva, menar han, desto starkare kan den kulturella basen för vårt samhällsliv 
bli. Det skapar möjligheter för ett mer integrerat samhälle och mer tillitsfulla 
medborgare.

Amnå pekar dock på att en förutsättning för att trygghetsvandringar skall 
gynna den demokratiska utvecklingen är att man får med alla olika grupper i sam-
hället i mötet. Annars riskerar de brottsförebyggande åtgärderna att förstärka den 
segregering som redan finns. Exempel på sådan segregering kan vara så kallade 
›gated communitys‹ men även mer subtila uttryck som fler låsta grindar och dör-
rar, ökad bevakning och fler åtgärder för att avhysa vissa grupper från området. 

Även andra forskare höjer varnande finger för att trygghetsvandringar kan bli 
utestängande och osynliggörande om de inte används rätt. Carina Listerborn 
påpekar att ett maktperspektiv alltid måste vara integrerat i trygghetsarbetet. Hon 
menar att maktdiskussionen ofta saknas helt i trygghetsarbetet och det gör att 
det ofta enbart gynnar de redan privilegierade.44 Man måste därför alltid fråga sig 
för vem ett projekt görs och vad det sker på bekostnad av. En satsning på en sak tar 
alltid potentiella medel från andra projekt. Vem är det som det inte satsas på?

Listerborn är positiv till trygghetsvandringar, men för att de skall fungera väl 
måste de som anordnar och leder vandringarna vara medvetna om vilka det är som 
deltar och vilka frågor som lyfts fram. Då kan man även reflektera kring vilka 
som inte deltog och vilka frågor som inte lyftes fram. Listerborn förespråkar en 
feministisk ingång till brottsförebyggande åtgärder som hon menar ger mer lång-

43 Om inget annat anges så hämtas Amnås tankar om trygghetsvandringar från intervjuer för 
BRÅs skrift (2008) och Konferensrapporten (2006)

44 Se t ex Trygg Stad (2002), Om rätten att slippa skyddas (2000) samt Kroppen som situation 
(2007)



32

5

resultatet av 
intervjuerna

siktiga satsningar på en trygg och tillitsfull atmosfär än rent tekniska lösningar.45 
Anledningen till en sådan effekt kan vara att en feministisk teori runt trygghet och 
stadsplanering utgår från ett uttalat maktperspektiv och en bredare förståelse för 
gruppers och individers utsatthet och en vision om vilket samhälle som eftersträvas. 
På så sätt tas större hänsyn till upplevelser av rummet och de begränsningar som 
kommer sig av olika gruppers erfarenheter. 

En annan invändning som förts fram från ett antal håll är risken att trygghets-
främjande åtgärder kan ge intrycket att ett område är otryggt, i alla fall då åtgär-
derna omtalas som just trygghetshöjande insatser. I konferensrapporten från 2006 
citeras en lösryckt kommentar från en äldre man som sett en affisch för trygg-
hetsvandringar i sitt område – »Jag visste inte att det var otryggt här!«.46 Detta är 
inte en invändning som riktas mot trygghetsvandringar som koncept, utan snarare 
mot namnet och det explicita i att tala om trygghetsarbete. 

45  Intervju med Listerborn i BRÅs skrift (2008)

46  Konferensrapport (2006) s 3
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Ett koncept, många användningar
Den empiriska delen av den här utvärderingen består av intervjuer med personer 
som var ansvariga för att anordna trygghetsvandringar i sina respektive stadsdelar 
i Göteborg under våren 2008. De olika informanterna arbetar på förhållandevis 
olika sätt när de gäller hur en trygghetsvandring går till och var tonvikten ligger. 
Vissa, som till exempel Lillvi Egerbladh på SDF Örgryte/Härlanda, har integrerat 
trygghetsvandringarna i ett större koncept med fasta inslag. Några har frekvent 
återkommande vandringar medan andra har haft färre. De flesta ser huvudsakligen 
trygghetsvandringar som ett demokratiskt deltagande-instrument medan någon 
fokuserar mest på effekterna för planeringen. Av alla informanter är det endast en 
som inte arbetar för en stadsdelsförvaltning – Margareta Sjöholm på BoBra i Biskops-
gården arbetar istället på uppdrag av de samlade stora fastighetsägarna i Biskops-
gården och är huvudsakligen finansierad av dem även om en del kommunala 
medel ingår i projektet. Det är också en av informanterna – Siamac Fallah på 
SDF Kortedala – som inte arbetar med deltagande trygghetsvandringar utan ute-
slutande har med tjänstemän på vandringarna. 

Gemensamt för samtliga informanter är att de poängterar vikten av ett brett 
arbete med medborgardeltagande och -inflytande, där trygghetsvandringar är en 
del av arbetet. Många av informanterna talar varmt om medborgarkontor, folk-
hälsoråd och den dagliga kontakten via telefon och mail med medborgare. Denna 
kontakt, menar de, fungerar både som ett underlag för att se behovet av trygg-
hetsvandringar, och som ett komplement till informationen som kommer fram 
under vandringarna. Men effekten för trygghetsvandringarna står inte i fokus när 
informanterna talar om dessa verksamheter, snarare framstår verksamheternas 
bidrag till vandringarna som en uppskattat sidoeffekt. Verksamheternas främsta 
funktion är istället att fungera som stöd för medborgarna genom kontakt vägar 
och möten mellan tjänstemän och medborgare. Sådana möten är av av  görande 
betydelse för medborgarnas deltagande i, och förståelse för, kommunens arbete 
och för legitimiteten hos systemet och fattade beslut enligt informanterna. 

Många informanter poängterar vikten av just mötet och dialogen mellan 
medborgare och mellan medborgare och tjänstemän/politiker som en av de absolut 
viktigaste funktionerna med trygghetsvandringar, något som jag kommer att 
återkomma till under demokratiavsnittet. De flesta informanterna uttryckte även 
spontant sin uppskattning för konceptet trygghetsvandringar och för hur intressant 
och givande de upplever att det är att arbeta med dessa frågor. Malin Uller på 
SDF Lundby formulerade det så här:

»Jag tycker att det är en jättebra metod för att ta reda på hur människor som 
använder miljön upplever den. Det är bra att människor från olika åldrar och 
grupper träffas, och det blir ett möte mer mellan dem som bor där egentligen, 
än de som ansvarar. Det är sympatiskt. Det är viktigt.«

De olika stadsdelarna och deras arbete med 
trygghetsvandringar
Ett antal av de undersökta stadsdelarna använder sig av trygghetsvandringar som 
i stort följer manualen för hur en vandring skall gå till, medan andra stadsdelar 
använde sig av sina egna koncept. De olika stadsdelarna har även olika förutsätt-
ningar för att genomföra vandringar och olika befolkningsunderlag att ta hänsyn 
till. Som vi sett i teorikapitlet så finns det vissa grupper som i större utsträckning 
står utanför den offentliga arenan för möten och dialog. Koncentrationen av dessa 
grupper är alltså av intresse när man studerar arbetet med trygghetsvandringar. 
Det konstaterades även i teorikapitlet att det alltid finns en överhängande risk 
att redan röststarka grupper tar över arenor för möten och dialog. Var dessa grupper 
är koncentrerade är alltså även det intressant för hur arbetet med trygghetsvand-
ringar går till. Det är dock inte enkelt att avgöra vilka faktorer som är väsentliga 
att ta hänsyn till för att göra en uppskattning av gruppers representation inom ett 
område. Etnicitet, inkomstnivåer, boendeförhållanden, sjukfrånvaro och arbets-
löshet är alla faktorer som påverkar individers situation i samhället, men de är inte 
determinerande. Dessutom är statistik av de här slaget starkt generaliserande i 
sin natur vilket innebär att det är svårt att avgöra vilken variation som finns inom 
grupperna. Men för att ändå försöka ge läsaren ett hum om hur stadsdelarna ser 
ut har jag nedan presenterat dem med avseende på vissa demografiska faktorer 
samt med en karta som visar deras placering i förhållande till varandra. Det bör 
alltså poängteras att dessa faktorer ger en långtifrån fullständig bild av de respek-
tive stadsdelarna och att demografiska faktorer som dessa bör användas med för-
siktighet. Men som en bakgrund till den kommande diskussionen om de olika 
stadsdelarnas arbete hoppas jag ändå att presentationen skall ge ett visst stöd. 

Stadsdelarna Härlanda och Örgryte har ett gemensamt arbete med trygghets-
vandringar, vilket innebär att arbetet här potentiellt når den enskilt största gruppen 
invånare, drygt 54 000 personer. På många plan är de två stadsdelarna förhållande-
vis lika om man jämför med Göteborgssnittet, även om Örgryte är den socio-
ekonomiskt mer välbeställda av de två. Båda stadsdelarna har en låg andel öppet 
arbetslösa, få familjer med socialbidrag samt låga ohälsotal. De har också båda två 
låg andel utlandsfödda och utländska medborgare i jämförelse med övriga Göte-
borg och en medelinkomst och utbildningsnivå på strax över respektive markant 
över Göteborgssnittet.47  

Här arbetar den ansvariga, Lillvi Egerbladh, med ett koncept som kallas 
›Rådslag och vandring‹ där trygghetsvandringen kombineras med ett rådslag där 
boende bjuds in och sitter i mindre grupper och pratar om hur de upplever sitt 
närområde. Samtalen handleds av en tjänsteman från förvaltningen, och ytterligare 
en tjänsteman antecknar allt som sägs i grupperna. Efter rådslaget skickas en 

47 Om inte annat anges så kommer all demografisk statistik från Göteborgs stads hemsida, 
Göteborgsbladet maj 2007.



36 37

personlig inbjudan till en trygghetsvandring ut till alla deltagare. Utifrån de syn-
punkter som kom fram under rådslaget har de ansvariga då lagt ut en rutt för en 
vandring som sker cirka två veckor efter rådslaget och genomförs efter manualen. 
Det kan eventuellt komma med nya intresserade på vandringen, men det sker i 
så fall spontant. Efter vandringen sker en mindre samling för att sammanställa 
resultatet och eventuella nya deltagares adresser samlas in. Därefter samman-
ställs ett protokoll och sakägarna för de olika synpunkter som kommit upp infor-
meras och bjuds in till ett panelsamtal med deltagarna från rådslaget och vand-
ringen. Panelen med sakägare skall då kunna bemöta de synpunkter som kommit 
upp under vandring och rådslag och deltagarna får tillfälle att ställa frågor och 
komma med kommentarer. Under detta möte tas inga nya frågor upp utan enbart 
det som kommit upp under rådslaget och vandringen behandlas. 

Högsbo är den till ytan minsta av de undersökta stadsdelarna och har också den 
minsta befolkningen. Bostadsbeståndet består nästan uteslutande av flerbostadshus 
och ägarfördelningen är ganska jämnt uppdelad mellan allmännyttan, bostadsrätts-
föreningar och enskilda samt övriga ägare. Andelen arbetslösa är relativt låg, liksom 
andelen familjer med socialbidrag, dock ligger ohälsotalet en bit över Göteborgs-
snittet. Medelinkomsten ligger en bit under Göteborgssnittet, liksom andelen 
utlandsfödda och utländska medborgare där siffrorna ligger betydligt under snittet.

I Högsbo har man sedan några år tillbaka fyra trygghetsvandringar per år på 
fasta datum, och med förhoppningen att de fasta tiderna skall underlätta både för 
boende och tjänstemän. Trygghetsvandringarna går på olika platser och med olika 
teman varje gång. Sådana teman kan till exempel vara tillgänglighet, skottning 
och sandning eller belysning. Vandringen sker i linje med manualen och börjar 
med ett kort möte där vandringsledaren går igenom vad en trygghetsvandring är 
och vad man bör tänka extra noga på som deltagare. Därefter delas gruppen, 
beroende på storlek, in i mindre grupper och går en förbestämd runda med en 
karta och protokollförare per grupp. Efter vandringen återsamlas gruppen i en 
lokal och tar en fika och sammanfattar vandringen.

Tynnered kan på många sätt ses som en miniatyr av staden Göteborg med den 
heterogenitet som finns mellan olika delar av staden. Inom Tynnered finns stora 
skillnader både i bostadsfördelningen och i den socioekonomiska situationen 
mellan olika områden, varför man inte bör dra alltför stora generella slutsatser av 
stadsdelsstatistiken. På ett sätt utmärker sig dock Tynnered märkbart från övriga 
undersökta stadsdelar, och det gäller fördelningen inom bostadsbeståndet där 
endast 59% av bostäderna återfinns i flerbostadshus och 41% i småhus. Huvud-
delen av bostäderna ägs av enskilda ägare och på övriga bostäder är ägarfördelningen 
relativt jämn mellan allmännyttan, bostadsrättsföreningar och övriga ägare.

I Tynnered har man arbetat med trygghetsvandringar sedan starten 2000. 
Det var först och främst i Tynnered som konceptet utvecklades och de första 
manualerna togs fram. Här har man valt en annan väg än Högsbo, Tynnered hade 
5–6 trygghetsvandringar under åren 2000 till 2004 och har sedan dess haft en 

vandring som ägde rum 2007. Karin Alsén, ansvarig för trygghetsvandringar på 
SDF Tynnered förklarar detta med att de har ett brett system med arbetsgrupper 
och råd som understöds av trygghetsvandringarna men som även arbetar med 
andra deltagandeprojekt. Karin menar också att 

»/…/ man inte bör ha vandringar för tätt eftersom det inte händer så mycket 
direkt efter och då blir folk lite besvikna. Nu skulle vi ju kunna ha flera igen, 
men det har inte riktigt varit aktuellt innan.«

De vandringar som man har i Tynnered följer manualen med förmöte, vandring, 
dokumentation och återsamling. En skillnad mot manualen är dock att det är 
fastighetsägaren i området som är ansvarig för att få med boende genom hyres-
gästföreningar och boendeföreningar. Stadsdelsförvaltningen tar alltså inte på sig 
ansvaret för att få med lokalt boende utan ansvarar endast för att få med offentliga 
aktörer som Park- och Naturförvaltningen, Trafikkontoret, Fritidsförvaltningen 
och så vidare. 

Lundby är den undersökta stadsdel som har enskilt störst invånarantal och innefattar 
relativt stora centrala områden med flerbostadshus. Området innefattar även den 
omtalade Norra älvstranden som varit föremål för stora planeringsmässiga föränd-
ringar under de senaste årtiondena och som hyser en del stora arbetsplatser och 
skolor med upptagningsområde långt utanför stadsdelens gränser. Lundby är därför 
ett område som under en längre period har varit föremål för relativt omfattande 
intresse även från göteborgare utanför stadsdelen. Bostadsbeståndet i stadsdelen 
består av drygt 80% flerbostadshus och knappa 20% småhus, och en stor andel 
flerbostadshus som ägs och förvaltas av mindre fastighetsägare48. Socioekonomiskt 
ligger området tämligen nära Göteborgssnittet på de flesta undersökta variabler, 
allt från arbetslöshet, familjer med socialbidrag, ohälsotal, medelinkomst och 
utbildningsnivå till utlandsfödda och utländska medborgare. 

Även i Lundby följer man manualen för hur en vandring skall gå till förhållande-
vis noga. Här har man även arbetat särskilt mycket med att få med och engagera 
boende i vandringarna. En stor del av arbetet kring trygghetsvandringarna ägnas 
åt att söka upp och kommunicera med boende, dels genom spridning av informa-
tion runt vandringarna och dels genom att kontakta enskilda som hört av sig till 
förvaltningarna med synpunkter som rör de frågor som behandlas på vandring-
arna. Till skillnad från många andra stadsdelar så får de boende anmäla sitt intresse 
att delta i trygghetsvandringarna i Lundby, och de ansvariga hör sedan av sig både 
per telefon och med utskickad information till de intresserade innan vandringen. 
Deltagarna får även ett protokoll utskickat till sig efter vandringen.

Kortedala är en av de socioekonomiskt mest utsatta stadsdelarna i undersökningen. 
Andelen öppet arbetslösa, andelen familjer med socialbidrag samt ohälsotalet 
ligger alla märkbart högre än i Göteborg som helhet. Andelen av befolkningen med 

48 Malin Uller, Stadsdelsförvaltningen Lundby
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eftergymnasiala studier ligger på 34,9% vilket är betydligt lägre än Göteborg som 
helhet och samma sak gäller för medelinkomsten. Kortedala har också näst högst 
andel utlandsfödda av de undersökta stadsdelarna, 28,7% av befolkningen är 
inte födda i Sverige och 10,3% är utländska medborgare. Bostadsbeståndet i 
stadsdelen består huvudsakligen av flerbostadshus och ca 45% av bostäderna ägs 
av allmännyttan medan 17% består av bostadsrätter.

Kortedala är den enda undersökta stadsdelen som inte arbetar med boende-
deltagande på trygghetsvandringarna. Istället arbetar man här med en trygghets-
grupp bestående av stadsdelsförvaltningen, lokala fastighetsägare, Park- och Natur-
förvaltningen, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen, Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Polisen som tillsammans gör trygghetsvandringar för att se vad som behöver 
förbättras i området. Liknande vandringar genomfördes av SDF Kortedala redan 
innan trygghetsvandringar lanserades som koncept, och även om manualen är ett 
bra stöd så menar Siamac Fallah, som är ansvarig för frågan på stadsdelsförvalt-
ningen, att den inte har förändrat sättet som trygghetsgruppen genomför sina 
vandringar på nämnvärt. 

Biskopsgården, som är den sista stadsdelen som undersökts, är också den socio-
ekonomiskt svagaste. Stadsdelen ligger långt över Göteborgssnittet vad gäller 
arbetslöshet, familjer med socialbidrag och ohälsotal och medelinkomsten och 
utbildningsnivån ligger markant under snittet. Andelen utlandsfödda och utländ-
ska medborgare ligger även det långt över Göteborgssnittet. Bostadsbeståndet 
består till 90% av flerbostadshus och 10% småhus och allmännyttan är den enskilt 
största förvaltaren med ca 45% av bostadsbeståndet, följt av kategorin övriga ägare 
med ca 26%.

 I Biskopsgården är det inte stadsdelsförvaltningen som genomför trygghets-
vandringar. Istället är det ett samarbetsprojekt mellan fastighetsägarna, BoBra i 
Biskopsgården, som sköter trygghetsvandringar och mycket av den praktiska 
medborgarkontakten. Projektet har pågått sedan 1993 och har kvarboende och 
trivsel som främsta syfte. Inom BoBra har man arbetat med vandringar sedan 2000, 
från början i form av kvalitétsvandringar tillsammans med Trafikkontoret och Park- 
och Naturförvaltningen, och sedan 2004 i form av trygghetsvandringar med boende. 
Sedan några år tillbaka genomför man 12 vandringar per år inom BoBra, vilket 
placerar Biskopsgården i topp bland de undersökta stadsdelarna i antalet vand-
ringar. Liksom många av de andra undersökta stadsdelarna så arbetar man här 
med olika teman för vandringarna som till exempel tillgänglighet eller belysning. 
Själva vandringen inleds med en kort samling utomhus där deltagarna får presen-
tera sig och den ansvariga förklarar konceptet och ger förslag på vandringsrutt. 
Sedan sker vandringen i samlad trupp och dokumenteras med diktafon och 
eventuellt med kamera. Vandringsledaren, men inte deltagarna, har karta över 
området. Efter vandringen sker även då en kort samling utomhus där deltagarna 
informeras om att protokollet kommer att finnas tillgängligt på nätet och i BoBra’s 
lokal och adresser tas upp till de som önskar få protokollet hemskickat.

Deltagande
Det är en stor skillnad mellan de undersökta stadsdelsförvaltningarnas inställ-
ning till boendedeltagande på vandringarna. Flera informanter menar att trygg-
hetsvandringarnas största bidrag är att de involverar lokalt boende och aktörer i 
planeringen och underhållet av närområdet, och på så sätt skapas både ett möte 
mellan medborgare och mellan medborgare och tjänstemän/politiker där dialog 
och ömsesidig förståelse kan nås. Ett fåtal av dessa informanter arbetade även 
mycket aktivt med att söka upp och bjuda in folk till vandringarna, och hade 
funderat mycket på vilka deltagare som dök upp i dagsläget och om de kunde 
anses vara representativa för områdets befolkning. I andra änden av skalan fanns 
en stadsdelsförvaltning, Kortedala, som inte bjuder in boende till vandringarna 
utan förlitar sig på att hyresgästföreningen representerar sina medlemmar. Man 
använder sig här även av synpunkter och förslag som spontant kommit in till 
förvaltningen från boende och aktörer.

De olika undersökta stadsdelarna använder sig alltså i olika hög grad av boende-
deltagande på sina trygghetsvandringar. Men min frågeställning handlar även om 
huruvida de olika stadsdelarna når ut till olika delar av befolkningen. För att trygg-
hetsvandringar skall kunna anses vara ett demokratiskt instrument för medborgar-
deltagande så krävs att deltagandet kan anses vara förhållandevis representativt 
för de boende i stadsdelen. Man skulle kunna argumentera för att det endast kan 
krävas att stadsdelarna sprider informationen och inbjudningarna till trygghets-
vandringarna till hela befolkningen och att det då är upp till var och en om man 
väljer att delta och engagera sig. Men i teorikapitlet förklarade jag att denna 
utvärdering grundas på ett deltagardemokratiskt ideal vilket innebär att deltagande 
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i det politiska livet ses som en plikt snarare än en rättighet och att ett ointresse 
för att delta är en effekt av att medborgarna upplever att de saknar verkliga 
möjlig heter att påverka. Enligt en sådan demokratisyn är det alltså det politiska 
systemets uppgift att se till att medborgarna upplever delaktighet och påverkans-
möjligheter och därmed deltar i det politiska livet. Det räcker därmed inte att 
enbart sprida information om vandringarna till alla boende, för att ett deltagar-
demokratiskt ideal skall kunna anses vara uppfyllt krävs dessutom att den offent-
liga aktören aktivt söker upp medborgare och skapar ett intresse för att delta. 
Det är därför intressant att undersöka på vilket sätt de ansvariga arbetar för att få 
boende att delta i trygghetsvandringarna och hur väl de upplever att de lyckas 
med att få med olika delar av befolkningen. 

Gemensamt för de flesta undersökta stadsdelar är att det verkar vara en för-
hållandevis jämn könsfördelning hos deltagarna, möjligen med en viss över-
representation av kvinnor. En annan gemensam faktor är att det först och främst 
är äldre som dyker upp på trygghetsvandringarna. Detta verkar dessutom ske i 
allt högre grad ju mindre aktivt stadsdelen arbetar med att nå ut till olika grupper. 
Det är alltså den äldre befolkningen som spontant engagerar sig i vandringarna. 
Flera informanter tror att detta beror på att de äldre dels har mer fritid och dels 
har ett större intresse för trygghetsfrågor än befolkningen som helhet. 

I Högsbo, en av de undersökta stadsdelar som arbetar mindre aktivt med 
uppsökande av deltagare, upplever den ansvariga, Ulrika Barkman, åldersfördel-
ningen såhär:

»Det är ju mest pensionärer som är med och om vi vill ha med barnfamiljer 
eller ungdomar så måste vi jobba speciellt på det.« 

Här uttrycker informanten också att det finns ett behov av att arbeta mer aktivt för 
att få med vissa grupper, och att de insatser som görs skulle kunna intensifieras. 

Den informant, Malin Uller på SDF Lundby, som gav intrycket av att arbeta 
mest aktivt med att få med olika grupper och aktivt bjuda in enskilda på vand-
ringarna, var även den som var mest nöjd med åldersfördelningen på deltagarna. 
Dock ansåg hon att ungdomar var svåra att få med och skulle behöva mer riktade 
insatser, inte minst därför att tillgänglighetsperspektivet förlorar på en sned 
åldersfördelning:

»/…/ äldre människor har ofta en bra känsla för tillgänglighetsaspekter som 
de yngre kanske inte tänker på. Å andra sidan så går ju yngre på ställen där 
äldre inte går, så då får man med deras synpunkter.«

Ungdomar och unga vuxna är alltså en grupp som samtliga informanter anser sig 
ha svårighet att locka till trygghetsvandringarna. Ett antal av informanterna uppgav 
att de arbetar med olika metoder för att rikta sig till just denna grupp, bland annat 
genom skol- och studentvandringar, kontakt med fritidsgårdar och skapandet av 
ungdomsråd. De flesta av dessa åtgärder riktar sig till barn och ungdomar upp till 
20-årsåldern, medan det är få åtgärder som riktas mot gruppen unga vuxna. En del 
av förklaringen till att unga vuxna är en grupp som är svår för förvaltningen att få 
kontakt med, är att information om vandringarna ofta sprids via förvaltningens 

olika verksamheter – barnomsorg, skola, äldrevård, sjukvård och så vidare – som 
unga vuxna utan barn sällan har kontakt med. 

En annan grupp som flera informanter uppger sig ha svårighet att få med är 
icke etniska svenskar, och för den här gruppen har det inte gjorts så mycket riktade 
satsningar. Dock har man både i Biskopsgården och i Lundby arbetat med att få 
ut informationen på enklare svenska och på olika språk för att nå den nysvenska 
befolkningen, och tycker att man sett en viss förbättring. Men de informanter 
som arbetat med frågan anser att den dagliga dialogen med boende och öppna 
mötesplatser mellan tjänstemän och medborgare i form av medborgarkontor, 
service kontor och råd har störst effekt på den här gruppens deltagande. Lillvi 
Egerbladh på SDF Härlanda/Örgryte berättar att det har gjorts riktade satsningar 
mot till exempel invandrade kvinnor, men att dessa insatser inte rört trygghets-
vandringarna specifikt. Hon förklarar detta såhär:

»/…/ vi gjorde ju det [satsning på att få ut dem i föreningslivet, min anm.] 
istället. Och jag tror att det hade kunnat vara fel att göra en trygghetsvandring 
med dem. Det hade nog lätt kunnat fokuseras för mycket på ›är det tryggt 
eller otryggt där vi bor‹ istället för att de kunde söka social delaktighet och 
samverkan.«

Inte heller verkar personer, utöver äldregruppen, med tillgänglighetshämmande 
funktionsnedsättningar delta i någon större utsträckning på trygghetsvandringarna. 
Några informanter uppger att de har haft kontakt med handikappförbund för att 
se över tillgängligheten för den här gruppen, men intresset från förbundens sida 
har i många fall varit svalt. En informant uppger att en tillgänglighetsvandring med 
handikappsförbundet har genomförts med positiva resultat, och ett fåtal andra 
informanter har gjort vandringar med tillgänglighetsexperter för att täcka behovet. 
Dock menar flera att eftersom andelen äldre deltagare ofta är stor så inkluderas 
typiska funktionsnedsättningar hos äldregruppen väl på vandringarna.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att de deltagare som är lättast 
att få med på vandringar är äldre etniska svenskar och de som är svårast att få 
med, och som informanterna även upplever som starkt underrepresenterade på 
vandringarna, är andra etniska grupper, ungdomar och unga vuxna. Med andra 
ord är två av de tre grupper som utpekas i demokratiutredningarna som särskilt 
viktiga att satsa på för att få med i den offentliga dialogen, utestängda från den 
arena för dialog som trygghetsvandringarna utgör.

Åtgärder och uppföljning
När det gäller åtgärder som genomförts så är informanterna noga med att påpeka 
att det inte är deras beslut vilka åtgärder som kommer till stånd. Deras roll är att 
vara medlare och påtryckare, men ytterst ligger besluten hos respektive sak-
ägare. Därför, påpekar flera informanter, är det viktigt att deltagarna på vand-
ringen upplyses om detta redan från början så att det inte finns en förväntan om 
att allt som uppkommer på vandringen kommer att åtgärdas. Detta att inte ha 
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mandat att genomföra förändringar upplevs delvis som ett problem hos infor-
manterna. Ulrika Barkman på SDF Högsbo uttrycker det såhär:

»/…/ för det är ju lite vårt problem – vi [på stadsdelsförvaltningen] har ett upp-
drag att genomföra trygghetsvandringar, men vi har väldigt lite ansvar i det 
som skall göras efter trygghetsvandringarna. […] Eftersom det oftast fokuserar 
på den fysiska miljön. Och vi kan ju bara framföra våra resultat. Med det hade 
ju varit mycket enklare om man hade all kompetensen samlad.«

Informanterna skiljer samtliga på åtgärder som kräver små resurser, och därmed 
är lättare att få till stånd, och åtgärder som är kostsamma, och därmed tar längre 
tid att genomföra eller är svåra att driva igenom. Exempel på den förra kategorin är 
nedklippning av buskar eller upprensning och målning. Här kan även sandning 
av vägar eller utplacering av bänkar räknas in. Siamac Fallah på SDF Kortedala 
säjer såhär om olika typer av åtgärder:

»Stora, dyra saker tar tid, men det är viktigt att ha en kontinuerlig plan så att 
saker och ting blir gjorda. Vissa saker kostar nästan ingenting och då kan det 
göras omedelbart och de sakerna märker folk oftast mycket! Uppklippning, 
städa, laga staket, sätta ut bänkar, måla om och så vidare – det syns och måste 
åtgärdas snabbt, men stora saker måste få ta lite tid.«

Lillvi Egerbladh på SDF Härlanda/Örgryte ger exempel på effekten som till 
synes små förändringar kan åstadkomma:

»Bland annat så har vi fått ut mängder med bänkar, för det bor mycket äldre i 
Härlanda/Örgryte. De vill gärna gå ut men de vågar inte gå ut i kuperade om-
råden om de inte vet att det finns någonstans att sitta ner. Och det är också en 
trygghetsfråga – att veta att det finns en parkbänk om jag går den här vägen.«

Kostsamma åtgärder som är svåra att få till stånd har ofta med den grundläggande 
planeringen och arkitekturen att göra, till exempel planseparerade korsningar 
med gång- och cykeltunnlar, ödsliga mellanrum, smala trappor och brist på fram-
komlighet med rullstol och barnvagn. Det finns alltid möjligheter att genomföra 
små förbättringar som att till exempel klippa upp buskage runt ingången till en 
tunnel eller att måla taket vitt, men själva tunnlarna kräver stora kostnader och 
planeringsinsatser för att förändra. Karin Alsén uttrycker det såhär:

»Det är ju när det är mycket kostnader involverat [..som det blir svårare att 
genomföra, min anm.]. Våra tunnlar till exempel kräver ju jättemycket pengar 
för att bli av med, så det blir ju inte förrän det blir en större ombyggnad av 
någon annan anledning. Då kan man ju förändra själva strukturen.«

De kostsamma satsningarna innebär att sakägarna får leta efter utrymme i kom-
mande budgetar och åtgärderna får ofta fördelas över flera år. Flera informanter 
påpekar att då är det viktigt att de boende inser att förändringar är på gång men 
kommer att ta tid. Att frågan inte har glömts bort eller sopats under mattan. Lillvi 
Egerbladh på SDF Härlanda/Örgryte menar att det är en av huvudpoängerna 
med det system med rådslag, vandring och panelsamtal som används i Härlanda 
och Örgryte. På det avslutande panelsamtalet får de boende höra hur sakägarna 

resonerar om de olika synpunkterna och om de har en åtgärdsplan. Hon, liksom 
flera andra informanter, berättar även hur den kontinuerliga kontakten med olika 
sakägare leder till att det finns en stor förståelse hos sakägarna för vilka åtgärder 
som behövs på olika platser. Detta leder till att det finns en beredskap för att göra 
informerade satsningar på större projekt när budgeten ger utrymme för det.

Flera informanter tar upp att det måste finnas en balans mellan små och stora 
projekt i ett område. Dels behöver det finnas en kontinuerlig satsning på att 
rensa upp och renovera så att det offentliga rummet känns trivsamt och välskött, 
och dels behöver det finnas en beredskap för att göra större satsningar när de 
behövs. Margareta Sjöholm i Biskopsgården resonerar såhär:

»Vissa saker kommer upp varje år eftersom det tar tid att åtgärdas. Det kanske 
tar tre år att få till ett övergångsställe till exempel. […] Man behöver göra 
vissa satsningar som syns, som folk uppmärksammar – som att vi byggde om 
alla hållplatser, det ser folk – och sen den dagliga skötseln med buskar och 
blommor och städning. Det som folk uppskattar men kanske inte alltid ser 
förrän det INTE görs.«

En annan fråga som flera informanter kommenterar är att det är svårt att veta om 
det är just trygghetsvandringarna som leder fram till vissa åtgärder eller om det 
är saker som skulle ha åtgärdats i alla fall. Det behöver ju inte nödvändigtvis 
innebära ett problem, eftersom det viktigaste är att åtgärderna kommer till stånd. 
Samtidigt kan det vara viktigt för både deltagare och ansvariga att se att just 
deras arbete leder till förbättringar. 

Men det är inte bara förändringar i den fysiska utformningen som blir resul-
tatet av trygghetsvandringarna. Några informanter tar upp exempel på hur intres-
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segrupper och mötesplatser kommit till stånd genom trygghetsvandringarna. 
Vissa sådana grupper eller platser har varit introducerade av förvaltningarna och 
vissa har varit en spontan effekt av att människor möts och börjar samtala på 
vandringarna. Lillvi Egerbladh på SDF Härlanda/Örgryte berättar om hur hon 
under en vandring upptäckte att det i området fanns en stor grupp i övre medel-
åldern som saknade naturliga kontaktnät i sitt närområde.

»/…/  vi ordnade en mötesplats i ett bostadsområde där ganska många gick i 
pension samtidigt. De hade haft ganska bra tjänster allihop men hade aldrig 
riktigt pratat med varandra, inte fått någon gemenskap. Då öppnade vi en 
lokal och vi har fått en oerhörd positiv respons för detta, vi har fått brev flera 
år senare som tackat och tyckt att det var det bästa de varit med om. Det var 
många som hade haft bra karriärer och ganska många som var ensamstående 
och som hade gått och gruvat sig inför pensionen. De träffas och åker på resor 
ihop och så vidare. Det är väldigt positivt.«

Lillvi talar också om hur väsentligt det är att ha en beredskap och en medborgar-
kontakt som borgar för att små men viktiga åtgärder kan komma till stånd snabbt 
om det skulle behövas. Detta ger medborgarna ett förtroende för förvaltningen 
och visar att det finns en påverkansmöjlighet. Ett snabbt agerande i en fråga som 
rör tillgång och trygghet visar också på att frågan tas på allvar av de ansvariga, 
något som skickar viktiga signaler till samhället.

Sammanfattningsvis kan man säja att även om informanterna påpekar att de 
inte kan besluta om åtgärder så känner flera att de har stora möjligheter att 
påverka och att de enskilda sakägarna ofta är positiva till möjligheten att få till-
gång till de boendes synpunkter och förslag. Kostsamma åtgärder är självklart 
svårare att få till stånd och det kan krävas både mer tid och mer arbetsinsats för 
att genomföra. Men informanterna påpekar också att även om de stora och kost-
samma åtgärderna ofta är mycket viktiga så gör även de små, relativt billiga, 
åtgärderna stor skillnad, inte minst för att de kan öka trivseln och det omedelbara 
intrycket betydligt. Även beredskapen för att med kort varsel genomföra de små 
åtgärderna är viktig då det förmedlar engagemang och lyhördhet gentemot med-
borgarnas behov och intressen. 

Specifik kompetens
En av mina intervjufrågor till informanterna gällde användandet av expertkunskap 
inom olika områden på trygghetsvandringarna. Syftet var att utröna om infor-
manterna kände att det fanns tillräcklig kompetens med på vandringarna för att 
se och ta vara på olika aspekter av tillgänglighet, trygghet, deltagande med mera. 
Över lag fick jag uppfattningen att det här inte var en fråga som informanterna 
funderat nämnvärt över. Många svarade att de tjänstemän som är med på vand-
ringarna, dels från stadsdelsförvaltningen och dels från sakägare som Park- och 
Naturförvaltningen och Trafikkontoret, är experter inom sina respektive områ-
den och att det borgar för att olika aspekter synliggörs. Malin Uller på SDF 
Lundby är delvis inne på samma spår men tar även upp att det är viktigt att läsa 

in sig på olika gruppers tillgång, samt att deltagarna är experter på sitt sätt:

»Det viktiga är ju att de som använder utrymmet är med, för alla bidrar med 
sina olika erfarenheter, och även om man är kvinna så känner man inte som 
alla andra kvinnor inför en plats och så vidare. De som är med från Park och  
natur och Trafikkontoret jobbar ju ständigt med de här frågorna och vi från 
förvaltningen har ju också olika kompetenser i vår yrkesroll och erfarenheter 
som privatpersoner. Det är klart att vi på stadsdelsförvaltningen försöker läsa 
in oss på olika områden och forskning, som Birgitta Anderssons »Rädslans 
rum« till exempel, men vi är ju inte expert på vad olika grupper tycker. Det 
viktiga är att vi inte skall agera experter som skall tala om för de boende hur 
det är utan skall låta dem prata och mer hålla oss i bakgrunden. Det är ju de 
som rör sig där. Det är så viktigt att inte mästra och berätta hur det är.«

Andra svarade att specifik kompetens i vissa fall togs in på temavandringar eller 
på förfrågan från deltagare. Sammanfattningsvis är alltså ändå mitt intryck att 
expertkunskap inte verkar ses som en del av konceptet trygghetsvandringar. Det 
här är något jag ser som problematiskt och jag kommer att återkomma till detta i 
nästa kapitel.

Demokratiaspekter
Alla informanter som arbetade med deltagande trygghetsvandringar svarade att 
de ansåg att trygghetsvandringar var ett reellt sätt för medborgarna att påverka 
sin omgivning. Även i Kortedala, som var den enda stadsdelsförvaltning bland de 
intervjuade som inte bjöd in boende i vandringarna, var den ansvariga positiv till 
trygghetsvandringarnas demokratiska möjligheter genom att förvaltningen och 
hyresgästföreningen tog upp de boendes synpunkter under vandringarna. 

Samtliga informanter trodde även att trygghetsvandringar bidrar till att öka 
ett allmänt demokratiskt deltagande då man upplever att man lyssnas på och har 
möjlighet att påverka (den politiska självtilltron ökar). Margareta Sjöholm på 
BoBra i Biskopsgården säjer såhär:

»/…/ alla möjliga sorters frågor kommer ju upp på vandringarna, som gäller 
allt möjligt. Samhällsfrågor över huvud taget. Och jag kan hänvisa till politiska 
instanser, eller andra kontaktvägar till andra myndigheter. Allt som har med 
dialoger och mötesplatser att göra är ju bra ur demokrati- och delaktighets-
synpunkt« 

Dessutom ansåg alla informanter att trygghetsvandringar kan bidra till att öka 
förståelsen för beslutsprocessen och förvaltningsarbetet inom stadsdelsförvalt-
ningarna. På så sätt kan trygghetsvandringar vara ett sätt att öka de politiska 
beslutens legitimitet (systemtilltro).

Ulrika Barkman på SDF Högsbo uttrycker det såhär:

»/…/ det ökar intresset för närområdets utveckling. Och […] det ökar invånarnas 
förståelse för hur det fungerar i en kommun. Det försöker vi ju påpeka, vem 
som har ansvar för vad och var man kan framföra sina synpunkter.«
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Flera uttryckte spontant sin entusiasm över konceptet och hur viktigt och 
givande det är att ta del av medborgarnas synpunkter och perspektiv. Samtidigt 
poängterade flera informanter att trygghetsvandringarna är en del av arbetet med 
att involvera medborgarna i planer och beslut och stärka deras politiska självtill-
tro. Andra delar som informanterna menade var lika viktiga för detta arbete var 
till exempel etablerandet av medborgarkontor, olika typer av råd och intresse-
grupper samt en ständig dialog i form av tjänstemän som svarar på frågor, tar 
emot synpunkter och understödjer medborgarkontakten på olika sätt. Malin 
Uller på SDF Lundby säger så här om trygghetsvandringarnas allmänpolitiska 
betydelse för deltagarna:

»Om man går på en trygghetsvandring och känner att man lyssnas på och ser 
att det händer någonting så tror jag att man stärks i sin tro på att man kan 
påverka. Och då tror jag att man agerar även inom andra områden och kanske 
vänder sig till vårt medborgarkontor om man har synpunkter. Medborgar-
kontoret är ju jätteviktigt, och jag tror att trygghetsvandringar är ett bra 
komplement till det.«

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att informanterna var positiva till 
trygghetsvandringar som ett demokratistärkande instrument och såg flera olika 
typer av demokratiska vinster med konceptet. Samtidigt ansåg de att vandring-
arna bara är en del av ett betydligt större arbete som behöver pågå parallellt på 
flera olika plan, vilket också förtydligades genom exempel på de olika satsningar 
som görs i de undersökta stadsdelsförvaltningarna.

6

analys
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Syftet med den här utvärderingen var att, utifrån vad som framkommit under 
intervjuerna, undersöka huruvida metoden Trygghetsvandringar är ett fungerande demo-
kratiskt instrument, det vill säja om det är ett forum för allmänheten att göra sin röst hörd 
och påverka utformningen av det offentliga rum där de rör sig mest.

Med utgångspunkt i detta syfte och i de frågeställningar som jag ställde upp i 
inledningen kommer jag i detta kapitel att sammanfatta och utveckla de resultat 
och det resonemang som påbörjades i det förra kapitlet. Dessutom kommer jag 
att redovisa en del reflektioner som har dykt upp under utvärderingens gång. 

Deltagande och uppföljning
I teorikapitlet konstaterades att demokratiutredningarna ägnar särskild uppmärk-
samhet åt behovet av stärkande åtgärder för tre grupper – invandrare, ungdomar 
samt långtidsarbetslösa och -sjukskrivna. Intressant att notera är att i alla fall två 
av dessa grupper – invandrare och ungdomar – upplevs som underrepresenterade 
på trygghetsvandringar av informanterna. Dessa grupper går här alltså miste om 
ännu ett sätt att påverka och känna delaktighet i det politiska livet. Om trygghets-
vandringar skall kunna anses vara ett demokratiskt instrument för ökad delaktig-
het och medbestämmande krävs att dessa grupper inkluderas aktivt och satsas 
på, annars riskerar trygghetsvandringar att bli ännu en utestängande politisk arena 
för redan röststarka grupper.

Det är alltså viktigt att vara uppmärksam på vilka deltagarna är, och vilka de 
inte är, något som Listerborn konstaterar i en intervju för BRÅ 2006. Hon menar 
att en medvetenhet hos de ansvariga om vilka som deltar och inte deltar, samt 
vilka frågor som lyfts fram och vilka som aldrig hörs, är en förutsättning för att 
trygghetsvandringar skall fungera väl. Även Amnå tog under den nationella kon-
ferensen om trygghetsvandringar 2005 upp frågan om vilka som deltar och påpekar 
att det är en förutsättning för trygghetsvandringarnas funktion som demokratiskt 
instrument att man får med alla olika grupper i arbetet. Vandringar som bara 
lyckas attrahera en viss del av befolkningen riskerar att bara bli ännu en arena för 
de redan resursstarka och kan dessutom ge en falsk bild av en ›folklig vilja‹. 

Hur vandringarna organiseras och hur de som anordnar och leder dem uppfattas 
av deltagarna är även det något att tänka extra över. Trygghetsvandringar där 
tjänstemän och politiker uppfattas som ointresserade eller mästrande kan sänka 
systemtilltron, liksom om deltagarna inte upplever att några förändringar sker 
efter vandringen. En trygghetsvandring som fokuserar på det otrygga eller dåliga 
i olika miljöer riskerar att avskräcka deltagare från att vistas i miljöerna och skapa 
stigmatiserade platser och fenomen. 

Det är även viktigt att komma ihåg att när trygghetsvandringarna genomförs 
med boende så skall det finnas en beredvillighet att agera på den information och 
de synpunkter som kommer upp under vandringen. Om en sådan beredskap och 
vilja inte finns riskerar trygghetsvandringarna att uppfattas som ett politiskt spel 
för galleriet och snarare sänka än höja systemtilltron hos de medverkande. 

Vi har kunnat konstatera att arbetet med att få till stånd förändringar som ett 

resultat av vandringarna skiljer sig en hel del åt mellan olika stadsdelar. Generellt 
verkar det ändå finnas en vilja och ett aktivt arbete för att försöka driva igenom 
förändringar, även om det sällan är stadsdelsförvaltningarna som är direkta sak-
ägare eller har beslutsrätt när det gäller enskilda åtgärder. Dock anser jag att det 
på en del håll finns brister när det gäller den återkoppling som sker i de under-
sökta stadsdelarna. På flera ställen saknas det enligt min uppfattning ett tillräckligt 
aktivt arbete med informationsspridning och uppföljning gentemot allmänheten 
efter vandringarna.

Informanternas upplevelse av demokratieffekter
När det gällde de ansvarigas upplevelser av trygghetsvandringar som planerings- 
och lokaldemokratiskt instrument så var de flesta informanter mycket positiva 
till konceptet. Man ansåg att det bidrog till en demokratisering av det offentliga 
rummet och till att stärka deltagarnas politiska självtilltro. Detta sker, enligt 
informanterna, genom att trygghetsvandringarna fungerar som mötesplats och 
rum för dialog mellan olika grupper, genom att ge personer möjlighet att känna 
sig lyssnade på av tjänstemän och genom att de tar förvaltningarna närmre med-
borgarna. Dessutom, menar de, gynnar det förståelsen för stadsdelsförvaltningarnas 
arbete och gör på så sätt beslutsprocesser och åtgärder mer förståeliga för med-
borgarna. Allt detta är uppfattningar som även delas av BRÅ och andra bedömare 
av konceptet. Samtidigt poängterade flera informanter vikten av medborgarkontor, 
boenderåd och andra kontaktvägar mellan tjänstemän och medborgare som minst 
lika viktiga demokratiska instrument och viktiga bidrag till trygghetsvandringarna 
genom förmedling av frågor, synpunkter och kontakt. 

Min uppfattning är att konceptet har stor potential att vara just den positiva 
kraft som de flesta informanter upplever att det är. Som vi såg under förra rubriken 
så anser jag dock att det finns problem med trygghetsvandringar som demokratiskt 
instrument i vissa av de former som konceptet har praktiserats i de undersökta 
stadsdelarna. Ett misslyckande i att engagera ett representativt tvärsnitt av befolk-
ningen i trygghetsvandringarna är ett sådant problem. Underlåtelse att se speci-
fika gruppers behov är ett annat, liksom brister i återkopplingen till del tagarna 
och lokalsamhället. Men dessa brister är, som jag diskuterat innan, inte saker 
som ligger implicit i konceptet utan här och var brister i det praktiska arbetet och 
som alltså mycket väl kan åtgärdas eller i alla fall förbättras inom ramen för trygg-
hetsvandringarna.

I resultatkapitlet behandlades informanternas inställning till vilken expert-
kunskap som kan anses vara representerad på vandringen. Det är svårt för mig att 
bedöma huruvida tillräcklig kompetens om olika gruppers erfarenheter och till-
gång till det offentliga rummet finns med på vandringarna i form av de tjänste-
män och boende som deltar. Men jag kan anse att det är problematiskt om detta 
inte är en fråga som man aktivt har tagit ställning till och vägt in i arbetet med 
trygghetsvandringar. Kunskap om olika gruppers tillgång till det offentliga rummet 
är en kritisk resurs som ger förståelse för deltagande och utestängning hos olika 
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grupper. Precis som det har konstaterats på flertalet ställen i teorikapitlet så är 
förståelse för, och hänsyn till, olika gruppers specifika tillgång en förutsättning 
för att skapa ett demokratiskt offentligt rum. Utan den förståelsen riskerar sats-
ningar att missriktas eller rent av att missgynna redan underpriviligierade eller 
utestängda grupper. En sådan förståelse kan även vara avgörande för ett kon-
struktivt ledande av en trygghetsvandring och för att kunna tillgodogöra sig de 
åsikter och erfarenheter som deltagarna förmedlar under vandringen.

En annan sak som kan vara värd att kommentera är att ingen av informanterna 
spontant tog upp bristen på upplevd trygghet i det offentliga rummet som ett 
demokratiskt problem. Det behöver självklart inte innebära att de inte ser otrygg-
het som ett demokratiproblem, men det reser ju frågan om de ser otrygghet som 
ett trivselproblem snarare än som ett strukturellt förtryck. Eftersom jag inte gick 
djupare in på detta under samtalen med informanterna så kan jag bara spekulera. 
Men om det är så att otrygghet ses som ett problem för den enskilda individen 
snarare än en utestängandemekanism så anser jag att det är en fråga som är väl 
värd att studera och diskutera närmare.

7

slutsatser
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Den här utvärderingen utgår ifrån en syn på att tillgång till det offentliga rummet 
är en rättighet för varje individ. Vidare utgår den ifrån att brist på tillgänglighet, 
oavsett om det orsakas av rent fysiska hinder eller av föreställningar och erfaren-
heter, är ett demokratiskt problem. Om en individ inte kan eller vågar röra sig 
ute till exempel efter skymningen så begränsas hennes möjligheter att ta del av 
samhällslivet, hon utestängs från många sociala aktiviteter och även ifrån vissa 
arbeten och fritidsaktiviteter. Genom skriftens teoridel har jag försökt visa att 
detta är ett strukturellt problem i samhället, och att lösningarna bör sökas på 
samhällsnivå snarare än på individnivå. Nu utgör ju samhället så mycket mer än 
de offentliga organen, och bilden av det offentliga rummet och erfarenheterna av 
det påverkas i stor utsträckning av faktorer och aktörer utanför det offentligas 
kontroll. Men samhällets offentliga organ har ändå en stor makt att påverka genom 
allt från fysisk utformning och satsningar på sociala skyddsnät och välfärdssystem 
till attitydpåverkande arbete, upplysning och deltagandestrategier. Utifrån ett del-
tagardemokratiskt ideal är det dessutom de offentliga organens uppgift att se till att 
medborgarna engagerar sig i samhällsutvecklingen. Det räcker inte att konstatera 
att det inte finns intresse för deltagande, ointresse skall istället ses som en indika-
tor på att möjligheterna för deltagande inte är tillräckligt goda. 

Positiva effekter
Genom att studera resultatet av intervjuerna kan man se att trygghetsvandringar 
kan ha flera funktioner ur ett demokratiperspektiv. Dels utgör själva mellan-
medborgerliga mötet, och mötet mellan medborgare och tjänstemän, en arena för 
dialog, något som båda demokratibetänkandena menar är en väsentlig del i ett 
demokratiarbete. Dels är trygghetsvandringarna, om de representerar ett någor-
lunda tvärsnitt av befolkningen, ett sätt för tjänstemän och politiker att få ett brukar-
perspektiv på offentliga miljöer och därmed kunna utforma miljöer för att attrahera 
och inkludera alla medborgare. Dessutom utgör vandringarna ett forum för med-
borgarna att göra sin röst hörd och känna att man lyssnas på av tjänstemän och poli-
tiker, vilket ökar legitimiteten hos systemet och ökar den politiska självtilltron 
hos medborgarna. Att medborgarna inbjuds att delta i planeringsprocessen gör 
dessutom att de får en större förståelse för förvaltningarnas och politikernas arbete och 
vilka utmaningar och möjligheter detta arbete innebär. En sådan förståelse kan 
även den bidra till en ökad systemtilltro och kan dessutom ge medborgarna större 
möjligheter att sätta sig in i, och påverka, samhällsutvecklingen. Utöver dessa effekter 
kan man dessutom anta att trygghetsvandringar kan bidra till att uppmärksamma 
det vackra och trivsamma i miljöer samt motverka idéer om otrygghet kopplat till 
vissa platser eller tider, vilket i sin tur kan få medborgarna att vilja vistas i miljö-
erna mer. 

Som tidigare diskuterats i teoridelen är den enskilda personens situering i 
rummet en effekt inte bara av de fysiska förutsättningarna på platsen och närvaron 
av reella hot, utan även av de upplevelser och de berättelser som är kopplade till 
den specifika platsen eller platsens allmänna karaktär. Att göra ett rum trivsamt 

och motverka idéer om otrygghet är alltså nog så viktigt som att reducera de 
reella hotbilderna eller svårigheter i framkomlighet.

Problem och potentiella lösningar 
För att trygghetsvandringar skall kunna fungera som allt detta krävs dock att de 
är utformade så att de blir en mötesplats och en påverkansmöjlighet för ett repre-
sentativt tvärsnitt av befolkningen, något som vi kunnat konstatera att de sällan 
är. Detta, anser jag, är ett av de områden där det är absolut viktigast att det prak-
tiska arbetet med konceptet utvecklas. Uppgiften att locka fler boende, framför 
allt ur marginaliserade grupper, är inte lätt och det finns inga självklara lösningar 
på problemet. Det är rimligt att anta att det inte går att skapa en generell modell 
som fungerar för alla grupper och i alla områden, snarare bör arbetet föras på alla 
nivåer och med de olika angreppssätt som kan födas ur de erfarenheter och för-
utsättningar som finns på respektive plats. En del av arbetet med denna fråga 
skulle därför kunna vara att skapa en mer kontinuerlig dialog och ett forum för 
de som arbetar med konceptet, där erfarenheter kan utbytas och man kan ta del, 
och inspireras, av varandras arbetssätt. 

Även uppföljningen efter att vandringarna genomförts är ett område där det 
kan ske en del förbättringar för att konceptet skall leva upp till sin fulla potential. 
Min uppfattning är att det på en del håll finns brister när det gäller den återkopp-
ling som sker i de undersökta stadsdelarna. På flera ställen saknas det ett tillräck-
ligt aktivt arbete med informationsspridning och uppföljning gentemot allmän-
heten efter vandringarna, och det saknas forum för allmänhet och tjänstemän att 
diskutera det som framkommit. Vissa informanter har dock visat på kreativa lös-
ningar för att framför allt förmedla åtgärdsplaner och öppna upp för diskussion 
runt vilka åtgärder som genomförs. Det exempel som jag fann mest intressant var 
det koncept med ›rådslag och vandring‹ som användes av SDF Härlanda/Örgryte, 
där det sista mötet mellan deltagare och tjänstemän skedde i form av ett panel-
samtal med sakägare om åtgärder och uppföljning. På så sätt visar förvaltning och 
sakägare att deltagarnas åsikter tas på allvar och deltagarna får möjlighet att ställa 
frågor och starta diskussioner. Att man dessutom delar upp processen i tre separata 
möten med olika fokus för varje möte innebär att det finns möjlighet att gå in på 
djupet mer samt ta upp fler frågor på ett konstruktivt sätt. En längre process 
innebär även en längre exponeringstid för frågorna hos den enskilde deltagaren 
såväl som hos huvudmannen, vilket i sin tur borde ge förutsättningar för ett 
större genomslag. Jag anser därför att konceptet ›rådslag och vandring‹ har flera 
intressanta delar som kan bidra till att utveckla och förbättra trygghetsvandrings-
konceptet.

Vidare är min uppfattning att det är väsentligt att ta ställning till vad man vill 
uppnå, vad som är syftet med att anordna trygghetsvandringar, för att sedan uti-
från detta bestämma hur man vill lägga upp sin metod för att nå dessa syften. Är 
det viktiga att se problem med utformningen utifrån trygghetssynpunkt eller 
funktionell tillgänglighet så kan fokus ligga på att få med ett specifikt urval av 
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boende samt en gedigen expertkunskap om ämnet på vandringarna. Är syftet 
istället att skapa mötesplats och dialog om planering såväl som mer allmänna 
politiska och sociala frågor så är kanske någon form av inledande och avslutande 
möten, representanter från olika samhällsfunktioner och ett brett lokalt deltagande 
viktigast. Är syftet däremot att ge politiker, tjänstemän och planerare bättre för-
ståelse för ett områdes utformning så kan en ren tjänstemannavandring med 
expertkunskap (som delvis kan baseras på tidigare deltagande vandringar) vara 
lämplig. Det kan här även vara värt att poängtera att en trygghetsvandring med 
valda representanter för olika grupper och föreningar mycket väl kan ge en mer 
demokratisk bild av de boendes uppfattningar än en deltagande trygghetsvandring 
med sned boenderepresentation.

Teori kontra praktik
Om man ser till relationen mellan de rekommendationer och riktlinjer som ges i 
manualen och hur det praktiska arbetet ser ut så är min slutsats att manualen ger 
en god grund för att genomföra trygghetsvandringar som både lokalplanerings- 
och demokratiinstrument. De områden där jag har identifierat ett möjligt behov 
till förbättring i det praktiska arbetet kan alltså snarare ses som en diskrepans 
mellan manual och praktik än som en brist hos manualen. Däremot skulle manu-
alen kunna utvecklas och fördjupas och min rekommendation vore att samman-
ställa ett inläsningsmaterial som komplement och utveckling av de tankar och 
frågor som förs fram i manualen.

8

avslutande 
reflektioner
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Erik Amnå reser en intressant fråga när han ifrågasätter trygghetsvandringar uti-
från om det är önskvärt med en alltför ›snäll‹ dialog mellan olika parter. När vi går 
vandringar och diskuterar huruvida ett buskage är för stort eller om torget är 
trevligt att sitta på, är det inte då en överhängande risk att vi inte diskuterar de 
mer politiskt känsliga och kontroversiella frågorna som handlar om trygghet. Varför 
är vi otrygga? Varför är kvinnor mer rädda i det offentliga rummet än män? Varför 
begås brott? Vilka rasistiska och sexistiska strukturer som skapar otrygghet och 
utsatthet är vi själva bärare och reproducenter av? Vilket ansvar har vi som med-
borgare och medmänniskor? Hur reproducerar vi själva den otrygghet som många 
känner i det offentliga rummet? Vem tjänar på att vi är otrygga?

Samtidigt kan man fråga sig om vi måste ta de diskussionerna just här. Själv-
klart är detta frågor som måste diskuteras och som är väsentliga för en demokrati. 
Men betyder det att varje åtgärd eller forum måste syfta till att väcka just de 
frågorna? Kan kanske till och med den typ av samtal, möten och deltagande verk-
samhet som trygghetsvandringar kan ge, leda till att resa dessa frågor utan att de 
för den sakens skull måste resas i just det här rummet? Det här är ännu en fråga 
som är intressant att ställa sig för de som anordnar trygghetsvandringar – vilka 
frågor är det som man önskar lyfta? Vill man skapa rum för dessa mer strukturella 
frågor eller är det mer intressant att hålla sig till konkreta och avgränsade problem 
som har med den omedelbara planeringen att göra? Det finns ett syfte med båda 
dessa infallsvinklar och jag anser det inte vara upp till mig att bedöma vilken 
strukturell nivå som diskussionerna bör föras på, men däremot anser jag det vara 
något som man som ansvarig bör fundera över och ta ställning till.

En annan fråga som kan vara viktig att reflektera över är behovet av expert-
kunskap. I teoridelen kunde vi se att det finns starka maktordningar som påverkar 
vår upplevelse av att vistas i det offentliga rummet, men det behövs kunskap för 
att se dessa maktordningar. En person har inte automatiskt en djup förståelse för 
de betingelser som påverkar kvinnors tillgänglighet till rummet för att personen 
läses och uppfattar sig själv som kvinna. Lika lite har en person automatisk förstå-
else för alla aspekter av en rasistisk samhällsstruktur för att personen råkar vara 
annat än vit, eller en automatisk förståelse för effekten av olika trafiklösningar för 
att personen är trafikant. I teorikapitlet konstaterades att kvinnor är betydligt 
mer otrygga än män när de vistas ute i offentliga miljöer. Kvinnor förändrar också 
sitt rörelsemönster samt anpassar sitt beteende som en konsekvens av otrygghet 
i större utsträckning än män. Även andra faktorer som påverkar kvinnors tillgång 
till det offentliga rummet diskuterades, och faktumet att insikt om dessa faktorer 
inte aktivt inkluderas i samhällsplaneringen liksom i alla andra samhällsfunktioner 
bidrar stort till osynliggörandet av kvinnors situation. För att bryta ett sådant 
osynliggörande och därmed ge utrymme för att arbeta aktivt med kvinnors utsatt-
het krävs kunskap och förståelse som inte kommer intuitivt från att vara kvinna. 
Även åtskilliga andra grupper lever med en utsatthet som i regel inte uppmärk-
sammas i planeringen, och varje grupp som osynliggörs innebär fler individer 
som inte har jämlika möjligheter att forma sitt liv och att delta i samhällslivet. 
Det behövs alltså en expertkunskap för att kunna peka på fenomen och skapa 

lösningar. Denna expertkunskap kan inte ersätta den kunskap som boende har 
av sin vardagsmiljö, men detsamma gäller för det omvända förhållandet. Därför 
kan jag anse att det är problematiskt att huvuddelen av informanterna inte gav 
intrycket av att ha tagit ställning till behovet av expertkunskap runt framför allt 
strukturer och utestängande. Jag fick uppfattningen att informanterna ansåg att 
den kunskap som fanns med på vandringarna i form av tjänste män och boende 
var tillräcklig. Detta är inte nödvändigtvis felaktigt, det är fullt möjligt att tjänste-
männen från de olika förvaltningarna och sakägarna har en så bred kunskap om 
olika fenomen som rör trygghet, demokrati och deltagande att ytterligare expert-
kunskap är överflödig. Men det går inte att bortse från risken att så inte är fallet 
och att behovet av expertkunskap förbises eller att expertkunskap helt enkelt inte 
anses vara en del av konceptet trygghetsvandringar. För att garantera att denna 
fråga tas på allvar och lyfts av de som anordnar vandringar tror jag att det krävs en 
ständig vidareutbildning och dialog kring ämnet. Jag anser alltså inte att lös-
ningen på en eventuell brist på expertkunskap är att man rutinmässigt tar in 
extern expertis på vandringarna, istället bör man integrera genus- och demokrati-
aspekter i allt arbete som rör trygghetsvandringar. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja konstatera att trygghetsvandringar är ett 
mycket intressant koncept och har stora möjligheter att vara både ett demokra-
tiskt forum för deltagande planering och ett medel för att stärka demokratin 
genom att skapa möten och arenor för dialog. Men det krävs en djup förståelse 
för frågor om makt och deltagande och flera aktiva beslut hos de ansvariga för att 
konceptet skall leva upp till sin potential och fungera som en verklig påverkans-
möjlighet för medborgarna. I detta arbete ger manualen en bra, om än något 
kortfattad, grund för att ställa relevanta frågor och utnyttja möjligheterna med 
mötet mellan medborgare och tjänstemän. Dock finns det viss diskrepans mellan 
manual och praktik, och ett led i att komma till rätta med detta skulle kunna vara 
en utveckling av manualen och en vidare diskussion mellan de som arbetar med 
konceptet.
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